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У последње време турис-
тички центар Злати-
бора у знаку је обим-

них радова и реконструкција. 
Машине, откопи, испражње-
но језеро, поплочавање трга и 
друго што се предузима при-
времено су изменили слику 
центра најпосећеније српске 
планине. С разлогом – ови ве-
лики послови ће, кад буду за-
вршени (план је да то буде до 
јула), дати нови, лепши изглед 
читавом том простору. 

Општина Чајетина ула-
же значајна средства да се у 
овом подухвату уреди злати-
борско језеро, реконструише 
Краљев трг, улепша променада 
и трговачки део, уведе подно 
грејање... Локална самоупра-
ва мења на боље место где ту-
ристи најрадије бораве и ше-
тају, приступа пословима који 
одавно нису обављани.

Инфраструктура  
Краљевог трга била је 

дотрајала

Председник општине Ми-
лан Стаматовић каже за ‹›Зла-
тиборске вести›› да предузето 
уређење туристичког центра 
Златибора представља вео-
ма важан пројекат. Најпре 
подсећа да општина Чајети-
на ни у ванредном стању није 
прекидала с радом и да се ула-
гало у послове реконструкције 
инфраструктуре. 

– Уређење језера у самом 
центру Златибора чекано је 
одавно због административ-
них препрека, а инфраструк-
тура Краљевог трга била је 
дотрајала. Поједина инфра-
структура у центру Златибора 
сада се мења после 50 година. 
На томе интензивно радимо 
како бисмо спремили сам цен-

тар ове туристичке планине за 
даљи развој и улагања. Биће ту 
и нови садржаји – каже Стама-
товић.

Он објашњава да се рекон-
струкција језера ради и пре-
ма некадашњим замислима 
пројектанта академика Ми-
ладина Пећинара, који у своје 
време, кад се језеро правило, 
није имао могућности да све 
то доврши. 

– Ми смо сада успели да ура-
димо тај опточни канал како 
би се уредило језеро. Овим ка-
налом језеро је заштићено од 
површинских и бујичних вода 
које кроз њега протичу, али у 
време кад је прављено није 
било новца и за тај посао. Ујед-

но су самом  изградњом и раз-
војем Златибора неке нечис-
тоће долазиле у језеро, вода у 
њему зато никада није била 
исправна. Али садашњим ра-
довима се то мења: биће ост-
варено пречишћавање воде 
језера, избушене су бушотине 
захваљујући којима ће се језе-
ро снабдевати чистом водом 
погодном и за пиће. Моћи ће да 
се пије вода из језера и са оних 
славина поред њега – најављује 
председник.

У годинама после Другог 
светског рата, с намером да 
улепшају Златибор, ово језе-
ро ударнички су, кулуком гра-
дили људи из овог краја. Зах-
валност њима биће исказана 

и у овим радовима, на посебан 
начин: – Док ове послове сада 
радимо, одлучили смо да са-
чувамо камен тада коришћен. 
Искористићемо га за изградњу 
улазног дела новог гробља по-
требног Златибору, за које је 
већ спремна локација. Од тог 
камена ће бити направљен 
спомен-комплекс где ће бити 
уписана имена жртава свих 
ратова. Неће се заборавити 
да су људи клесали тај камен, 
нити ће бити заборављен ака-
демик Пећинар који је обеле-
жио то време. Дугујемо тим 
људима што се данас развија 
општина Чајетина, они живе 
кроз наше инвестиције – ис-
тиче Стаматовић помињући 
и друге тадашње смеле ини-
цијативе: 

– Тако се и идеја гондоле ро-
дила још давно када су људи 
размишљали како да превале 
дуг пут. Као што је Љубивоје 
Ршумовић имао скицу лако-
мице, практично то је идеја 
гондоле. Наши људи су тада 
имали визије, али нису има-
ли новца да их остваре. Ми 
смо у ово време успели то да 
реализујемо. 

Изградња гондоле  
се завршава

Поменута реконструкција, 
додаје он, доприноси и ства-
рању повољнијих услова за 
продавце у објектима поред 
променаде: 

– Битно је и да смо кроз по-
менуту реконструкцију отво-
рили преко 200 радних места 
на привременим локацијама, 
на локацији пијаце према хо-
телу ‘Торник’’, а управо се ради 
60 локала поред промена-
де према центру Златибора. 
Наши људи који су радили у 

ПРЕДСЕДНИК МИЛАН СТАМАТОВИЋ О УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРА ЗЛАТИБОРА 

Радови за чисто језеро, 
уређен трг, нови локали 

поред променаде
Општина Чајетина ни у ванредном стању није прекидала с радом

Поједина инфраструктура у центру  
Златибора сада се мења после  

50 година. На томе интензивно радимо  
како бисмо спремили сам центар  

ове туристичке планине за даљи развој  
и улагања. Биће ту и нови садржаји
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лошим условима у привреме-
ним објектима сада на тргу до-
бијају савремене зидане објек-
те са грејањем, струјом, водом. 
Цео тај потез, од улаза код језе-
ра у простор Краљевог трга до 
хотела ‘’Торник’’ добија и под-
но грејање, што је већа инвес-
тиција, али доноси напредак и 
уштеде. Важно је рећи да већи-
ну послова око реконструкције 
језера и трга на Златибору и из-
градње нових саобраћајница у 
центру раде наша јавна преду-
зећа ‘’Водовод’’ и комунално.

Што се тиче гондоле и дру-
гих капиталних (вековних) 
пројеката општине Чајетина 
који су тражили несебична 
одрицања, председник каже 
да су они остварени или сас-
вим приведени крају. – Из-
градња гондоле се завршава, 
кад она проради у овој годи-
ни отвориће нове могућности 
развоја нашег туризма. При 
самом крају је и изградња зла-
тиборског постројења за пре-
чишћавање отпадних вода, 
првог таквог на нашим просто-
рима. Подсећам да је општина 

велика средства издвојила и за 
куповину спортске дворане на 
Златибору, изградњу модерне 
зграде Културног центра, ре-
конструкцију и проширење 

спортске хале у Чајетини, у 
рециклажна дворишта и пре-
товарну станицу, савремену 
путну инфраструктуру, као и 
разне друге подухвате корисне 

за наше становништво и мно-
гобројне туристе.

А кад гондола ка Торни-
ку буде готова, неће са стати с 
таквим инвестицијама. Нови 
развојни послови окрећу се ка 
узвишењу Чиготи. – Планира-
мо да другим краком гондоле 
развијамо масив Чиготе. Она 
има огромне потенцијале у 
адреналинским садржајима и 
зимским спортовима. Чим за-
вршимо гондолу тај други крак 
ићи ће на Чиготу. Развијаће-
мо и садржаје на Рибничком 
језеру у комерцијалне сврхе, 
већ сада имамо захтеве за из-
градњу голф терена на потезу 
Рибнице. А оно што ће расте-
ретити Рибничко језеро за во-
доснабдевање је изградња во-
досистема Сушичко врело. Ми 
ћемо у овој години почети да га 
радимо, већ смо припремили 
механизацију, наша предузећа 
ће то да раде. Имамо те потен-
цијале, јер смо јавна преду-
зећа ЈКП и ‘’Водовод’’ сачували 
од убрзане приватизације – на-
помиње председник општине 
Чајетина. З. В.  

Републичка изборна комисија прогласила изборну 
листу „Здрава Србија - Боља Србија”

Републичка изборна комисија је про-
вером Списка бирача утврдила да је ко-
алиција „Здрава Србија - Боља Србија” 
поднела укупно 10.452 правно ваљаних 
оверених изјава бирача.

Републичка изборна комисије (РИК) 
прогласила је 21. маја изборну листу 

“Милан Стаматовић - Здраво да победи 
- Драган Јовановић - Боља Србија- Здра-
ва Србија”, за учешће на предстојећим 
парламентарним изборима 21. јуна.

РИК је провером Списка бирача ут-
врдио да је коалиција “Здрава Србија 
- Боља Србија” поднела укупно 10.452 

правно ваљаних оверених изјава бира-
ча који подржавају да та изборна листа 
учествује на изборима.

Такође, РИК је донео решење о испуње-
ну услова за одређивање представника 
подносиоца те изборне листе у прошире-
ни састав РИК-а и бирачких одбора.

Ради се 60 локала поред променаде према центру Златибора
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Општина Чајетина, најраз-
вијенија локална само-
управа Златиборског 

округа, предњачи у овом делу 
Србије по великим улагањима 
у инфраструктуру, путеве, село, 
у стварање све бољих услова жи-
вота на овом подручју. Заменик 
председника општине Чајетина 
Арсен Ђурић истиче за ‹›Злати-
борске вести›› да су добра стра-
тегија и дугорочно планирање, 
као и континуитет рада ове ло-
калне власти (будући да реали-
зација стратешких пројеката не 
може бити ограничена на један 
мандатни период), изнедрили те 
вредне резултате.

Као врло значајна он издваја 
улагања локалне самоуправе у 
села нашег краја и сеоску ин-
фраструктуру: 

– Асфалтирано је у протекле 
четири године (у периоду ин-
тензивних улагања у капитал-

не пројекте) више од 80 киломе-
тара путева, што на Златибору и 
Чајетини, што у сеоским месним 
заједницама. Урађено је преко 
10 километара нових водовода, 
канализационе мреже. Тиме се 
стварају услови за даље ширење 
Златибора, за експанзију њего-
вог развоја, као и услови да људи 
на селу могу да остану да живе. 

– Поред тога отворено је пет 
вртића у сеоским месним зајед-
ницама и на тај начин олакшано 
људима да могу да функциони-
шу, да раде, јер имају услове да 
оставе децу у вртићу. Организо-
вана је и служба геронтодомаћи-
ца коју у потпуности финанси-
ра општина Чајетина: има близу 
150 корисника, старих људи 
којима геронтодомаћице по-
мажу око кућних послова, до-
носе им храну и лекове, стижу 
до сваке куће и у забачена под-
ручја на територији општине. То 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО АРСЕН ЂУРИЋ  
О ЗНАЧАЈНИМ УЛАГАЊИМА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Нашем селу од Општине  
40 милиона динара  

субвенција годишње
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много значи тим старим људи-
ма, олакшава им живот, а зна-
чи и њиховој деци која живе не-
где по Србији или по свету кад 
знају да им неко брине о остаре-
лим родитељима – каже Ђурић. 

Најсвеобухватнији  
и најбољи програм  
субвенционисања

Што се тиче пољопривре-
де, сматра он, општина Чаје-
тина има најсвеобухватнији и 
најбољи програм субвенциони-
сања: 

– Ми субвенционишемо сва 
регистрована пољопривредна 
газдинства за све што се одно-
си на пољопривреду. Било да је 
реч о изградњи пољопривред-
них објеката, о набавци нове 
механизације или прикључ-
них машина, о засадима воћа, 
пластеницима, стакленици-
ма, системима за наводња-
вање, осигурању, субвенциони-
сању сточне хране за женска 
грла стоке, пчеларства... Тиме 
смо у значајној мери помог-
ли људима да почну да се баве 
пољопривредом или унапређују 
постојећу производњу. То су оз-
биљни буџети, ми за субвенције 
годишње поделимо од 30 до 40 
милиона динара тих средста-
ва. На тај начин смо успели да 
повећамо сточни фонд на те-
риторији општине, да заживе 
нови засади малине, воћњаци 
и друго. Пољопривредна механ-
нзација обновљена је у значај-
ној мери, субвенционишу се и 
неки пројекти у сеоском тури-
зму. Када се то повеже са квали-
тетном инфраструктуром, мера-
ма подршке, сеоским вртићима, 
све је допринело стварању једне 
добре и повољне атмосфере да 
људи остају у нашим селима, да 

ту могу да живе са својим поро-
дицама, баве се пољопривредом 
и од тога пристојно да живе. 

Агроиндустријски центар 
као будући носиоц развоја 

пољопривреде

Заменик председнка општина 
најављује Агроиндустријски цен-
тар као будућег носиоца развоја 
пољопривреде у нашем крају: 

– Након што смо отворили мле-
кару ‘’Наша Златка’’ која је у влас-
ништву општине, односно ‘’Еко 
аграра’’ који је општинско преду-
зеће, доћи ће до проширења капа-
цитета те млекаре, јер су израже-
не потребе (има доста сировине, 

а постоји тржиште на које могу 
да се пласирају ти производи). 
Следећа фаза је изградња Аг-
роиндустријског центра који ће 
бити значајан не само за општи-
ну Чајетина већ и за цео регион. 
Идеја је да се такав центар напра-
ви по моделу приватно-јавног 
партнерства где би општина 
била власник 50 одсто, а 50 одсто 
заинтересовани пољопривредни 
произвођачи. Па да ту настане и 
хладњача, погон за прераду воћа, 
поврћа, млека и друго. 

– Имамо и Канцеларију за са-
радњу са Руском федерацијом 
која је протеклих година прику-
пила одређене податке, али није 

могла озбиљније да делује јер је 
ту било разних опструкција. Ми 
смо се у последње време акти-
вирали с том канцеларијом, сту-
пили у контакте са озбиљним 
дистрибутерима у Русији и тач-
но добили њихове захтеве шта 
им треба, које количине одређе-
них производа су им потребне. 
Тако да ће посао Агроиндус-
тријског центра бити откуп си-
ровина, њихово паковање, евен-
туална прерада и пласирање на 
тржиште Руске федерације. Али 
не само на то тржиште, него и у 
Србију и друге земље. Јер мали 
пољопривредник нема довољ-
не количине да се појави у било 
ком озбиљнијем трговинском 
ланцу. Али ако се Агроиндус-
тријским центром покрије читав 
овај регион, ми бисмо онда има-
ли потребне количине, а квали-
тетне производе свакако имамо. 
Мислим да би тај подухват био у 
интересу не само пољопривред-
ника општине Чајетина него и 
читавог округа.

