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Општину Чајетина 
крајем јануара по-
сетили су независ-

ни консултанти ангажовани 
од стране Шведске агенције 
за међународни развој и са-
радњу - СИДА. Циљ њихо-
ве посете био је евалуација, 
односно анализа пројекта 
„Подршка локалним само-
управама у Србији на путу ка 
ЕУ – Друга фаза“, чији носилац 
је КЈП „Златибор“ Чајетина. 
Пројекат финансира Краље-
вина Шведске а реализује се 
уз помоћ Сталне конферен-
ције градова и општина. Циљ 
донатора је да утврди да ли 
је пројекат који се реализује 
унапредио рад и досадашња 

знања запослених у локаној 
самоуправи и јавном секто-
ру, као и да ли утиче на ква-
литет услуга које се пружају 
крајњим корисницима, од-
носно становницима општи-
не Чајетина, као и туристи-
ма који је посећују. Састанку 
су присуствовали чланови 
тима који су учествовали на 
изради Локалног плана упра-
вљања отпадом (који је про-
изашао из овог пројекта)  на 
челу са директором КЈП „Зла-
тибор“ Срђаном Пантовићем 
и председником Општине 
Чајетина Миланом Стама-
товићем. Током инервјуа са 
свим заинтресованим стра-
нама говорило се о значају, 

ШВЕДСКИ КОНСУЛТАТНИ У ЧАЈЕТИНИ, АНАЛИЗА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ 
САМОУПРАВАМА У СРБИЈИ НА ПУТУ КА ЕУ – ДРУГА ФАЗА”

Стварају се предуслови за 
почетак примарне селекције 

отпада у нашој општини
Очекује се донација Шведске владе у виду 7.000 канти за суви отпад, ауто смећаре  

и 40 контејнера за стакло, чија укупна вредност износи око 270.000 евра

Састанку су присуствовали чланови тима који су учествовали на изради Локалног плана управљања отпадом на челу 
са директором КЈП „Златибор“ Срђаном Пантовићем и председником Општине Чајетина Миланом Стаматовићем

Потписивање повеље о енергетској ефикасности



3ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕAКТУЕЛНО

вредновању и одрживости 
поменутог пројекта, са освр-
том на све досадашње актив-
ности, као и оне које су пла-
ниране у наредном периоду. 
Овом приликом председник 
Општине Чајетина Милан 
Стаматовић потписао је По-
вељу о енергетској ефикас-
ности. Њоме се ова локал-
на самоуправа обавезује да 
континуирано подиже ниво 
енергетке ефикасности, од-
говорно користи обновљи-
ве изворе енергије и ефи-
касно газдује енергијом, 
како у јавним зградама и 
комуналним системима, 
тако и у домовима свих 
грађана и у пословном 
сектору.

Говорећи о самом 
пројекту „Подршка ло-
калним самоуправама 
у Србији на путу ка ЕУ – Друга 
фаза“, директор КЈП „Злати-
бор“ Срђан Пантовић је рекао 
да је ово најбољи пројекат у 
коме комунално предузеће 
учествује. Такође,  напоменуо 
је да је у питању пројекат из 
кога се доста тога научило, и 

од кога ће бити користи и у 
будућности. Као најважније 
резултате издвојио је: израду 
Локалног плана управљања 
отпадом (ЛПУО) уз свесрд-
ну подршку Сталне конфе-

ренције градова и општина 
(СКГО), као и студијску посе-
ту Шведској из које носе дра-
гоцена искуства везана за 
област управљања отпадом. 
Што се тиче осталих доса-
дашњих резултата на пројек-
ту издвојени су: унапређење 

комуникације са корисни-
цима услуга, брже решавање 
притужби и спорних ситуа-
ција на терену, спровођење 
реорганизације пословања 
предузећа која је прилагође-

на будућем систему рада, 
изградња првог рециклаж-
ног острва на Златибору, за-
почињање изградње новог 
објекта КЈП „Златибор“, пот-
пуно редизајнирање радне 
униформе, као и спровођење 
едукације свих запослених у 

јавном сектору, посебно рад-
ника комуналног. Све су то 
предуслови за започињање 
примарне селекције отпада 
за чију реализацију се мора 
обезбедити  сва неопходна 
инфраструктура, техничка 
и кадровска оспособљеност. 
Очекује се и донација Швед-
ске владе у виду 7.000 канти 
за суви отпад, ауто смећаре и 
40 контејнера за стакло, чија 
укупна вредност износи око 
270.000 евра. Упоредо са ус-
постављањем примарне 
селекције биће покренут 
кол центар, путем кога ће 
грађани моћи да се ин-
формишу о свему веза-
ном за успостављање 
примарне селекције 
отпада. 

Након анализе неза-
висни консултанти ће 

проценити позитиван утицај 
пројекта на његове корисни-
ке (запослене у јавном сек-
тору као и крајње кориснике 
комуналних услуга), али и 
оценити могућности за даљи 
наставак активности кроз 
нове пакете подршке.  
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Грађевински и монтажни ра-
дови на, до сада највећем 
пројекту општине Чајети-

на, Голд гондоли, биће завршени 
првих дана фебруара. После тога 
следи пробно покретање жичаре 
а након око два месеца, уколико 
све буде текло по плану, гондола 
ће бити спремна за превоз првих 
путника.

Покретањем гондоле, чији 
рад ће свакако обележити идућу 
летњу сезону, покренуће се и нови 
пројекти и бројни туристички 
садржаји на Златибору.

-Тренутно се извлаче помоћне 
сајле, а у временским условима 
какви су сада, биће потребно око 
две седмице да се тај посао завр-
ши. Преостаје и постављање теле-
комуникационог кабла дуж трасе 
гондоле, а део помоћних сајли је 
већ постављен. Уклапамо се у све 
планиране временске оквире а ус-
коро би требало да имамо и пре-

цизнији датум краја радова однос-
но почетак рада гондоле - кажу у 
ЈП «Голд гондола Златибор».

Процедура која се мора спро-
вести пре стављања гондоле на 
услугу путницима је њен пробни 
рад који ће трајати око два месеца.

Заједнички рад  
стручњака «Амиге»  
и компаније «Пома»

Све се ради под надзором фран-
цуске компаније “Пома”, како је 
уговором и дефинисано, па ће 
представници те компаније, зајед-
но са домаћи извођачима радова, 
све радове пратити до њиховог за-
вршетка. После радова на тести-

рању и провере целокупног сис-
тема, следи процедура техничког 
пријема. 

-Пошто је све рађено у складу са 
пројектном и техничком докумен-
тацијом, надамо се да неће бити 
никаквих проблема у вези технич-
ког пријема и добијања употребне 
дозволе па и коначног пуштања у 
рад наше златиборске гондоле - 
кажу у предузећу «Голд гондола 
Златибор».

Тим “Амиге”, домаћи извођач 
радова, радио је на неколико ин-
сталација жичара у Србији. Ту је 

жичара Торник која је конструк-
цијски веома слична, али далеко 
мање захтевна од “Голд гондоле” 
чија је величина импозантна.

-Посебно истичемо сарадњу са 
асистентима из фирме «Пома», 
која је на веома високом нивоу. 
Њихово искуство и експертиза у 
овим пословима су од великог зна-
чаја. Трудимо се да заједничким 
снагама испоштујемо све проце-
дуре везано са инсталацију сајле - 
кажу представници «Амиге».

-Поносни смо што смо део тима 
који гради најдужу жичару на све-
ту. Гондола ће позитивно утицати 
на имиџ Златибора као модерне 
туристичке дестинације и поста-

виће Златибор на светску турис-
тичку мапу - кажу из извођачи из 
“Амиге” који су од почетка пројек-
та на терену.

Следећи изазов  
развлачење и уплитање сајле

Представник компаније «Пома” 
Стефан Мано Симон, каже, гово-
рећи о завршетку овог великог 
пројекта, да већ дуги низ година 
ради на оваквим и сличним инста-
лацијама широм света. 

-Оно што овај пројекат издваја 
је свакако његова дужина, то је 

најдужа жичара на којој сам ра-
дио. Оно што се види јесте да тим 
“Амиге” има искуства у оваквим 
пројектима, али и поред тога 
имају доста питања које зајед-
ничким снагама решавамо. Раз-
влачење и уплитање сајле ових 
димензија је заиста специфичан 
посао - истиче Симон.

 Представник француске компа-
није, који је већ дуже време на Зла-
тибору где обавља посао техничке 
асистенције на пројекту «Голд гон-
дола Златибор», каже да се сваки 
пут веома радо враћа у Србију и на 
Златибор, да једва чека да гондола 
проради и да ће тада свакако доћи 
као туриста. 

-Мислим да је ово веома зна-
чајан пројекат за овај мали турис-
тички градић. Свиђа ми се Злати-
бор. Има доста садржаја, највише 
ми се допадају природни пејзажи и 
ваша храна. Примећујем да је место 
у великој експанзији, па ће гондо-
ла свакако бити додатни подстицај. 
Туристи ће моћи из центра Злати-
бора жичаром доћи до ски центра 
Торник што је добра идеја. Често ме 
питају каква је ваша земља, а ја се 
сваки пут наново одушевим када 
дођем и признајем, радо се враћам 
- каже Симон.  

ЗАВРШАВА СЕ ПРОЈЕКАТ ВЕКА НА ЗЛАТИБОРУ

Пролеће покреће Голд гондолу
Уклапамо се у све планиране временске оквире а ускоро би требало да имамо и 

прецизнији датум краја радова односно почетак рада гондоле
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Двадесета, јубиларна “Пр-
шутијада” одржаће се на 
Мачкату од 14. до 16. фе-

бруара ове године. Привредно 
друштво за развој пољопривреде 
општине Чајетина, “Златиборски 
еко аграр”, увелико се припрема 
за Сајам сувомеснатих производа 
на Мачкату који је годинама једна 
од главних манифестација зимске 
туристичке сезоне на Златибору.

Већ од 1. фебруара па до почет-
ка “Пршутијаде”,  гости Златибора 
моћи ће на Краљевом тргу у цен-
тру планине да погледају изложбу 
фотографија које обухватају пери-
од од  првог Сајма, који је одржан 
2001. године у црквеном дому у 
Мачкату, до прошлогодишње “Пр-
шутијаде”.

Први организовани Сајам су-
вомеснатих производа имао је 

искључиво изложбени карактер.  
Били су изложени најбоље оцење-
ни сувомеснати производи произ-
вођача из овог краја, касније, „Пр-
шутијада“ је због све већег броја 
излагача али и публике добила и 
комерцијални карактер, па се из-
ложени производи   продају по 

сајамским ценама што је мотив 
више за даљу одрживост ове ма-
нифестације. 

Мачкат, као село не превише бо-
гато обрадивом земљом, пашња-
цима и ораницама, одавно је, 
домишљатошћу овдашњих до-
маћина, користећи близину града 

али и  магистралног пута, као и 
специфичне климатске услове, по-
стало препознатљиво по месним 
прерађевинама, најпре по пршу-
ти и јагњећем печењу. Временом 
се ова врста производње развијала, 
подизана је на виши ниво, па је у 
Мачкату данас више од 30 регис-

трованих произвођача сувомесна-
тих производа. 

Са друге стране, ова врста про-
изводње подстиче бављење сто-
чарством, посебно “пашним то-
вом” говеда.

По традицији, производи који 
се излажу на манифестацији су - 

пршута (говеђа, овчија, свињска), 
ферментисане кобасице(чајна, 
суџук, кулен, будимска,ужичка), 
сува сланина, овчија стеља, чвар-
ци и остали слични производи од 
свињског меса

Сувомеснате производе који се 
излажу на Сајму контролише јед-
на  од реномираних фирми са се-
диштем у Србији.

Ове године, на јубиларној 20. 
Пршутијади, учествује 21 произ-
вођач. 

Сва три дана трајања Сајма, за 
посетиоце биће организована на-
градна игра, а  награде су - џак пр-
шуте, џак сланине, џак домаће ко-
басице и сет кухињских ножева.

По броју гостију, који из го-
дине у годину на Мачкат стижу 
са свих страна Србије, али и из 
иностранства, прилици да и гос-
ти на “Пршутијади” прикажу своје 
традиционалне производе, Сајам 
сувомеснатих производа на Мач-
кату увелико спада у ред нацио-
налних манифестација. 

Током три дана, “Пршутијаду”  
посети више од 10.000 гостију. 

Мирјана Ранковић Луковић

Двадесета „Пршутијада”  
од 14. до 16. фебруара

Ове године на јубиларној манифестацији у Мачкату  
своје производе изложиће 21 произвођач
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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПОДСТИЦАЈА ЗА НАБАВКУ НОВИХ 

ТРАКТОРА У 2020. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде, Управа 
за аграрна плаћања, расписало је 

“Јавни позив за подношење захтева за ост-
варивање права на подстицаје за инвес-
тиције у физичку имовину пољопривред-
ног газдинства за набавку новог трактора 
у 2020. години”.

