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Уз бројне потешкоће 
успели смо да реа-
лизујемо пројекат 

гондоле на Златибору, проје-
кат који је важан не само за 
Чајетину, него за читаву Ср-
бију, за развој туризма, за 
нову понуду. Очекујемо да 
ће за неких месец дана и ту-
ристи кренути гондолом. Че-
кали смо ово десет година, 
на жалост, у Србији изгледа 
сви велики пројекти морају 
да прођу те неке дечје боле-
сти, препреке, да од почетка 
реализације до краја овако 
грандиозног пројекта прође 
десет година - каже Милан 
Стаматовић, председник 
Општине Чајетина говорећи 
о новим пројектима на Зла-
тибору, али и оспоравањима 
онога што се на овој плани-
ни ради.

Одговарајући на оптужбе 
које се повремено чују да се 
на најлепшој српској плани-
ни ради стихијски, неплан-
ски, Стаматовић каже да су 
сви пројекти који се раде 
на Златибору засновани на 
светским искуствима, одав-
но осмишљени и планирани.

Нико не воли Златибор 
више од нас

- Нисмо радили стихијски, 
како неко хоће да прикаже, 
како се то понекад посма-
тра из Београда, управо је 
супротно, ово је пример како 
нека мала самоуправа ради 
у интересу грађана, државе, 
људи који су нас бирали. Је-
дино, остаје неки горак укус 
од људи који себи узимају за 
право да потцењују ово што 
радимо. Не може неко из Туз-
ле  да више воли Златибор од 
нас, да каже, ово је стихија, 
стихија је оно што они раде, а 

ово је планирање. Ово је стра-
тешко планирање, подсећам 
наше критичаре да је Општи-
на Чајетина пре 20 година ра-
дила студију оправданости и 
мастер план развоја са нор-
вешким институтом “Нива” и 
све ово што радимо је уписа-
но у тој студији. Пројекат гон-
доле је рађен са француском 
компанијом Помагалски, јед-
ном од четири највредније 
светске компаније које се 
баве овим пословима. Један 
крак смо завршили, радиће-
мо и други са међустанице, 
хоћемо да читав овај крај 
прими милион посетилаца 
годишње, то је десет милиона 
ноћења. Други крак жичаре 
биће у неку руку растерећење 
правца који је сада завршен. 
То је крак са међустанице на 
Рибници према Чиготи. Брзо 
ћемо кренути и у том правцу, 
не стихијски, него плански. 
Ако људи пет пута узастопно 
на непосредним изборима 
гласају за човека који води ту 
општину, па, не можете то да 
потцените, да кажете да људи 
не знају шта је добро за њи-
хов крај - каже Стаматовић. 

Он додаје да су они који 
воде општину пре свега  дуж-
ни свом народу, да људи могу 
добро да живе, да осећају на-
предак, да се и гости и инвес-
титори овде добро осећају. 

- Они који критикују Зла-
тибор једноставно не мо-
рају да дођу овде, имају дру-
га летовалишта, нека иду 
тамо. На Рибничком језеру 
летос смо, рецимо, имали по 
5.000 купача дневно, сад ви-
димо да би требало размиш-
љати и о комерцијализацији 
тог дела, можда се то неко-
ме неће свидети, али, ако 
туристи долазе, ако се неко 

МИЛАН СТАМАТОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА О НОВИМ ПРОЈЕКТИМА, 
НОВОМ, МОДЕРНОМ, УРЕЂЕНОМ ЗЛАТИБОРУ

Од развоја Златибора нећемо 
одустати, знамо да радимо 

исправну ствар
Наша мисија као људи који воде ову 
општину је испуњена. Задржали смо 

људе овде, задржали их да не оду, 
повећава се број становника, повећава 

се број новорођене деце, повећава  
се број туриста, расте буџет, смањује се 
незапосленост, наша јавна предузећа 

никада нису радила као сада  
– каже Милан Стаматовић
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тамо добро осећа нико нам 
не може одузети право да и 
то ставимо у функцију - речи 
су Стаматовића. 

Огроман допринос 
БДП-у Србије

- Кад погледате колико је 
данас градилишта на Злати-
бору, то је огроман допринос 
бруто друштвеном производу 
Србије. Кад би неко хтео да об-
рачуна колико се само са Зла-
тибора уплати ПДВ-а у буџет 
Србије, са територије једне 
овако мале општине, имао 
би праву слику онога што ра-
димо. Закључак је да су овак-
ва места, као што је Златибор, 
потребна Србији. Погледајте 
светска летовалишта, њихов 
степен изграђености, та лето-
валишта су добра, а Златибор 
не ваља… Од развоја Златибо-
ра нећемо одустати, знамо да 
радимо исправну ствар. На-
стаће и планирани “Златни 
град” на простору међустани-
це у Рибници, онако како је 
планирано, то ће бити један 
нови Златибор, биће то садр-
жаји за рекреацију, за здрав-
ствени туризам, за здравији 
живот - каже Стаматовић. 

- Кад наши критичари 
кажу - упропастили смо 
Златибор, логично питање 
је - зашто они живе у Бео-
граду, зашто живе у Новом 
Саду, зашто насељавају те 
просторе, па, зато што имају 
комфор, а зашто тај комфор 
не бисмо имали и на Злати-
бору? Ако је само 1,4 посто 
општине Чајетине под грађе-
винским објектима, о как-
вој се онда преизграђености 
може говорити? Радимо оно 

што се ради и у савременим 
туристичким центрима. А 
занимљиво је да оних који 
нас критикују нема у при-
роди, седе у центру, праве 
селфије, уживају, и крити-
кују нас да смо упропастили 
Златибор - каже Стаматовић. 

По речима Стаматовића, 
Општина Чајетина већ је до-
била грађевинску дозволу за 
пројекат Сушичко врело.

- Почели смо већ нешто да 
радимо, опремили смо наша 
јавна предузећа да могу да 
изводе те радове и наред-
не године ће Сушичко вре-
ло сигурно бити на Златибо-
ру, у Чајетини. Најбитније је 
да за све што радимо имамо 
српске инвеститоре, добре, 
све што се ради на Залтибору 
је захваљући српским инвес-
титорима. Златибор, рекон-
струкција језера, трга, све се 
ради српским новцем - каже 
Стаматовић. 

- Већ од ове године Зла-
тибор изгледа сасвим дру-
гачије. Нови садржаји, нови 
центар Златибора, колики 
је само искорак да на Зла-
тибору на толиком просто-
ру од скоро километра, од 
улаза до хотела Торник има-
те подно грејање, да трг, тр-
жни центар имају подно 
грејање, то је светски стан-
дард. Имамо језеро које је 
преуређено, сређено. Ура-
дили смо озбиљан посао за 
време пандемије и ванред-
ног стања, изместили смо 
речно корито испод трж-
ног центра, направили нови 
колектор који може да по-
купи хиљадугодишње воде, 
неће више бити поплава, 

само тај искорак, напредак 
у прикупљању површин-
ских, отпадних вода, то нема 
ни један туристички центар. 
На језеру сада ћете моћи да 
се купате, да пијете ту воду. 
Направићемо фонтане, са 
светлосним ефектима, јед-
на сасвим другачија слика, 
као што су туристички мо-
дерни центри по целом све-
ту. Ово је нешто ново, до сада 
невиђено у Србији. Врло брзо 
видећете један сасвим нови 
Златибор, сасвим нове садр-
жаје - каже председник чаје-
тинске општине. 

Светски туристички 
центар

Кад се заврше започети 
послови, Златибор ће, на-
ставља Стаматовић, бити 
прави светски туристички 
центар. 

- За пет месеци отвори-
ли смо 100 радних места, 
људи су добили уређене ло-
кале, имају много боље ус-
лове. Тек за неколико годи-
на људи ће схватити колики 
је ово напредак и колики је 
ово искорак. Имаћемо про-
менаду, људи ће моћи да седе 
на тргу, да се деца играју, да 
гледају светлосне ефекте на 
језеру, фонтане… Истрајаће-
мо у овоме што радимо.  От-
падне, фекалне воде су се до 
сада изливале на крају на-
сеља па у речицу Обудоје-
вицу, па у Рзав, на крају у 
Дрину и то нам није било за 
образ. Кренули смо да ради-
мо Постројење за пречишћа-
вање отпадних вода и оно ће 
за око месец дана бити завр-
шено. То је озбиљан рад на 

заштити животне средине 
и то на свим пољима. Ради 
се и рециклажно двориште, 
имамо свест о томе, прати-
мо светске трендове и у овој 
области - каже Стаматовић. 

- Наша мисија као људи 
који воде ову општину је ис-
пуњена. Задржали смо људе 
овде, задржали их да не оду, 
повећава се број становника, 
повећава се број новорођене 
деце, повећава се број ту-
риста, расте буџет, смањује 
се незапосленост, наша јав-
на предузећа никада нису 
радила као сада. Душебриж-
ници су нас прозивали да ће 
унуци отплаћивати гондолу, 
а ми смо је већ сада скоро 
исплатили, остала су нека 
три милиона евра која већ 
сада можемо лако да испла-
тимо, али није нам повољ-
но у овом тренутку, плаћени 
су и други радови. Замисли-
те само да је гондола почела 
да ради пре пет година, ко-
лико бисмо растеретили и 
републички буџет.  А ника-
да Чајетина није оптерећи-
вала републички буџет, него 
смо одавде уливали воду у 
Дунав у Београд. 

Савет људима јесте да 
улажу у туризам и пољоприв-
реду. На време смо формира-
ли идеју о развоју Агроиндус-
тријског центра. Саветујемо 
произвођаче да се удружују 
да радимо савременије, мо-
дерније, једноставније и да 
они буду господа а не како 
нас погрдно називају сеља-
ци, брзо ће се све обрнути па 
ће наши сељаци са Златибора 
бити господа за ове што живе 
у граду.  

Рибничко језеро
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Сасвим је сигурно да 
се новим сазивом 
Скупштине општине 

Чајетина наставља конти-
нуитет власти из претход-
ног периода. Радили смо у 
интересу народа, у интере-
су свих грађана општине, 
што је потврђено на недав-
но одржаним изборима, са 
таквим радом наставиће-
мо и у периоду који је пред 
нама. Очекује нас много пос-
ла иако само у овој години 
завршавамо неколико круп-
них, капиталних, вековних 
пројеката значајних за Зла-
тибор, али, не само за Злати-
бор него и за читаву Србију. 