Уверен је да модел Агроин-
дустријског центра треба про-
ширити по Србији како би се 
пољопривреда свуда развијала: 

– Ми сматрамо да треба да по-
стоји најмање 20 таквих цента-
ра у целој Србији који би покри-
ли одређене регионе и просторе. 
На тај начин се помаже српском 
сељаку да има где да пласира 
своје производе. То је важно како 
не бисмо дошли у ситуацију как-
ва је била сада у време ванредног 
стања: да су зелене пијаце биле 
затворене и у мегамаркетима 
се продавали пољопривредни 
производи из Турске и не знам 
одакле, док су наши пољоприв-
редници бацали своје произво-
де, што је катастрофа – закључује 
Арсен Ђурић. З. В.  

Субвенционишемо сва регистрована пољопривредна газдинства за све што се односи на пољопривреду

Канцеларијa за сарадњу са Руском федерацијом
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Туристичка привреда Ср-
бије овог пролећа је због  
недаћа које је са собом 

донео крона вирус, због затва-
рања граница, затварања хотела 
и ресторана, забране кретања за 
становништво, претрпела вели-
ке економске губитке. Тако је и 
са Златибором који је криза за-
текла у сред периода током ког 
је најлепша српска планина из 
године у годину бележила  ра-
пидан пораст броја посетилаца 
из свих крајева света. 

Период од априла до јуна на 
Златибору традиционално је 
резервисан за ђачке екскурзије 
и конгресни туризам, а то је ове 
године изостало. Туристички 
посленици сада се припремају 
за летњу сезону за коју, пре-
ма до сада исказаном интере-
совању и позивима, истински 
верују да ће бити врло добра.

Поглед на летњу сезону  
са великим оптимизмом

Туристички радници на Зла-
тибору свесни су да време на-
кон ванредног стања и пошасти 

корона вируса изискује доста 
прилагођавања у реализацији 
планираних активности о било 
ком послу да је реч. Осим уоби-
чајених активности на припре-
ми сезоне, сада је веома важно 
да се нађу начини да се до 
краја испоштују прописи које  
налаже Министарство здравља, 
како би на планини током лета 
здравствено били безбедни и 
гости и домаћини. 

-Покушавамо у овом перио-
ду после корона вируса да се 
што пре и што организованије 
прилагодимо новонасталој си-
туацији која је пуна изазова и 
нових правила која се намећу 
сама по себи. Спремамо се да 
из наредног периода извучемо 
што више  бенефита и да, ко-
лико год је то могуће, покрије-
мо губитке настале у периоду 
који је иза нас - каже  Влади-
мир Живановић, директор ТО 
Златибор.

Хотели, кафићи, угости-
тељски објекти уопште, на Зла-
тибору нису радили од поло-
вине марта. Управо у овом 

ХОТЕЛИЈЕРИ НА ЗЛАТИБОРУ ТОКОМ ПРОЛЕЋА УКЊИЖИЛИ ЗНАЧАЈНЕ ГУБИТКЕ, 
САДА СВИ ОКРЕНУТИ ПРЕМА ЛЕТУ

Нада да ће летња сезона 
обрисати трагове короне

Директор ТО Златибор очекује да ће се летња сезона, уколико време буде лепо, продужити 
и на септембар и октобар, те ће тако бити умањени губици забележени овог пролећа
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периоду је последњих година 
бележен стални раст гостију па 
су губици које хотели и ресто-
рани трпе овог пролећа знатни.  

Дозу оптимизма доноси по-
глед  на летњу сезону. Неколико 
хотела већ је почело са радом 
током маја, а од 1. јуна биће от-
ворени и остали објекти.

-Хотели су већћ пустили бу-
кинге за ране резервације и 
гости већ резервишу термине 
за одмор у јулу и августу. Оно 
што већ на почетку примећује-

мо јесте да људи увелико ре-
зервишу седмодневне и десе-
тодневне аранжмане и то нам 
говори да ће током друге поло-
вина године знатно бити про-
дужен период задражавања ту-
риста на Златибору који је до 
сада био  четири дана у просе-
ку - додаје Живановић.

Ново рухо и нове  
атракције на планини

Директор ТО Златибор оче-
кује да ће се летња сезона, уко-
лико време буде лепо, проду-
жити и на септембар и октобар, 
те ће тако бити умањени губи-
ци забележени овог пролећа. 
У сваком случају, Златибор ће 

нове госте дочекати више него 
спремно: у новом руху и са но-
вим атракцијама.

- Забавно тематски парк „Ел 
Пасо сити“ на Водицама, на 
10 километара од туристич-
ког центра Златибора, предста-
вља несвакидашњу понуду која 
нама, као локалној самоуправи, 
даје снагу да валоризујемо неке 
нове микротуристичке локали-
тете, да их додатно уредимо. Је-
дан од њих је прераст у селу До-
броселица, као и црква брвнара. 

То је развојна шанса за целу те-
риторију општине Чајетина и 
нови садржај који ће свакако 
привући  велики број туриста - 
наглашава Живановић.

Што се тиче летњих садржаја 
када су у питању организације 
концерата, представа, фолклор-
них наступа и слично, све зави-
си од даљег развоја ситуације 
са корона вирусом. И домаћи-
ни и туристи прилагођаваће се 
у ходу препорукама надлежних 
министарстава, трудећи се да 
дају све од себе: једни у својим 
услугама, а други да се што 
више опусти и одморе.

Мирјана Ранковић  
Луковић

Ако се у виду има чињеница 
да је на нивоу Србије, у хотели-
ма који су после двомесечне па-
узе због корона вируса почели 
да раде, попуњеност капаците-
та тек око 4,5 посто, златибор-
ски хотелијери више су него за-
довољни интересовањем гостију 
за долазак на ову планину. Ме-
сто на Златибору током летњим 
месеци траже и они за које је од-
мор на Златибору традиција, али 
је много и оних који се по први 
пут интересују за одмор на нашој 
планини,  како туриста из Србије, 
тако и из иностранства. Уз пошто-
вање свих мера заштите,  од пре 
седам дана хотели на Злтибору 
званично су отворили врата гос-
тима више него жељним да пот-
раже мир и одмор од стресних 
месеци ванредног стања. 

Хотел „Златибор Мона“ ради 
од 21. маја, а већ је попуњено 
између 50 и 60 посто капаците-
та. Примамљиви попусти довели 
су, пре свега, старе госте, али и 
привукли и нове.

Попусти и примамљиве 
понуде

-У овом тренутку у нашем хо-
телу 99 посто су домаћи гости, 
странци још нису почели да сти-
жу, јер, као што знамо, границе 
се тек постепено отварају - каже 
Иван Јевремовић, директор Хоте-
ла „Златибор Мона“. 

-Имамо тренутно акције, 
гостима дајемо од 30-50 по-
сто попуста, и то  је дало добре 
резултате. Према садашњем ин-
тересовању за боравак код нас и 
према најавама, летња сезона би 
требало да буде као и претходне 
- каже Јевремовић.   

Хотелијери посебно истичи и 
чињеницу да су гости и у време 
ванредног стања звали и питали 
када ће хотели почети да раде. 
Позива је посебно много било у 
време васкршењих и првомајских 
празника, што је туристичким рад-
ницима дало и подршку и елан да 
са више наде наставе са припре-
мама за летњу сезону.

-Наш сектор “Продаја и резер-
вације” био је и у претходном пе-
риоду у контакту са нашим гости-
ма који су се распитивали када 

ћемо почети да радимо. Припре-
мили смо заиста примамљиву по-
нуду од 50 посто попуста на наше 
комерцијалне цене током целог 
јуна и  у „first minute“ се може по-
четком јуна резервисати боравак 
у нашем хотелу по тим повољним 
ценама. То је наш мали поклон 
гостима за повратак у нормалне 
токове и живота, и рада - каже ди-
ректорка сектора продаје хотела 
„Палисад“, Катарина Цицварић. 

У „Палисад“ ће ускоро, на при-
преме, стићи и прве фудбалске 
екипе из БиХ, односно Републике 
Српске. Српска кошаркашка жен-
ска “А” селекција у јуну ће, већ 
традиционално, боравити у хо-
телу „Олимп“, а за њом ће стићи 
и други спортски тимови.

Стижу и спортске екипе

-Очекујемо наше спортисте из 
дијаспоре који редовно долазе, 
затим и спортисте из окружења, 
претежно Републике Српске и 
БиХ, али и из Црне Горе и по неки 
клуб из Северне Македоније. За 
летње месеце, посебно за јул и 
август, у овом тренутку имамо 
доста интересовања, и мислим 
да неће бити проблем попунити 
капацитете као што то није било 
ни претходних година. Проблем 
је јун. У јуну смо увек имали се-
минаре, туристичке групе, дола-
ске спортских екипа... То је ове 
године изостало - каже директор 
„Олимпа“, Миодраг Илић.

Јесен је време семинара, па и 
тај период, очекују хотелијери на 
Златибору, не би требало да буде 
кризан што се тиче попуњености 
капацитета, наравно, уколико све 
буде у реду што се тиче  ситуације 
са корона вирусом. Међутим, оно 
што остаје ненадокнадиво јесу 
финансијски губици настали у 
претходна два месеца. Процена 
је да ће хотелијери у Србији, због 
отказаних резервација, изгубити 
око 230 милиона евра. Колико ће  
држава, пре свега, а затим и ло-
калне самоуправе успети да им 
изађу у сусрет, остаје да се види. 
До тада, потенцијали Златибора 
као планине отворене за све вр-
сте туризма, стоје гостима на рас-
полагању.

Мирјана Ранковић Луковић

Гости жељни планине  
и одмора
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Тематски парк „Ел Пасо 
сити“ на Златибору од 
15. маја званично је 

отворен за посетиоце. Нова 
туристичка атракција наше 
планине налази се на Води-
цама, на петнаестак киломе-
тара од центра, поред магис-
тралног пута Златибор - Нова 
Варош.

Како објашњавају у овом 
парку, симболика назива Ел 
Пасо (погранични град из-
међу Мекска и САД, на реци 
Рио Гранде) може се видети 
у томе што речица која про-
тиче кроз златиборски парк 
раздваја два архитектонска 
стила из половине 19. века 
– онај карактеристичан за 
Дивљи запад и онај који од-
ликује златиборски крај из 
истог периода.

–Ми не приказујемо само 
вестерн сценографију. Идеја 
је да имамо две културе из 
1850. и неке године. С ула-
за ћете видети вестерн ва-
ријанту са објектима попут 
банке, шерифовог уреда, за-

твора, салуна… Различити су 
и типови смештаја. Није оно 
стандардно, соба или апарт-
ман, већ можете да мењате 
смештај и доживите разли-
чита искуства. Када се пређе 
ова наша речица, улази се у 

Србију из тог периода. Реци-
мо да је то нека реплика зла-
тиборског засеока, музеј ар-
хитектуре тог времена, при 
чему немамо две истоветне 
брвнаре – каже менаџер пар-
ка Александар Милић.

На улазу у парк је дрвена 
табла с натписом, својствена 
ранчевима на америчком за-
паду. Унутрашњост предста-
вља верну реплику кулиса 
који су коришћени у класич-
ним вестерн филмовима, са 

свим пратећим објектима. 
Ту је и копија индијанског 
села са вигвамима, у којима 
је могуће преноћити, али и 
караванско насеље, где сва-
ку приколицу краси лик не-
ког од познатих глумаца из 
вестерн филмова. „Српски“ 
део пре свега чине реплике 
планинских колиба и дрве-
на црква.

„Ел Пасо сити“ отворен је 
за посетиоце сваког дана од 
8 до 21 сат. Цене улазница су 
350 динара за одрасле и 300 
за децу (индивидуалне кар-
те), а за групне посете (више 
од 20 особа) 250 за одрасле и 
200 динара за децу. Парк ће 
највероватније ући у про-
грам коришћења туристич-
ких ваучера за посетиоце из 
Србије.  

ОТВОРЕН „ЕЛ ПАСО СИТИ“ НА ВОДИЦАМА

Златиборске брвнаре  
и индијански вигвами 

чекају госте
Нова туристичка атракција наше планине налази се на Водицама, на петнаестак 

километара од центра, поред магистралног пута Златибор - Нова Варош

Симболика назива Ел Пасо може се  
видети у томе што речица  

која протиче кроз златиборски парк  
раздваја два архитектонска  
стила из половине 19. века
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Радови на златиборској 
“Голд гондоли”  извође-
ни су током претход-

них три месеца према пла-
ну, упркос ванредном стању 
у којем смо се до скоро нала-
зили. У овом периоду заврше-
но је постављање сигналног 
кабла на првом делу трасе, 
док је на другом делу трасе 
у току развлачење помоћног 
кабла.  Радови на гаражама 
на међустаници су у потпу-
ности готови, а када буде омо-
гућено присуство стручњака 
из Француске, завршиће се и 
најодговорнији   део посла на 
пуштању у рад гондоле. 