Права на подстицаје за набавку но-
вих трактора могу остварити лица која су 
уписана у Регистар пољопривредних га-
здинстава и чија су газдинства у актив-
ном статусу и то: физичко лице као носи-

лац газдинства; предузетник; привредно 
друштво и земљорадничка задруга која 
има најмање пет чланова задруге. Такође, 
неопходно је да подносилац захтева у Ре-
гистру пољопривредних газдинстава има 
уписане површине земљишта под произ-
водњом одговарајућих врста биљних кул-
тура, или одговарајући сточни фонд.

„Користим прилику да скренем пажњу 
пољопривредницима да је расписан јавни 
позив од стране Министарства пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде за на-
бавку нових трактора у 2020. години. 
Јавни позив је расписан 3. јануара, а заин-
тересовани захтеве могу предати у перио-
ду од 6. јануара до 29. маја ове године“ 
- каже Стефан Зечевић, стручни сарадник 
за пољопривреду.

Подстицај се остварује за набавку но-
вих трактора снаге мотора до 60 кило-
вата (kW), са стандардним деловима, 
уређајима и опремом укључујући при-
падајућу тракторску кабину. Трактори, 
за које се остварује право на подстицај, 
морају бити склопљени у Србији – ИМТ, 
Тафе, Беларус, Махиндра, Фотон и Ито, 
a радње за продају пољопривредних ма-
шина већ су своју понуду прилагодиле 
овом јавном позиву.

„Пољопривредници који испуњавају ус-
лове, што се тиче примарне биљне и сто-
чарске производње, могу остварити право 
на куповину новог трактора и повраћај од 

65 одсто након одбијеног ПДВ-а. Макси-
мални износ повраћаја је 800.000 динара“ 
- додаје Стефан Зечевић.

Сви заинтересовани могу се јавити 
у “Златиборски Еко аграр” где ће доби-
ти све потребне информације у вези са 
расписаним Конкурсом. Информације 
су доступне и на телефон Инфо-центра 
Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде: 011/260-79-60 или 
011/260-79-61, као и на телефон Кон-
такт центра Управе за аграрна плаћања: 
011/30-20-100 и 011/30-20-101 сваког 
радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Данка Миловановић

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ОД 6. ЈАНУАРА ДО 29. МАЈА ОВЕ ГОДИНЕ

 Стефан Зечевић
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Зимска служба КЈП „Златибор” 
на висини задатка

За празнике сви путеви били су проходни, уредно су чишћени путеви  
до свих туристичких локација, као и пешачке стазе

Сви путни правци у на-
длежности Зимске служ-
бе КЈП “Златибор” током 

празника били су очишћени и 
проходни. 

У овом јавном предузећу кажу 
да су екипе Зимске службе то-
ком празничних дана од раних 
јутарњих сати биле на терену, 
чишћени су и посипани путеви 
у насељеном месту Златибор  и 
сеоским месним заједницама. 
Уредно су чишћене и пешачке 
стазе, као и путеви до свих ту-
ристичких локација у овом крају, 
тако да су их гости Златибора не-
ометано могли посећивати.

- Добро одржавање путних 
праваца који су у надлежности 
КЈП “Златибор” већ је традиција. 
На руку нам је ишло и време 
јер је снег престао да пада пре 
Нове године тако да смо све пут-
не правце успели да очистимо 
и припремимо како би Нового-
дишња ноћ протекла без пробле-
ма. Неких критичних ситуација 
није било, али је било пар интер-
венција по позиву грађана пре, у 
току и после Нове године -каже 
Тома Туцовић, руководилац 
Зимске службе КЈП “Златибор”.

Критични путни правци за 

одржавање били су према мес-
ним заједницама Љубиш, Ја-
бланица и Стубло, као и локал-
ни правци ка Шаиновцима и 
Смиљанским закосима. 

- КЈП одржава путне правце 
према унапред утврђеном списку 
и редоследу. Одређене путне пра-
ваце који су нижег приоритета 
одржавају трећа лица, па је у том 
делу било мало неусаглашаности, 
али смо успели и те путне правце 
да очистимо и поново их пустимо 
у саобраћај - каже Туцовић.

Око 30 људи Зимске службе 
било је у приправности 24 сата 
дневно, а на терен су излазили у 
раним јутарњим сатима како би 
путеви и улице били прочишће-
ни за суграђане који крећу на 
посао, као и у вечерњим сатима. 
Такође се реаговало по потреби, 
у зависности од падавина.

 -Располажемо са 15 машина, 
пет камиона, пет комбинованих 
машина и пет трактора тако да 
смо и ове године били у могућ-
ности да правовремено реагује-
мо -  истиче Туцовић.

Из КЈП додају да на залихама 
имају довољно соли и ризле.

Мирјана Ранковић 
 Луковић
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После пуних пет годи-
на, Дејан Петровић по-
ново пред златиборс-

ком публиком! Мајстор трубе, 
трубач са душом, син великог 
Миће Петровића, опет је раз-
галио и разиграо Златибор и 
госте планине, на дупке пуном 
Краљевом тргу, на концерту 
одржаном 29. децембра увече.

Дејан другачије и не уме, 
било је то вече за памћење, 
пуно добре музике, старих и но-
вих хитова, пуно емоција, жес-
токо загревање за дочек Нове на 
Златибору који је увек посебан.

“После дужег времена ево 
нас поново на Златибору, у 
нашем крају. Сваки концерт 
на Краљевом тргу, овде на 
планини, пред овом дивном 
публиком за мене је посебан, 
носи посебне емоције, посебан 
изазов. И, овде увек уживам. 
Презадовољан сам, видели 
сте и сами како су људи реа-
говали, како су певали и игра-

ли са нама. Е, сад, појавио се 
ту један проблем,  сви су због 
хладноће носили рукавице, па 
кад је аплауз - не чује се, али, 
све смо схватили - нашалио се 
Дејан после концерта. 

Власник титуле “Прва тру-
ба света”, најмлађи добитник 
“Мајсторског писма”, вишес-
труки освајач бројних награ-
да на Сабору у Гучи, прет-
ходну, 2019. годину памтиће, 

каже, и по четири солистичка 
концерта у Београду, посебно 
по једном од тих концерата, 
оном одржаном 19. новембра 
у Сава центру.

“Колико је само емоција 
било на том концерту. Посве-
тио сам га овој нашој, народ-
ној музици и, посебно мом по-
којном оцу, јер се 2020. године 
навршава 20 година од њего-
ве смрти. Тај концерт дуго ћу 

памтити, а надам се и људи 
који су на њему били - каже 
Дејан Петровић.

Сјајно је и весело било на 
Златибору и следећих вече-
ри. Уз Мају Беровић уз коју је, 
у највећем броју, на Краљевом 
тргу уживала млађа публи-
ка, док је на концерту “славуја 
из Мрчајеваца”, Мирослава 
Илића, по обичају, било људи 
свих генерације. У поноћ, 31. 
децембра, небо над Златибо-
ром парали су звуци труба ор-
кестра Игора Митрића и тра-
диционални ватромет. 

Веома је посећен био и 
концерт „Ван Гога“ који је на 
Краљевм тргу наступио 1. ја-
нуара.

Уз снег, лепе прве јануарске 
дане на планини, ведро небо, 
чист ваздух, још једна Нова за 
памећење на Златибору.

А, и како би другачије? 
Мирјана Ранковић  

Луковић

Нова година почела серијом 
сјајних концерата

Одличном организацијом дочека oпштина Чајетина и Туристичка организација 
Златибор оправдали поверење бројних посетилаца

Представа „Наша деца и Деда Мраз” 

Један од најпосећенијих дочека: феноменалан наступ 
Мирослава Илића на Краљевм тргу

Мајстор трубе Дејан Петровић после пет година 
поново пред златиборском публиком

 Реприза дочека: група „Ван Гог“Публику је добро загрејала и Маја Беровић 
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На Златибору је у време 
новогодишњих празни-
ка дневно боравило око 

30.000 гостију, а само у нового-
дишњој ноћи, најлепша српска 
планина била је домаћин за око  
50 000 гостију. Овако доброј по-
сети допринео је и снег који је 
пао у право време, као и добра 
понуда забавно-културног про-
грама.

Гостију је било из свих краје-
ва Србије, Републике Српске, 
Црне Горе, из читаве Европе. У 
Туристичкој организацији Зла-
тибор кажу да подаци о посети 
планини током новогодишњих 
празника показују да се тренд 
раста наставља, а подаци гово-
ре да је ове године  страних ту-
риста било 30 одсто више него 
у истом периоду претходне го-
дине.

-Туристички радници на пла-
нини, хотелијери, угоститељи, 
очекивали су повећан број стра-
них гостију, нарочито из Кине, и 
сви су се потрудили да се добро 
припреме - од састављања ме-

нија са јелима те земље, преко 
обезбеђивања начина за бољу 
комуникацију са нашим гости-
ма, тако да су то неки нови иза-
зови са којима се сусрећемо. 

Време је послужило, снег је пао 
у правом тренутку. Сви који су 
дошли на Златибор могли су да 
уживају у снежним спортовима 
и да посете и Ски-центар Торник 

који је релативно брзо успео да 
припреми стазе и да скијалиште 
пусти у рад. Верујемо да ће ових 
дана бити велики број скијаша 
и да ће све стазе радити. Скија-
лиште Обудојевица је такође 
радило, као и други туристич-
ки локалитети, што је  доприне-
ло доброј посети - каже Влади-
мир Живановић, директор ТО 
Златибор. 

-Заједно са Туристичким уд-
ружењем Јабланица, општином 
Чајетина, Спортским центром 
Чајетина, потрудили смо се да 
на  традиционалан и несваки-
дашњи начин у порти цркве у 
Јабланици уз богат програм обе-
лежимо српску Нову годину - до-
даје Живановић. 

У фебруару је Пршутијада у 
Мачакту која је већ годинама 
прави магнет за туристе, па се у 
Туристичкој организацији Зла-
тибор, уз остале програме које 
припремају, надају доброј посе-
ти и у наредном периоду. 

Мирјана Ранковић  
Луковић

За празнике рекордан број 
гостију на Златибору

Уживање на снегу

Само у новогодишњој ноћи најлепша српска планина била је домаћин 50.000 гостију

Ски-центар Торник је релативно брзо успео да припреми 
стазе и скијалиште пусти у рад

Страних туриста је било  
30 одсто више него у истом  
периоду претходне године
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Туристички бисер нашег 
краја, Стопића пећину то-
ком 2019. године посети-

ло је 89.113 туриста, и по овим 
подацима Стопића пећина је 
најпосећенији туристички ло-
калитет ове врсте у Србији. За 
оне који су атрактивну пећину 
са бигреним кадама већ видели, 
а затим се враћали да је виде по-
ново, лепа вест је да ће од фебру-
ара туристичка стаза у пећини 
бити продужена за око 80 мета-
ра новог простора у коме су каде 
дубоке и до 7, 5 метара.

Као што су из ТО Златибор и 
најављивали у претходној годи-
ни, у Стопића пећини у току су 
радови на пешачкој стази која 
води кроз канал са кадама до но-
вог проширеног простора. Ово је, 
каже Јован Павловић из Турис-
тичке организације, најатрак-
тивнији али уједно и за уређење 
најтежи део пећине.

-Овај део канала је веома ат-
рактиван. Ту се налазе каде и до 
седам и по метара дубине. Гос-
ти ће имати прилику да виде и 
велики уроњени сталактит, има 

и доста пећинског накита што 
је нарочито занимљиво, јер Сто-
пића пећина због спољашњих 
климатских утицаја, великог от-
вора и не обилује овом врстом 
ентеријера. Планирано је да ра-
дови буду завршен  до краја ме-
сеца. Део нове понуде је  и под-
водна расвета, сем тога и расвета 
са белим светлом у самој пећи-
ни, тако да ћемо нашим гостима 
обезбедити другачији доживљај 
- каже Јован Павловић .

ТО Златибор претходних го-
дина урадила је много на овом 

локалитету трудећи се да  при-
родну атракцију која је на међи 
месних заједница Трнава и Ро-
жанство, на путу Ужице – Сиро-
гојно, учини доступнијом посе-
тиоцима. Урађени су прилазни 
пут, паркинг простор, прилазне 
пешачке стазе, улазна капија, 
билетарница, стазе кроз Свет-
лу и Тамну дворану до тзв. “Из-
вора живота”  као и стазе изнад 
бигрених када и расвета. Стал-
на је и обавеза да током дана 
са снежним падавинама при-
лазни пут буде очишћен и про-
ходан, па   посетилаца има и у 
зимским данима. Са новом дво-
раном, шетња кроз пећину биће 
још изазовнија.