Ово у разговору за авгус-
товски број “Златиборских 
вести” каже новоизабра-
ни председник Скупшти-
не општине Чајетина Ар-
сен Ђурић, најављујући нове 
пројекте и нове радове на 
Златибору.

Велики планови  
за нова улагања

- Имамо много планова за 
улагања не само за Златибор, 
за сам центар туристичког 
места, него и за локалитете 
у окружењу. Оно што желимо 
да урадимо јесте да на Зла-
тибору који је већ прилич-
но урбан, изграђен, отвори-
мо могућности људима који 
ту бораве да посећују лока-
литете у окружењу, ту ми-
слим пре свега на уређење и 
изградњу пешачких, плани-
нарских и бициклистичких 
стаза. Овде сте, буквално, 
за неколико минута шетње 
из урбаног центра већ у не-

такнутој природи. Мислим 
да је у томе успех Златибора 
као туристичког центра јер и 
у самом центру постоје сви 
садржаји за све укусе, сви 
садржаји неопходни савре-
меном туристи, а за само не-
колико минута већ сте у не-
такнутој природи за оне који 
воле ту врсту одмора.  У том 
смислу и даље ћемо се раз-
вијати - каже Ђурић. 

По његовим речима, у току 
су велики пројекти уређења 
трга, језера у центру Злати-
бора, али, нису занемарени 
ни текући послови. 

-На самом Златибору у 

завршној фази је изградња 
спортског парка који се фи-
нансира средствима Европ-
ске уније где ће бити игра-
лишта за одбојку на песку, 
баскет, теретана на отворе-
ном, дечје справе, љуљашке, 
клацкалице, тобогани, јед-
на мала атлетска стаза тако 
да ће и то бити у туристич-
кој понуди Златибора. Пара-
лелно се ради и једна нова 
трим стаза изнад хотела 
“Ирис” према дечјем вртићу, 
то је једна најсавременија 
трим стаза коју заједно фи-
нансирају Општина Чајети-
на и Министарство трговине, 

туризма и телекомуника-
ција и она ће за петнаестак 
дана бити завршена и бити 
у функцији,  и све су то садр-
жаји који ће у значајној мери 
употпунити туристичку по-
нуду Златибора - каже пред-
седник СО Чајетина. 

- Упоредо се интензивно 
ради на асфалтирању путе-
ва и улица како на Златибо-
ру тако и у сеоским средина-
ма, месним заједницама. Ове 
године су значајна средства 
одвојена за изградњу путне 
инфраструктуре, ради се о 
износу већем од 200 мили-
она динара и у свим месним 
заједницама биће урађено 
по неколико значајних пут-
них праваца. Мислим да са 
улагањима у путну инфра-
структуру, изградњом во-
доводних, канализационих 
мрежа, постављањем јавне 
расвете широм општине ст-
варамо услове за бољи и ква-
литетнији живот свих грађа-
на који живе на територији 
наше општине, али и гостима 
који у све већем броју дола-
зе на Златибор - каже Ђурић. 

У августу рекордна  
посета гостију  

Златибору

Услов свих услова за реа-
лизацију пројеката које по-
мињете су редовни приходи 
и редовно пуњење општин-
ског буџета. У ситуацији када 
у земљи имамо пандемију 
корона вируса, када многе 
општине већ за септембар 
најављују ребалансе својих 
буџета, каква је ситуација у 
Општини Чајетина?

АРСЕН ЂУРИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Настављамо оно што смо 
започели, рад у интересу 

свих грађана општине
Радили смо у интересу народа, у интересу свих грађана општине, што је потврђено  

од грађана на недавно одржаним изборима, са таквим радом наставићемо  
и у периоду који је пред нама - каже Ђурић

Имамо много планова за улагања  
не само за Златибор, за сам центар 

туристичког места, него и за  
локалитете у окружењу
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- Ми ћемо, такође у сеп-
тембру, имати седницу СО 
на којој ће на дневном реду 
бити и ребаланс буџета. Ис-
крено се надам да ће ситуа-
цији бити потпуно обрнута 
у односу на неке друге ло-
калне самоуправе у Србији 
и да ћемо у Чајетини имати 
увећање буџета, или ће оста-
ти на планираном нивоу, са 
прерасподелом одређених 
буџетских позиција. Јер, за-
иста се можемо похвалити, 
да без обзира на све недаће, 
пре свега у првој половини 
године које је донео вирус 
короне, сезона је сада сас-
вим добра и успешна, Зла-
тибор је пун, мислим да смо 
у августу имали рекордну 
посету, надам се да ће тако 
бити и у септембру. Инвести-
тори који раде на Златибору 
нису прекидали радове, на 
претходној седници смо до-
нели одлуке о продаји неко-
лико плацева на јавном ог-
ласу, након следеће седнице 
имаћемо нови јавни оглас, 
имамо већ заинтересоване 
купце за још неке плацеве, 
они који раде већ уплаћују 
надокнаде за комунално 
опремање тако да се буџет 
пуни. Ситуација је као да 
није било вируса, и мислим 
да смо једна од ретких ло-
калних самоуправа  која има 
такво стање у буџету. Сасвим 
је сигурно да ће ове године, 
обзиром на инвеститоре који 
имају парцеле, који заврша-

вају објекте, који раде, буџет 
бити реализован најмање у 
обиму у коме је то и плани-
рано, можда и више, а оче-
кујем је да ће следеће годи-
не,  обзиром  на инвеститоре 
који имају у плану наставак 
инвестиција на својим објек-
тима, буџет бити још већи, 
односно, највећи буџет по 
глави становника у Србији. 

Спремни смо и технички 
и кадровски

Да ли општинска јавна 
предузећа могу да пропрате 
причу око новог, модерног 
Златибора, и још већег броја 
гостију који ће доћи овде?

- Ми смо паралелно са ин-
тензивним развојем Злати-
бора у последњих неколико 
година улагали и у модер-
низацију и опрему наших 

јавних предузећа тако да 
су они потпуно опремљени 
и спремни за функциони-
сање у новим околностима. 
Наше комунално јавно пре-
дуезће је у последњих пет 
година набавило комплет-
ну механизацију  тако да се 
сада баве и пробијањем и 
насипењем путева и улица. 
Поред своје основне делат-
ности, одвожења смећа, одр-
жавања зелених површина, 
сада одржавају и јавну рас-
вету и заиста смо и технич-
ки и кадровски спремни и 
оспособљени да овакав раз-

вој можемо да пропратимо.  
Улажемо у инфраструктуру, 
пре свега водоводну и кана-
лизациону, ове године биће 
пуштено у рад и постројење 
за прераду отпадних вода, 
а у плану је да се отпочне 
коначно изградња водово-
да Сушичка врела и рекон-
струкција магистралног це-
вовода од Рибничког језера 
до Златибора са резервова-
ром од 2.000 кубних мета-
ра на Златибору чиме ћемо 
имати потпуно решено во-
доснабдевање у дужем вре-
менском периоду.  

Уређење трга у центру Златибора је при крају

Ради се и  нова трим стаза изнад хотела „Ирис” према дечјем вртићу

Можемо се похвалити, без обзира  
на све недаће које је донео вирус  

корона, сезона је сада сасвим добра  
и успешна, Златибор је пун
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На Златибору, на 
међустаници код 
Рибничког језера, на 

празник Преображења Гос-
подњег, 19. августа, свечано 
је пуштена у пробни рад зла-
тиборска “Голд гондола”, зва-
нично најдужа панорамска 
гондола на свету, дужине де-
вет километара, која је ујед-
но и највећа и најзначанија 
инфраструктурна инвести-
ција општине Чајетина, за 
чију је изградњу из локал-
ног буџета издвојено 13 ми-
лиона евра. 

Пројекат који нико није 
успео да заустави

-Радимо за народ, ради-
мо за своју државу, и није 
без разлога камен темељац 
за златиборску гондолу по-
стављен на Преображење 
пре пет година. Ова грађе-
вина остаје, превазићи ће 
нас и сугурно ће обележити 

једно време и људе. Веровали 
смо у то да ће се народ прео-
бразити и да је Бог уредио да 
ће се ова гондола, од центра 
Златибора до врха Торника, 
успоставити овом трасом, да 
се народ вози, да види Злати-
бор и Србију, из једне друге 
перспективе која није опте-
рећена личним и политич-
ким интересима, него несеб-
ичним одрицањем -  изјавио 
је Милан Стаматовић, пред-
седник општине Чајетина 
приликом пуштања у проб-
ни рад „Голд гондоле Злати-
бор“, додавши да Златиборци 

воле своју државу и да је зато 
и настао овај пројекат који 
нико није успео да заустави.

-Вера у идеју и непоко-
лебљива истрајност довели 
су нас данас овде, и управо 
на данашњи дан 19. августа, 
пре пет година поставили 
смо камен темљац на почет-
ној станици за почетак из-
градње гондоле, зато смо тај 
датум искористили да обе-
лежимо почетак тестирања 
читавог система – изјавила 
је Бојана Божанић, дирек-
торка ЈП ‹›Голд гондола Зла-
тибор››, истакавши да проб-

ни рад подразумева почетак 
тестирања које ће, у складу 
са динамиком и процедура-
ма, трајати наредних месец 
до месец и по дана.

На европској и светској 
туристичкој мапи

Божанићева је додала да 
очекује да се до краја сеп-
тембра дефинише тачан да-
тум када ће први путници 
моћи да се возе најдужом 
гондолом на свету која има 
36 стубова, три станице и 55 
кабинa, и да ће са почетком 
правог рада гондоле бити 
уређена читава траса и прос-
тор од почетне станице до 
ове међустанице, где је срце 
техничког система, даље до 
врха Торника.

-Наш циљ када смо по-
чињали са пројектом пре 
више од десет година јес-
те да донесемо Златибору и 
читавом златиборском крају 
нешто ново, да одемо корак 
даље на европској и светској 
туристичкој мапи.У наред-
них седам до десет година 
желимо да остваримо мно-
го већи број ноћења него 
што данас имамо, да то буде 
до десет милиона ноћења 
и милион туриста. Сигурна 
сам да ћемо са бројем инвес-
тиција, улагањима и бројем 
људи који већ сада због гон-
доле долазе на Златибор то 
и остварити – закључила је 
Бојана Божанић.  