-На терену смо урадили 
доста посла, односно, извођа-
чи су завршили све оно што је 
потребно да се уради до до-
ласка партнера из Француске 

који пружају техничку асис-
тенцију на одређеним посло-
вима. Ту подразумевамо део 
активности на завршетку га-
ража, на постављању сигнал-
ног кабла како висећег тако и 
главног, послове у машинској 
соби као што су изолација, бе-
тонирање и друго - каже Боја-
на Божанић, директорка ЈП 
„Голд гондола“ Златибор.

Присуство стручњака из 
Француске у наредном пе-
риоду превасходно је потреб-
но због завршних радова око 
постављања главне сајле и 
великог искуства које имају 
у овим пословима, јер злати-
борска гондола  од почетне до 
завршне тачке прелази делом 
преко путева, спортских тере-
на и насељеног подручја.

-Њихова обавеза, у складу 
са уговором, јесте да, заједно 
са извођачима из „Елкомса“, 
заврше повезивање сигнал-
ног кабла за све стубове и 
станице, као и да се заврши 
монтажа опреме у машин-
ској соби – што је срце овог 
система. Неопходно је да се 
са пажњом заврши монтажа 
редуктора, електромотора и 
свих пратећих елемената ве-
заних за рад саме жичаре - 
каже Бојана Божанић. 

-Са своје стране, запослени 
у „Голд гондоли“ завршили 
су и процедуру око радова на 
довођењу струје за напајање 
гондоле - каже директорка 
„Голд гондоле“, а Комисија 
за технички пријем такође је 
кренула са потребним про-
цедурама. Уколико све буде 
у реду како се очекује, 2020. 
година биће година отварања 
ове златиборске  велике ин-
вестиције,  и велике турис-
тичке атракције.

Мирјана Ранковић  
Луковић

НА „ГОЛД ГОНДОЛИ” РАДИЛО СЕ  И ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

Завршени радови на 
гаражама и сигналном каблу 

на првом делу трасе
На терену је урађено доста посла, односно, извођачи су завршили све оно што је 
потребно да се уради до доласка партнера из Француске који пружају техничку 

асистенцију на одређеним пословима
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КЈП „Златибор“ Чајети-
на радило је, уз по-
штовање прописа-

них мера заштите, и током 
ванредног стања. Посла је, 
у односу на редовне актив-
ности, било и више, посебно 
око  припремних радова на 
поплочавању Краљевог трга 
на Златибору, уклањања ин-
фраструктурних инстала-
ција, уређења приступних 
саобраћајница... Комуналци 
су радили и на прању и де-
зинфекцији улица посебно 

у оним деловима Чајетине и 
Златибора у којима је више 
аутомобила и пешака, редов-
но су одвозили смеће,  коси-
ли зелене површине, обавља-
ли друге редовне активности.

КЈП „Златибор“ Чајетина 
пред крај марта добило је 
нове машине, а комуналци-
ма је посебно важан багер, 
чија је вредност 25 милиона 
динара, и који је, због повећа-
ног обима посла у пролећне 
месеце, стигао  у прави час. 

У овом предузећу кажу да су 
се трудили да ванредно стање 
искористе  на прави начин 
јер је због полицијског часа, 
забране кретања, на улица-
ма било мање и људи и ау-
томобила па су неометано и 
брже могли да одраде поједи-
не послове. 

Нова саобраћајница  
испод хотела „Торник”

-Одређени  путни правци 
пресвучени су новим ас-
фалтом, радили смо и на кр-

пљењу ударних рупа, преко-
па... Сем овог, очистили смо и  
корито језера и доводног ка-
нала на Златибору, обавље-
но је и уклањање урбаног 
мобилијара ради фарбања  
и уређивања - каже Драга-
на Росић из  КЈП „Златибор“ 
Чајетина.

После завршетка припрем-
них радова на реконструк-
цији Краљевог трга на Зла-
тибору и измештању кишног 
колектора код језера, ових 

дана изводе се радови на из-
градњи нове саобраћајнице 
испод хотела “Торник”, а на-
стављају се пролећни радови 
на уређењу зелених и других 
јавних површина.

-Ових дана екипе наших 
радника са тримерима уређи-
вале су зелене површине, 
радили смо и на  гробљу у 
Чајетини. Друга екипа са коси-
лицама је била у парковима и 
на другим зеленим површина-
ма. У току су и припремни ра-
дови за садњу сезонског цвећа 

који би требало да крену за 
дан-два. Наручено је 13.000 
садница  и то ће бити разли-
чите врсте сезонског цвећа на 
које смо и раније навикли - 
каже Драгана Росић.

И ове године, као и прет-
ходних, биће оплемењени и 
улепшани простори испред 
јавних предузећа и устано-
ва, кружних токова у Чаје-
тини и на Златибору, шета-
лишта, школа… Наредних 
дана комуналци крећу и са 

летњим одржавањем путева: 
уклањањем ризле, чишћењем 
ригола, кошењем деоница 
око путева, а у току је и исцр-
тавање хоризонталне сигна-
лизације у насељеним мести-
ма Чајетина и Златибор.

Златиборска пијаца  
поново ради

-Користим прилику да оба-
вестим суграђане да је у току 
акција уклањања кабастог 
отпада. Посебно напомињем 
да је ово последња акција ове 
врсте пред почетак летње ту-
ристичке сезоне. Такође, уко-
лико грађани примете да на 
одређеним локацијама има 
кабастог отпада могу се јави-
ти на број телефона 031/3832-
035. Та информација ће бити 
прослеђена колегама на те-
рену који ће у најкраћем вре-
менском року реаговати и ук-
лонити отпад - каже Драгана 
Росић.

Златиборска пијаца која 
није радила у периоду ван-
редног стања, поново је от-
ворена, али уз поштовање 
свих потребних мера зашти-
те. Према одлуци директо-
ра КЈП „Златибор“, закупци-
ма тезги  биће дате одређене 
олакшице за претходни пе-
риод. Наиме, они ће бити ос-
лобођени плаћања закупни-
не за април, а за мај ће бити 
у обавези да плате 50 посто 
закупнине. Власници хотела, 
мотела и одмаралишта, пре-
ма одлуци Општинског већа 
Општине Чајетина, биће ос-
лобођени плаћања одвожења 
и депоновања комуналног от-
пада за претходних месец и 
по дана .

Мирјана Ранковић 
 Луковић

У КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ЗЛАТИБОР” БЕЗ ОДМОРА  
ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Велики труд за чистији и 
лепши Златибор и Чајетину
Према одлуци директора КЈП „Златибор“, закупци тезги  биће ослобођени плаћања 

закупнине за април, а за мај биће у обавези да плате 50 посто закупнине
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После скоро два месеца 
ванредног стања које је 
у Србији уведено због 

епидемије корона вируса и од-
луке надлежних око затврања 
вртића, школа, факултета, 
Предшколска установа “Радост” 
поново ради од 11. маја. Отво-
рено је пет објеката - Чајети-
на, Златибор, Рожанство, Крива 
Река и Шљивовица а број деце 
која свакоднево долазе у вр-
тиће знатно је смањен у одно-
су на период који је претходио 
ванредном стању. Претходних 
пар недеља у вртиће је долази-
ло око четрдесеторо деце, што је 
тек око седам посто од укупно 
уписаних.

- Поштујемо све препоруке 
Министарства просвете, науке 
и технолошгог развоја које су 
упућене предшколским устано-

вама. Родитељи су у обавези да 
донесу потврде да су радно анга-
жовани, као и потврду од лека-
ра да  дете испуњава здравстве-
не услове да борави у установи 
- кажу у ПУ „Радост“.. 

У вртићима се, одмах на улазу, 
обавља дезинфекција руку деце 
и одраслих и мерeње температу-
ре, а постављене су и дезобарије-

ре. Медицинска сестра која је 
задужена за превентивну здрав-
ствену заштиту врши тријажу 
на улазу за време пријема деце. 
Обезбеђене су  довољне количи-
не заштитних средстава и опре-
ме, као и средстава за чишћење 
и дезинфекцију.

- Васпитно – образовни рад се 
одвија по препорукама надлеж-

ног Министарства. Простори 
објеката су детаљно очишћени 
и дезинфиковани пре доласка 
деце а подела оброка се врши у 
собама. У групама борави до пе-
торо деце, а већи део активности 
деца и васпитачи реализују на 
отвореном простору. Физички 
контакт је смањен на минимум. 
Распоред спавања је такав да се 
поштује прописани размак међу 
креветима, а не користе се пли-
шане играчке - кажу надлежни 
из ове установе.

Васпитно–образовни рад се 
одвија и у кућним условима за 
децу која не иду у вртић. Роди-
тељи реализују активности са 
децом, а са васпитачима кому-
ниицрају преко вибер група. Не-
дељни извештаји о раду шаљу се 
Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја.  

ВРТИЋИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “РАДОСТ” ОТВОРЕНИ ОД 11. МАЈА

Деца поново са васпитачима, 
радост после ванредног стања

У вртићима се, одмах на улазу, обавља дезинфекција руку деце и одраслих  
и мерeње температуре, а постављене су и дезобаријере
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У Угоститељско – туристич-
кој школи у Чајетини на-
става од куће одржавана 

је до 30. маја, од 1. јуна почео је 
период који ђаци могу искори-
стити за поправљање оцена а та 
активност обављаће се у просто-
ријама школе, где ће се одржати 
и завршни испити за матуранте. 
За нову школску 2020/21. годину 
планиран је упис 120 ученика, 
а представљање школе осмаци-
ма биће, због познатих околно-
сти, другачије у односу на прет-
ходне године.

Неуобичајено празне клупе 
биле су слика свих школа у Ср-
бији овог пролећа. Тако је било 
и у Угоститељско – туристич-
кој школи у Чајетини у којој је 
од увођења ванредног стања и 
затварања школе, настава ор-
ганизована посредством “он 
лајн платформе” коју је шко-
ла оформила на свом сајту, док 
је настава за део опште – обра-
зовних предмета организована 
преко платформе на РТС-у. На 
школској “он лајн платформи”, 
својеврсној интернет учиони-
ци, постављене су лекције, рас-
поређене по одељењима и рас-
пореду часова, као и систем за 
слање домаћих задатака. Неки 
од најбољих радова које су ђаци 
припремали код куће током на-
ставе на даљину, постављени 
су на увид свим ученицима на 
школском сајту. Међусобна ко-
муникација између ученика и 
наставника обављана је у овом 
периоду и преко електронске 
поште и путем телефона. Током 
оваквог вида наставе, учени-
ци су углавном описно оцењи-
вани, а заједно са оценама из 
претходног дела школске го-
дине, оног када су ђаци били у 
школским клупама, професори 
ће свим ђацима закључити број-

чане закључне оцене. За учени-
ке завршних разреда, евенту-
ално поправљање оцена, биће 
организовано од 1. до 3. јуна, док 
остали ученици оцене могу по-
прављати од 8. до 19. јуна.

Окупљања током јуна уз 
поштовање правила

-Овакав вид наставе био је 
првенствено усмерен на то да 
се постигне што бољи успех у 
учењу. Огроман број ученика, 
скоро сви,  био је током овог пе-
риода присутан на овој врсти 
наставе, слали су своје радове, 
сарађивали са професорима. 

Настава је описно оцењивана, 
али било је и бројчаних оцена. 
Током целог периода пратили 
смо овакав вид наставе, труди-
ли се да видимо какво је стање, 
а ја сам са своје стране тражи-
ла извештаје колико су учени-
ци активни и колико учествују 
у настави, да ли су родитељи 
задовољни оваквом врстом на-
ставе и оно што смо добили на 
основу свих упитника које смо 
проследили је задовољавајуће. 
Одређен број ученика мање ак-
тивно је учествовао у настави, 
али то је као и у редовној наста-
ви, нису сви ученици подједна-
ко ангажовани нити активни - 
каже директорка УТШ Вишња 
Смиљанић. 

У школи додају да су искуства,  
иако се и ученици и професори 
први пут сусрећу са овим ви-
дом наставе, позитивна и задо-
вољавајућа, а на крају школске 
године обавеза професора биће 
и да  припреме одговарајуће из-
вештаје о раду.

Полагање завршног испита 
за матуранте обавиће се пра-
ма плану у просторијама школе 
од 3. до 12. јуна. Сва окупљања 
ђака током јуна биће организо-
вана уз поштовање правила да у 
једној учионици може бити нај-
више до десторо ученика и један 
професор.

-Матурски испити састоје се 
из више делова. Матуранти у 
четворогодишњим образовним 
профилима један дан полажу 
српски језик и књижевност, а на-
кон тога полажу тестове стручно 
– теоријског знања и имају од-
брану практичних радова. Ма-
турски испит траје више дана, 
за то је предвиђен период  од 3. 
до 12. јуна а школа је већ напра-
вила распоред полагања - додаје 
директорка УТШ. 