-Ово нам је природа оставила, 
сачували нам преци, наша је оба-
веза да овај драгуљ сачувамо и 
за генерације које долазе. По нат-
писима на зидовима из 1920. и 
1927. године, видимо да су људи 
ову пећину обилазили и ужива-
ли у њеним лепотама и у то вре-
ме, први пут је описана тек 1901. 
године, а 1913. и 1956. године 
рађена су истраживања. Од 1985. 

захваљујући професору Раденку 
Лазаревићу формиран је одбор 
када су и започете активности 
око уређења које је, на жалост, 
прекинуо рат. Тако смо ушли у 
21. век, а Стопића пећина је тек 
2008. постала стална туристичка 
дестинација - додаје Павловић.

За пећину нису заинтересо-
вани само туристи, већ и разне 

просветне и научностраживач-
ке  установе као што су Геолош-
ки факултет, Завод за заштиту 
природе, а у последње време и 
Биолошки факултет чији пред-
ставници повремено обављају 
истраживања.

За радове у пећини, Минис-
тарство за заштиту животне 
средине и општина Чајетина из-
двојили су око 3,5 милиона ди-
нара. Иначе, Општина Чајети-
на је у протеклој години, у овом 
заштићеном подручју, купила 
још  хектар земље како би могле 
да буду обављене све планиране 
активности.

Мирјана Ранковић  
Луковић

Стопића пећину  
у 2019. години  

посетило 90.000 људи

Јован Павловић
Општина Чајетина  

и Министарство  
за заштиту животне 

средине за радове  
у пећини издвојили су  

око 3,5 милиона 
динара
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Бројност медведа на терито-
рији Златибора је повећа-
на, закључак је монито-

ринга који је спровело Ловачко 
удружење „Златибор“ из Чајети-
не. Постављањем камера на ло-
кацијама по сеоским пределима 
општине Чајетина и прегледом 
снимака утврђено је присуство 
десетак јединки ове заштићене 
врсте.

Како кажу у ЛУ, код храни-
лишта за дивље свиње на брду 
Борковац у Љубишу, 2016. године, 
први пут је снимљен мрки мед-
вед, што је и био повод да се крене 
у пројекат праћења кретања ове 
врсте чија популација на Злати-
бору никада није ишчезла, али је 
била смањена. Ово подручје било 
је транзитно за медведе који су 
углавном долазили са добро на-
сељене Таре, али је утврђено да 
постоје женке које се сада више 
задржавају на Златибору.

-И раније смо налазили тра-
гове на подручју нашег ловишта, 
али смо са овим пројектом хте-
ли да унапредимо праћење мед-
веда и да видимо какво је стање 
са њиховом популацијом у на-
шем ловишту. Медведа је на овој 
територији било увек, неко вре-
ме популација је била смањена, 
али је стање сада много боље. Ра-

није је то било две, три јединке у 
пролазу, сада је овде до десетак 
јединки које су углавном трајно 
настањене на нашој територији - 
каже Милун Меловић из стручне 
службе ЛУ „Златибор“. 

Пројекат мониторинга мед-
веда током ког  су настали  и је-
динствени снимци финансиран 

је од стране локалне самоупра-
ве, а праћење је вршено уз помоћ 
десетак камера које су поставља-
не у свим селима чајетинске 
општине. Праћење кретања мед-
веда спроведено је у сарадњи са 
Парком природе Златибор, Би-
олошким факултетом, Заводом 
за заштиту природе којима су 
прослеђени сви подаци. Пораст 

бројности најкрупније звери у 
Србији забележен је и у другим 
планинским пределима земље, 
а један од разлога је и смањење 
броја становника у сеоским под-
ручјима.

-Велика густина популације 
медведа је на Тари, то је највећа 
популација у Србији. На другим 

подручјима медведа је мање, по-
времено се дешавају штете по 
селима, углавном на пољоприв-
редним културама, али држава 
то решава надокнађујући наста-
ле штете мештанима. Вероватно 
ће доћи време када ће медведи 
изаћи из строгог режима зашти-
те, али мислим да смо још далеко 
од тога - додаје Меловић. 

Лов на мрког медведа је 
најстроже забрањен а казна за 
одстрел је милион динара. Са 
друге стране, стручњаци по-
ручују да не постоји бојазан за 
становништво, јер медвед избе-
гава контакт са људима, штете 
се дешавају на сточном фонду, 
воћњацима и пчеларским кош-
ницама, за шта је предвиђена 
одштета.

-Медведа могу срести ловци, 
људи који беру гљиве, планина-
ри, али ретко, јако ретко. Медвед 
је опрезан, слуша и прати, и увек 
ће побећи пре него што га видите. 
Дешавало се на нашем терену да 
људи и виде медведа, али никад 
то није био близак сусрет, и ника-
да није било последица по људе. 
Постоји опасност уколико наиђе-
те на женку са мечићима, да, ако 
то буде близак сусрет  она одре-
агује, али то је јако ретко - сма-
тра Меловић. 

Током зиме медведи се слабо 
крећу, у периоду хибернације, 
у заклонима и брлозима чекају 
топлије време. 

Ловачко удружење планира 
да са мониторингом настави и 
наредних година, а план је да 
се програм настави праћењем и 
бројањем остале крупне дивља-
чи.  

ПРОЈЕКАТ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ИЗ ЧАЈЕТИНЕ

На Златибору ловци 
избројали десетак медведа

Пројекат мониторинга медведа током ког су настали и јединствени снимци финансиран је  
од стране локалне самоуправе, а праћење је вршено уз помоћ десетак камера које су  

постављане у свим селима чајетинске општине
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На Богојављење, 19. јануа-
ра ове године, на Злати-
бору је, у препуној кон-

гресној сали хотела «Торник», 
уз учешће делегата из педесетак 
општина у Србији, великог броја 
чланова и симпатизера стран-
ке, одржана Изборна скупшти-
на Здраве Србије.

-Данас, на Богојављење, кр-
стимо нашу Здраву Србију а 
ноћас, у поноћ, смо пожелели 
усправну и здраву Србију ње-
них задовољних грађана, која 
ће бити свесна тога шта је и до-
кле је. Србија у којој ће Косово 
остати срце, а Западна и Источ-
на Србија, са Војводином, Помо-
рављем, Шумадијом и јуначким 
југом, мозак те Србије – рекао је 
Милан Стаматовић, председник 
Здраве Србије у свечаном делу 
Изборне скупштине ове странке.

Здрава Србија ће бити једин-
ствена, аутентично регионална 
странка по месту настајања, на-
ставио је Стаматовић, али и ори-

гинално национална  по томе 
што нам је циљ да помогнемо 
оздрављењу целе Србије, ак-
цијом из унутрашњости, а не из 
Београда, а затим да, системом 
концентричних кругова, управо 
одавде, из Западне Србије, под-
стакнемо промене на боље  по 
читавој Србији.

-Здрава Србија ће се раши-
рити као лековита епидемија 
у свих 200 и нешто градова и 
општина Србије! Имамо про-
грам, имамо знање, знамо како 
ћемо унети промене у свим сег-

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЗДРАВЕ СРБИЈЕ НА ЗЛАТИБОРУ

Оздрављење Србије акцијом из 
унутрашњости, не из Београда!
Делегати из педесетак општина Србије изабрали Милана Стаматовића за председника, 

Верољуба Стевановића, Милана Парошког и Бојану Божанић за потпредседнике странке

Милан Стаматовић
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ментима нашег друштва. Пос-
пешићемо домаћу производњу, 
пољопривреду, туризам, ожи-
већемо села, подстицаћемо по-
већање наталитета, запослиће-
мо младе, искористићемо све 
привредне потенцијале, чу-
вајући наше највеће благо - при-
родне ресурсе, закључио је Ста-
матовић.

Присутнима се обратио и Ве-
рољуб Стевановић, дугогодишњи 
градоначелник Крагујевца, који 
је нагласио да се комплетна Ко-
алиција за Шумадију прикључи-
ла Здравој Србији, без икаквих 
политичких условљавања, зато 
што желе да буду у тиму успеш-
них. Оних који су се доказали у 
својим локалним срединама и 

који знају како то да пренесу и 
на остале делова Србије.

Златиборац Љубивоје Ршу-
мовић, који је био један од ини-
цијатора идеје Здраве Србије, 
поздрављајући учеснике овог 
својеврсног народног сабора, на-
гласио је да се сви заједно мора-
мо борити да надвладамо белу 
кугу која је завладала Србијом. 

Речи подршке архимандри-
та Методија, игумана мана-
стира Хиландар, учесницима 
овог сабора и Милану Стама-
товићу лично, прочитао је Ми-
лош Стојковић, повереник ове 
највеће српске светиње, у којима 
је наглашено да сво монаштво 
Хиландара захваљује свим 
Чајетинцима и Златиборцима 
на свему што чине на очувању 
наше православне вере и на свој 
братској љубави и помоћи коју 
годинама уназад пружају Хи-
ландару.

Међу присутнима су били и 
Александар Шапић, председ-
ник Српског патриотског са-
веза, Драган Јовановић, пред-
седник Боље Србије и општине 
Топола, професори Миладин 
Шеварлић и Љубодраг Савић, 
представници Удружења Срба 
„Розафа“ из Скадра у Албанији, 
представници Срба из Херцег 
Новог, као и велики број сим-
патизера Здраве Србије са Ко-
сова и Метохије.

У поподневном, радном делу 
Изборне скупштине Здраве Ср-
бије, делегати из педесетак 
општина Србије, у којима ова 
странка има локалне одборе, тај-
ним гласањем изабрали су Ми-
лана Стаматовића за председ-
ника а Верољуба Стевановића, 
Милана Парошког и Бојану Бо-
жанић за потпредседнике Здра-
ве Србије, као и чланове Главног 
одбора странке.  Верољуб Стевановић

Радно председништво странке

Љубивоје Ршумовић Саша Пешић
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Зла ти бор – На про план-
ку Зла ти бо ра, ме ђу сто лет-
ним бо ро ви ма, на ми нус 
де вет, у но ћи пу ној зве зда, 
оку пи ло се и ста ро и мла до. 
Про грам от по че ли, па оста-
так бад ња ка на ва три за па-
ли ли. По том уз свир ку тру-
ба ча и ужич ко ко ло по ве ли, 
ку ва ним ви ном и ра ки јом 
се згре ја ли, а гу ла шем од 
ди вља чи и ку ва ним ку-
пу сом из зе мља ног лон ца 
сва ког по слу жи ли. По кло-
не нај мла ђи ма по де лио је 
Бо жић Ба та. У сне гом пре-
кри ве ној шу ми, да ле ко од 
сја ја ур ба ног.

Та ко су Срп ску но ву го-
ди ну тра ди ци о нал но и све-
ча но до че ка ли прек си ноћ 
у Ја бла ни ци, ис пред пра-
ста ре цр кве брв на ре (из 
1838. го ди не), уз ко ју су и 
са да дав на шње со бра ши це 
(ро дов ске тр пе зе). Ово зла-
ти бор ско се ло по зна то је 
по не го ва њу тог из вор ног 
до че ка. Ту ри сти из цен тра 
Зла ти бо ра ра до до ла зе ов-
де да при су ству ју. Не кад су 
на овај дан ме шта ни по-
крај ста ре цр кве обе ле жа-
ва ли Ма ли Бо жић, а са да 
је то не са мо њи хо во оку-
пља ње не го и атрак ци ја за 
ту ри сте.

Се о ска цр ква брв на ра по-
све ће на По кро ву Пре све те 
Бо го ро ди це, уда ље на два-
де се так ки ло ме та ра од бле-
шта вог сре ди шта Зла ти бо-
ра и скло ње на од глав них 
пу те ва, об но вље на је и бли-
ста ле по том у том шум ском 
цар ству. По ред ње су та ко-
ђе об но вље не је дин стве-
не со бра ши це. Од дав ни на 
у овом кра ју вла да оби чај 
да се фа ми ли је о ве ли ким 

пра зни ци ма оку пља ју по-
ред цр кве, па су оне имућ-
ни је, кад је ле по вре ме, 
бо ра ви ле под др ве ним со-
бра ши ца ма, за сва ку фа-
ми ли ју по себ но на пра вље-
ним. Ову тра ди ци ју вре ме 
је уга си ло, али су те не ве-
ли ке ро дов ске тр пе зе ов де, 
по да ље од на ле та ур ба ног, 
ипак са чу ва не.

У та квом од сја ју ве ко ва 
до че ка на је Срп ска но ва 
го ди на, у тра ди ци о нал ном 
ду ху са бо ро ва ња и оби ча-
ја. Пр во је уз мо ли тву за-
па љен оста так бад ња ка, па 
од и гра на пред ста ва „На ша 
де ца” за нај мла ђе. Глум-
ци ужич ког по зо ри штан ца 
„Смај ли” за ба вља ли су ма-
ли ша не ко ји ма је по том Бо-
жић Ба та уру чио по кло не, 
да би од ва жни ји ме ђу да ро-
ва ни ма пу бли ци ре ци то ва-
ли или пе ва ли.