ЗЛАТИБОРСКА «ГОЛД ГОНДОЛА» НА ПРЕОБРАЖЕЊЕ  
СВЕЧАНО ПУШТЕНА У ПРОБНИ РАД, УСКОРО ПРВИ ТУРИСТИ

Пројекат који ће обележити 
једно време и људе!

Радимо за народ, радимо за своју државу, и није без разлога камен темељац  
за златиборску гондолу постављен на Преображење пре пет година.  

Ова грађевина остаје, превазићи ће нас и сугурно ће обележити једно  
време и људе - каже Милан Стаматовић, председник Општине Чајетина

Бојана Божанић.
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Постројење за пречишћавање от-
падних вода у близини речице 
Обудојевице на Златибору уско-

ро би требало да буде пуштено у проб-
ни рад који ће трајати око годину дана. 
Вредност инвестиције започете у но-
вембру 2017. године, већа је од 4,6 ми-
лиона евра, Центар за међународну 
сарадњу и развој Владе Словеније до-
нирао милион и по евра, док је остатак 
улагање локалне самоуправе.

Европски стандарди
-Успели смо за ове четири године 

да испројектујемо, решимо имовин-
ско-правне односе, добијемо грађевин-
ску дозволу, и ево - после две године 
изградње, радове на постројењу пола-
ко приведемо крају. Када то кажем, ми-
слим на поплочавање самих резерво-
ара који ће бити спремни за прихват 
отпадне воде; на самим резервоарима 
се тренутно монтира опрема која је од 
прохрома, увезена из иностранства и по 
свим европским стандардима. У згради, 
из које ће се управљати постројењем, та-
кође се монтира опрема, тако да је 15. 
август рок за завршетак уградње опреме 

и надамо се у септембру почетку проб-
ног рада овог постројења на Златибору 
- рекао је за “Златиборске вести” Милоје 
Рајовић, заменик председника Општи-
не Чајетина.

Према уговорним обавезама између 
извођача радова, “Јединства” из Севојна  
и “Хидроинжењеринга” из Љубљане са 
ЈКП “Водовод Златибор” Чајетина, проб-
ни рад  постројења пратиће се годину 
дана, а за то време биће обучено неко-
лико радника “Вододвода” за рад на по-
стројењу које ће бити аутоматизовано.

-Ако време и ситуација дозволе на-
дам се да ћемо у септембру угостити 
људе из Словеније који су нам помогли 
донацијом од милион и по евра, и да се 
захвалимо на помоћи и сарадњи. Ми-
слим да имамо један од најбољих сис-
тема за пречишћавање отпадних вода  
који треба да крене у рад, као и да ће 
много људи из Србије и околних земаља 
долазити да виде шта смо ми то уради-
ли, да ће користити наша искуства - 
каже Рајовић.

Једно од најбољих  
постројења у Србији

 -Остаје нам и горак укус јер смо из-
губили Рада Јовановића, директора “Во-
довода” који је био изузетно ангажован 
на овом постројењу... Даћемо највише 
од себе да ово буде једно од најбољих 
постројења у Србији - додаје земеник 
председника Општине Чајетина.

ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина 
припрема уједно и  пројектну докумен-
тацију за израду оваквих постројења у 
Чајетини као и у неким од већих села 
општине.

Мирјана Ранковић Луковић

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА НА ЗЛАТИБОРУ  
УСКОРО ЋЕ БИТИ ПУШТЕНО У ПРОБНИ РАД

Слична постројења у Чајетини 
и већим селима општине

Вредност инвестиције започете у новембру 2017. године, већа је од 4,6 милиона евра, 
Центар за међународну сарадњу и развој Владе Словеније донирао милион и по евра, 

док је остатак улагање локалне самоуправе

Милоје Рајовић
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Током пролећа и лета, 
радници КЈП “Злати-
бор” Чајетина најви-

ше пажње посветили су об-
нављању зелених површина 
и мобилијара у Чајетини и 
на Златибору, као и справа за 
фитнес вежебе на отвореном.  
Важна је и набавка 100  но-
вих пластичних контејнера за 
отпад запремине 1,1 метара 
кубних чија вредност износи 
2.322.000 динара са ПДВ-ом а 
који су углавном распоређе-
ни на најпотребнијим мести-
ма у ове две месне заједнице. 
У плану је још једна набавка 
контејнера који ће бити рас-
поређени и по селима.

Уређење парковских 
простора

Набављене су и нове сад-
нице украсних грмова и 
цвећа које ће улепшати нове 
површине око Краљевог трга 
где се радови на поплоча-
вању тржног центра и стаза 
приводе крају.

-Радници ове службе ради-
ли су на уређењу парковског 

простора и поред Омладин-
ског културног центра. На том 
потезу постављене су и нове 
жардињере и то на простору 
од ТО Златибор до цркве на 
Златибору ка насељу “Слобо-
да”. Радили смо  и на уређењу 
мање парковске површине уз 
Улицу Миладина Пећинара. 
Ове године понајвише смо 
поносни на уређење парка у 
Чајетини. Наиме, наши рад-
ници су радили на поправци 
дечјег мобилијара али је мо-
билијар обогаћен и новим 
садржајима као  што су њиха-
лице за најмлађе, и љуљашке 
за децу старију од шест месе-
ци - каже Вера Благојевић из 
КЈП “Златибор”.

При постављање мобилија-
ра посебно се водило рачуна 
о безбедности најмлађих тако 
да су испод сваког уграђене 
гумене подлоге дебљине че-
тири центиметра да би се, у 
случају пада, избегле повре-
де. Такође се и фитнес спра-
ве за вежбање на отвореном 
реновирају и враћају на мес-
та где су и првобитно биле 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЛАТИБОР”

Нове саднице и нови контејнери 
за лепши и чистији Златибор

Ове године понајвише смо поносни на 
уређење парка у Чајетини. Наши радници 
су радили на поправци дечјег мобилијара 

али је мобилијар обогаћен и новим 
садржајима као  што су њихалице за 
најмлађе, и љуљашке за децу старију  

од шест месеци - каже Вера Благојевић  
из КЈП „Златибор”

Вера  
Благојевић
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постављене.  Обновљене су и 
клупе које су, осим по парко-
вима у Чајетини и Златибо-
ру, постављене дуж поједи-
них фреквентних шеталишта 
као и у парковском простору 
код ресторана “Златни бор” и 
хотела “Мона”. У претходном 
периоду ово предузеће је на-
бавило 100 нових пластич-
них контејнера са равним по-
клопцем којим су   замењени 
стари, похабани и дотрајали. 

Централни систем  
за заливање зелених 

површина

-Контејнери су распоређе-
ни на Златибору углавном у 
централном подручју, а јед-
ним делом и у насељу Зова. 
План је да са набавком кон-

тејнера наставимо па нас 
ових дана очекује набавка 
још 100 контејнера из разло-
га што се дотрајали контеј-
нери морају заменити, а још 

значајнији разлог је и тај што 
се насеље шири - истиче Бла-
гојевићева.

Контејнери су углавном 
распоређени у Чајетини и 

Златибору, док ће одређени 
број према потреби бити по-
стављен на нове локације по 
сеоским месним заједница-
ма, а према одлуци комунал-
не инспекције. Набављене су 
такође и нове канте за отпат-
ке и жардињере за цвеће.

Поставља се и централни 
систем за заливање зелених 
површина, односно само-
наводњавање, што ће умно-
гоме олакшати наш посао 
имајући у виду да број запос-
лених радника у јеку сезоне 
није довољан.

Радници КЈП “Златибор” 
такође раде и на  пословима 
који се тичу уређења Краље-
вог трга и околине.

Мирјана Ранковић 
 Луковић
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Борка Богићевић, ме-
дицинска  се стра 
Специјалне болнице 

«Чигота» са Златибора, 
суочила се у свом скоро 40 го-
дина дугом радном веку и са 
вариолом вером, и свињским 
и птичјим грипом, и многим 
другим изазовима, али, ковид 
је, каже, посебан. Током јула, 
«Златиборске вести» биле 
су у црвеној зони «Чиготе», 
наш новинар видео је колико 
напора, пажње, труда улажу 
запослени у «Чиготи» да 
помогну људима погођеним 
болешћу.

Две смене дневно по шест 
сати под скафандером и мас-
ком, Борка и њене колегинице 
медицинске сестре, лекари, 
рекли су нам да им није теш-
ко, важно је само да људима 
које лече буде боље. 

-Немам кад да размиш-
љам о тешкоћама, ни о бри-
гама, једино, тешко ми је кад 
у болницу дођу млади људи, 
кад њих гледам како се боре, 
а најлепше, кад људе от-
пуштамо кући, кад им је до-
бро, кад су прегурали најтеже 
- каже Борка. 

Дан под скафандерима  
и визирима

Рајска планина, лепа као 
сан, током јулских дана и 
почетком августа била је 
сведок онога што овде нико 
никада није гледао. Лето, ле-
пота, мирише боровина, бели 

облаци, свежина, размириса-
ло се и ливадско цвеће около, 
а људи под маскама. У ковид 
болници “Чигота” у собама је 
средином јула било четрде-
сетак, 50 или 60 пацијената, 
лекари у скафандерима, под 
визирима, маскама, дуплим 
рукавицама…

-Не прође дан а да не по-
мислим да је ово само један 
ружан, један тежак сан! Ко је 

икада и могао помислити да 
ћемо у сред ове лепоте, у сред 
овог раја, једног дана ходати 
под маскама, да ћемо маске 
и скафандере носити у на-
шој “Чиготи” у коју људи до-
лазе да се одморе, да се на-
дишу ваздуха, да се радују, 
да буду срећни… А, ето доче-
касмо и ово - рекао нам је др 
Александар Симић, директор 
“Чиготе”. 

Кад је “Чигота”  почетком 
јула претворена у ковид 
болницу, медицинско особље 
је на брзину морало да прође 
обуку, да преко ноћи усвоји 
одређена знања. Од тада до 
средине јула кроз болницу је 
већ прошло 120 пацијената. 

У ковид болницу институ-
та улази се кроз собу у којој 
се облаче скафандери, обави 
дезинфекција, из које човек 
изађе као да је у научнофан-
тастичном филму. 