Изостала практична  
настава, пропуштене  

лекције биће надокнађене

Ове године због ванредног 
стања и епидемије короне, оне-
могућено је директно предста-

вљање школе ученицима осмих 
разреда што је био обичај прет-
ходних година. У УТШ су се уп-
ркос тешкоћама потрудили и у 
претходном периоду свим  ос-
новним школама у Златиборс-
ком округу послати материја-
ле са препоруком осмацима да 
размисле о упису средње школе 
у Чајетини. Штампан је и школ-
ски часопис “Корак” у коме је 
на занимљив начин, будућим 
ученицима представљена наша 
угоститељско - турстичка шко-
ла. Сем овог, на сајту школе по-
стављена је презентација на 
којој је такође представљена 
школа од материјално техничке 
– опремљености до  организа-
ције наставе са дуалним образо-
вањем. Образовни профили које 
ученици могу уписати ове годи-
не су: туристичко – хотелијерски 
техничар (30 ученика), кулинар-
ски техничар (30 ученика), еко-
номски техничар (30 ученика), 
и комбиновано одељење дуал-
ног образовања са по 15 кувара 
и конобара.

-Покушаћемо, барем на тери-
торији наше општине, да иско-
ристимо период када се ђаци ос-
мих разреда врате у учионице да 
се сретнемо са ђацима и да им 
у личном контакту представимо 
нашу школу, образовне профиле 
које уписујемо и предности упи-
са УТШ - закључује директорка 
Смиљанић. 

Од увођења ванредног стања 
изостала је и практична настава, 
како за ученике одељења по ду-
алном образовању, тако и за ос-
тала одељења која имају праксу, 
али су теме одрађене теоријски. 
Из Угоститељско – туристичке 
школе најављују да ће се у прва 
два месеца идуће школске годи-
не надокнадити оно што је про-
пуштено у овој.

У УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА 
СА ИНТЕРНЕТ НАСТАВОМ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Све спремно за упис 
нове генерације ученика

Полагање завршног испита за матуранте обавиће се прама плану  
у просторијама школе од 3. до 12. јуна. Сва окупљања ђака током јуна  

биће организована уз поштовање правила да у једној учионици може бити 
највише до десторо ученика и један професорВишња Смиљанић
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После  више од месец и по дана без ре-
довне наставе и одлуке Министар-
ства да се до краја школске године 

ђаци неће враћати у школске клупе, у Основ-
ној школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини 
чекају упутства из Министарства просвете 
око одржавања мале матуре и прослава дру-
гарске вечери.

Увођењем ванредног стања у Србији, поло-
вином марта ове године, дошло је до прекида 
редовне наставе у школама. Ученици су на-
ставили да наставу прате из својих домова, 
путем платформе РТС Планета и путем кана-
ла РТС3. С обзиром да на тај начин није била 
обухваћена целокупна настава, учитељи и 
наставници формирали су вибер групе и на 
тај начин наставили рад са ђацима. По овом 
систему радила је и школа „Димитрије Туцо-
вић“ у Чајетини.

Сви се ужелели школе и наставе
-После месец и по дана онлајн наставе, ре-

зимирали смо резултате и мислимо да је до-
шло до замора и наставника и ђака. Види се 
да је овај начин наставе доста тежи како на-
ставницима и ђацима, тако и родитељима. 
Сви смо се пожелели редовне наставе, а да 
не причам о томе да нам је двориште праз-
но, пусто, по мало тужно, тако да једва чека-
мо да се настава нормализује - каже Милка 

Васиљевић, директорка Основне школе „Ди-
митрије Туцовић“ у Чајетини.

Директорка каже да се помно прате упут-
ства Министра просвете и  да редовна на-
става до краја ове школске године неће бити 
организована.

Упркос ванредној ситуацији школа је 13. 
маја прославила 133. рођендан. Године уна-
зад  обележио је успешан образовно-васпит-
ни рад, који је препознатљив и у локалној 
средини и у целој земљи. Иако су физички 
удаљени од својих ђака и свих оних са који-
ма су желели да прославе овај дан, ипак су 
заједно у мислима, у свему што је урађено, у 
плановима за наредне године.

Овим поводом на сајту и фејсбук страни-
ци школе „Димитрије Туцовић“ објављена је 
изложба дечијих радова а такође су и  чла-
нови рецитаторске секције, којом руководи 
наставница српског језика Јагода Јеремић, 
припремили  кратак рецитал поводом Дана 
школе. Стихове неколико песама Мирослава 
Антића говорили су Андреј Чантрић, Мина 
Пишчевић, Анастасија Драговић, Николина 
Јеремић и Вељко Зрњевић.

Конкурс за химну школе
У жељи да следећи рођендан прославе уз 

химну, ОШ „Димитрије Туцовић“ расписала 
је литерарни конкурс за химну школе.

Конкурс је намењен свим ученицима ос-
новне школе. Рок за слање радова је 1. 9. 2020. 
године.

Више о конкурсу можете сазнати на сле-
дећем линку: http://www.novo.osdimitrijetucovic.
edu.rs/

Радове слати на наведене имејл адресе:
јagodajeremic@gmail.com
ksenija.kovac.bojovic@gmail.com
Свим својим ђацима, наставницима, учи-

тељима, другим запосленима као и школс-
ким пријатељима   надлежни су пожелели 
срећан Дан школе, уз жељу да и у наредним 
годинама прослављају образовање и зајед-
ничке успехе. Данка Миловановић

Милка Васиљевић

У ОШ «ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ» У ОКОЛНОСТИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА  
ПРОСЛАВЉЕНА 133. ГОДИШЊИЦА ПОСТОЈАЊА

Догодине да двориште опет 
буде пуно ђака и радости

Године уназад  обележио је успешан образовно-васпитни рад,  
који је препознатљив и у локалној средини и у целој земљи
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Удружење грађана „Зла-
тиборски круг“ из Чаје-
тине, уз подршку Ужич-

ког центра за права детета, 
организује два јавна догађаја 
- презентацију на тему „По-
ложај и права деце и младих 
са сметњама у развоју на те-
риторији општине Чајетина у 
контексту европских интегра-
ција“, и изложбу фотографија 
на тему „Примери добре прак-
се и различити облици подрш-
ке деци и младима са сметња-
ма у развоју на територији 
општине Чајетина“. Актив-
ности су резултат рада и истра-
живања ученика у сарадњи са 
УГ „Златиборски круг“ у окви-
ру Пројекта „Мониторинг ост-
варивања права детета у про-
цесу придруживања Србије 
Европској унији“.

Права детета  
у контексту европских 

интеграција

Прве припремне актив-
ности реализоване су у првој 
половини марта на часовима 
грађанског васпитања у Ос-

новној школи „Димитрије Ту-
цовић“ у Чајетини, у одељењу 
8/1. На првом часу ученици су 
имали прилику да се упознају 
са Европском унијом, са прего-
варачким поглављима, посеб-
но са темама Преговарачког 
поглавља 23, као и са самим 
пројектом. Циљ је био подсти-
цање ученика на формирање 
објективног критичког миш-
љења у вези са темом права 
детета у контексту европских 
интеграција.

-Након тога деца су изради-
ла неке теме које су истражи-
вала на територији општине 
Чајетина. Теме су се односи-

ле на децу и младе са сметња-
ма у развоју, њихов положај 
и на подршку коју различи-
те институције и појединци 
пружају тој деци на терито-
рији наше општине - каже Ја-
года Јеремић, координаторка 
пројекта у име УГ „Златибор-
ски круг“.

На другом часу, од пет ужих 
тема ученици су формирали 
једну, обухватну тему „Поло-
жај и права деце и младих са 
сметњама у развоју на терито-
рији општине Чајетина у кон-
тексту европских интеграција“. 
Планирана су и два јавна до-
гађаја која су реализована 29. 

маја и 1. јуна. С обзиром на 
околности и препоруке, пре-
зентација ће бити поставље-
на на сајту Удружења грађана 
„Златиборски круг“ и Основне 
школе „Димитрије Туцовић“.

Како побољшати  
положај деце  

са сметњама у развоју

-Циљ ових активности је 
презентација положаја и им-
плементација права деце са 
сметњама у развоју на терито-
рији Општине Чајетина, како 
их види становништво и како 
су их видели ученици на осно-
ву свог истраживања. На из-
ложби фотографија приказане 
су све мере подршке које су у 
овој општини пружене деци са 
сметњама у развоју, како су то 
видели ученици током истра-
живања на часовима грађан-
ског васпитања. Оне се одно-
се на све оно што побољшава 
положај овој деци, од разли-
читих активности у васпит-
но-образовним установама  
преко отклањања физичких 
баријера и генерално реак-
ције становништва (поједи-
наца, предузетника, власника 
предузећа) на потребе деце са 
сметњама у развоју - кажу у УГ 
“Златиборски круг”.

У овом пројекту учествује 
УГ „Златиборски круг“ које је 
и пружалац услуге социјалне 
заштите  дневног боравка за 
децу са сметњама у развоју 
„Зрачак“. Крајњи циљ пројекта 
је обраћање ученика ОШ „Ди-
митрије Туцовић“  јединици 
локалне самоуправе Општи-
не Чајетина са новим предло-
зима на које би се начине још 
могао унапредити положај 
деце са сметњама у развоју.

Мирјана Ранковић  
Луковић

ВАЖАН ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА “ЗЛАТИБОРСКИ КРУГ”

Подршка деци и младима  
са сметњама у развоју

Активности су резултат рада и истраживања ученика из Чајетине у сарадњи са УГ 
„Златиборски круг“ у оквиру Пројекта „Мониторинг остваривања права детета у процесу 

придруживања Србије Европској унији“

Јагода Јеремић

Радионица
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Већ деветнаест година Удружење грађана 
Златиборски круг из Чајетине успешно 
спроводи бројне активности трудећи се 

да побољша квалитет живота нашим суграђа-
нима. До сада су спровели  више од 50 проје-
ката, међу којима се издвајају они који се тичу 
унапређења живота рањивих гупа међу којима 
су  деца са инвалидитетом, сеоске жене и стари, 
а у плану су и нови пројекти везани за екологију 
која је од оснивања била једна од приоритетних 
области деловања овог удружења.

Деветнаест година постојања и рада УГ Зла-
тиборски круг већ је само по себи успех у време-
ну где се или због замора, или из финансијских 
разлога, мноштво удружења угаси. Током про-
теклих година Златиборски круг је сарађивао са 
свим релевантним локалним институцијама и 
организацијама, а подршку је добијао од локал-
не самоуправе, Министарства омладине и спор-
та, Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, националних и међуна-
родних институција и организација.

 Од оснивања 2001. године, чланови Удру-
жења ухватили су се у коштац са неким од го-
рућих проблема у нашој средини, као што су 
питања очувања и заштите животне средине, 
рада са омладином  и рад са рањивим групама. 

Економска и здравствена  
подршка женама

-Од 2004. године, у сарадњи са „Женским цен-
тром“ из Ужица, отпочели смо пројекат економ-
ске и здравствене подршке женама. Доводили 
смо докторе, специјалисте, који су прегледали 
наше суграђанке, давали стручне савете како да 
очувају здравље јер су посебно жене на селу из-
ложене тешким условима рада. Што се тиче еко-
номске подршке, организовали смо различите ра-
дионице, обуке, како да своје производе пласирају 
на тржиште. Такође смо дали предлог учеснице 
за емисију „Кухиња мога краја“ у којој је учество-

вала Биљана Ивановић из Криве Реке“ - прича 
поводом обележавања годишњице председница 
Златиборског круга  Зорица Милосављевић.

У протеклом периоду Удружење се трудило да 
за сеоске жене и жене у граду организује разли-
чите видове подршке. Неки од њих су психолошке 
радионице које држи психолог Ана Ристовић из 
Ужица. Године 2009. формиран је и Савет за род-
ну равноправност, а кроз средства добијена од ло-
калне самоуправе сваке године се  за старије жене 
из руралних подручја организују излети као вид 
дружења и опуштања од свакодневице. 

Када је реч о младима, Златиборски круг је 
покренуо и опремио  Канцеларију за младе, ос-
новао Омладинско удружење „ЦМОК“ чији су 
чланови учествовали на међународним омла-
динским разменама и камповима и прошли 
обуку за волонтирање. Кроз Волонтерски сервис, 
покренут у оквиру Златиборског круга, остваре-
на је и међугенерацијска сарадња па су се млади 
дружили са пензионерима из чајетинског Удру-
жења пензионера помажући им да савладају рад 

на компјутеру. Златиборски круг је кроз пројекте 
опремио две просторије у Удружењу пензионера 
које се користе за рад, одмор и дружење.  

Активни у раду са децом  
са сметњама у развоју

Кроз Волонтерски сервис укључено је пуно 
деце и омладине, а сарадња са њима се про-
теклих година одвијала уз помоћ Геронто служ-
бе и Дневног боравка за децу са сметњама у раз-
воју „Зрачак“. Волонтери су активни у раду са 
корисницима “Зрачка“ чије се просторије, које 
је у потпуности опремило Удружење, налазе у 
ОШ „Димитрије Туцовић“.

„Дневни боравак не би могао да постоји без 
подршке некога ко има лиценцу. Наше Удру-
жење је добило лиценцу 2015. године, прво при-
времену, а од 2018. трајну која се издаје на шест 
година. Имамо квалитетне стручне раднике и  
стручне сараднике, у зависности од потреба 
деце из Боравка“ - каже Зорица Милосављевић.