Ве чер њи про грам по чео 
је уз зву ке тру бе и ужич ко 
ко ло, а на ста вљен пе смом 
и на род ним ве се љем, уз 
по слу же ње: ку ва но ви но и 
ра ки ју, до ма ће ча је ве, спе-
ци ја ли те те од ди вља чи. 
При ре ђе на је и но во го ди-
шња лу три ја с вред ним на-
гра да ма, а тач но у по ноћ 
не бо над се лом оба сја но је 

ва тро ме том. Ма ни фе ста-
ци ју су ор га ни зо ва ли Ту-
ри стич ко удру же ње и ме-
сна за јед ни ца Ја бла ни ца, 
под по кро ви тељ ством оп-
шти не Ча је ти на.

– Не ка да шњу тра ди ци-
ју оку пља ња ме шта на на 
Ма ли Бо жић у но ви је вре-
ме смо уз по моћ ме сне за-
јед ни це, цр кве, оп шти не 
Ча је ти на, при вред ни ка, 
на до гра ди ли, па уз раз-
не про гра ме за сно ва не на 
оби ча ји ма до че ку је мо Срп-

ску но ву го ди ну – ре као 
нам је Сте во Мар ко вић, за-
ме ник пред сед ни ка Ту ри-
стич ког удру же ња Ја бла ни-
ца, док је Жар ко Бо жа нић, 
уче сник у ор га ни за ци ји 
мно гих ов да шњих де ша ва-
ња, до дао: – Овај до чек, уз 
ја бла нич ки се о ски ви ше-
бој, ма ни фе ста ци ја је ко јом 
про мо ви ше мо се ло Ја бла-

ни цу, ње го ве ле по те, оби-
ча је, тра ди ци ју у по след-
њој де це ни ји до пу ни ли смо 
са др жа ји ма за нај мла ђе и 
кул тур но-умет нич ким про-
гра мом. Због то га је до чек 
ста вљен на ма пу зла ти бор-
ских зим ских де ша ва ња. 
Ово је ујед но и при ли ка да 
се оку пе и дру же ме шта ни 
овог пре див ног зла ти бор-
ског се ла, јед ног од нај про-
стра ни јих у Ср би ји.

Бранко Пе јо вић
Објављено 15. 01. 2020.

ДРУГИ ПИШУ...  ПОЛИТИКА

ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ У ЗЛАТИБОРСКОМ СЕЛУ ЈАБЛАНИЦА

По ред цр кве брв на ре  
ноћно ко ло уз тру ба че

Не кад су на овај дан ме шта ни обе ле жа ва ли Ма ли Бо жић, 
а са да је то не са мо њи хо во оку пља ње не го и атрак ци ја за ту ри сте

Ма ни фе ста ци ју су ор га ни зо ва ли Ту ри стич ко удру же ње и МЗ Ја бла ни ца,  
под по кро ви тељ ством оп шти не Ча је ти на
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Велики празник на Води-
цама на Златибору, леде-
ни Рзав и 38 храбрих који 

су пливали за Часни крст!
Трећу годину заредом на Води-

цама се на Богојављење пливало 
за Часни крст и, од празника до 
празника, све је више пријавље-
них. Ове године било их је 38, 
међу њима и пет жена. Ледена 
вода Рзава, сив и хладан дан ни-
коме од њих нису били препрека, 
на крају - победили су сви!

Јереј Јован Стојковић поздра-
вио је 38 пливача пожелевши да 
Бог умножи сва добра, како у до-
мовима њиховим, тако и домови-
ма свих људи и дарива им напре-
дак. Отац Јован затим је осветио 
воду Рзава, у реку је спуштен крст 
од леда испуњен ружама, тради-
ција је и обновљена и продуже-
на, да генерацијама остане у за-
вет, као уосталом што се чини и 
диљем Србије на овај свети дан. 

-Свако ко је дошао и пријавио 
се данас да плива за Крст – по-
бедник је. Већ трећи пут овде се 
плива за Часни крст и све је већи 
број учесника - рекао је отац Јо-
ван.

А међу учесницима било је 

Чајетинаца, Доброселичана, али 
и Ужичана, Никшићана, такми-
чира из Петровца на Млави. По-
сле лекарског прегледа, уз звуке 
трубача и поклике окупљених 
који су их бодрили, „такмичари“ 
су запливали, даме прве. Стизали 
су једно по једно до крста, цели-
вали, а потом излазили на снегом 
прекривену обалу реке где су их  
чекале заслужене медаље, јер су 
- сви били победници. Пливаче, 
али и госте, на обали су сачекали 

и колач, жито, богојављанска во-
дица, вино... 

Зоран Вукотић, један од учес-
ника пливања за Часни крст, ре-
као нам је да је ово други пут како 
долази на Водицена Богојављење. 
Претходних година пливао је у 
Ужицу. Од Зорана, на Богојавље-
не и позив пријатељима и позна-
ницима да му се наредне године 
придруже и запливају на Водица-
ма јер је на планини другачије, 
посебније, изазовније...

Ивана Турунчић испричала 
нам је да је и ове године нашла 
у себи снаге, храбости, да плива 
за Часни крст иако је вода била 
хладнија него прошле године, а, 
ако Бог да, каже, пливаће и дого-
дине.  

Рада Ковачевић, мештанка, 
трећи пут плива у Рзаву.

- Богојављање је за мене вели-
ки празник, наставићу и наред-
них година да учествујем. Сваке 
године је и све више жена, тако и 
треба да буде - каже Рада.

Члан Савета МЗ Доброселица  
Жељко Марјановић, а Савет ове 
МЗ је један од организатора пли-
вања за Часни крст на Рзаву, ис-
причао нам је да су дан уочи Бо-
гојављења морали да разбијају 
лед на реци а коцке које су исе-
цали биле су дебљине од 30 до 40 
центиметара. На Богојављење на 
води их је опет сачекао лед, па су 
све морали испочетка. 

А крст од леда остао је да плута 
на води док се, кад се време про-
лепша и отопли, не отопи и опет 
не постане део реке.

Мирјана Ранковић 
Луковић

За Часни крст 
у ледени Рзав 

запливало  
38 пливача

Свако ко је дошао и пријавио се 
да плива за Крст – победник је,  
уз благослов рекао је отац Јован
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Ученици ОШ “Димитрије Ту-
цовић” обележили су школ-
ску славу Савиндан при-

редбом у Културном центру на 
Златибору. Деца су брижљиво 
припремљеним програмом да-
чарала пут првог српског архи-
епископа и утемељивача просве-
титељства, од племића Растка 
Немањића до Светог Саве.

-За наставнике ово је 
најлепши део рада у просвети. 
Са једне стране овде одмах види-
мо резултате онога што радимо, 
са друге, и ми и деца у прилици 
смо да на овај начин покажемо  
и оно што свакодневно радимо 
на часовима, једни другима по-
мажемо да остваримо и прика-
жемо оно што смо замислили - 
каже наставница српског језика 
Ксенија Бојовић. 

-Много смо радили и на крају 
успели смо да изведемо приред-
бу на начин на који смо желе-
ли. Ове године на сцени је био и 
хор. Свети Сава је велика инспи-
рација, зато што је тема опшир-
на и морало је много да се ради 
- каже ученица Андреа Божовић. 

Школски хор под управом 
Марка Кутлешића извео је химну 
Светом Сави, као и песму пос-
већену светој Анастасији, а чи-
тани су и одломци “Житија Све-
тог Саве” монаха Теодосија.

Представа изведена на Савин-
дан базирана је на мотивима по 
којима је Свети Сава препозант у 
српској традицији, а припреми-
ли су је наставници Ксенија Бојо-

САВИНДАН НА ЗЛАТИБОРУ

Представе  
у школама,  

Свети Сава као 
инспирација
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вић, Ана Васиљевић, Властимир 
Топаловић.

Свечано је било и у школи 
„Саво Јовановић Сирогојно“ где 
су ове године домаћини школске 
славе били су ученици 8.разре-
да. По традицији, уз светосавс-
ку химну преломљен је славски 
колач, ученици нижих разреда 
говорили су стихове посвећене 
српском светитељу, док су ђаци 
старијих разреда извели неколи-
ко драмских приказа о чудесним 
делима Светог Саве. Наступили 
су и чланови КУД „Први парти-
зан“ који су извели Игре из Ужи-
ца и околине. 

У Основној школи „Миливоје 
Боровић“ у Шљивовици, ђаци од 
првог до осмог разреда, али и 
предшколци и деца из вртића, 
обележили су Савиндан приред-
бом коју су од почетка школске 
године марљиво припремали са 
својим учитељима и наставни-
цима. Ученике и госте школске 
прославе поздравили су про-
тојереј Драгиша Ђуричић, парох 
шљивовачки и директорка шко-
ле Ана Ристановић речима да 
се светосавска мисија не врши 
само на овај дан, на Савиндан, 
већ свакодневно, уз труд да се 
деца васпитавају на Савиним 
делима.

У 12 часова преломљен је 
славски колач и у средњој Угос-
титељско туристичкој школи у 
Чајетини. 

М. Јевремовић 
 М.Ранковић Луковић



18ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ ЦРКВЕ И ХРАМОВИ ЗЛАТИБОРСКОГ КРАЈА

Црква у Трипкови налази 
се у центру села и пос-
већена је Светој Велико-

мученици Недељи. То је црква у 
гробљу, и, у неку руку је центар 
овога села, сви путеви воде у њу, 
и из ње. Ово је веома стара црква. 
Подигнута је 1861. године као ка-
пелска црква при парохији мач-
катској. 

С обзиром да је у то време 
било мало путева, па старији на-
род и деца нису могли да долазе 
на причешће у матичну цркву у 
Мачкату , одлучили су у Трипко-
ви тада да у селу подигну капелс-
ку цркву и да се у њој врше служ-

бе Божије. Већ тада, 1861. године, 
одређено је да се у овој цркви 
причешће редовно обавља Пачис-
те недеље, односно, друге недеље 
Великог поста. 

Године 1947. црква је поруше-
на, управо с намером да би се оне-
могућило народу да се овде при-
чешћује. Био је то период „лудог“ 
времена када се оданост држави и 
властима, доказивала одрицањем 
од цркве, вере, од Бога, славе... 
Док је црква рушена, стари прота 

Средоје Чутовић, који је тада био 
парох мачкатски, спасио је цар-
ске двери, које су, после обнове, 
у наше време враћене у цркву у 
Трипкови. Склонио их је у цркву 
у Мачкату и оне су ту остале све 
до 2000. године када их је, ради 
рестаурације у Београду, преузео 
Завод за заштиту споменика кул-
туре, а оне су после рестаурације 
враћене у цркву. 

Црква у гробљу
Ове двери још су старије од 

цркве, и у Трипкову су пренете 
из стапарке цркве брвнаре. Не зна 
се тачно од када датирају, прет-

поставља се из времена између  
1858. – 1860. године. 

-Сачувани су и надвратци и 
централних и северних врата. 
Они се виде споља, као и орна-
менти на њима. На темељима 
порушене цркве сазидали  смо 
нову цркву у истим димензија-
ма. Трудили смо се да ништа не 
мењамо, да црква буде као што 
је и била. Мало је чудно то што 
се она налази у гробљу, али, још 
у средњевековна времена гробља 

су била поред и око цркава. Када 
смо обнављали цркву сачували 
смо један мали простор где смо 
направили црквену салу, а дона-
тори су били породица Иркић. 
Прича о обнови цркве покрену-
та је у време кад сам дошао на 
парохију мачкатску 1974. године. 
Сваке године кад бисмо се окупи-
ли на Велики Спасовдан, народ 
је говорио „хајде оче да обнови-
мо цркву“.

 Међутим, године су пролази-
ле, обнову нисмо започињали све 
док мајор Десимир Савић, негде 
пред бобмардовање 1999. године 
није сазвао село, позвао и мене и 

рекао „хајде да обновимо цркву“. 
И тако смо и решили. Помогла 
је општина Чајетина, већи део 
новца за обнову дали су мешта-
ни, свако колико је могао и хвала 
Богу обновили смо нашу светињу 
- прича нам протојереј ставрофор 
Радојица Васиљевић, свештеник 
у пензији. 

 Године 2003. године цркву је 
освештао сада блаженопочивши 
епископ жички господин Хризо-
стом, а у то време  фрескописање 

је започела Даница Шишовић Јев-
тић фрескописац из Чајетине.