Најпре пластичне кесе на 
ноге које су притегну лепљи-
вом траком, затим скафан-
дер, па једне рукавице за-

У НАЈТЕЖИМ ДАНИМА ЕПИДЕМИЈЕ, СБ «ЧИГОТА»  
НА ЗЛАТИБОРУ РАДИЛА КАО КОВИД УСТАНОВА

Лекари и сестре 
„Чиготе”, јунаци 

тешких дана  
борбе короном

Моја захвалност нашим људима, медицинском особљу је неизмерна, терет који они носе већ 
недељама је јако тежак, али, све то чине без поговора, са много љубави, онако како је то у Чиготи 

одувек и по чему се „Чигота” препознаје - каже др Александар Симић, директор „Чиготе”

Ђорђе Ђорђевић,  
ПР менаџер СБ „Чигота”

Институт “Чигота” 60 одсто 
прихода мора сам да заради, а како 
кад су од марта до августа радили 

само тридесетак дана
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лепљене траком, па друге 
рукавице, па маска, па ви-
зир, па још дупле каљаче на 
ноге, дефинфекција, па две 
капе на главу, а иза свега 
тога остане само мали про-
зор за очи. На тренутак из-
губи се веза са спољним све-
том, ненавикнутом на сву 
то опрему тешко је дисати, 
мислити, покренути се… А, 
врућина под скафандером је 
страшна.

Кад др Снежана Лешевић 
после шесточасовне смене 
скине визир и маску, на лицу 
остану дубоке, дубоке бразде 
које само што не прокваре… 
Тако већ данима.

-Немам времена да ми-
слим колико је тешко, како 
је шест сати по овој врући-
ни провести у скафандеру, 
под визиром, маском… Људи 
овде, наравно, добију тера-
пију која им је потребна, 
али, посебно се трудимо да 
им помогнемо и у оном дру-
гом, психолошком смислу, 
да им пружимо сву потреб-
ну пажњу, да их разговоримо, 
олакшамо им бриге, подржи-
мо их  - рекла нам је докторка.  

Људе лече и љубављу  
и пажњом

Др Александар Ђенић још 
је један од јунака екипе “Чи-
готе”. Пацијенти кажу, ми-
ран и сталожен кад је најте-
же, увек нађе реч, ону лепу 
кад је човеку најпотребнија.

-Лечимо људе који су од 
лакших до средње тешких 
стања. Дођу уплашени, по-

губљени, са огромним бри-
гама… Тада је најважније 
попричати са њима, објас-
ним им да је ово болест која 
је углавном излечива, да има 
и оних, али далеко, далеко 
мањи број који ову борбу из-
губе, али, да је много, много 
већа могућност да ће се изле-
чити него да ће битку изгуби-
ти. Важно је људе умирити - 
каже др Ђенић. 

Сестра Борка око 13 сати 
поподне спрема терапију за 

пацијенте, а онда ће крену-
ти од собе до собе, да поде-
ли лекове, али свакоме и по 
осмех, лепу реч… А љубав и 
лепа реч на Златибору, у “Чи-
готи”, лече боље од лекова…

Директор болнице, др Си-
мић, кад сам га питао, верује 
ли да су слике које ових дана 
гледамо у “Чиготи” и по ко-
вид болницама широм Ср-
бије и света, слике наше бу-
дућности, ипак је оптимиста:

-Искрено се надам да је 

ово тренутно, да ће проћи. 
Верујем и да ће се појавити 
лек, кад, то нико још не зна. 
Биће вероватно, још оваквих 
искушења, а наше је да се бо-
риму, супротставимо, ово је 
опомена за будућност - каже 
др Симић. 

Оно што директора бри-
не је нешто друго - Институт 
“Чигота” 60 посто прихода 
мора сам да заради, а, како 
да зараде кад су од марта до 

августа радили само триде-
сетак дана, кад у собама ин-
ситутута није било гостију, а 
не зна се ни кад ће их бити. 
Прихода нема, а треба плати-
ти добављаче, треба храбрим 
лекарима и сестрама поде-
лити плате…

-Моја захвалност нашим 
људима,  медицинском 
особљу је неизмерна, терет 
који они носе већ недељама 
је јако тежак, али, све то чине 
без поговора, са много љуба-
ви, онако како је то у Чиготи 
одувек и по чему се “Чигота” 
препознаје - каже др Симић.

З. Ш. 

„Чигота” 7. августа изашла из „ковид система”
После месец дана рада у ванредним 

околностима, СБ “Чигота” на Златибору 
7. августа изашла је из ковид система. Је-
динствена оцена јесте  да је ова здравстве-
на установа у том периоду извршила своју 
мисију и поверени задатак. 

У петак, 7. августа већина пацијената 
отишла је својим домовима на даљи опо-
равак, а неки су због наставка лечења мо-
рали у ковид болницу ОБ у Ужицу.

-У периоду у ком смо радили као ковид 
болница лечили смо 132 пацијента, најви-
ше их је било из Чајетине, затим из Ужица, 
Пожеге и осталих места Златиборског ок-
руга. По старосној доби, највише смо има-

ли  мушкараца од 51 до 65 година и жена 
старијих од 65 година - каже Ђорђе Ђорђе-
вић, ПР менаџер СБ “Чигота”.

“Чигота” је у овим околностима имала 
и велику помоћ мештана, али и земљака 
који живе у другим државама.

-Желим да се захвалимо донаторима, 
људима великог срца и са Златибора али 
и шире - до Новог Зеланда и Сао Паола 
одакле су стигле уплате. Људи су се рас-
питивали шта нам је најпотребније и уве-
лико помогли да превазиђемо ову тешку 
ситуацију што се тиче епидемиолошког 
стања. Стигло је око 1,8 милиона динара 
у новцу, и око 1,7 милиона динара дона-

ција у роби и материјалним средствима - 
каже Ђорђевић.

Већ 9. августа извршена је дезинфек-
ција свих просторија “Чиготе”, а запосле-
ни исто чине свакодневно са својим рад-
ним простором.

-За десетак дана очекујемо да почну да 
раде амбуланте и лабараторија; за остале 
медицинске услуге за сада још нисмо си-
гурни када ће почети да раде, али ћемо 
свакодневно бити у контакту са јавношћу 
и обавештавати пре свега пацијенте који 
се у великом броју распитају о томе - до-
даје Ђорђевић.

Мирјана Ранковић Луковић

Две смене дневно  
по шест сати  

под скафандером  
и маском, није им тешко, 

важно је само  
да људима које лече  

буде боље
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Компанија “Златибо-
рац д.о.о.” једна је од 
фирми из југозапад-

не Србије која ће учествова-
ти у заједничком пројекту 
Владе и Привредне комо-
ре Србије, “Моја прва плата. 
Уз то, палета производа ове 
фирме ући ће и у конкурен-
цију за добијање жига “Чу-
варкућа”.

Нису отпуштали  
раднике за време  
ванредног стања

-Иницијатива ПКС-а је 
фантастична, да се 80 посто 
вредности производа остави 
у Србији. Ми се управо тру-
димо да кроз пласман наших 
производа што више оства-
рених вредности остане у на-
шој земљи. То помаже како 
локалним буџетима, кроз 
фискалну политику, тако и 
републичком буџету. За раз-
лику од тога, код увозних 
производа је та вредност око 
20 посто. Имамо палету про-
извода која може озбиљно 
конкурисати томе да понесе 
овај знак и ми ћемо свакако 
подржати ту акцију - изјавио 
је директор “Златиборца”, Ду-
шан Кнежевић, додајући да 
компанија ове године обе-
лежава 135 година рада и 
верности традицији. Истиче 
да се “Златиборац” у прет-
ходном периоду суочавао са 
бројим изазовима, не само 
због епидемије ковида, већ 
и због појаве афричке куге 
свиња и тиме изазване заб-
ране извоза у земље ЕУ. Тим 
поводом, извршен је реба-
ланс буџета и у фирми про-
цењују да ће до краја године 
бити око 20 до 30 процена-

та у минусу по питању пла-
нираних количина продаје, 
при чему се труде да све то 
ублажи.

-Ми смо препознатљиви 
по младим и стручним ка-
дровима, тако да ћемо се 
свакако укључити у иниција-
тиву “Моја прва плата”. У на-
шем менаџменту просек го-
дина је 38. Ми смо базирани 
на младости и стручности и 
наша компанија има потен-
цијала да допринесе тој ве-
ома доброј иницијативи - 
каже Кнежевић.

Према његовим речима, 
“Златиборац” и поред свих 
изазова није отпуштао рад-
нике у периоду ванредног 
стања, а при томе није ко-
ристио неке од Владиних 
мера помоћи.

-Сопственим снагама и 
прилагођавањем новонаста-

лим околностима није било 
отпуштања запослених у 
“Златиборцу”, уз значајну по-
моћ Владе Србије, по питању 
олакшица око кредитних за-
дужења и пореза и доприно-
са на зараде. С друге стране, 
сама фирма није аплицира-
ла Влади за доделу неповрат-
них средстава за исплате 
личних доходака, како би се 
средства преусмерила прив-
редним субјектима којима 
је то било потребније - каже 
Кнежевић.

Компаније из Западне 
Србије заинтересоване 

за програм

После обиласка преду-
зећа “Сирогојно компани”, 
које ће такође бити један од 
учесника пројекта, председ-
ник ПКС-а, Марко Чадеж, 
посетио је индустријско по-

стројење за прераду меса у 
Мачкату.

-Све компаније у овом 
делу Србије са којима сам 
био у контакту заинтересо-
ване су да учествују у овом 
програму. Постоји податак 
да око 50 посто високо об-
разованих људи после шко-
ловања немају контакта са 
струком за коју су обучени. 
Осим “Златиборца” и “Си-
рогојно компанија”, ту је и 
“Матис” из Ивањице, као и 
Мирољуб Алексић, који ће 
са свим својим фирмама 
учествовати, од “Пионира” 
до “Хотела Торник” и “Хотела 
извор”, “Алфа плама” итд. Ту 
имате зачаран круг кроз који 
смо сви пролазили - да бисте 
се запослили, треба вам рад-
но искуство, које немате, јер 
нисте запослени - каже пред-
седник ПКС-а.  