Од 2015. Златиборски круг има лиценцу  и за 
Помоћ у кући старим лицима. У 23  Месне зајед-
нице,12 геронто домаћица пружа све потребне 
видове подршке старијим грађанима општине 
Чајетина, што се посебно показало важним у 
време ванредног стања када њихов рад није про-
шао незапажено ни преко граница ове општине.  
Општина Чајетина, која финансира ове услуге 
социјалне заштите је важан партнер Златиборс-
ком кругу и препознаје значај овог Удружења на 
локалном нивоу и шире. Чланови Удружења су 
учесници свих процеса за израду локалних стра-
тешких докумената и важни сарадници локалне 
самуправе у планирању развојних политика за 
општину Чајетина. У плану рада Удружења тре-
нутно је пројекат започет са Амбасадорима одр-
живог развоја који се тиче заштите животне сре-
дине и климатских промена, а о чему ће више 
бити говора у току његове реализације.

Мирјана Ранковић Луковић

ПОДРШКА РАЊИВИМ ГРУПАМА, ЖЕНАМА НА СЕЛУ, БРИГА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Деветнаест година Удружења 
грађана Златиборски круг

Од оснивања 2001. године, чланови Удружења ухватили су се у коштац са неким од горућих проблема у нашој 
средини, као што су питања очувања и заштите животне средине, рад са омладином и рад са рањивим групама

Зорица Милосављевић
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За пчеларе Златиборс-
ког округа почела је се-
зона селидбе кошница у 

крајеве где је багрем почео да 
меди, тако да се и број кошни-
ца на имањима где се оне држе, 
смањио. Владан Шкодрић, пред-
седник Пчеларског друштва 
„Златибор“ Чајетина, каже да је 
и сам део својих кошница пре-
селио ка Лозници где је багрем 
већ процветао.  Са њим смо раз-
говарали о селидби, као и о томе 
како су се сналазили пчелари  
чајетинског удружења у време 
ванредног стања, да ли су имали 
штете у пчелињацима и које се 
активности тренутно спроводе.

Пчеле су најбољи показатељ 
безбедне животне средине за чо-
века, подесећају стручњаци,  јер 
могу да живе само у здравом и 
чистом окружењу. Према ста-
тистичким подацима, у Србији 
око 20.000 пчелара узгаја 1,3 ми-
лиона друштава  пчела које го-
дишње могу произвести и 12.000 
тона меда. Али, пчеле су осетљи-
ва друштва о којима се правилно 
мора старати, а у време ванред-
ног стања  које је захтевало про-
писана понашања то није  увек 
било могуће.

Тешко на почетку  
ванредног стања

-Вема тешко је било на почетку, 
после увођења ванредног стања 
јер и сами знамо да је старији-

ма од 65 година било забрањено 
кретање. Међутим, након неког 
времена Савез пчеларских ор-
ганизације Србије се изборио да 
добијемо идентификационе кар-
тице за све чланове како бисмо 
могли да се крећемо ујутру од 5 па 
до 20 часова увече, и захваљујући 
томе ситуација се мало побољша-
ла. Ипак, штете има и морамо је 
сносити ми сами -  каже Владан 
Шкодрић, председник ПУ „Злати-
бор“ Чајетина.

Штете су настајале због уги-
нућа пчела које у прелазном 
периоду нису имале довољно 
хране, а пчелари, због забране 

кретања, нису били у могућности 
да се за то постарају. На срећу, 
таквих је случајева мало. Тренут-
но су пчелари из нашег краја зау-
зети селењем пчела у крајеве где 
је  багрем почео да меди.

-Већина пчелара наших удру-
жења иде у пределе око Крагује-
вца и Краљева, један број одлази 
низ Дрину, ка Љубовији, а мањи 
део на Космај -  додаје Шкодрић.

 Упркос великом значају које 
пчеле  имају, неретко се деша-
вају помори ових инсеката иза-
звани људским немаром којим, 
осим што утичу на целокупан 
екосистем, изазивају и велику 

материјалну штету власницима 
кошница. У чајетинској општи-
ни пољопривредници прилично 
воде рачуна о томе  како  и када  
прскају своје воћњаке хемијским 
препаратима који су штетни за 
пчеле, али се у последњих не-
колико година јавио други про-
блем.

Стати на пут  
крађи кошница

-И ове године, на жалост, 
двојици наших пчелара са Ру-
дина украдене су четири кош-
нице. То се дешава последњих 
седам-осам година и то увек на 
том потезу. Овим путем бих за-
молио младе пчеларе да се не 
држе старих неписаних правила 
да морају да украду једну кош-
ницу да би постали пчелари. Ако 
то стварно раде почетници, нека 
се обрате Удружењу и добиће рој 
на поклон - додаје председник 
пчеларског друштва „Златибор“.

Чајетинско удружење пче-
лара, које броји око 100 члано-
ва, функционише добро зах-
ваљујући субвенцијама које 
добија како од Републике, тако и 
од локалне самоуправе која им у 
много чему излази у сусрет. Не-
давно је Удружење захваљујући 
Спортском центру Чајетина до-
било и своје просторије, што ће 
олакшати даљи рад .

Мирјана Ранковић  
Луковић

ПЧЕЛАРСКО ДРУШТВО “ЗЛАТИБОР” ЧАЈЕТИНА

Креће сеоба кошница на 
медоносна поља широм Србије

Штете су настајале због угинућа пчела које 
у прелазном периоду нису имале довољно 
хране, а пчелари, због забране кретања, 

нису били у могућности  
да се за то постарају
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У МЗ Трипкова, у по-
следњих три године, 
уз помоћ Општине 

Чајетина, решена су нека, за 
грађане веома важна питања, 
проблеми који су годинама, 
што из финансијских, што из 
разлога недовољне мотива-
ција, чекали боља времена. 
Тако је од 2017. године па до 
данас урађено много, од пут-
не инфраструктуре, до бољег 
снабдевања мештана водом.

Нови водовод за два 
засеока

-Један, већи и обимнији 
крак водовода у селу је завр-
шен, на другом се увелико 
ради. У засеоку Арсићи-Со-
кићи крак водовода у потпу-
ности је завршен за шест ме-
сеци и то у зимском периоду, 
уз несебично ангажовање 
мештана. За овај крак Општи-
на је дала сав потребан ма-
теријал: кацу, цеви, каблове, 
обезбедила монтажу и струч-
ни надзор. Мештани су иско-
пали канал - главни вод од 
900 метара са висинском раз-
ликом од 180 метара, иско-
пали су и разводне кракове, 
поставили цеви, направили 
пријемну кућицу за резерво-

ар, поставили водомере. На 
овај начин воду су добила 24 
домаћинства. Овај део села 
раније је добијао воду из три 
мања водовода, међутим, ти 
делови водовода били су ста-
ри, дотрајали, тако да су из ЈП 
„Водовод Златибор“ Чајетина 
годинама, нарочито за вре-
ме лета, ове засеоке снабдева-
ли водом из цистерни. Други 
крак на коме се ради је у засе-
оку Јањићи, који је изнад коте 
главног резервоара у селу. 
Ови радови су увелико у току. 
Ту смо искористили прелив-
ну цев и монтирали ПВЦ ре-
зервоар из кога ће пумпа под 

притиском снабдевати десе-
так домаћинстава Јањића, То-
шанића и Антонијевића. План 
је да овај посао завршимо до 
лета - каже Драгослав Јањић, 
председник МЗ Трипкова.

Савет месне заједнице ус-
пео је да мотивише мешта-
не, те су уз помоћ Општине и 
личним ангажовањем уреди-
ли бунаре у Вермезима који 
су изграђени 1942.године, као 
и Мочила која су изграђена 
1934. Поред тога, скоро све зи-
дане бунаре у селу су зашти-
тили и изнад њих поставили 
бетонске прстенове да не би 
дошло до урушавања. За ове 

бунаре Општина је обезбеди-
ла прстенове и део грађевин-
ског материјала, а све друго 
су мештани урадили сами.

Обнова старих бунара
-До сада смо на овај начин 

уредили бунар у Горњим Вер-
мезима, а тренутно радимо 
на још три места, укупно пет 
бунара. Трудили смо се да све 
оно што је почело да пропада, 
а што су наши стари са доста 
муке и труда створили, па и 
ако се данас не користи, са-
чувамо за будуће време и не 
дозволимо да се уруши - до-
даје Јањић.

Поред сарадње са Турис-
тичким удружењем Жигале, 
мештани посебно истичу до-
бру сардњу са Општином и 
општинским јавним преду-
зећима.

У Савету МЗ Трипкова кажу 
да су задовољни урађеним у 
претходном периоду, а наме-
ра је да се у наредном перио-
ду уради и  више, како би ово 
село, са свим својим лепота-
ма, постало још привлачније 
туристима, а интересовање 
гостију свакако постоји.

Мирјана Ранковић  
Луковић

У МЗ ТРИПКОВА РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПУТЕВИМА

Обнављају село, надају  
се туристима 

У Савету МЗ Трипкова кажу да су задовољни урађеним претходних година, а намера је да се у наредном 
периоду уради и  више, како би ово село, са свим својим лепотама, постало још привлачније туристима

ЛЕПА ВЕСТ ИЗ ЈАБЛАНИЦЕ, КОРОНА САМО ОДЛОЖИЛА ПОЗНАТУ ТУРИСТИЧКУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

Сеоски вишебој у Јабланици 5. јула
Сеоски вишебој у Јабланици, туристичка 

манифестација која се већ годинама, тра-
диционално почетком јуна, одржава у селу 
испод Златибора, ове године ће, због по-
знатих околности око корона вируса,  бити 
одржан 5. јула. 

-Задовољство нам је да овим путем 
обавестимо све љубитеље старих сеоских 
вештина да ће Сеоски вишебој бити одр-
жан 5. јула у 10 часова према програму као 

и претходних година. Сеоски вишебој у Ја-
бланици ове године биће одржан на платоу 
испред школе у центру села. Очекујемо Вас 
- кажу организатори ове манифестације.

Из ентузијазма и жеље да оживе своје 
село, задрже младе у овом крају створивши 
повољне услове за развој туризма, Јаблани-
чани су пре 15 година покренули манифе-
стацију Сеоски вишебој. Од 2005. године до 
данас, Туристичко удружење» Јабланица”, 

уз подршку Општине Чајетина, ТО Злати-
бор и Спортског центра Чајетина са успе-
хом организује ову манифестацију. Органи-
заторима помажу и многобројни спонзора 
међу којима су и они који су од почетка 
веровали у ову идеју, вољу и истрајност 
мештана овог лепог златиборског села. 

Из године у годину посетилаца је све 
више из свих крајева наше земље, као и из 
земаља у окружењу. 



18МАЈ 2020. ГОДИНЕЉУДИ И ДОГАЂАЈИ ЗЛАТИБОРСКОГ КРАЈА 

Данима пред Васкрс, 
било је у кући Кова-
чевића испод Зла-

тибора разговора, али само 
помало и веома опрезно, са 
дедом Срећком (94), најс-
таријим у кући, око одлас-
ка у цркву, на Васкрс ујутру, 
на литургију и причешће… 
Млађи укућани, забринути 
због вируса, покушали су са 

дедом Срећком да поразго-
варају да, можда, ове године 
не би требало ићи у цркву 
због вируса, о опасности по 
његово здравље и о чита-
вој ситуацији, о препорука-
ма власти и доктора, али су 
знали да ће то са дедом теш-
ко ићи…

-Ја у цркву морам, постио 
сам, спремио се за причест, 

ја морам - рекао им је деда и 
ту више разговора није било. 

Никад срећнији  
у животу

У недељу, још сунце није 
било ни изашло, кад се деда 
вратио из цркве, нико у кући 
не памти да га је видео тако 
срећног, задовољног и озаре-
ног, подмлађеног…

-Никад срећнији у живо-
ту… Био на литургији, при-
честио се, помолио се Богу 
за све моје у кући, да нас Бог 
спаси, да нам да здравља и 
живота, берићета, вратио се 
пуна срца и пуне душе - при-
чао ми је јуче ујутру, на дру-
ги дан Васкрса деда Срећко, 
кад смо се чули телефоном. 

Признаје једино, било је 

ДЕДА СРЕЋКО КОВАЧЕВИЋ (94) СА ЗЛАТИБОРА, НА ВАСКРС УПРКОС  
ЗАБРАНАМА БИО НА ЛИТУРГИЈИ 

У цркву сам ишао и за време 
рата и за време комуниста, 

па сам морао и сад!
Богу хвала, код нас у селу, у околини, тог вируса нема. Све ово што нам се дешава,  

овај вирус, ову пошаст, ја схватам само као Божију казну и Божију опомену
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мало стрепње да га негде ус-
пут, на путу до цркве не срет-
не полиција, али, све је,  Богу 
хвала прошло добро.

- Отишао сам ја у цркву 
у четири ујутру, помрчина 
била, поранио, док полиција 
не ступи на дужност… После, 
у цркви, било мало народа, а 
опет, било нас довољно да се 
Богу помолимо да нас сачу-
ва и од овог зла - каже деда. 

Запамтио много тешких 
година

У својих 94 године, запам-
тио је он, прича, много теш-
ких година, и време Другог 
светског рата, и тешка вре-
мена за време комуниста, 
али, не памти да је коју го-
дину пропустио да се није 
причестио за Васкрс, па је 
тако и ове године морао на 
литургију. 

-Тешко је бивало, али се 
увек постило, и кад се на ку-
курузном хлебу живело, увек 
у цркву ишло и увек Богу мо-
лило. Коме другом ако не 
њему. Увек кад је било тешко 
ја се окренем ка истоку, по-
менем Бога и царство небе-
ско, Богородицу, крсну славу 

и свеце и буде ми лакше. Тако 
и сада, јесте тешко, али, било 
је и теже, па смо преживели, 
све с Божјом помоћи и никако 
другачије - каже деда Срећко.