-Храм Свете Недеље у Трипкови 
први је храм у нашем крају  који је 
осликан од куполе до пода, сваки 
део зида, као што су некада ослика-
вани Грачаница, Дечани  и остали 
наши средњевековни манастири. 
Храм Свете Недеље је осликан по 
благослову Његовог преосвештен-
ства сада блаженопочившег вла-
дике Хризостома. Иконографски 
програм и план је, у принципу, био 
моја лична идеја и канон који се 
у цркви поштује и прати, али исто 
тако уз велику сарадњу са свеште-
ником Радом, а још већу са Њего-
вим преосвештенством владиком 
Хризостомом, који је имао своје 
програме и планове и идеје које 
смо ми реализовали у храму. То је 
храм који сам урадила сама, без 
подршке, односно без вођства мог 
професора Горана Јанићијевића, 
тако да је то први храм да је ос-
већен, а да је осликан мојом руком.  

Осликан од куполе  
до пода

У то време школа у Трипкови 
имала је 12 ученика који су стал-
но долазили код мене, као и ја код 
њих у школу. Захваљујући људима 
из Трипкове и захваљујући љуба-
ви и саборности тај храм је осли-
кан од куполе до пода, од иконо-
стаса до целивајуће иконе и могу 
да кажем да је то једна комплетна 
литургијска целина - рекла нам 
је иконописац Даница Шишовић 
Јевтић. 

Како некад, тако и данас, служ-
ба у овом храму обавља се на 
Пачисту недељу, на дан Свете Ве-
ликомученице Недеље а служење 
је уведено и на Ваведење, уколико 
тај празник не пада у недељу. По-
ловином 2017.  године чајетинска 
парохија је подељена на две паро-
хије, па је део мачкатске парохије, 
коме припада део села Трипкова, 
која броји негде око 60 домова, 
припојен првој парохији цркве-
не општине Чајетина. Садашњи 
парох је јереј Петар Лазић. 

Мирослав Весовић

Храм у Трипкови васкрсао  
на месту старе светиње
Подигнут је 1861. године као капелска црква при парохији мачкатској

Служба у овом храму обавља се на Пачисту недељу, на дан  
Свете Великомученице Недеље а служење је уведено и на  

Ваведење, уколико тај празник не пада у недељу
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Свештенство храма Преобра-
жења Господњег са Злати-
бора угостило је ових јану-

арских дана женски хор “Радост“ 
Светијелисаветског манастира из 
Минска у Белорусији. Хор је извео 
десетину композиција руских ау-
тора, како духовне, тако и световне 
музике, на крају и песму коју је на-
писао Свети владика Николај Вели-
мировић „Вера наша, вера славна“. 

-Долазимо из манастира Свете 
Великомученице Јелисавете Фјо-
дорове Романове. Он се налази у 
Минску у Белорусији. Ми смо у 
служби „Сестара милосрђа“ у ок-
виру манастира, које имају пос-
лушање као појци, то јест певамо 
на богослужењима у манастиру - 
рекла нам је чланица хора сестра 
Вероника Бујак. 

„Сестре милосрђа“ су у ствари 
цивили који живе у свету ван зи-
дова манастира. После свих својих 
обавеза које имају на послу, поро-
дици, оне свакодневно одвоје пар 
часова како би вршиле неко од 
послушања у манастиру. 

-Најређе послушање у нашем 
манастиру састоји се од рада у 
болницама и дечијим интернати-
ма. То су интернати за децу омете-
ну у развоју и децу без родитеља. 
Наше сестре, заједно са свештени-

ком болнице, посећују децу која су 
ометена у развоју, исповедају бо-
леснике, причешћују, читају мо-
литве за здравље, миропомазују 
и помажу болесницима у свим 
њиховим потребама у болници. У 
склопу многих болница налазе се 

и капеле где се обавља свакоднев-
но богослужење. Сестре певају, а 
свештеници врше богослужења - 
каже сестра Вероника Бујак.

Само послушање, обавеза њи-
ховог хора је да певају на сваком 
богослужењу, свакодневно. Уз  бла-

гослов  манастира оне наступају 
зарад славе Божије. 

А како је, заправо, дошло до тога 
да хор „Радост“ наступи у храму 
Преображења Господњег на Зла-
тибору испричао нам је стареши-
на храма јереј Ненад Ивановић:

-Искористили смо њихов бора-
вак у Србији да их позовемо и они 
су се љубазно одазвали нашем по-
зиву. Пре тога они су наступили у 
Чачку у оквиру Светосавских дана 
који се одржавају у том граду. Зах-
ваљујући оцу Стојану Јаковљевићу 
који нам је јавио да је хор ових дана 
у Србији организовали смо ово вече 
за које верујем да је имало плодо-
творан утицај на све који су при-
суствовали заиста несвакидашњем 
догађају - каже отац Ненад.

После посете Златибору хор „Ра-
дост“ је наступао у Прибоју где су 
учествовали на Светосавској ака-
демији, затим и на Светосавској 
академији у Пријепољу, а на сам 
празник Светог Саве појали су Све-
ту Божанствену литургију на гробу 
Светог Саве у манастиру Милешеви. 

На крају концерта на Златибору 
присутнима се обратио старешина 
храма отац Ненад и благословио 
их благословом Божијим и Светог 
Саве, са жељом за неко ново наред-
но окупљање.  Мирослав Весовић

Хор „Радост” из Белорусије 
наступио у храму Преображења 

Господњег на Златибору

Jереј Ненад ИвановићВероникa Бујак

Сестре милосрђа из Минска певале  
у славу Бога и наше вере
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Кад деда Срећко Коваче-
вић (93) у свом дому на 
крају Златибора прича 

о Божићу и „рождеству Христо-
вом“, као да се Божја рука спус-
ти са небеса, па његова прича 
више и није прича него поста-
не молитва, умилна, тиха, песма 
скоро, појање празнично...

Радује се старина Божићу. Као 
да је јуче на свет постао, као да је 
ономад из мајчиног крила потр-
чао, као да неће за који дан да 
напуни 90 лета, као да толико 
дуго не носи тешко бреме живо-
та на плећима...

- Мили ми ови дани пред Бо-
жић, ова тиха радост у срцу док 
чекамо дан Христовог рођења, 
мио ми овај мирис тамјана уз 
који се крстимо и Богу нашем 
молимо да у здрављу и весељу 
сви у кући, живи и здрави до-
чекамо велики празник – каже 
Срећко.

Волим кад за Божић  
падне снег

По брдима око Срећкове куће 
у којој у слози и миру живи са 
сином Драгишом (64), сна-
хом Анком, унуком Момиром 

и унуком Радом, пао снег, 93. 
божићни по реду за његовог 
века...

- Волим кад за Божић пад-
не снег, кад је све овако бело и 
чисто око нас, к’о милост Гос-
подња... Падне снег, приближи 
се Божић, а мени на очи изађу 
слике, миле и драге, сећање 
на мајку и оца, на моје старе... 
Бадње вече, ја мали, седимо 
ми око огњишта, отац Момир и 
стричеви Рајко и Миломир уне-
ли сламу, а нас у кући 20-оро. 
Задруга велика, мајка и стрине 
скувале качамак, пред свако-

га од нас ставе по гуку, испред 
две ћасе, у једној расо, у дру-
гој сирће, ми једемо онај кача-
мак, присмачемо расо и сирће, 
а срца нам пуна радости, знамо 
да је сутра Божић... Кад заврши-
мо, кад поједе своју гуку кача-
мака, ђед Микаило потапше се 
по стомаку и каже – „ала царски 
вечерах“ – тече прича Срећкова, 
у његовој кући покривеној сне-
гом, као млеко кад се проспе у 
карлицу...

Оне ноћи кад се Срећко родио, 
Господ му подарио неку чудну 
благост, благословио га својом 
бескрајном милошћу, па крај 
Срећка и немиран брзо постане 
миран, љут и чемеран се разбла-
жи, тужноме срце за час постане 
весело... И, нема ту неког посеб-
ног објашњења, то је, једностав-
но, тако... Ја сведок!

- Гледам овог мог унука Мо-
мира... Да се само хоће оженити, 
да дочекам, да видим праунуке 
како гучу и пијучу у божићној 
слами на Бадње вече, као ми 

кад смо били мали... Ставе нам 
у сламу шећера, и лешника, и 
ораха, ако има, ми пијучемо и 
гучемо, ровимо по оној слами и 
тражимо и такмичимо се ко ће 
више да нађе, и радујемо се, и 
срца нам пуна радости кад нађе-
мо лешник – прича Срећко.

У дане пред Божић, често му 
на очи изађе слика мајке, стри-
на, часних старица...

- Ја Боже, како су се оне бори-
ле да нам од празника направе 
дане радости и среће, и кад се 
имало, и кад је кућа била праз-
на, а глад куцала на врата... Не 

СЕЛО ДОБРОСЕЛИЦА

Божићни дани  
на Златибору, 
тихи и радосни
Кад замирише тамјан  
и спусти се Божја милост

На Бадње вече 
легнемо сви крај 
ватре на ону  
божићну сламу, 
двадесеторо 
чељади... А у ушима 
нам звони песма 
Бадњег јутра,  
она коју смо певали 
кад кренемо по 
бадњаке.
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знам одакле су, како су успева-
ле да створе тај шећер, те орахе, 
сакрију ваљда током године и од 
себе, а кад дође Божић оне све 
то изнесу пред нас, да се радује-
мо, да знамо шта је Божић, шта је 
прави празник, да нам ти дани 
буду дани среће, пуног срца – 
прича старина.

Ова времена нису  
као она стара

Онако како је задојен, Срећко 
дочекао дубоку старост. Кад он 
прича у кући сви ћуте, кад се 
каде тамјаном, прво се деда 
окади, па онда сви остали, по-
штује деда младе па и они по-
штују њега...

- На Бадње вече легнемо сви 
крај ватре на ону божићну сла-
му, двадесеторо чељади... А у 
ушима нам звони песма Бадњег 
јутра, она коју смо певали кад 
кренемо по бадњаке. И, преспа-
вамо некако, а једва чекамо да 
сване Божић, да сви викнемо у 
глас – Христос се роди, Ваисти-
ну се роди...

Ова, нова, савремена време-
на, каже деда Срећко, нису као 
она стара. 

- Било се задовољно на мало. 
Срећни кад имамо кору хлеба да 
понесемо за овцама. Нисмо мно-

го хтели и желели па да будемо 
несрећни што то немамо. Задо-
вољни били са тим што смо има-
ли, ма како то мало било. Више 
се живело по божјим законима и 
заповестима него сад. Кад наиђе 
старији човек, ти скинеш капу и 
пољубиш га у руку, сад, гледам, 
наиђу понекад туристи, очешу се 
о мене, не веле ни „добар дан“ 
ни „да бог помогне“, а мени за-
чудо, што тако. Постило се. Чи-
тав пост. Једва чекаш кад ће Бо-

жић да се омрсиш. На зобаном 
или ражаном хлебу, на расолу и 
сирћету. Понекад, умеси мајка и 
пшенични хлеб, а нама у кући 
празник. На Божић, кад се има-
ло и кад се могло, закољемо овцу 
јаловицу, једемо меса тог дана, а 
после, заборавимо кад га поно-
во видимо. А зобани хлеб, као и 
ражани, опор, тежак, али, једемо, 
важно је да је пун стомак, да смо 
сити – каже Срећко.

Срећко је добар део живота 

провео на катуну, са стадом ова-
ца, сам у планини.  

- Дођем са планине кући, об-
ично мало пре Божића, останем 
до Младенаца, па назад на пла-
нину. Тамо на катуну, тамо је мој 
рај... Причам са собом и неким 
свракама, сам месим себи хлеба, 
старам се о мом стаду. Има две 
године, нисам излазио на катун, 
а жао ми што не могу као некад 
– каже Срећко.

Зоран Шапоњић
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Ово је већ традиција - го-
дишњи концерт КУД “Зла-
тибор”, препуна сала Кул-

турног центра на Златибору, радост 
на сцени, радост у публици.

На сцени сви: од најмлађих, 
најмлађе поставе, дечака и девој-
чица који вежбају тек неколико 
месеци, до најстаријих, искусних 
играча, сјајне поставе младића и 
девојака који су у нашем фолклор-
ном друштву неки и дуже од две де-
ценије - сви разиграни и распева-
ни, сјајни наступи, овације публике.

Већ виђено на концертима 
претходних година. 

О чаролији играња у КУД “Зла-
тибор”, основаном сад већ давне 
1996. године, Миљко Радишић 
каже:

-Већ 22 године члан сам КУД 
„Златибор“. Од осмог разреда Ос-
новне школе. Тада је било, сећам 
се, јако мало играча. Једина играч-
ка постава била је наша генера-
ција, а од тада до данас наступали 
смо и овде код нас, у чајетинској 
општини, али и широм земље и 
на незаборавним турнејама по 
иностранству. 

На питање - шта једног фолк-
лораша тако дуго, толике годи-

не, држи везаног за КУД, за игру, 
наступе, рад са млађима, Миљко 
каже да су то - љубав према народ-
ној игри, традицији и костиму.

-Истина, кореографије се не 
мењају тако често, али ја и да-
нас памтим и врло радо играм 
ону  коју сам прву научио - Игре 
из ужичког краја. Та кореографија 
ми је прирасла срцу и, једноставно 

речено, уживам док играм те старе 
кореографије - каже Миљко.