„ЗЛАТИБОРАЦ“ Д.О.О. У ПРОЈЕКТУ ВЛАДЕ И ПРИВРЕДНЕ  
КОМОРЕ СРБИЈЕ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

Нова шанса за посао за 
младе и школоване људе

Ми смо препознатљиви по младим и стручним кадровима, тако да ћемо се свакако укључити 
у иницијативу “Моја прва плата”. Ми смо базирани на младости и стручности и наша 

компанија има потенцијала да допринесе тој веома доброј иницијативи - каже Кнежевић

Марко Чадеж и Душан Кнежевић
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Удружење грађана “Златиборски 
круг” из Чајетине, заједно са ор-
ганизацијама “Амбасадори одр-

живог развоја и животне средине” и 
“Миксер” из Београда, укључено је у 
пројекат под називом „Климатски па-
кет“. Реч је о интерактвном, едукатив-
ном пакету за децу и младе у Србији. Ово 
је други пројекат у који су “Амбасадори 
одрживог развоја” укључили и чајетин-
ско удружење. „Климатски пакет” је на-
стао у Русији 2015. као део међународног 
пилот-пројекта Програма Уједињених 
нација за развој. Интердисциплинарни 
тим руских експерата, укључујући кли-
матологе, географе, биологе, економисте, 
стручњаке за животну средину, педагога 
и наставнике, креирао је оригинални па-
кет који је до сада преведен и примењи-
ван у седам држава источне Европе и 
централне Азије.

Уџбеник за децу од предшколског  
до средњошколског узраста

- То је, може се рећи,  врста образовних 
алата који се користе у наставном процесу 
и искључиво је намењен образовном сис-
тему. Садржи уџбеник о климатским про-
менама и прилагођен је раду са ученици-

ма од предшколског до средњошколског 
узраста. Уџбеник има и 100 квиз-картица 
за интерактивну проверу знања, мапу-по-
стер климатских промена, као и посебан 
водич за предаваче, за примену „Климат-
ског пакета“. Уџбеник и читав материјал у 
оквиру пакета су адаптирани и обогаће-
ни примерима из Србије, како би се садр-
жај максимално приближио ученцима 
- објашњава Зорица Милосављевић, пред-
седница УГ „Златиборски круг“. 

-Јагода Јеремић, Весна Белчевић и ја 
смо у пројекат укључене у име „Златибор-
ског круга“ у израду Водича за примену 
климатског пакета у образовном систе-
му почевши од предшколског образовања 
до средње школе. Ту су занимљиво, пи-

тко, креативно, наведени примери како 
се садржаји из тог уџбеника могу приме-
нити у наставном процесу. Пре завршет-
ка нацрта дошле смо на идеју да у про-
цес укључимо три наставнице из школе 
„Димитрије Туцовић“ и колегиницу која 
предаје биологију из ужичке школе. Оне 
су погледале Водич о којем су се похвал-
но изразиле, дале своје мишљење и суге-
стије, тако да је Нацрт готов - каже Зорица 
Милосављевић.

Низ тренинга за предаваче
Нацрт ће прегледати и покретачи 

пројекта, а потом штампати уџбеник. 
Пројектом је обухваћен низ тренинга за 
предаваче из области биологије, геогра-
фије, физике и заштите животне среди-
не, како би учесници развили вештине 
преношења знања о климатским про-
менама. Пројекат адаптације„Климат-
ског пакета“ за Србију одвија се у оквиру 
пројекта у области климатских проме-
на који спроводи Министарство зашти-
те животне средине, уз техничку подрш-
ку Програма УН за развој, и финансијску 
подршку Глобалног фонда за заштиту 
животне средине.

Мирјана Ранковић Луковић

УДРУЖЕЊЕ “ЗЛАТИБОРСКИ КРУГ” ИЗ ЧАЈЕТИНЕ УКЉУЧЕНО  
У ПРОЈЕКАТ ПОД НАЗИВОМ “КЛИМАТСКИ ПАКЕТ”

Едукативни пакет за децу и 
младе о климатским променама

Интердисциплинарни тим 
руских експерата креирао 

је оригинални пакет 
који је до сада преведен 
и примењиван у седам 
држава источне Европе  

и централне Азије
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Иако уз бројне дилеме које су и 
Министарство просвете и  ди-
ректори школа као и просвет-

ни радници морали решавати у ходу, 
у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини 
све је спремно за почетак нове школске 
године. Ученици ће на наставу ићи по-
дељени у групе, како је препоручено од 
стране Министарства  а уз сагласност 
епидемиолога, уз поштовање других 
мера здравствене заштите. Можда ће 
најтеже бити првацима који су  у овој 
школској години уписани у чајетин-
ску школу, јер ће дружење са  другари-
ма из одељења бити сведено на поло-
вину групе.

Свака школа има аутономију  
у организацији наставе

На родитељским састанцима 31. ав-
густа, родитељи и деца биће упознати са 
начином рада у септембру ове године, 
а уколико епидемиолошка ситуације 
буде захтевала, са тим начином  рада 
ће се и наставити.

-Свака школа је прича за себе; има 
потпуну аутономију да се према соп-
ственим околностима, према простору 
и кадру, организује. Оно што  овом при-
ликом желим да кажем а што мислим 

да је битно и за наше ученике и за ро-
дитеље, јесте то да ће рад бити специ-
фичан. Млађи разреди ће ићи у прву 
смену и нећемо ротирати смене. У дру-
гу смену ићи ће деца из старијих раз-
реда.  Оно што хоћу да нагласим јесте 
да ће различито радити наша издвоје-
на одељења, опет спрам услова. У Ја-
бланици ће се радити непромењено, с 

тим што ће часови бити скраћени на 30 
минута. Школа на Златибору ће радити 
комбиновано, у зависности од броја уче-
ника у одељењу. У матичној школи сва 
одељења старијих разреда биће подеље-
на у групе - каже за “Златиборске вести” 
Милка Васиљевић, директорка ОШ “Ди-
митрије Туцовић” у Чајетини.

Рад по групама у вишим   разредима 
подразумева дељење  одељења са већим 
бројем ученика на групе А и Б. У уторак, 
1. септембра у школу креће група Б која 
ће ићи на часове и у четвртак, док ће 
група А наставу похађати понедељком, 
средом и петком. Следеће седмице ће се 
одељења ротирати, тако да ће, наглаша-
ва директорка, након две седмице бити 
изједначене са наставом.

Настава у школи, преко РТС-а, 
Гугл-учионице

-Оно што ученици не буду пратили 
у школи, имаће на РТС-у, имаће Гугл- 
учионица где ће наставници радити он-
лајн. За родитеље је важно да знају да 
наставник има четрдесетчасовно радно 
време у току недеље, тако да ће поред 
оних часова које одраде у учионици, са 
децом пропратити и део наставе која се 
изводи преко Гугл - учионице - каже ди-
ректорка школе.

Ова школска година можда ће бити 
најтежа за прилагођавање  прваци-
ма којих је у чајетинској школи у овој 
школској години 79-оро, јер ће дружење 
са  другарима из одељења бити сведено 
на половину.

-Ту је била дилема да ли да се они 
деле на групе, али тражићемо или дво-
риште или трпезарију како би сви били 
у школи у једном моменту, просто да се 
деца упознају. Јер, може да се деси да 
буду у истом одељењу, да се групе мимо-
илазе, а да у ствари деца нису ни свесна 
да су им то другари из одељења. Иначе, 
на Златибору су нешто мања одељења, 
што је одлично за рад. Овде ( у Чајети-
ни) су нешто већа, али са таквим иску-
ством које имају наши учитељи немамо 
чега да се бојимо. Снаћи ћемо се добро; 
ја сам оптимиста - додаје директорка 
Милка Васиљевић.

Мирјана Ранковић Луковић

ПОЧЕТАК  НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” У ЧАЈЕТИНИ

Нови услови, нова правила, нова 
искушења за децу и наставнике

Ученици ће на наставу ићи подељени у групе, како је препоручено од стране Министарства  
а уз сагласност епидемиолога, уз поштовање других мера здравствене заштите

Милка Васиљевић
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За школску 2020/2021. 
годину „Угоститељско-
туристичка школа“ 

из Чајетине уписала је 319 
ученика у 13 одељења, од 
чега су три одељења прве 
године. Начин реализације 
наставе биће комбинован, 
према препорукама ресор-
ног министарства. Ово је 
модел који је другачији у 
односу на онај који је при-
мењиван у периоду ванред-
ног стања и према речима 
Вишње Смиљанић, дирек-
торке школе, прихватљи-
вији је и за ученике и за на-
ставнике. Часови ће трајати 
по 30 минута, а оцењивање 
ученика обављаће се искљу-
чиво у школи. Часови вежби 
биће у одржавани исто вре-
ме, али у одвојеним просто-
ријама.

-Овај комбиновани мо-
дел подразумева да се уче-
ници деле на групе у слу-
чају да одељење броји више 
од 16 ђака. Ми имамо два 
одељења са мање од 16 ђака, 
па  ће ти ученици бити стал-
но присутни у школи. У оста-

лим одељењима, која имају 
већи број ђака, ученици ће 
бити подељени у две групе. 
Тако ће половина ђака  једне 
седмице долазити у школу, а 
друга половина ће исте сед-
мице имати наставу преко 
интернета. После тога групе 

ће се мењати - каже дирек-
торка УТШ Чајетина, Вишња 
Смиљанић.

Практична настава од-
вијаће се као и раније, али уз 
поштовање свих мера зашти-
те. Прве две седмице ова на-
става биће у школи, док се не 

обаве све припреме и дого-
вори број ученика, све зарад 
њихове безбедности.

-Школа мора испоштовати 
све мере здравствене зашти-
те. Ученици ће бити у обаве-
зи да носе маске на часовима. 
Имаће могућност да не носе 
маске када нешто преписују, 
тј. када нема никаквог вида 
комуникације. Такође, мо-
рају водити хигијену и биће 
им доступни убруси, течни са-
пун, дезо-баријере… На свим 
местима ће бити истакнути 
начини заштите и упутства за 
ученике, коме да се обрате у 
случају да им не буде добро, а 
обезбеђена је и просторија где 
ће тај ученик бити изолован 
до доласка родитеља - каже 
директорка Смиљанић 

Крајем августа одржан је 
састанак са родитељима уче-
ника из свих 13 одељења, на 
коме су упознати какве мере 
ће школа предузети, какав је 
начин организовања наста-
ве и како ученици да се по-
нашају сходно новој органи-
зацији наставе и предузетим 
мерама.  

У УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ У ЧАЈЕТИНИ  
НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА ПО НОВИМ ПРАВИЛИМА

Ученици под маскама, настава 
у школи сваке друге седмице

Тако ће половина ђака  једне седмице долазити у школу, а друга половина 
 ће исте седмице имати наставу преко интернета. После тога групе ће се мењати  

- каже директорка УТШ Чајетина, Вишња Смиљанић

Школа мора испоштовати све  
мере здравствене заштите.  

Ученици ће бити у обавези  
да носе маске на часовима

Вишња Смиљанић
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У ПУ “Радост” Чајетина, као и свим 
издвојеним одељењима, тренут-
но борави око 130-оро малишана. 

Уз поштовање свих прописаних мера од 
стране Министарства, запослени се тру-
де да целокупан  васпитно-образовни 
рад реализују на што бољи начин.

Поштујући прописане мере, а на пре-
поруку Штаба за ванредне ситуације 
Општине Чајетина, Предшколска уста-
нова “Радост” кренула је од 10. августа 
са постепеним радом. Потреба родитеља 
корисника вртића за боравак деце јави-
ла се у свим објектима тако да су тре-
нутно сви објекти ове установе на рас-
полагању родитељима и деци.  И даље 
је на снази одлука од раније да роди-
тељи  морају донети потврду педијатра 
да је дете способно да борави у колекти-
ву, која неће бити старија од седам дана.

-Постоји одређена бојазан код роди-
теља која се огледа у мањем броју деце 
која долазе. Тренутно 130-оро деце ко-
ристи услуге ове установе што је свега 
четвртина од укупног броја. Упркос овој 
несвакидашњој ситуацији ми покуша-
вамо да реализујемо васпитно-образов-
ни рад колико је то могуће, уз све пре-
поруке у овим условима - каже Милан 
Туцовић, педагог ПУ “Радост” Чајетина.

Све препоруке  Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја се 
поштују па су тако пре почетка рада 
вртића сви запослени  прошли тести-
рања на вирус корона. Заштитне маске 
и рукавице деца у овом узрасту не могу 
носити, али је обавеза запослених, као 
и родитеља, да их имају. Свакодневно 

се врши дезинфекција просторија, ин-
тензивна нега руку, прописан размак 
између деце за време обедовања и спа-
вања, а и боравак деце напољу је чешћи.

-Упис нових полазника континуира-
но траје, поготово за јаслени узраст где 
је и највеће интересовање. Децу која су 
пролетос требало да крену трудимо се 
ових дана да распоредимо у групе тако 
да буде оптималан број деце по групи. 
Од 1. септембра са радом крећу и деца 
припремно-предшколског програма. 
Било је доста питања од стране роди-
теља у вези одвијања и реализације тог 
програма и морам да нагласим да ће све 
кренути  како је и планирано. Уколико 
неко дете не буде долазило, остављена је 
могућност онлајн подршке два пута не-
дељно и размена у погледу плана и ре-
ализације активности - додаје Туцовић.

У оквиру интерног плана ПУ “Радост” 
а у циљу што безбеднијег боравка деце, 
одлучено је да родитељи приликом до-
вођења детета неће моћи да уђу у прос-
торије ове установе, већ ће малишане 
испред објеката преузимати васпитачи. 
Према речима педагога за сада све до-
бро функционише а и родитељи су ите-
како спремни за сарадњу.

Данка Миловановић

У ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “РАДОСТ” БОРАВИ ОКО 130 МАЛИШАНА

Запослени прошли тестирање, 
у вртићима све мере заштите

Упркос несвакидашњој 
ситуацији покушавамо да 

реализујемо васпитно-образовни 
рад колико је то могуће, уз све 

препоруке у овим условима  
- каже Милан Туцовић,  

педагог ПУ “Радост” Чајетина
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Републички фонд за 
пензијско и инвалид-
ско осигурање расписао 

је конкурс за слање пензио-
нера у бање на рехабили-
тацију. Право на бесплатну 
рехабилитацију у здравст-
вено-стационарним устано-
вама и бањско-климатским 
лечилиштима током 2020. 
године, у трајању од 10 дана, 
имају корисници старосних, 
инвалидских,  породичних, 
пољопривредних пензија и 
пензионери самосталних де-
латности који имају преби-
валиште на територији Репу-
блике Србије и чија је пензија 
до износа од 27.775 динара. У 
десетодневи борак пензио-
нера у некој од 25 бања у Ср-
бији укључени су и трошкови 

превоза. Ранг листе ће се фор-
мирати у Фонду ПИО, а захте-
ви се примају у удружењима 
пензионера.

Из Чајетине у бање  
40 пензионера

Пезионери са територије 
општине Чајетина своје за-
хтеве би требало да подно-

се у Удружење пензионера 
општине Чајетина. Уз Захтев 
је потребно приложити чек 
од пензије, неку лекарску до-
кументацију, а Образац захте-
ва попуњава се у просторија-
ма Удружења. Из категорија 
старосне, инвалидске и по-
родичне пензије из општине 
Чајетина право на боравак у 

бањама имаће 40 пензионе-
ра: 21 из старосне, девет из 
инвалидске и 10 из катего-
рије породичне пензије. По-
ред износа пензије, у бодо-
вање улазе и године радног 
стажа до одласка у пензију 
(свака година 1 бод) и време 
коришћења пензије (свака го-
дина 1 бод).

Приликом подношења За-
хтева пезионер има право 
избора на једну од три бање. 
Ипак, за оне који остваре пра-
во на рехабилитацију,  упући-
вање у одређену бању вршиће 
се на основу медицинске до-
кументације коју ће размат-
рати трочлана лекарска ко-
мисија.

Иако је о овом конкурсу 
јавност обавештена путем 
медија, секретар УП општи-
не Чајетина, Предраг Ршу-
мовић, каже да је Удружење 
своје чланство, које броји око 
700 пензионетра, обавестило 
пре свега преко СМС порука, а 
обавештени су и председници 
месних одбора, који су на те-
рену у могућности да инфор-
мишу своје чланове. На ви-
дним местима  залепљени су 
и плакати. У Удружењу кажу 
да је интересовање велико. 
Многи долазе да се детаљније 
информишу, неки прикупљају 
документацију, а само у два 
дана: 26. и 27. августа, захте-
ве је предало 38 пензионера.

Конкурс отворен  
до 7. септембра

Пезионери општине Чаје-
тина навикли су на добру 
организацију летовања пре-
ко Удружења, истиче Ршумо-
вић. За ово лето била је фор-
мирана група од 50 људи који 
су требали да путују у Грчку 
у мају, а биле су започете и 
припреме за одлазак на море 
у септембру. На жалост, отка-
зано је и летовање у Чању. С 
обзиром на околности које је 
проузроковао корона вирус, 
летовање је изостало, па је то 
вероватно и разлог више за 
велико интересовање за бање, 
каже секретар УПЧ.

Потребно је рећи и оно нај-
важније: за све заинтересо-
ване, конкурс је отворен до 7. 
септембра 2020. године.

Љиљана Лучић

ЧАЈЕТИНСКИ ПЕНЗИОНЕРИ И ОВЕ ГОДИНЕ ИМАЈУ 
МОГУЋНОСТ ЗА ОДЛАЗАК У БАЊЕ

Расписан конкурс, 
захтеви се подносе у 

удружењима пензионера

Пезионери са територије општине 
Чајетина своје захтеве би требало 
да подносе у Удружење пензионера 

општине Чајетина. Уз Захтев је 
потребно приложити чек од пензије, 

лекарску документацију,  
а образац захтева попуњава се  

у просторијама Удружења



18АВГУСТ 2020. ГОДИНЕДЕШАВАЊА

Произвођачи малина 
у општини Чајетина 
ове године су углав-

ном имали мањи род него 
претходне сезоне, али је цена 
била боља, чиме је тај мањак 
надомештен.

Процењује се да је на тери-
торији општине око 40 хек-
тара под засадима малине, и 
за већину произвођача узгој 
овог јагодичастог воћа пред-
ставља додатни извор при-
хода, поред осталих актив-
ности. Тако је и код Жељка 
Зечевића из Сирогојна који 
малине има већ 30 година:

Више фактора  
слабијег рода

-У односу на прошлу годи-
ну, ове године сам имао за 30 
посто мање малина. То је по-
следица онога што се деша-
вало прошле године, десило 
се да смо нешто касније оста-
вили изданке за ову годину а, 
наравно, постоје и други фак-
тори слабијег рода. Нисам је-
дини, и остали произвођачи 
су се жалили на нижи род. 
Али, задовољни смо са це-
ном па у неку руку може да 
се трпи. Прошле године сам 
имао 5.300 килограма а ове 
године 3.800, али, нисам не-
задовољан - каже Зечевић. 

Произвођач из Сирогој-
на износи и своје тумачење 
зашто је овогодишња цена 
била добра:

-Цена од 215 динара је из-
нос са којим као произвођач 
могу да будем задовољан. 
Разлог је вероватно смањен 
принос малине, што не зна-
чи  да у одређивању цене 
није било и политике. Као 
произвођач радим већ 30 
година, и из године у годи-
ну стање је приближно исто, 

али нису ни године исте јер 
се мења клима - закључује 
пољопривредник из засеока 
Мала у Сирогојну и додаје да 
је задовољан сарадњом са от-
купљивачем, јер је исплата 
редовна, а класирања ретка. 

Добру сезону имала је и Је-
лица Миловановић из Очке 
Горе која са породицом об-
рађује засад површине 40 
ари.

-Задовољни смо, било је за 
око тону мање малина него 
прошле године, али је цена 
била добра. Ова цена за нас 
је задовољавајућа, јер могу да 
се покрију трошкови и испла-
те радници. Малине имамо 
од 1996. године, имали смо од 
осам до 10 ари, али од 2011. 
смо проширивали засад и 
сада имамо 40 ари и то нам 
је сасвим довољно, да може-
мо да обрадимо. Осим мајке, 
сви смо запослени, и то нам 

је додатни посао. Задовољ-
ни смо и са откупљивачи-
ма, имали смо срећу да сви 
откупљивачи буду коректни, 
и што се тиче плаћања и от-
купљивања - истиче Јелица 
Миловановић. Заједничко за 
малинаре у селима на оброн-
цима Златибора је да се ради 
о породичном послу у који 
су укључени сви чланови до-
маћинства, а додатна радна 

снага се ангажује углавном 
током бербе и то су најчешће 
комшије и родбина. 