У тешко време короне, 
деда помало чува овце по 
обронцима Златибора, изађе, 
прошета по брдима около, 

радне понешто око куће, не 
може миран…

-Богу хвала, код нас у селу, 
у околини, тог вируса нема. 
Све ово што нам се деша-
ва, овај вирус, ову пошаст, ја 
схватам само као Божију каз-
ну и Божију опомену. Опо-
миње нас Бог да смо много 

забраздили, да бисмо треба-
ли да будемо бољи људи, да 
више водимо рачуна о себи и 
деци, породици, да не трчи-
мо само за парама. Ово јесте 
опомена, ко схвати - схвати, 
ко не схвати, ко зна да ли ће 
бити следеће опомене - каже 
деда Срећко.  З. Ш. 
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До почетка осамдесе-
тих година прошлог 
века у Чајетини су по-

стојала само три спортска ко-
лектива – фудбалски клуб, ша-
ховски клуб и смучарски клуб 
(друштво). У формирању два 
од ова три колектива учество-
вао је сада 86–годишњи Ради-
ша Веланац, кројач у пензији, 
човек који је непосредно после 
Другог светског рата био један 
од оснивача Фудбалског клу-
ба “Златибор”, а нешто касније 
и Шаховског клуба “Златибор”.

Веланац је фудбал играо од 
оснивања клуба у Чајетини, 
1945. године, па све до 1959. 
када је клуб расформиран. 
Како сам каже, није био неки 
изузетан фудбалер, али се зато 
активно укључио у рад клуба 
по поновном покретању, 1971. 
године. Стаж у фудбалу - 47 го-
дина.

Финансирао фудбалере, 
шио опрему, превозио 

екипу

–Тада смо, те 1971. године, 
Миле Ојданић, који је тада 
био тренер и играч, Ацо Пјано-
вић и ја поново покренули ФК 
“Златибор”. Финансирао сам 
колектив сопственим новцем, 
шио опрему за играче, чак и 
превозио екипу на гостовања 
о свом трошку, у сопственом 
аутомобилу… Једном сам у 
Ивањици плаћао и ручак… 
Тада сам могао да помогнем, 
а никад ништа наплатио ни-
сам, све је то било из љубави. 
Јосип Ристановић је такође 
много помагао клуб, што чини 
и данас. Ми смо неки рекор-

дери по том питању. Као играч 
ишао сам до Љубовије, било је 
тешко тада, није било прево-
за… На утакмицу у Криву Реку 
сам, са друштвом, ишао пеш-
ке. У тим годинама сам чак до-
носио опрему кући, а жена је 
прала. Од тренера, памтим јед-
ног, Тихомира Церовића. По-
сле су му синови играли, један 
је био врхунски играч, играо је 
за нас, за Слободу… - прича Ве-
ланац присећајући се својих 
година у фудбалу.

Најновија дешавања довела 
су до могућности да се Злати-
бор нађе у најјачем рангу.

–Мислим да нам не треба 
Суперлига. И ако уђемо, не-
мамо терен, немамо довољан 
капацитет на трибинама, а 
ништа нам не би значило 
да идемо у Ужице да играмо 
утакмице. Мислим да то неће-
мо урадити чак и ако будемо у 
прилици због проширења лиге 
- мишљење је Веланца.

Уз године и године проведе-

не у фудбалу, наш саговорник 
један је од оснивача и Шахов-
ског клуба “Златибор”. Игром 
на табли кренуо је да се бави 
још као дечак, а и данас је ре-
дован учесник на турнирима 
ветерана.

–Као 15-годишњак сам био 
врхунски шахиста, нико није 
могао да ми приђе. Играо се 
шах овде у мојој радњи. Фор-
мирали смо и клуб, ишли смо у 
Прибој, Ивањицу, Ариље, Баји-
ну Башту, Сјеницу, Нову Ва-
рош… Освајали смо и медаље. 
Ја сам био такорећи неписмен, 
нисам могао да учим теорију 
шаха. Код нас је главни шахис-
та био Радован Рајевац, али он 
је учио теорију, знао више от-
варања, а ја знам само једно 
(смех)… До ’90-их година сам 
био редован на МОСИ играма, 
као такмичар у шаху и као на-
вијач мог фудбалског клуба - 
прича Веланац.

Ретке су утакмице  
које је пропустио

Чика Радиша је и ватрени 
навијач свих клубова са прос-
тора општине. Ретке су утак-
мице које је пропустио, било 
на домаћем терену или на 
страни. И данас се са утакми-
ца на Златибору пешке враћа 
кући.

–Погоди се некада да и по 12 
сати дневно проведем на утак-
мицама, када се истог дана 
играју фудбал, кошарка и од-
бојка. Од 1971. године нема 
дана да нисам био на фудбал-
ској утакмици на домаћем те-
рену. Kада бих сабрао, то су го-
дине проведене на „зеленом 

РАДИША ВЕЛАНАЦ – ПИОНИР ЧАЈЕТИНСКОГ СПОРТА  
СА 73 ГОДИНЕ КРОЈАЧКОГ СТАЖА

Живот посвећен фудбалу  
и шаху, деца и унучад 

највеће богатство
Сада слабо шијем одела, млади их не носе, а матори имају своја стара и могу дуго да их 

носе. Има углавном преправки, али главно је да се ради - каже чика Радиша 

Радиша Веланац
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пољу“… Када је било превоза 
пратио сам и гостовања, целу 
Србију сам више пута оби-
шао са мојим фудбалерима. 
Знао сам да напустим посао 
због фудбала, а знао сам и да 
ноћу шијем, да посао не би тр-
пео. Када је прављен терен код 
„Швајцарије“ мој брат и ја смо 
постављали стативе. Фудбал је 
моја велика љубав. Само јед-
ном ми се догодило да нисам 
дошао на утакмицу, па се Раде 
Ђенић запитао где сам, па је 

рекао навијачима: „Нема нам 
Раша, није на бандери… Не 
знам шта је с њим?“ Нема на-
вијача као што сам ја. Био сам 
међу првих пет људи у Чаје-
тини који су купили „фићу“, 
а 1967. сам положио возачки 
и одмах кренуо пут Београда 
да гледам вечити дерби, ина-
че навијам за Црвену звезду. 
Моји другови Радиша Сузовић 
и Ацо Пјановић нису смели да 
иду са мном, па сам отишао 
сам. Брат ми је становао на Ду-

шановцу, а није ни било тада 
много возила, па сам дошао до 
њега. Иначе, са „кецом“, којег 
сам касније купио, сам отишао 
чак и до мог брата у Швајцар-
ску - присећа се чика Радиша 
давних добрих времена. 

Преживео рат  
и нацистичку окупацију

У дечачким данима прежи-
вео је нацистичку окупацију 
и Други светски рат, а њего-
ва кућа прва је која је по завр-

шетку највећег сукоба у исто-
рији човечанства саграђена у 
Чајетини.

–Први сам отворио приват-
ну радњу у Чајетини, 1956. 
године. Наредне године сам 
добио плац у Чајетини и за го-
дину дана сам направио кућу, 
захваљујући мом раду, нико 
није могао да ми помогне. 
Комшија Ђоко Павловић и ја, 
први смо имали кућу овде по-
сле рата. Тада је укупно било 
20 кућа у Чајетини. Од 1947. до 

пресељења у Чајетину путовао 
сам пешке од села до посла, 
сваки дан по 18 километара. 
Али, таква је била моја гене-
рација, нисам ја једини тако 
путовао. Сад су тешка времена, 
млади тешко долазе до посла, 
па и моји унуци. Раније сам 
се борио за моју децу, а сада 
се борим за моје унуке - каже 
наш саговорник.

Са 13 година почео је да се 
бави кројачким занатом, што 
није престао до данас. Ради без 

наочара, још увек памти коме 
је сашио прво одело, давне 
1948. године, а и даље је веран 
старим „сингерицама“ којима, 
како каже, „издера нема“.

–Дошао сам у Чајетину 1947. 
године на кројачки занат, била 
је тада нека задруга, која се по-
том расформирала. Почетком 
1948. године самостално сам 
сашио прво сукнено одело у 
мом селу, на Рудинама, Авра-
му Рњаку. 1970-их сам шио 
одело за 100 марака, што је 

тада био леп новац. Школовао 
сам троје деце као од шале, ку-
пио „кеца“ за готовину, била 
су то добра времена… Тада је 
сваки занат био вредан. Ако 
доживим 90 година, могао 
бих добити још једну пензију 
(смех). Радим као да ми је 20 
година и уживам у свом за-
нату. Сад, треба израчунати… 
Могао сам да сашијем одело за 
три дана, тј. десет одела за ме-
сец дана. Па сад видите коли-
ко сам одела сашио за 73 годи-
не… Сада слабо шијем одела, 
јер млади не носе одела, а ма-
тори имају своја стара и могу 
дуго да их носе. Има углавном 
преправки, али главно је да се 
ради - каже чика Радиша. 

Каже да је некада од свог 
посла веома добро зарађивао, 
тако да сматра да је тих година 
био богат човек. Сада својим 
највећим богатством сматра 
то што има седморо унука, од 
којих најстарији има 40 го-
дина и четворо праунучади. 
Истиче да је увек кроз живот 
ишао са позитивним ставом, 
а једини жал му остаје смрт 
супруге, са којом је у браку 
провео 59 година. Најавио нам 
је да ће нас позвати да га поно-
во посетимо једном посебном 
приликом, када му праунука 
буде напунила 18 година.  

Некада je од свог посла веома добро зарађивао,  
тако да сматра да је тих година био богат човек.  

Сада својим највећим богатством сматра то што има  
седморо унука, од којих најстарији има 40 година  

и четворо праунучади
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Дом здравља у Чајетини успешно 
је током двомесечног ванредног 
стања у Србији и епидемије корона 

вируса обављао постављене задатке. Органи-
зација рада запослених, од увођења ванред-
ног стања, оцењују у овој установи, била је на 
задовољавајућем нивоу. У просторијама Ме-
дицине рада убрзо по избијању епидемије 
отворена је “ковид амбуланта” а одређени 
број здравствених радника искључиво је у 
овом периоду радио у тој новој организацио-
ној јединици. Свe време трајања епидемије 
ова здравствена установа имала је довољне 
количине личне заштитне опреме и леко-
ва захваљујући првенствено активностима 
Кризног штаба Општине Чајетина.

„Ковид амбуланта”  
одвојена од других  

делова Дома здравља

Одмах после појаве вируса КОВИД-19, у 
просторијама Медицине рада у Чајетини, 
уређена је посебна амбуланта за пријем па-
цијената са симптомима новог вируса. Циљ 

одвајања “ковид амбуланте” од других дело-
ва Дома здравља био је да се пацијетни са 
респираторним тегобама и другим симп-
томима обољења изазваних овим вирусом, 
физички одвоје од других, како би се спре-
чило евентуално ширење заразе. Радно вре-
ме амбуланте мењано је у овом периоду у 
зависности од инструкција Министарства 
здравља. Тренутно у овој амбуланти лекари 
раде од  9-17 часова сваког дана а пацијен-
тима је 24 часа доступан и број телефона 
на који могу добити све потребне инфор-
мације (031- 3831 916 локал 124).

-Што се тиче рада “ковид амбуланте” у 
њој смо организовали прегледе пацијена-
та а постојала је и могућност и да од па-
цијената узмемо узорке за тест на вирус 
корона. Узорци су узимани од пацијената 
који испуњавају услове дефиниције случаја 
када дођу на преглед, такође и од пацијен-
ти којима је потребан тај тест из одређених 
медицинских и немедицинских разлога. 
Морам да нагласим да смо са пацијенти-
ма имали одличну сарадњу, пратили су све 
инструкције које су дате и сви су уредно ко-
ристили заштитну опрему, као уосталом и 
здравствени радници - каже др Кристина 
Спасојевић.

Успостављање «ковид амбуланте» за-
хтевало је и одређене организационе про-
мене што се тиче рада запослених у Дому 
здравља. Одређени број особља премештен 
је у “ковид амбуланту”   и искључиво је у 
претходном периоду радио у тој служби. 
Служба кућне неге бринула је о пацијен-

тима који имају више од 65 година а било 
им је у овом периоду  неопходно превијање 
или нека друга интервенција. Такође, па-
цијенти су могли телефоном да поруче ле-
кове и обаве друге послове када у болници 
није било потребно њихово физичко при-
суство.

Враћање уобичајеном раду
-Надамо се да ћемо од 1. јуна све полако 

вратити у нормалу, бар што се организације 
нашег рада тиче, с тим што ће “ковид амбу-
ланта” радити до даљњег, односно до одлуке 
Министарства здравља. Код лекара у општој 
служби почеће заказивање прегледа као 
што постепено почиње заказивање прегле-
да за секундарни и терцијарни ниво здрав-
ствене заштите и све се постепено враћа у 
стање пре епидемије - додаје др Спасојевић.

Током ванредног стања и епидемије, 
просторије Дома здравља два пута се дезин-
фиковане а дезинфекција је обављана и на 
дневном нивоу. Велику захвалност из Дома 
здравља упућују Кризном штабу Општине 
Чајетина, који је на време одговарао на све 
захтеве и редовно обезбеђивао сву потреб-
ну количину личне заштитне опреме и ле-
кова, помажући здравственим радницима 
да што безбедније преброде кризу насталу 
утицајем вируса КОВИД-19.