Концерт је почео “Играма из 
Црноречја”, (кореографија Влада-
на Милекића Ликија – уметнич-
ког руководиоца КУД „Златибор“), 
а затворен је “Играма из Црне Тра-
ве” (кореографија Дајане Костић из 
Старе Пазове). Између - експлозија 
игре, енергије, боја, различите ко-

реографије, оне које су Чајетинци 
до сада гледали и оне које нису.

Гости КУД “Златибор” ове вечери 
били су из Црне Горе - КУД „Лас-
та“ из  Ђеновића код Херцег Новог 
који води Милан Ћирковић. Они су 
извели “Игре из Црне Горе и Боке”. 
Топло дочекани и поздрављени 
овацијама.

-Трећи пут смо гости КУД-а 
„Златибор“. Прошле године они су 
код нас гостовали два пута. Оно 
што везује наша  друштава је љу-
бав према фолклору и очувању 
наше традиције. Пријатељства и 
наша два друштва, и нас чланова, 
трају годинама - каже Ћирковић.  

КУД „Ласта“ постоји више од 80 
година. Тренутно броји око 140 
чланова. Гостују широм Црне Горе, 
Србије, а гостовали су у Италији, 
Словенији, Грчкој… На Златибору 
до сада су били три пута. 

Питали смо их какви су Злати-
борци као гости, а какви су као до-
маћини?

-Изузетно су добри и као гости, 
и као домаћини. Зато све ово то-
лико траје, наше пријатељство, на 
обострано задовољство - речи су 
Ћирковића. Мирјана Ранковић

 Луковић

Громки аплаузи на годишњем 
концерту КУД-a „Златибор”

На сцени Културног центра на Златибору било је оних млађих, 
који вежбају тек неколико месеци, до најискуснијих играча
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Представници Дино парка 
Златибор обрадовали су на 
српску Нову годину децу из 

Дневног боравка “Зрачак” покло-
нима и новогодишњим пакетићи-
ма, а деца су, на себи својствен на-
чин, дародавцима, људима доброг 
срца, узвратила љубављу, пажњом 
и захвалношћу. 

Уочи новогодишњих и божић-
них празника, представници 
Дино парка Златибор прикупили 
су одређена новчана средства која 
су утрошили за куповину поклона. 
Посетили су Дечје одељење Опште 
болнице у Ужицу, сва одељења 
Универзитетске дечје клинике у 
Тиршовој у Београду као и Дом 
„Јуса“ за децу без родитељског ста-
рања, а захваљујући сарадњи са 
професорком Јагодом Јеремић, 
пакетићима су обрадовали и децу 
Дневног боравка „Зрачак“.

„Заиста сам одушевљена колико 
је све овде топло и пуно љубави. На 
дан када прослављамо српску Нову 
годину, а према нашим скромним 
могућностима, одлучили смо да об-
радујемо ову децу и оно што ми је 
посебно драго јесте то што ће ова 
деца бити наши гости у априлу. Том 
приликом Парк ће даровати једно-
дневни излет са ручком у Диновом 
ресторану. С обзиром на број деце 

од преко 100.000 који је обишао 
наш парк, ми смо дужни да угости-
мо и ону која не могу да дођу да ли 
из материјалних разлога или тре-
нутно здравствених“ - каже Слави-
ца Марић из Дино парка.

Да је овај гест био заиста вре-
дан пажње, највећи доказ су срећ-
на лица деце из “Зрачка”. Деца, 
задовољна пажњом својих суг-

рађана, узвратила су на исти на-
чин,  представницима Парка уру-
чили су скроман поклон израђен 
са пуно љубави и маште.

„Веома нам значи ова  посета 
јер са Дино парком сарађујемо већ 
дужи низ година, редовни смо гос-
ти код њих, лепо нам је и уживамо 
када нас угосте. Ово је велика радост 
за децу, наше кориснике“ - речи су 

Марина Кутлешић, координатора 
Дневног боравка „Зрачак“.

У Дино парку Златибор не крију 
задовољство, јер је, кажу, вели-
ка срећа имати могућност дари-
вања. За њих је, веле, највећа на-
града прегршт топлих осмеха и 
предивне честитке и захвалнице 
које су добили од деце.  Данка 
Миловановић

Дино парк пакетићима 
обрадовао децу „Зрачка“

Да је овај гест био заиста вредан пажње доказ су срећна лица деце која су узвратила 
топлим осмесима, предивним честиткама и захвалницама
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Удружење пчелара „Зла-
тибор“ из Чајетине ак-
тивности у новој години 

започело је редовном скупшти-
ном одржаном 26. јануара у 
библиотеци „Љубиша Р. Ђе-
нић“ у Чајетини. Већ 1. фебру-
ара чајетински пчелари одлазе 
на Државни пчеларски сајам у 
Београду.

-Редовно одлазимо на Сајам 
у Београду, јер тамо можемо 
видети доста новог у нашем 
послу, а ништа мање није ва-
жна ни могућност да на сајму 
по повољним ценама купимо 
потребну опрему, материјал, 
рамове и восак, рецимо... Осим 
тога, организована су и пре-
давања из области пчелар-
ства - каже Владан Шкодрић, 
председник Удружења пчелара 
„Златибор“. 

Новост за чајетинске пчела-
ре су и нове просторије које ће 
Удружење користити за састан-
ке Управног одбора и остале 
активности. Удружење пчела-
ра „Златибор“, уз помоћ Екоаг-
рара, конкурисаће и за ИПАРД 
средства за опрему за прераду 
производа. 

-За нас је веома значајна на-
бавка нове опреме јер ће пче-
лари моћи доста да уштеде због 
тога  што ће прерађивати свој 

восак, чиме се смањује могућ-
ност заразе која може доћи пре-
ко непрерађених воскова, по-
готово од америчке трулежи. 
Поред линије за прераду воска, 
планира се и линија за изра-
ду погача што је такође велика 
уштеда и што је најбитније, по-
гачу ће правити свако по својој 
жељи - каже Шкодрић. 

Удружење пчелара „Злати-
бор“ тренутно има 107 чланова, 
од којих је 92 учлањено и у Савез 
пчеларских организација Ср-
бије, али на територији општи-
не Чајетина раде и пчелари који 
нису чланови удружења којима 
је такође омогућено да учествују 
у активностима као што су едуа-
кативна предавања.   

-Едукација о пчеларењу и бо-
лестима, нарочито за људе који 
нису чланови, много је битна, 
како се не би шириле болести и 
да се пчелињаци не остављају 
без надзора. За ову годину смо, 
за пролеће, планирали још два 
предавања. Са доласком мар-
та и априла, мало је теже да се 
окупимо, а потом се припре-
мамо за медобрање - додаје 
Шкодрић. 

Чајетинско удружење већ 12 
година организује и сајам на 
Златибору под називом „Зла-
тиборе мој медени“  који се 
одржава првог викенда у ав-
густу. 

-Главни циљ нам је да промо-
вишемо здраву храну са наших 
простора, такође и промоција 
нашег Удружења како би наши 
пчелари могли лакше да пла-
сирају мед и своје производе - 
каже Шкодрић.

Према речима Шкодрића, 
претходна година није била до-
бра за производњу меда јер је 
лоша ситуација била са багремо-
вом пашом, што не одговара се-
лећим плечарима. Из Удружења 
се захваљују општини Чајети-
на на новчаној помоћи, која се 
распоређује свим члановима, а 
сарађује се и са удружењима из 
околних општина.  

ЗЛАТИБОРСКИ ПЧЕЛАРИ СПРЕМАЈУ СЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

Одржана Скупштина 
Удружења пчелара 
„Златибор“
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Празнични дани прошли су 
мирно и без већих интер-
венција. Хитна служба, 

срећом, није имала много посла, 
а екипе су реаговале само у слу-
чајевима пијанства или лакших 
повређивања који су били после-
дица клизања и падова на леду. 
Током дана распуста на ски-ста-
зи Обудојевица, у врема када је 
стаза отворена, стално ће дежу-
рати једна екипа, а с обзиром да 
је зимска сезона на Златибору 
у јеку и многобројни љубитељи 
зимских спортова користе одмор 
управо због добрих стаза на овој 
планини, Хитна служба ДЗ биће 
у сталној  приправности - кажу 
у Хитној служби Дома здравља у 
Чајетини.

Иначе, јануар је уобичајено 
време за појаву већег броја обо-
лелих од грипа и акутних рес-
пираторних инфекција сличних 
грипу. Почетком ове године по-
раст броја пацијената са респира-
торним проблемима на подручју 
чајетинске општине је евиден-
тан, али не много већи него у 
исто време у претходној години.

-Што се тиче грипа, за сада смо 
међу децом имали само неколи-
ко спорадичних случајева. Ове 
сезоне грип карактерише јако ви-
сока температура са поремећајем 
општег стања. Симптоми су да је 
дете поспано, одбија да једе, тем-
пературе су преко 39 степени и 
јако се тешко скидају и дужина 
трајања је око четири до пет дана 
- каже др Биљана Пантовић Вучи-
нић, педијатар.

Према савету др Пантовић Ву-
чинић, у првих два, три дана бо-
лести, родитељи би требало дете-

ту  да скидају температуру када 
је она изад 38,5 степени, детету 
такође треба давати доста течно-
сти, храна би требало да буде лак-
ша, а уколико температура пот-
раје дуже од три дана или је јако 
висока, изнад 39 степени а дете је 
поспано, обавезно би требало ја-
вити се лекару - поручује педија-
тар Дома здравља Чајетина.

По речима лекара, очекивано 
је да деца у вртићима и школама 
релативно често добијају вирусне 
инфекције. Један од разлога је и 
то што имуни систем детета није 

довољно развијен. Логично је и 
да се међу децом која се крећу и 
бораве у великим групама лак-
ше шире вируси и бактерије који 
изазивају болести.

-Имамо нешто већи број па-
цијената са знацима акутних 
респираторних инфекција, али 
то је и типично за ове зимске 
месеце. Рекла бих да их је нешто 
мање у односу на исти период 
претходних година. Родитељи 
се још јављају са децом због сто-
мачног вируса а у претходних 
месец дана било је доста гној-
них упала уха - додаје др Биља-
на Пантовић Вучинић.

По њеном савету, веома је ва-
жно да дете редовно једе здраву 
храну, да пуно спава и да се ре-
довно вакцинише. Да би се спре-
чило ширење болести требало 
би научити децу једноставним 
правилима: да не деле флаши-
цу за воду, чаше, храну или дру-
ге ствари; да покрију уста и нос 
када кашљу или кијају и да ре-
довно перу руке и држе их даље 
од очију и  уста.

Данка Миловановић

Уобичајено време за појаву грипа 
и респираторних инфекција

Пораст броја пацијената, Хитна служба Дома здравља у Чајетини је у приправности

Биљана Пантовић Вучинић
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Када се наша народна душа спо-
такла о вечне проблеме, Растко 
ју је подухватио, подигао и ок-

рилио. Из мука времена Растко нас је 
извукао и уздигао у најлепшу вечност 
- вечност Христову. Он је наш први ус-
кок у вечност.” 

Речима преподобног Аве Јустина 
Ћелијског, 28. јануара у Дому културе у 
Чајетини почела је трећа Светосавска 
академија коју је уприличило братство 
цркве Светог Арханђела Гаврила у Чаје-
тини. У препуној сали изведен је при-
кладан програм у коме су учествовали 
ученици ОШ “Димитрије Туцовић”, ђач-
ки хор којим руководи наставник Мар-
ко Кутлешић, чланови КУД “Златибор” 
под руководством  Николе Секулића и 
инструменталиста Марко Џамбасовић. 
Гост Академије био је Драган Учур, про-
фесор Богословског факултета у Фочи. 

-Говорио сам на много различитих 
мјеста, али вечерас ми је, захваљујући 
мојим домаћинима оцу Петру Лазићу 
и оцу Милану Мијаиловићу као и сви-
ма вама, посебна част и имам посебан 
осјећај, осјећај да сам свој међу своји-
ма... Шта рећи о Светом Сави у њего-

вој ђедовини? Сви ви овде потомци сте 
старих јунака и хајдука, људи који су 
обиљежили историју српског рода. Ово 
је земља и Ршумовића, и Стаматовића, 
Станоја Главаша и многих других ува-
жених и великих Срба. Сви сте ви по-
томци Светог Саве, али и ја сам један 
од светосаваца, ђак и слуга Светог Саве. 
О Растковом детињству и одласку у ма-
настир знате све, па сам желио да вам 
укажем на један риједак моменат, а то 
су његова путовања за која је требало 
имати мудрости и храбрости у то доба - 
нагласио је професор Учур.