У малињацима углавном 
чланови породице

С обзиром на мањи род, 
у малињаку Добриле Аћи-
мовић из Криве Реке овог 
лета су радили само члано-
ви њене породице: 

-Малине имамо око 25 го-
дина. Прошле године смо 
имали 3.300 килограма, а 

ове године око две и по тоне 
на површини од 20 ари. Де-
сило се да је било доста су-
вих малина, значи да нису 
излистале у пролеће. Цена 
је надоместила тај мањак и 
у односу на прошлу годину 
цена је одлична- каже До-
брила Аћимовић и додаје 
да је код малинара у Кри-
вој Реци принос углавном 
лошији, али је био случаје-

ва да је и бољи од прошло-
годишњег. Како смо сазнали, 
бољи род у односу на про-
шлу бербу забележен је и код 
појединих малинара у сели-
ма Шљивовица и Рудине.

После обављене бербе, 
малинаре очекује још посла 
како би младаре припреми-
ли за следећу сезону, и како 
би саднице у доброј конди-
цији дочекале зиму јер добра 
нега доводи до смањења ри-
зика од смањених приноса. 
Из Пољопривредне стручне 
службе Ужице поручују да је 
правилна нега засада након 
бербе од велике важности за 
здравствено стање и родни 
капацитет малињака за на-
редну сезону. Малинари на-
кон бербе секу старе издан-
ке и уклањају из засада, а у 
случају потребе врши се при-
мена регистрованих фунги-
цида, акарицида или инсек-
тицида. З.В.

НАПОКОН СОЛИДНА ГОДИНА ЗА МАЛИНАРЕ НА ЗЛАТИБОРУ

Род мањи него лани, сезону 
спасила добра цена!

Нисам једини, и остали произвођачи се жале на нижи род. Али, задовољни смо са ценом 
па у неку руку може да се трпи. Прошле године сам имао 5.300 килограма а ове године 

3.800, али, нисам незадовољан – каже произвођач Жељко Зечевић
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Милован Минић из 
Горњег Љубиша 
успешно се бави 

гајењем боровница и већ 
седму годину од ове здраве 
воћке убира плодове али и 
приходе.  Без породице и фа-
милије, али и без субвенција 
које даје Општина Чајетина, 
каже Минић, не би било ни 
остварења његових плано-
ва да се у пензији бави овим 
послом. роизводња боровни-
ца у Србији је бизнис који го-
дишње може донети зараду 
од 30.000 до 40.000 евра по 
хектару, наравно уз много 
рада пре свега, а како један 
засад одлично рађа и после 
50 година, произвођачи га 
називају и бизнисом који се 
оставља унуцима. Милован 
Минић из златиборског села 
Љубиш овај посао наменио 
је најпре себи, како каже, за 
своје пензионерске дане.

Подршка од златиборског  
„Еко аграра”

-Боровницом се бавим 
седму годину, а на то сам се 
одлучио јер у мојој околи-
ни рађају шумске боровни-
це. Шумске боровнице сам 
брао као дете и сматрао сам 
да ће овде да успевају, да то 
има перспективу. Овде имам 
и имање које су ми роди-
тељи оставили; имам објек-
те, добре услове, воду... Тако 
сам се одлучио за гајење бо-
ровнице, да имам чиме да 
се бавим када одем у пен-

зију - прича златиборски до-
маћин Милован Минић .

Подршку је добио од чаје-
тинске општине, преко суб-
венција Привредног друштва 
“Златиборски еко аграр”, без 
којих не би могао да крене у 
остваривање својих замисли, 
јер зна се -  сваки почетак је 
тежак. Али, ту је и веома ва-
жна подршка коју има пре 
свега од својих најближих. 
Боровнице и производе од 
боровница продају на зла-
тиборској пијаци и околи-
ни, а зарадом су задовољни. 
За свеже воће, каже Минић, 
постиже цену од 500 динара.

-Моје боровнице стижу кас-
није што је предност, када је 
откуп раних сорти у Бајиној 
Башти, Пожеги и другим мес-
тима при крају, моје су тек на 
половини брања, па их про-
дајем на Златибору, у Ужицу 
и околним местима. И сеос-
ка домаћинства Пећинар, Да-
цовићи и други користе наше 
производе, сокове и слатка, а 
шаљу и своје госте који долазе 
овде да их беру - каже Минић. 

Испомоћ из Ужица
На висини од 1.500 метара 

нема потребе за било каквим 
третирањем засада, па су 
воћке, било у свежем стању 
или у облику прерађевина, 
изузетно здраве. Годинама 
уназад као помоћ у брању 
на имање долазе и поједи-
ни заинтересовани млади 
људи, један од њих је Мла-
ден Синџировић из Ужица.

-Овде сам већ десетак дана. 
Сваки дан нешто радимо: бе-
ремо, помажемо, и не пада 
ми тешко. Ту сам као испо-
моћ, навикао сам јер већ 
шест година свако лето про-
водим овде - каже Младен.

Својим вршњацима Мла-
ден поручује да би, уколико 
имају могућности , требало 
да део лета проведу на селу 
уз неки сезонски посао јер 
ће и за себе учинити нешто 
добро: боравиће на здравом 
месту, бавити се физичким 
активностима, хранити се 
здраво и уз све то нешто и за-
радити. А поља боровнице су 
идеална за то.

Мирјана Ранковић  
Луковић

УЗ ПОМОЋ ПОРОДИЦЕ, СУБВЕНЦИЈА 
ОПШТИНЕ, МИЛОВАН МИНИЋ  
ИЗ ЉУБИША СЕДМУ ГОДИНУ  

БАВИ СЕ ГАЈЕЊЕМ БОРОВНИЦЕ

Бизнис за 
пензионерске 

дане

Производња боровница у Србији је бизнис 
који годишње може донети зараду од 

30.000 до 40.000 евра по хектару, наравно 
уз много рада пре свега, а како један 
засад одлично рађа и после 50 година, 

произвођачи га називају и бизнисом који 
се оставља унуцима

Милован 
Минић на свом 
имању убире  

плодове здраве 
воћке
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На другој седници СО Чајетина која је одржана 27. ав-
густа, уприличена је свечана додела похвалнице свим 
свршеним ученицима основних и средње школе на 

територији Општине, као и свршеним ученицима средњих 
школа на територији Републике који имају пребивалиште на 
територији општине Чајетина. Диплому „Вук Караџић’’ уче-
ницима је уручио председник општине Чајетина, Милан Ста-
матовић. Реч је о признањима која се додељују ученицима 
поводом Дана општине Чајетина, али је уручење одложено 
услед пандемије корона вируса. Добитницима похвалнице 
припада и златник.

Поводом дана Општине Чајетина 
уручена признања ученицима

  Добитници су:

  1.  Анђела Ћалдовић из Сирогојна,  
ОШ „Саво Јовановић Сирогојно” – ђак генерације;

  2.  Марина Гукић из Мачката,  
ОШ „Миливоје Боровић” Мачкат – ђак генерације;

  3.  Теодора Ковачевић из Чајетине,  
ОШ „ Димитрије Туцовић’’ из Чајетине  
– ђак генерације;

  4.  Огњен Поповић из Чајетине,  
ОШ „Димитрије Туцовић’’ из Чајетине – вуковац;

  5.  Ива Ђокић, из Чајетине,  
ОШ „Димитрије Туцовић’’ из Чајетине – вуковац;

  6.  Милан Лазић из Чајетине,  
ОШ „Димитрије Туцовић’’ из Чајетине- вуковац;

  7.  Марта Спасојевић из Чајетине,  
ОШ „Димитрије Туцовић’’ из Чајетине- вуковац;

  8.  Николина Бјелић са Златибора,  
ОШ „Димитрије Туцовић’’ из Чајетине – вуковац;

  9.  Сара Пипловић са Златибора,  
ОШ „Димитрије Туцовић’’ из Чајетине – вуковац;

10.  Мирко Лојаница из Бранежаца,  
Угоститељско – туристичка школа  
из Чајетине – ђак генерације;

11.  Марија Ђукић са Златибора,  
ужичка гимназија – вуковац.
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У име донатора, Зорана 
Његуша са Златибора, 
представници компа-

није “Моцарт” уручили су 
почетком јула деци Дневног 
боравка “Зрачак” из Чајетине 
чек у износу од 167.700 ди-
нара. Овај хумани гест  омо-
гућен је посредством акције 
„Хуманитрани тикет у по-
дне” који је овог пута попу-
нио Зоран Његуш.

Реч је, наравно, о Зорану 
Његушу, фудбалеру, о чијој 
се каријери пуно тога зна. 

Оно што знају само његови 
најближи јесу хумане акције 
овог пре свега доброг чове-
ка. Захваљујући њему, деца 
са сметњама у развоју Дне-
вног боравка “Зрачак” доби-
ла могућност да испуне  неке 
своје жеље. 

Излети за децу  
и материјал за радионице

У “Црвену Звезду” Ње-
гуш је, да подсетимо, сти-
гао из ужичке “Слободе” за 

коју је   одиграо 57 мече-
ва. За  „Звезду“  је одиграо 
103 званичне утакмице, а 
освојио је два  национал-
на купа.  Игром у “Звезди” 
скренуо је пажњу иностра-
них клубова, па је прешао 
у „Атлетико Мадрид“, затим  
у „Севиљу“, где је и завршио 
играчку  каријеру.

-Реч је о акцији компаније 
“Моцарт” у којој је господин 
Зоран Његуш одиграо хума-
нитарни тикет и добио износ 
од 167.700 динара. Сав новац 

поклонио је деци са сметња-
ма у развоју у дневном бо-
равку “Зрачак” у Чајетини. 
Ми у “Зрачку” смо се догово-
рили да, када се створе усло-
ви, одведемо децу на неко-
лико излета и да купимо и   
материјал за радионице, по-
што деца током зиме имају 
разне активности. Иначе, 
ДБ “Зрачак” је пример како 
људи могу да помогну, да 
буду хумани,  и увек истиче-
мо локално становништво, 

грађане, појединце, прив-
реднике, институције, орга-
низације, које  помажу деци 
са сметњама у развоју. Тако 
је овога пута Зоран Његуш 
неко ко се придружио оста-
лима. Он није могао данас 
да дође, па му се овим пу-
тем захваљујемо - каже Зо-
рица Милосављевић, коор-
динаторка ДБ “Зрачак”.