Данка Миловановић

ЗАПОСЛЕНИ ДОМА ЗДРАВЉА У ЧАЈЕТИНИ УСПЕШНО СЕ БОРИЛИ СА КОРОНОМ, 
ЗАХВАЛНИ ОПШТИНСКОМ КРИЗНОМ ШТАБУ

Ковид као изазов, здравље 
народа на првом месту

Одмах након појаве вируса КОВИД-19, у просторијама Медицине рада у Чајетини, 
уређена је посебна амбуланта за пријем пацијената са симптомима новог вируса

Кристина Спасојевић

Велику захвалност из Дома здравља упућују  
Кризном штабу Општине Чајетина,  

који је на време одговарао на све захтеве
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Писма захвалности која 
ових дана стижу на ад-
ресу Црвеног крста Чеје-

тина најбоље говоре о томе ко-
лико су запослени и волонтери 
ове организације помогли Чаје-
тинцима током тешких дана и 
ванредног стања који су иза нас. 
Писма такође сведоче колико је 
људима, када је тешко, када су 
стари и угрожени, болесни, ва-
жно да знају да постоји неко на 
кога могу рачунати, ко ће им по-

моћи, на кога ће се ослонити и 
знати да нису сами.

Одмах након увођења ванред-
ног стања, на седници Општин-
ског штаба за кризне ситуације, 
дефинисани су и задаци Црве-
ног крста Чајетина који су се од-
носили првенствено на снаб-
девање социјално угроженог 
становништва основним жи-
вотним намирницама. У овом 
периоду, Црвени крст је при-
мио велики број позива од на-
ших суграђана којима је била 
потребна помоћ.

Помогли и донатори
-У овом периоду поделили 

смо 189 пакета са основним жи-
вотним намирницама. Регис-
тровали смо 576 позива упуће-
них Црвеном крсту од стране 

људи којима је била потребна 
помоћ. Грађани су углавном 
звали због пружања помоћи, до-
ставе намирница старијим ли-
цима, доставе лекова и пензија. 
Имали смо добру сарадњу са кол 
центром који је био формиран у 
просторијама Туристичке орга-
низације  Златибор у вези пози-
ва од стране становништва, као 
и начинима на које да се људи-
ма помогне -  каже Милан Си-
мовић, секретар Црвеног крста 
Чајетина.

Пакете са храном и лековима 
обезбедио је Црвени крст  соп-

ственим средствима, као и дона-
цијама. Сходно томе, у овој ор-
ганизацији су се потрудили да 
помогну већини грађана који су 
им се обратили за помоћ, као и 
онима на које их је упутио  Цен-
тар за социјални рад.

Пакети стигли на време
-Захваљујући геронтолошкој 

служби, радницима КЈП „Злати-
бор“ и ЈКП „Водовод Златибор“ из 
Чајетине, сви пакети са храном, 
лековима и осталом стигла је 
правовремено где је требало. Цр-
вени крст је имао добру сарадњу 

са председницима месних зајед-
ница, они су нас обавештавали 
о најугроженијим домаћинстви-
ма са њиховог подручја тако да 
смо имали поуздане информа-
ције са терена како бисмо по-
могли и онима који нису била 
на евиденцији Центра за со-
цијални рад - каже Симовић.

Оно што следи, јесу редовне 
активности. Прва од њих је ак-
ција добровољног давања крви у 
сарадњи са Службом за трансфу-
зију крви Опште болнице Ужице.

Мирјана Ранковић  
Луковић

ЦРВЕНИ КРСТ ЧАЈЕТИНА У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА БИО НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

Помагали онима којима  
је било најтеже

У овом периоду поделили смо 189 пакета са основним животним намирницама. Регистровали 
смо 576 позива упућених Црвеном крсту од стране људи којима је била потребна помоћ

Захваљујући 
геронтолошкој 

служби, радницима 
КЈП „Златибор“ и ЈКП 
„Водовод Златибор“ 

из Чајетине, сви 
пакети стигли су 

правовремено где је 
требало
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После двомесечне пау-
зе због ванредног стања, 
„Библиотека Љубиша Р. 

Ђенић“ у Чајетини од 4. маја по-
ново ради. Због околности, радно 
време је скраћено (радним дани-
ма од 10 до 14 часова), а потпуно 
је нов и начин контакта са чита-
оцима – књиге се могу поручи-
ти на телефон 031/3831-380, уз 
остављање личних података 
(број чланске карте, име и пре-
зиме, број телефона) и подата-
ка за жељену књигу, који се могу 
пронаћи преко Cobiss Интернет 
платформе. Читаоница је ван 
функције, па је у холу библиотеке 
постављен пулт за преузимање 
поручених наслова. У току преу-
зимања књига у холу библиоте-
ке могу истовремено бити најви-
ше два лица, уз обавезно ношење 
маски и рукавица, а на помену-
ти пулт се одлажу и књиге које се 
враћају. Одељење библиотеке на 
Златибору неће радити.

–Корисници нам се јављају 
телефоном, ми преузимамо 
књиге на пулту. Преузете књиге 

морају да „одлеже“ 72 сата у при-
премљеним кесама, после тога 
се дезинфикују а тек затим се 

враћају у књижни фонд. Жеље-
ни наслови се могу наручити и 
непосредно, доласком на исти 

овај пулт. Ради се у сладу са пре-
порукама матичне библиотеке 
из Ужица, односно Народне би-
биотеке Србије, с тим што је све 
прилагођено овдашњим услови-
ма. Све то радимо зарад зашти-
те корисника, али и сопствене 
заштите – каже Мирјана Лопин 
Дризо из „Библиотеке Љубиша 
Р. Ђенић“.

Библиотека није радила то-
ком ванредног стања, али је ко-
муникација са читаоцима по-
стојала.

– Овај посао није погодан за 
рад од куће. Ми смо обилазили 
библиотеку током прекида рада, 
а корисници су нас учестало зва-
ли како би се распитали око по-
новног почетка рада, с обзиром 
да су током ове паузе људи пре-
тежно гледали филмове, читали 
књиге или користили интернет - 
кажу у овој установи.

Када је у питању набавка но-
вих наслова, у међувремено су 
стигле неке од већ наручених 
књига, а од развоја ситуације 
зависиће даља набавка.  

У БИБЛИОТЕКУ ПО НОВИМ ПРАВИЛИМА

По књиге с маском  
и рукавицама

Дванаести Конкурс  
за афористичара године

Савет  “Летњег уличног ерског кабареа”, 
који се традиционално одржава у Чаје-

тини и на Златибору, расписује Конкурс за 
афористичара године.

Награђени добијају дипломе Ерског ка-
бареа и боравак у неком од хотела Злати-
бора, и то: награда - 5 дана за две особе, 
награда - продужени викенд за две особе, 
награда - викенд за две особе

Ове године афористичари шаљу до 20 
објављених или необјављених афориза-
ма који су написани током 2019/20. годи-
не, а који нису објављени у књигама ауто-
ра. Афоризме слати електронском поштом 
под шифром, а решење шифре у посебном 
мејлу (један мејл - афоризми под шифром, 
други мејл - решење шифре). Обичном по-

штом афоризме слати у четири примерка 
под шифром, решење шифре доставити у 
посебној коверти.

Рок за приспеће радова јe 1. јул 2020. го-
дине.

Комисија у саставу:  др Слободан Си-
мић, афористичар, председник коми-
сије; Нешко М. Илић, афористичар; Зоран 
Богдановић, афористичар; Љиљана Ракић, 
библиотекар, одлучиће се за најбољег афо-
ристичара 12. Конкурса за афористичара 
године.

Објављивање одлуке жирија о награђе-
ним радовима је 27. јула 2020. године. Орга-
низатор преузима право штампања књиге 
афоризама доспелих по објављеном кон-
курсу.

Радове слати на адресу:
Библиотека “Љубиша Р. Ђенић”, 
Златиборска 1
Телефон: 031-3831-380
електронска пошта адреса: 
ljubisardjenic@mts.rs

Корисници нам се јављају телефоном, 
ми преузимамо књиге на пулту. Преузете 

књиге морају да „одлеже“ 72 сата у 
припремљеним кесама, после тога се 
дезинфикују а тек затим се враћају у 
књижни фонд – каже Мирјана Лопин 

Дризо из „Библиотеке Љубиша Р. Ђенић“
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„Спортски центар Чајетина“ није 
током ванредног стања прекидао рад, 
али се, обзиром на ситуацију, радило 
смањеним обимом. Урађена је ком-
плетна дезинфекција свих објеката, 
набављене су одговарајуће количи-
не заштитних средстава, а и у наред-
ном периду, уз видно истакнута оба-
вештења на свим објектима, радиће 
се према упутствима надлежних др-
жавних институција.

Од почетка ванредног стања, рад-
ници „Спортског центра Чајетина“ 
били су ангажовани на помоћи најс-
таријим суграђанима, а када је вре-
ме дозволило, према планираном 
календару пролећних радова, ком-
плетно су репарирани фудбалски те-
рени на комплексу „Швајцарија“.

Радници СЦ помагали  
најстаријим суграђанима

–Веома је важно да су терени сада 
у одличном стању, обзиром да на 
њима скоро два месеца нису игра-
не утакмице. Такође, током ванред-
ног стања, укључили смо се у акцију 
поделе пакета помоћи пензионери-

ма са простора општине. Смањеним 
обимом функционисали су и портал 
Zlatiborpress, рачуноводство и спорт-
ска дворана, али уз стална дежурства 
и одржавање, тако да су наши објекти 
потпуно спремни за наставак рада. 
Предстоји нам летња сезона припре-
ма, тако да смо Министарству омла-
дине и спорта упутили допис, узи-
мајући у обзир да су иностране екипе 
које долазе на Златибор врхунске у 
својим земљама и самим тим стро-
го контролисане групе које су стално 
под лекарским надзором, како бисмо 
успели да привучемо можда и екипе 
које до сада нису биле овде. Према ре-

чима неких од менаџера, постоје наја-
ве да ће, због недавне ситуације око 
пандемије, екипе избегавати тренаж-
не центре у Италији и Шпанији, који су 
претходних година били сталне базе 
многим екипама. Ту видим нашу шан-
су – каже директор „Спортског центра 
Чајетина“, Никола Смиљанић.

Предтакмичење за Гучу  
можда у октобру

Када је у питању спортска двора-
на у Чајетини, испред чијег улаза је у 
међувремену постављена нова под-
лога, и ту постоји интересовање еки-
па за обављање летњих припрема, а 

чека се и коначна одлука о томе да 
ли ће и када бити настављено кошар-
кашко првенство и да ли ће бити доз-
вољено присуство публике на тим 
утакмицама. Такође, при крају је и 
опремање нове теретане најсавреме-
нијим справама за вежбање. Још увек 
се не зна каква је судбина летњих кул-
турних манифестација које „Спортски 
центар Чајетина“ непосредно орга-
низује, пре свега „Сабора трубача“. С 
обзиром да је то предтакмичење за 
Сабор у Гучи, чека се коначна одлу-
ка о организацији овог догађаја, а као 
један од могућих термина помиње се 
октобар месец.  

„СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА“ ПОНОВО РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

Два месеца без утакмица,  
терени у одличном стању

На свим објектима СЦ Чајетина истакнута обавештења, у наредном периоду радиће се  
уз поштовање упутстава надлежних државних институција

КМФ „ЗЛАТИБОР” 

Управа и играчи задовољни 
дебитантском сезоном

Дебитантску такмичарску сезону у Регионалној лиги “Запад”, 
Клуб малог фудбала “Златибор” завршио је као другопласирани 
у својој групи. Због проглашења ванредног стања у Србији, так-
мичење је прекинуто и завршено коло пре краја, па је затечено 
стање на табели узето као коначни пласман клубова.

–Задовољни смо сезоном, циљ да се као новајлије уклопимо 
у лигу на прави начин, остварен је. Сада нам предстоје четири 
месеца до почетка следеће сезоне, а намера је да највише вре-
мена овог лета посветимо млађим категорима са којима ће ра-
дити наш голман, Немања Кутлешић. Поред овог, циљ је и да фут-
сал у Чајетини подигнемо на виши ниво. Ја сам управо кренуо 
на полагање испита за лиценцу у Крагујевац… Када се све ово 
око вируса заврши и вратимо се нормалном раду, надамо се и 
повратку публике у дворану. Морам признати и да сам пријат-
но изненађен бројем гледалаца који су пратили наше утакми-

це током претходне сезоне, трибине дворана и на Златибору и 
у Чајетини биле су када смо играли солидно попуњене – каже 
тренер Ратко Несторовић.

Док окупљање играчког састава током сезоне није било већи 
проблем, нешто другачија ситуација била је што се тиче финан-
сија и организације клуба. Несторовић подсећа да клуб није на 
општинском буџету и да се Управа сналази пре свега уз подрш-
ку приватних спонзора, а истиче посебну захвалност директору 
„Спортског центра Чајетина“, Николи Смиљанићу, који је клубу 
помагао пре свега у обезбеђивању термина у чајетинској двора-
ни и око превоза на утакмице.
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Шампионат Србије у релију 
ове сезоне отвара “Злати-
борски рели - Голд Гондо-

ла”, који ће се возити на Златибору 
26. и 27. јуна, а у организацији АСУ 
“У3 Рели Тим-а” из Ужица.