Уз причу о Савиним путовањима на 
којима је уздизано српско име и  пра-
вославна вера, уз рецитације, песму и 
игру деце и  звуке фруле који су незао-
билазни део српског фолклора, одржа-
на је ова свечана академија. На крају, 
отац Петар изразио је дубоку захвал-
ност свима који су помогли да се орга-
низује вече у Савину част, али и свима 
који свакодневно на различите начине 
помажу да црква Светог Арханђела Га-
врила на достојанствен начин испуња-
ва своју мисију.

Мирјана Ранковић Луковић

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ У ЧАЈЕТИНИ

Свети Сава – први српски 
ускок у вечност!

Ф
от

о 
Ни

ки
ћ

Марко Џамбасовић

Драган Учур
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У Дому културе у Чајети-
ни, 17. јануара отворена 
је излоба слика наше са-

моуке сликарке Мире Петако-
вић. У тематском смислу међу 
њеним радовима преовладавају 
пејзажи а техника коју највише 
воли је уље на платну. Органи-
затор изложбе и овога пута је 
Спортски центар Чајетина, а из-
ложена су најновија дела чаје-
тинске сликарке..

Мира Петаковић рођена је у 
Чајетини, где је одрасла и шко-
ловала се. Сликањем је почела 
да се бави из знатижеље што је 
касније прерасло у хоби и вели-
ку љубав. Вече када је отворена 
изложба, уједно је било и прос-
лава вредног јубилеја, 20 година  
њеног уметничког стваралаштва 
које траје од 2000. године.

„Ово је моја четврта само-
стална изложба. Више пута сам 
учествовала на Окружној смот-
ри аматера Златиборског округа 
у Ариљу где сам неколико пута 
награђена. Након тог такми-

чења пласирала сам се и на Ре-
публичко које је раније одржава-
но у Чачку, међутим, последњих 
неколико година то  такмичење 
изостаје. Као што се и види из 
мојих слика, највише волим да 
радим пејзаже нашег краја. То су 
мотиви попут старих кућа-брв-
нара, старог села, пејзажи на-
шег поднебља“ - каже сликарка 
Мира Петаковић.

Лепе речи о нашој сликар-
ки није штедео ни председник 
Удружења „Дрина етно-арт“ из 
Бајине Баште Владислав Биљић, 
истакавши да се на сликама ове 
уметнице “јасно види чисто-
та боја и уравнотежена компо-
зиција” а “миран потез чини да  
уметност умирује преносећи на 
посматраче стање душе аутора у 
тренутку настанка слике”.

„Са Миром сам се упознао на 
Окружној смотри у Ариљу када 
сам и запазио њене радове. Раз-
менили смо неколико речи а 
касније и успоставили сарадњу 
кроз коју сам Миру упознао као 
посвећену и одговорну особу 
што је мени као организатору за-
иста много значило јер је у орга-
низацији најбитније бити тачан 
и испоштовати договорено“ - ре-
као је Владисав Биљић, председ-
ник Удружења „Дрина етно-арт“.

Изложба је већ прве вечери 
привукла велики број посети-
лаца, а самоука сликарка вече је 
посветила најмлађим чланови-
ма своје породице, својим уну-
цима. Љубитељи ове врсте умет-
ности, Мирине слике су  могли 
више пута видети и на излож-
бама у галерији Бајине Баште, 
Ариљу и Чачку. На позив Гале-
рије из Ужица, у фебруару ће по 
први пут дела Мире Петаковић 
бити у прилици да виде и грађа-
ни ужичког краја.

Данка Миловановић

Oтворена изложба слика  
Мире Петаковић

Сликањем је почела да се бави из знатижеље што је касније прерасло у хоби и велику љубав. 
Међу њеним радовима преовладавају пејзажи а техника коју највише воли је уље на платну

   3. фебруар – ПАЛЧИЦА – 17.00 часова
   4. фебруар – НАРОДНИ ПОСЛАНИК – 20.00 часова
   7. фебруар – НЕВИДЉИВИ ЉУДИ – 20.00 часова
10. фебруар – ДУГОЊА, ТРБОЊА И ВИДОЊА – 17.00 часова
11. фебруар – АЛИ ГРАД МЕ ЈЕ ШТИТИО – 20.00 часова
20. фебруар – ДУГОЊА, ТРБОЊА И ВИДОЊА – 17.00 часова
27. фебруар – ЦРВЕНКАПА – 17.00 часова

Цене улазница су:
– 400,00 динара за одрасле
– 150,00 динара за децу
– 500,00 динара за премијеру представе
–  за пензионере је улаз бесплатан (потребна је најава дан пре 

представе у Удружењу пензионера)
–  2.000,00 динара – годишња карта за целу сезону 2020. годи-

не за једну особу
–  3.000,00 динара – годишња карта за целу сезону 2020. годи-

не за две особе

Продаја улазница за појединачне представе је на дан пред-
ставе на билетарници Културног центра од 18.00 часова.

Продаја годишњих улазница је на Инфо центру Туристичке 
организације Златибор.

Репертоар позоришних представа у Културном центру 
Златибор за фебруар 2020. године
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У утакмици 10. кола Прве Б лиге одбојкаши-
це «Златибора» као гошће савладале су ужич-
ко “Јединство” са 3:2 у сетовима. Чајетинке су 
тако дошле до прве победе у 2020. години, а 
укупно четврте у сезони. “Златибор” се тако ре-
ванширао Ужичанкама за пораз на премијер-
ној утакмици сезоне када су наше одбојка-
шице изгубиле истим резултатом. Утакмицу 
у граду на Ђетињи обележио је резултатски 
преокрет који су гошће направиле – иако је 
“Јединство” водило са 2:0 (оба пута сет су до-
биле са 25:21), “Златибор” је у своју корист ре-
шио наредна три периода (25:21, 25:22, 15:9).

Одбојкашице „Златибора” реванширале се „Јединству”

ММА К-1  
турнир на 
Златибору

Т
рећи међународни ММА 
К-1   турнир одржаће се 
15. фебруара 2020. годи-

не  у Спортско туристичком 
центру Златибор. Организа-
тор ове већ традиционалне 
спортске манифестације је 
АФЦ под покровитељством 
Општине Чајетина. 

Учествују  борци  из Сло-
веније, Хрватске, Бугар-
ске, Црне Горе и Србије. По-
ред бораца из иностранства  
учествоваће и двојица до-
маћих такмичара - Сретен Бо-
жовић ММА и Видоје Нинчић  
К-1. Борбе се одржавају по 
АФЦ правилима у кавезу-ок-
тагону, а предвиђено је чак 
11 борби. 

Мерење бораца је 14. фе-
бруара  у 13 часова, почетак 
борби у суботу у 20 сати. По 
речима организатора изузет-
на је част угостити на Злати-
бору европске и светске шам-
пионе! 

Поред осталих, и један од 
најбољих светских бораца 
Kамен Георгиев потврдио 
је учешће на овом турниру. 
Позивамо све љубитеље бо-
рилачких вештина да у су-
боту 15. фебруара 2020. го-
дине дођу у СТЦ и уживају у 
спектаклу. Очекујемо подрш-
ку публике за домаће борце 
Божовића и Нинчића.
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Потпуковник Егил Далтвеит, војни аташе 
Амбасаде Норвешке у Београду, дони-

рао је скијашку опрему СК “Златибор”. Де-
вет пари скија и исто толико пари скијашких 
ципела уручио је представницима званично 
најбољег клуба општине за претходну годи-
ну у избору Спортског савеза Чајетине.

По речима господина Далтвеита, који од-

лично говори српски, иако је у земљи тек око 
годину и по дана, најважније је да ови рек-
визити допринесу да се најмлађи кроз спорт 
што више играју и смеју, да само бављење 
спортом схвате пре свега као игру. Каже да 

је други пут на Златибору и да му се плани-
на веома допада, додајући да су услови за 
бављење нордијским скијањем веома до-
бри, а кроз шалу је рекао и како се нада да 
би ускоро и такмичари из Србије могли да 
његовој земљи „украду понеко злато на ве-
ликим такмичењима“.

-Скијао сам са вашим клубом прошле 

године, видео сам да су деца су пуна енту-
зијазма. Видео сам тада да имају старе нор-
вешке скије, али и да им треба још опреме, 
поготово за најмлађе. Неколико пријатеља 
ми је помогло око набавке ципела и ово је 

одређени знак захвалности са моје стране 
за диван боравак на Златибору прошле го-
дине. Веома је важно да се деца играју и ве-
ома ме радује то што сам видео осмехе на 
њиховим лицима. Услови можда нису као у 
мојој земљи, али је ентузијазам веома висок 
- речи су потпуковника . 

Војни аташе Норвешке говорио је и о 
пријатељству између српског и норвешког 
народа, које датира још од времена Другог 
светског рата, када је велики број Југосло-
вена био интерниран у ову скандинавску 
земљу.

У име клуба пригодан поклон донатору 
уручио је председник  Дарко Ђуровић, који 
је подсетио на сличну акцију коју је Нор-
вешка амбасада организовала 2013. годи-
не. Госта са севера Европе поздравио је и 
председник Општине Чајетина, Милан Ста-
матовић.

-Ова донација много нам значи, 2013. го-
дине, у пројекту са Норвешком амбасадом, 
уз донацију од 50 пари скија и скијашких 
ципела, обучавали смо децу скијашком тр-
чању, што нам је било веома важно. Госпо-
дин Егил је ову донацију дао као лични гест, 
опрему је прикупио у својој земљи. Нада-
мо се да ће сарадња бити настављена, на 
обострану корист - рекао је Ђуровић.

Скијалиште Обудовица пре-
пуно је било првих дана ја-
нуара. Иако превасходно 

намењена млађој популацији 
за санкање и за учење првих 
скијашких корака, Обудовица 
је и ове године стециште и знат-
ног броја одраслих, већ обуче-
них скијаша.

 Међу полазницима су пре 
свега деца школског узраста, али 
има и одраслих, а сама обука за 
скијање је идентична за обе ста-
росне категорије.

– Сезона је почела добро, снег 
је пао у правом тренутку и има га 
сасвим довољно. Помогла нам је 
и Општина, сада имамо могућост 
да користимо и топ за оснежа-
вање Т-40, тако да је стаза при-
премљена као писта – каже тре-

нер у Ски школи „Професионал“, 
Бојан Шукиловић. 

Међу полазницима је и Весна 
из Жабља. Како каже, веома јој се 

допада стаза на коју се полако на-
викава.

– Први пут сам на овој стази, 
мало је било тешко у почетку, али 

сада је већ другачије. Погодује 
нам и време, недавно сам долази-
ла овде са школом, али тада није 
било довољно снега за скијање. 

На Обудовици стаза као писта
Сезона је почела добро, снег је пао у правом тренутку и има га довољно. Помогла нам је и Општина, сада  

можемо да користимо и топ за оснежавање Т-40 – каже тренер у Ски школи „Професионал“, Бојан Шукиловић

Војни аташе норвешке амбасаде донирао 
скијашку опрему СК „Златибор”

Егил Далтвеит и Дарко Ђуровић
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После седамнаест одиграних 
кола у највишем рангу такми-
чења у нашој земљи, Кошар-

кашки клуб “Златибор” налази се на 
деоби трећег места са екипом “Дина-
мика” из Београда. Биланс “Златибо-
ра” у досадашњем делу такмичења - 
11 победа и 6 пораза. Лидер је “Борац” 
са само једним поразом а “Слобода” 
из Ужица је друга са три пораза. До 
краја првенства остало је још девет 
кола у којима ће бити решен пласман 
водећих клубова али и борба за оп-
станак. Првенство траје до половине 
марта а очекују се велика узбуђења до 
последњег кола јер је распоред веома 
згуснуст па ће љубитељи кошарке ис-
тински уживати.

Наша екипа је први део сезоне завр-
шила поразом у гостима од екипе ОКК 
“Београда” на самом крају прошле го-
дине. Домаћини су пред овај меч били 
на самом дну табеле али су ангажо-
вањем Миљеновића кренули у борбу 
за сваки бод и у неизвесној завршни-
ци неочекивано савладали “Златибор” 
са 97:92. Био је то четврти пораз наше 
екипе у лиги. Такмичење је наставље-
но на самом почетку нове године и на реду је био велики дерби у Новом Пазару. 
“Златибор” је те недеље, петог јануара, доживео веома болан и незаслужен по-
раз од 89:87 захваљујући огромним грешкама судија у последњем минуту игре. 
Домаћинима је призната тројка иако шут Нешовића није био иза линије 6,75, а 
играчу “Новог Пазара” Вукићевићу није суђен очигледан прекршај. После затра-
жене и урађене експертизе суђења у Новом Пазару, дисциплински судија је због 
„исподпросечног суђења“ казнио судије Маричића и Дашића али је “Златибору” 
то био пети пораз, овога пута од директног ривала за пласман на самом врху та-
беле. У првој утакмици на домаћем паркету “Златибор” је затим у правом кошге-
терском надметању победио “Војводину” са 118:108, да би потпуно неочекивано и 
изненађујуће за све био поражен у Ваљеву од последње пласираног “Металца” са 
90:85. Недисциплина у игри и лош приступ уз неадекватно понашање појединих 
играча довели су до пораза који се није смео догодити јер је разлика у квалитету 

веома изражена. Овај пораз упалио је 
неке аларме у клубу па се великом дер-
бију са “Динамиком” приступило веома 
одлучно и посебно мотивисано.