  Такмичење почиње у петак 26. 
јуна, када ће се одржати технички 
преглед и верфикација такмича-
ра, као и церемонијални старт, док 
би се у суботу 27. јуна возило шест 
брзинских испита на две различи-
те локације, укупне дужине 58,32 
км. Рели се бодује за Национални 
рели шампионат Србије и Међу-
народно зонско рели првенство 
Србије.

  Актулени шампион Србије у ре-
лију Александар Дучић открио нам 
је више детаља о самом такмичењу 
исрпед клуба организатора, као и 
организацији самог релија.

  -Први рели ове сезоне, према 
тренутном календару такмичења 
Шампионата Србије, одржаће се 
на Златибору 26. и 27. јуна. Ор-
ганизатор је мој матични клуб из 
Ужица АСK “У3 Рели тим”, уз гене-
рално покровитељство општине 
Чајетина, Туристичке организације 

Златибор и ЈП Голд Гондола - иста-
као је Дучић.

  Рели је замишљен као једно-
дневни, са компактиним итине-
рером укупне дужине 98,31 км, а 
брзински испити на овој планини 

важе за изузетно атрактивне и за-
хтевне, а као такви редовно приву-
ку и велики број публике.

  -Верификација посада и технич-
ки преглед аутомобила је у петак ис-
пред хотела “Палисад” од 14.00 ча-

сова, док је церемонијални старт у 
20.31 сати. У суботу имамо шест бр-
зинских испита, а возе се три круга. 
Први брзинац стартује у 11.19, а по-
следњи у 15.04. Могу да кажем да 
за рели већ сада влада велико инте-
ресовање домаћих, а и иностраних 
посада, поготово из Бугарске, док је 
пријем пријава увелико у току. Ис-
користио бих прилику да позовем 
све да дођу на Златибор и испрате 
ово такмичење, а и искористе при-
лику да уживају у јединственом ам-
бијенту у нашој земљу. Што се тиче 
мог тима није дошло до битних из-
мена у односу на протеклу сезону, 
остајем са истим тимом у истом аут-
мобилу - рекао је Дучић.

  Први брзински испит је “Суши-
ца 1” дужине 7,08 км и стартује у 
11.19, затим следи “Гондола 1” у 
11.34 и дужине је 12,36 км, а затим 
следи и први сервис. Други круг је 
идентичан, “Сушица 2” почиње у 
13.04, док би прва посада на “Гон-
доли 2” требало да стартује у 13.19. 
Последња два почињу у 14.49, од-
носно 15.04 часова, док се прва по-
сада на циљу испред Палисада оче-
кује тачно у 16.00 сати.  

“ЗЛАТИБОРСКИ РЕЛИ - ГОЛД ГОНДОЛА 2020” ОТВАРА СЕЗОНУ  
ШАМПИОНАТА СРБИЈЕ У РЕЛИЈУ 26. ЈУНА 

Атрактивни и захтевни брзински 
испити на Златибору

Први рели ове сезоне, према тренутном календару такмичења Шампионата Србије, одржаће се на 
Златибору 26. и 27. јуна. Организатор је мој матични клуб из Ужица АСK “У3 Рели тим”, уз генерално 

покровитељство општине Чајетина, Туристичке организације Златибор и ЈП Голд Гондола
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Због проглашења ванредног 
стања у Србији, половином 
марта прекинута су одбојкаш-

ка такмичења у свим ранговима. 
Одбојкашице “Златибора” биле су 
у тренутку прекида лиге пете на та-
бели Прве Б лиге, то је и коначни 
пласман екипе у овој сезони, а нак-
надним одлукама руководства лиге 
четири првопласирана тима прошла 
су у виши ранг.

–Генерално, требало би да буде-
мо задовољни резултатом. Уз све 
пехове које смо имали током сезо-
не, овај пласман је успех за овако 
малу средину. Остаје ипак жал за 
четвртим местом, јер је проширење 
лига довело до тога да је ове године 
четвртопласирани тим ушао у виши 
ранг, тако да смо остали на корак 
од циља који смо себи поставили на 
почетку сезоне – каже председник 
клуба, Дејан Шкодрић.

Први човек клуба истиче да 
су у клубу задовољни и радом са 
млађим категоријама, што је већ 
годинама примарни циљ, доведен 
је нови тренер који ради са децом, 
а у плану је и ангажовање још једног 
за рад у школи одбојке.

Због ванредног стања одложена 
је и редовна годишња Скупштина 

клуба, на којој би требало да буде 
усвојен завршни рачун и извештаји 
о раду у претходној сезони. На њој 
би се могло прецизирати  да ли ће 
клуб у наредну такмичарску годину 
ући са циљем да се бори за виши 
ранг.

–Управни одбор је већ закљу-
чио да смо стручно и организацио-

но спремни за Прву лигу. Међутим, 
као мала средина, имамо проблем 
да нам на крају сваке сезоне по две-
три главне играчице оду због шко-
ловања или пређу у неки већи клуб. 
Тешко је то надоместити, али тренер 
Станко Брашанац има неке идеје, па 
ћемо покушати да их спроведемо у 
дело - кажу у клубу.  

ОК „ЗЛАТИБОР”

Догодине напад на виши ранг 
такмичења

Одбојкашице “Златибора” биле су у тренутку прекида лиге пете на табели Прве Б лиге,  
то је и коначни пласман екипе у овој сезони

У ЧАЈЕТИНИ ПОЧЕТКОМ ЈУНА НОВО 
ИЗДАЊЕ СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ

Празник спорта  
и младости

Такмичења у оквиру манифестације «Спорт-
ске игре младих”, ове године ће, због епи-

демиолошке ситауције у Србији, како је раније и 
најављено, бити организована по етапама. Тако ће 
од 4. јуна у Чајетини бити организована такмичења 
у три спорта, а остале дисциплине највероватније 
ће бити одржане половином јуна.

Према распореду, у првој етапи, почетком јуна, 
биће надметања у тенису, шаху и стоном тени-
су. Тениска такмичења одржаће се на теренима 
„Спрингс“ у Гајевима, са почетком од 10 часова, за 
децу узраста 2005. годишта и млађи. Од 14 часова 
у Новом парку у Чајетини на програму су такми-
чења у шаху (дечаци и девојчице у две категорије: 
2005. годиште и млађи одн. 2009. и млађи) и сто-
ном тенису (2005. и млађи одн. 2008. и млађи).

–Претходне две године Спортске игре младих 
одржаване су на Златибору током једног дана. Ове 
гдоине, за спорт на отвореном, тј. тенис, дозвољено 

је присуство до 1.000 људи, уз мања ограничења, 
а у складу са препорукама Владе Србије. За стони 
тенис и шах, који ће бити одржани у затвореном 
простору, биће примењене све прописане мере, 
попут дезо-баријера, рукавица и маски…  Органи-
зациони одбор СИМ-а донео је одлуку да ће ове 
године свако дете учесник уз пријавни лист мо-
рати да има и сагласност родитеља. Свакако да 
нам је најважније здравље деце и њихова безбед-
ност – каже Немања Кутлешић, из Спортског са-
веза Чајетине, који организује ову манифестацију 
у Чајетини.

Пријаве су отворене за сву децу школског уз-
раста са територије Чајетине, као и за све заинте-
ресоване из других градова у Србији, што је била 
пракса и претходних година, када је на Златибору 
било учесника из Прибоја, Крушевца, Београда…
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Кошаркашка сезона у Србији за-
вршена је пре времена. Због 
епидемије КОВИД-а 19, так-

мичења под обручима прекинута су 
још половином марта, а после одлу-
ка да се не наставе европски купови, 
као ни регионалне лиге, за очекива-
ти је било да се и домаћа Суперли-
га откаже.

Епилог читаве ситуације јесте да 
ће Србију у Евролиги догодине пред-
стављати “Црвена звезда”, а у Евроку-
пу “Партизан”. АБА лига је без првака 
за ову сезону, уз проширење за још 
два клуба, тако да ће од јесени Јадра-
ном „пловити“ још чачански “Борац” 
и екипа “Сплита”. Пласман Чачана у 
највиши ранг отклонио је све дилеме 
око тога да ли ће и Чајетина у наред-
ној сезони имати представника у ре-
гионалном такмичењу.

Захвалност свима који су  
учествовали у раду клуба

Уз ужичку “Слободу”, која је плас-
ман обезбедила као другопласирани 
тим Кошаркашке лиге Србије, у АБА 
2 Лиги играће и екипа “Златибора”, 
тако да ће југозападна Србија, тј. Зла-
тиборски округ, дати оба представни-
ка наше земље за сезону 2020/2021.

–Ово је круна клупског рада, не 

само у неколико претходних сезона, 
већ у више од 40 година, колико клуб 
постоји. Искористио бих прилику да 
се захвалим свим људима који су у 
том периоду учествовали у раду клу-
ба, као и локалној самоуправи, спон-
зорима и читавој заједници. До овог 
резултата смо дошли још 15. марта, 
али се чекао комплетни расплет са 
АБА лигом, у случају да је дошло до 
поништења такмичења. Остаје да се 
види да ли ће АБА 2 лигаши у наред-
ној сезони играти и домаће првен-
ство, што би значило да ћемо имати 
52 утакмице без евентуалног учешћа 
у Суперлиги. На Скупштини лиге смо 
изнели предлог да АБА 2 лигаши не 
играју КЛС, већ да се укључе и ми-
ни-лигу крајем марта. Предлог има 
подршку клубова, остаје да Кошар-
кашки савез Србије то потврди. Ми се 
надамо да ћемо имати разумевање 
од стране КСС-а, тј. да ћемо имати 22 
утакмице регуларног дела и самим 
тим више могућности за рад, али и за 
одмор играча – каже председник КК 
Златибор Рајко Пелверовић, додајући 
да ће од броја утакмица зависити и 
играчки кадар с којим ће клуб ући 
у наредну сезону. Примарни циљ је, 
како каже, да се задрже играчи који 
су већ у екипи, уз пар нових имена.

Одређени временски период се 
спекулисало око тога да се Суперли-
га Србије неће играти, што се на крају 
и обистинило.

Годишња Скупштина клуба 
крајем јуна

– Вођени свим одлукама на међу-
народном нивоу и наша лига је до-
нела исту одлуку. Сви клубови осим 
“Партизана” су били за то да се не 
игра, јер не постоји реална могућ-
ност за то. Клубови су већ распусти-
ли играче, тешко је сад организовати 
мини-припреме да бисмо кренули у 
такмичење крајем јуна или почетком 
јула, што је период када већ улазимо 
у припреме за наредну сезону. Ту је и 
економски моменат. Сви клубови су 
у проблему, питање је с колико ће се 
новца ући у наредну сезону. Привре-
да је стала, полако се покреће, али пи-
тање је колико ћемо сви ми моћи до-

бити новца, јер ће велики број фирми 
бити у проблему - каже Пелверовић. 

Годишња Скупштина клуба одр-
жаће се крајем јуна. На њој ће се 
сумирати најуспешнија сезона у 
клупској историји, али ће се поново и 
скренути пажња на горући проблем 
с којим се “Златибор” суочава – рад 
с млађим селекцијама.

–Управа клуба није задовољна ра-
дом са млађим селекцијама и ускоро 
крећемо са реализацијом пројеката 
на том питању. Имамо и оправданих 
примедби родитеља, не можемо се 
више правдати проблемима које ре-
ално имамо, пре свега то што има-
мо мали број деце… Деца одлазе на 
даље школовање у веће средине, јер 
ми имамо само одређене средњош-
колске смерове… Све то може да се 
осети у јуниорском узрасту, али не 
у кадетском или у школи кошарке - 
каже председник КК «Златибор». 

Утакмица “Златибора” и “Трајала” из Крушевца 
у петак 5. јуна на “Швајцарији” биће први званични 
сусрет после ванредног стања и пандемије у нашој 
земљи и прва утакмица са присуством публике у 
нашем крају. Велика је неизвесност и борба у фуд-
балској Првој лиги јер ће четири првопласиране 
екипе одлуком ФСС стећи право да се у наредној 
сезони такмиче у Супер лиги. “Златибор” је у првом 
колу завршнице убедљиво победио Жарково са 3:0 
у Београду и после утакмице у петак, наредног ви-
кенда гостоваће “Колубари” из Лазаревца која је-
дина има шансе да претекне “Златибор” на табели 
и угаси суперлигашке снове на  “Швајцарији”. Тре-
нутно “Златибор” је трећи на табели са 45 бодова 
а “Колубара” је четврта и има бод мање. Исти скор 

али на шестом месту има екипа Бачке. “Златибор” 
дакле до краја дочекује“ ”на Златибору, па по свој 
прилици у одлучујућем мечу гостује у Лазаревцу 
и у задњем колу дочекује “Будућност” из Добано-

ваца. Надамо се да ће викенд 20. и 21. јуна донети 
ново велико славље и исписати најсветлију страни-
цу у седамдесетпетогодишњој историји популарног 
Златиборца.   Д. Милојевић 

 СПОРТ

РАЈКО ПЕЛВЕРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК КК ЗЛАТИБОР

АБА 2 Лига, највећи успех 
у историји клуба!

Ово је круна клупског рада, не само у неколико  
претходних сезона, већ у више од 40 година,  

колико клуб постоји 

Фудбалери „Златибора” на прагу Супер лиге