И све је последње недеље у јануа-
ру у Чајетини било у знаку кошарке и 
као некада када је “Златибор” ношен 
својим навијачима крчио себи пут до 
самог врха српске кошарке. “Дина-
мик” је учесник АБА 2 лиге и са Бе-
ограђанима влада велики ривалитет 
још од друголигашке конкуренције.

Све најлепше што кошарка може да 
пружи видело је око 600 навијача те 
вечери у дворани Спортског центра у 
Чајетини. Велико узбуђење, неизвес-
ност , навијање, надметање две ква-
литетне екипе, оданост свом клубу и 
велико задовољство када се победи 
значајан противник и све то у преле-
пој, правој спортској атмосфери. “Зла-
тибор” је био у предности од првог 
минута али се гости нису предавали 
ни у једном тренутку. На полувремену 
било је 49:42 за домаћу екипу а пред 
последњих десет минута игре “Злати-
бор” је имао предност од 70:65 и ништа 
није било завршено. На пет минута до 

краја “Динамик” је тројком Томашевића повео са 76:75. Јако кратко је трајало то 
вођство гостију јер су   изабраници Страјина Недовића одговорили још бољом 
игром а искусни Маројевић је прецизним шутем за три поена подигао публику 
на ноге, а одмах затим додао још два поена. Играло се кош за кош а Папићева 
тројка за 90:82 потврдила је победу “Златибора”. На крају је било 92:83 за еки-
пу из Чајетине која је поздрављена великим аплаузом и одушевљењем присут-
них. “Златибор” је великом победом преболео неке болне поразе и показао да 
му место у врху елите једноставно припада. Супер лига је готово обезбеђена 
а учешће у АБА 2 лиги може се сигурно обезбедити до краја првенства. Први 
изазов на том путу је комшијски дерби у Ужицу и сусрет са екипом “Слободе” 
која игра одлично ове сезоне. У друголигашкој и прволигашкој конкуренцији у 
међусобним дуелима Чајетинци су добили све дуеле у претходних пет година.

 Д. Милојевић

КОШАРКАШИ „ЗЛАТИБОРА” БОРЕ СЕ ЗА  ШТО БОЉУ ПОЗИЦИЈУ У ВРХУ КЛС-а

Значајна победа над „Динамиком”
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“Протекла 2019. година донела је 
нове успехе локалним клубовима и 
спортистима, и, што је нарочито ва-
жно, повећање броја клубова унутар 
самог Спортског савеза Чајетине, 
који је током 2019. године постао 
кровна организација за још три клу-
ба: Стрељачки клуб “Степски соко”, 
Смучарски клуб “Звезда” и Клуб ма-
лог фудбала “Златибор”, па Спорт-
ски савез Чајетине сада броји укуп-
но 23 клуба» - каже за «Златиборске 
вести» Мирко Петровић, генерални 
секретар Спортског савеза Чајетине. 

–Пре свега поменуо бих запаже-
не резултате каратисткиња “Рујна”, 
које су донеле медаље са Светског 
првенства у Чешкој. Такође, запаже-
ни су резултати у тимским спортови-
ма – кошаркаши “Златибора” и ове 
године играли су Суперлигу, фуд-
балери “Златибора” борили су се у 
плеј-офу Прве лиге Србије, док су 
одбојкашице “Златибора” биле пе-

топласиране у Првој Б лиги, што им 
је највећи успех у досадашњој клуп-
ској историји – каже Петровић, до-
дајући да је Савез и ове године био 
активан у организовању спортских 
приредби, пре свега за децу. 

– По други пут организовали смо 
Спортске игре младих на Златибору, 

на којима се окупио велики број ма-
лишана, а по први пут били смо до-
маћини манифестације „Жогарија 
- Лоптарија“, на којој  су касније, на 
међународном такмичењу у Београ-
ду, управо деца из ОШ „Димитрије 
Туцовић“ освојила прво место. Та-
кође, подржали смо организацију 

неких такмичења за „старије“, по-
пут Џипијаде или ММА борилачке 
вечери - каже Петровић. 

Због запажених резултата ло-
калних спортиста, за следећу годи-
ну планиран је и нешто већи буџет, 
који ће, начелно, износити око 50 
милиона динара. Према Петровиће-
вим речима, циљ Савеза за наредни 
период је функционисање што већег 
броја гранских клубова у Чајетини, 
како би деца могла да у матичној 
општини тренирају и неке друге 
спортове, изузев кошарке и фудба-
ла. Што се тиче његовог матичног 
спорта, атлетике, генерални секре-
тар Савеза додаје да је АК “Чајети-
на” током године постао богатији 
за још неколико чланова, а посебно 
је истакао успехе Димитрија Љуби-
чића и Стефана Токовића, који су 
на Кросу РТС-а у Шапцу заузели 
прво, односно друго место у својим 
категоријама.  

Запажени резултати локалних 
спортиста у протеклој години

Циљ Спортског савеза Чајетине за наредни период је функционисање што већег броја гранских клубова,  
како би деца могла да у матичној општини тренирају и неке друге спортове, изузев кошарке и фудбала

Димитрије 
Љубичић 

тријумфовао  
на „Светосавској 
трци“ у Ваљеву

Атлетичар “Чајетине”, Димитрије 
Љубичић, тријумфовао је на „Свето-
савској трци“ одржаној у Ваљеву. Мла-
ди такмичар чајетинског клуба био је 
најуспешнији у конкуренцији ученика 
5. и 6. разреда, на деоници од 800 мета-
ра (време – 3:0.8). Ово је његов најбољи 
резултат после тријумфа на Кросу РТС-а 
у Шапцу претходне јесени. Заједно са 
Љубичићем на ову трку путовао је и ње-
гов тренер, Мирко Петровић. 

Ово је било 21. издање „Светосав-
ске трке“ која се одржава централним 
улицама града на Колубари. Учесто-
вало је нешто више од 100 такмича-
ра, у категоријама од предшколаца и 
школараца, до сениора, војске и по-
лиције. Код сениора је славио Милош 
Малешевић.
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Фудбалски клуб “Златибор” завршио је први 
део првенства у Првој лиги Србије на трећем 
месту. После двадесет три одиграна првен-

ствена кола “Златибор” је  са 37 освојених 
бодова трећи на табели, а испред 
нашег клуба су “Графичар” (41 
бод) и “Металац” (40 бодова). 
Са освојених такође 37 бо-
дова, треће место са еки-
пом «Златибора» дели 
«Бачка». 

У исцрпљујућем и не-
извесном, веома изједна-
ченом  првом  делу сезоне, 
а одиграно је и осам кола из 
другог дела, “Златибор” је забе-
лежио  девет победа, четири пораза 
и десет нерешених игара, уз гол разли-
ку од 19 постигнутих и 14 примљених голова. 
Неколико везаних нерешених исхода у самом финишу 
овог дела, “скинули” су Златибор са лидерске позиције, 
а у трци за највиши ранг “Златибору” је потребно да 
прескочи још један степеник и после  одигравања још 
седам кола  првенства и седам утакмица Плеј офа за-
узме једну  од прве две позиције или  се кроз бараж до-
копа Супер лиге. У години у којој ће обележити великих 
и значајних 75 година постојања и успешног рада, био 
би ово највећи успех у  богатој историји клуба.

Подсетимо, „Златибор” је у последњих шест го-
дина прошао пут од Окружне до Прве лиге, клуб је 
сваке друге године улазио у виши ранг такмичења. 
У српском фудбалу није забележен овакав метеор-
ски успон једне екипе.

У четвртак, 16. јануара  почеле су припреме за 
наставак такмичења. Снегом прекривена “Швајца-
рија”, планинско сунце и бескрајно чист ваздух, во-
дећи људи и пријатељи клуба, навијачи и новинарске 
екипе, дочекали су фудбалере и чланове  стручног 
штаба. Сјајна атмосфера на сваком кораку  и спрем-
ност да “Златибор” од јесени, на популарној “Швај-
царији” угости и “Црвену Звезду”, “Партизан” и друге 
клубове Супер лиге. Председник клуба Вељко Ра-
дуловић  свима је пожелео добродошлицу, добро 

здравље и наравно - успехе. Шеф стручног штаба 
Предраг Ристановић упознао је присутне са планом 
припрема и рада и посебно истакао да сви својим 

радом и понашењем  треба да дају допринос 
одличној и јединственој атмосфери, 

резултату који клуб очекује.  Екипа 
ће тренирати на Златибору  два 

пута дневно, комбинујући рад 
напољу са радом у спортској 
дворани и теретани а за 5. 
фебруар планиран је од-
лазак у Црну Гору на наста-
вак припрема и одигравање 

контролних утакмица.
Пошто клубови из Супер 

лиге и Прве лиге Србије показују 
велико интересовање за играче 

“Златибора”,  став Управе клуба јесте да 
се пре свега задржи костур екипе уз довођење 

играча на позицијама које су дефицитарне, као што 
су леви бек, шпиц. Уз став клуба да не жели 
да спречава даљи фудбалски развој 
ниједног играча, уз жељу да се и 
даље профилише као клуб који  
обогаћује  каријере  и ства-
ра фудбалере и за највиши 
ранг, “Златибор” су зимус 
напустили - Петар Јовано-
вић који се вратио у “Мла-
дост” из Лучана, голман 
Милош Чупић који се по-
сле сјаних одбрана са позај-
мице вратио у “Црвену Звезду” 
и у наставку лиге браниће за “Гра-
фичар”. Талентовани нападач Урош Ве-
сић отишао је у Супер лигу и наступаће за 
“Пролетер” из Новог Сада а Урош Вукићевић и Крсто 
Бојић прешли су у “Синђелић” из Београда.

У редове прволигаша са српске планинске ле-
потице стигли су - Ифет Ђаковац, везни играча који 
је играма у српсколигашу из Тутина заслужио повра-
так у “Златибор” чији дрес је носио у зонском и срп-
ском рангу, Милош Станковић, крилни нападач је 

дошао из “Власине” а суперлигашку каријеру је гра-
дио у “Вождовцу” и “Раднику”. Голман Милош Рнић 
је стигао из “Колубаре” а нападач Стефан Вукић из 
“Будућности” из Добановаца. Млади и талентовани 
Чајетинац Тодор Глишовић после “Слободе” и “Ме-
талца” вратио се у матични клуб. Листа одлазака и 
долазака није закључена, па се до старта првенства 
може, пре свега, очекивати  још неко појачање које 
ће допринети остварењу амбиција.  

Играчи “староседеоци”, који ће својим искуством са 
прволигашких терена, квалитетом и знањем заједно 
са новајлијама водити Златибор до, надамо се, супер-
лигашких терена су: Марко Стаилковић, Милан Илић, 
Милан Јездимировић, Стефан Тодоровић, Немања 
Анђелковић, Раде Глишовић, Никола Недељковић, 
Немања Крушевац, Марко Стојановић, Никола Стоја-
новић, Урош Стаменић, Лука Ђокић, Максим Артемчук, 
Никола Дивац, Милан Ђокић, Јован Радовић и Данило 
Дашић. Припремама  су прикључени и талентовани 
омладинци: Лука Деспић, Александар Његуш, Давид 

Обрадовић и Стеван Шкодрић.
Дан после првог тима са припрема-

ма је кренула и веома талентована 
пионирска селекција коју води 

тренер Дарко Видић. Пиони-
ре је поздравио директор 
млађих селекција Бранко 
Новаковић и пожелео им 
добре припреме и наста-
вак добрих резултата у про-

лећном делу сезоне. Клуб ће 
организовати заједнички од-

лазак на припреме у Игало 1. 
марта за све три селекције (пио-

нирска, кадетска , омладинска) које се 
иначе успешно такмиче  у лигама Западне Ср-

бије. Тренинзи петлића и  школе фубала одржавају 
се у спортској дворани  на Златибору.

Због обавеза на послу, Владан Луковић, некада 
сјајни голгетер “Златибора», неће више обављати по-
сао секретара  клуба  а уместо њега радиће Бранис-
лав Златић, познати спортски радник из Ужица. 

Д. Милојевић

ФУДБАЛЕРИ „ЗЛАТИБОРА” ПРИПРЕМАЈУ СЕ ЗА НАСТАВАК ТАКМИЧЕЊА У ПРВОЈ ЛИГИ

Корак до Супер лиге и историјског успеха

Предраг Ристановић

Вељко Радуловић 

Ф
от

о 
С.

 А
сл

ан
и