У Његушово име, чек је 
предао Владимир Вучиће-
вић, менаџер компаније 
“Моцарт”. Иначе, Моцарт 

д.о.о. је домаћа компанија 
која постоји 18 година и 
послује у Србији и у шест зе-
маља у окружењу. Њихов 
мото је да само одговорне 
компаније могу бити дуго-
рочно успешне, тако да   се 
од оснивања до данас њихо-
ва  визија остваривала кроз 
покретање мноштва акција 
које су доносиле позитивне 
промене у животима поједи-
наца и читавих делова зајед-
нице. Покретачи су мношт-

ва хуманитарних акција, 
сарађивали са различитим 
министарствима донирајући 
у здравство, образовање, кул-
туру, спорт.

Помоћ за различите 
друштвене групе

-Могу да кажем да смо 
на простору Србије једна од 
већих компанија која кроз 
своје донације  помаже раз-
личите друштвене групе, што 
значи људима у овим кри-
зним временима. И сами сте 
пратили кроз медије колико 
смо донација дали, мада за 
ову донацију “Хуманитарни 
тикет” треба да се захвалимо 
нашем суграђанину, Зорану 

Његушу, који се определио да 
је преда деци у “Зрачку”, што 
мислимо да је  прави потез 
- нагласио је Владимир Ву-
чићевић, менаџер компа-
није “Моцарт”.

Од почетка ове године  по-
средством акције „Хумани-
трани тикет у подне“, осим 
„Зрачку“ у Чајетини, помог-
ли су и многим другим уста-
новама и удружењима.

Како се  ова акција проши-
рила и на Републику Српску, 
Зоран Његуш, каже менаџер,  
обрадовао је и Дом за лица 
са инвалидитетом у Више-
граду.

Мирјана Ранковић  
Луковић

ЛЕП ГЕСТ ФУДБАЛЕРА ЗОРАНА ЊЕГУША И КОМПАНИЈЕ “МОЦАРТ”

Деци „Зрачка” чек  
на 167.700 динара

Реч је о акцији компаније „Моцарт” у којој је господин Зоран Његуш одиграо 
хуманитарни тикет и добио износ од 167.700 динара. Сав новац поклонио је  

деци са сметњама у развоју у дневном боравку „Зрачак” у Чајетини

Дневни боравак 
“Зрачак” је пример 
како људи могу да 
помогну, да буду 

хумани
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Занимљиво такмичење на 
ролерима који замењују 

скије у летњим условима одр-
жано је у златиборским насељи-
ма Зова и Обудојевица на путу 
ка Семегњеву. У два дана про-
грама сениори и сениорке су 
стартовали од железничке ста-
нице у Семегњеву, а најуспеш-
нија у женској конкуренцији 
била је Маида Дрндић из сје-
ничког клуба “Пештер” испред 
домаће такмичарке Ање Илић 
и Сање Кусмук из БиХ. Две по-
беде остварио је и Грк Апосто-
лос Ангелос, који је био бољи од 
Ставре Јада и Николаоса Цуре-
каса, а другог дана такмичења 
до подијума су стигли Страхиња 
Ерић и Милош Милосављевић.

-Веома сам задовољан, ни-
сам очекивао тако добар наступ 
након тешког тренинг кампа у 
Бугарској. Био сам много пута 
у Србији, ово место ми се ве-

ома свиђа јер је пријатељски 
настројено и добра је орга-
низација и заиста волим да 

дођем овде. Имао сам проблем 
са тренингом и ово ми је прво 
такмичење због међународног 

проблема са короном. Мислим 
да је било веома лепо, јер смо 
се тркали у природи, и стаза је 
била веома добра и све је било 
ОК - рекао је Ангелос. 

Осим такмичења за сениоре, 
трке су возила и деца. У катего-
рији до 15 година на 10 км по-
бедио је Дамјан Пејчиновски, а 
код девојчица на пет километа-
ра победила је Евгенија Здраев-
ска. У тркама на три хиљаде ме-
тара до 14 година победили су 
Коста Петровски и Ана Јере-
мић, а до 12 година Ламија Са-
лихагић и Андрија Тошић.

Организатор такмичења које 
је донело ФИС бодове је Скијаш-
ки савез Србије, а технички ор-
ганизатор је Смучарски клуб 
„Звезда“, најуспешнији смучар-
ски колектив у држави прет-
ходне сезоне, а партнер у орга-
низацији био је Спортски савез 
Чајетина. З. В.

СКИ РОЛЕР: ПРВО ЛЕТЊЕ ТАКМИЧЕЊЕ  
У СЕЗОНИ ОДРЖАНО НА ЗЛАТИБОРУ 

Победници Маида 
Дрндић из Сјеница и 

Грк Апостолас Ангелос

(Фото: СК „Звезда“)

Роман Маикин из Русије победник 
је прве етапе јубиларне 60. међу-

народне бициклистичке Трке кроз Ср-
бију која је вожена из Републике Срп-
ске, тачније од Јахорине до Златибора, 
укупне дужине од 170 километара. Дру-
ги на циљ стигао  је Адриа Оливеирас 
из Бразила, треће место заузео је Војтех 
Репа из Чешке, док је наш бициклис-
та Душан Рајовић заузео седмо место.

„Ми смо испунили основни зада-
так и мисију, надам се да смо вам пру-
жили све оно што је потребно за раз-
вој спорта и бициклизма. Златибор се 
ужурбано спрема да постане један од 
главних и водећих бициклистичких и 
туристичких центара у Србији, што ће 
се и десити захваљујући подршци ор-
ганизатора и људи који воле бицикли-

зам – изјавио је Милан Стаматовић, 
председник општине Чајетина, у име 
домаћина прве етапе бициклистичке 
Трке кроз Србију, истакавши да локал-
на самоуправа развија инфраструктуру 
на Златибору с циљем да се у наредним 
годинама организују такмичења, како 
локалног карактера тако и регионалног 
и међународног. 

Сигуран сам да ће Златибор у будућ-
ности бити преоријентисан на спорт-
ско-рекреативни туризам и здравстве-
ни туризам. Надам се да ћемо бити 
добри домаћини, као и прошле године, 
а посебно желим да се захвалим нашој 
браћи из Републике Српске, као и свим 
осталим такмичарима који су дошли у 
овим тешким временима и ризицима 
по здравље – закључио је Стаматовић.

Шездесета бициклистичка трка 
кроз Србију стигла на Златибор
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У недељу 26. јула у златиборском 
селу Шљивовица, у раним ју-
тарњим сатима, почела је прва 

иницијативна „Шљивовичка косијада“. 
Због актуелне ситуације са корона ви-
русом, ова у Шљивовици прва косија-
да, протекла је скромније него што је 
планирано, без пратећих културних 

садржаја и гостију… Иницијатори ма-
нифестације: Иван Мандић, Предраг 
Милинковић, Милован Костадиновић 
са још петнаестак мештана Шљивови-
це, уз песму су кренули у косидбу ли-
вада поред црве Св. Марије Магдалене 
у Шљивовици. Уз песму, наравно, било 
је и чувене ракије из овог села, пита 

савијача које су спремиле домаћице, 
младе јагњетине, па је у добром рас-
положењу завршена ова прва, скромна 
косијада пуна ентузијазма и обећања 
да ће догодине „стајати“ раме уз раме 
са великим сличним манифестација-
ма у Србији.

З. В.

Десети Музички фестивал  
„Свет музике” у Сирогојну

Прва „Шљивовачка косидба”

Десети музички фести-
вал „Свет музике“ у Музеју 
на отвореном „Старо село“ 
у Сирогојну реализован је 
онлајн концертом Васил 
Хаџиманов Бенда. Основна 
идеја фестивала је предста-
вљање традиционалне му-
зике, као важног сегмен-
та нематеријалне културне 
баштине. На концерту су 
премијерно изведене и три 
необјављене композиције 
са  новог албума овог бенда.

У Васил Хаџиманов Бенду 
на овом концерту наступи-

ли су - Васил Хаџиманов – 
клавијатуре, Бранко Тријић 
– гитара, Мирослав Товирац 

– бас гитара, Виктор Фили-
повски – бубањ, Бојан Ивко-
вић – перкусије, специјал-

ни гост Растко Обрадовић 
– саксофон.

Концерт је остварен у про-
дукцији Музеја на отворе-
ном „Старо село“ Сирогојно. 
Организатор програма био 
је Драган Цицварић, виши 
кустос. На пројекту су ра-
дили :организатор- Наташе 
Хаџиманов и ВХБ, музички 
продуцент – Марко Перић, 
монтажа – Сара Сантини и 
графика – Дејан Мандић. 
Концерт се може пратити 
на следећем линку https://
youtu.be/g9he9m7cvxs
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Александар Чотрић 
афоризме објављује 
од 1984. године, не-

исцрпно нас обасипајући 
тим специфичним, бодљи-
кавим хумором који има за 
циљ и да покрене мисао-
не процесе код публике али 
и да нас суочи са обичним, 
свакодневним животним си-
туацијама, моралним и дру-
гим дилемама.

Александар Чотрић познат 
је и чајетинској публици не 
само преко афоризама и са-
тиричних прича које пише за 
многобројне часописе, већ и 
нешто личније јер је неколи-
ко пута био гост Библиотеке 
„Љубиша Р.Ђенић“. Овога ав-
густа, поред многобројних 
награда које није лако на-
бројати, али су све успеле 
да стану у његову Биогра-
фију, добио је и награду за 
најбољег афористичара 12.  
„Летњег уличног ерског ка-
бареа“ у Чајетини. Награда 
је и била повод да разгова-
рамо са њим.

Теже писати за децу 
него за одрасле

Када се осврнете на прве 
године бављења афори-
змом и сатиром, да ли 
можете за себе рећи да 
сте били блажи, или кри-
тичнији тада?
-То би требало да проце-

не други – књижевни крити-
чари, колеге афористичари 
и читаоци. Али, мислим да 
ми сатирична оштрица није 
отупела јер код мене не по-
стоји аутоцензура. Заправо, 

АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ, НАЈБОЉИ АФОРИСТИЧАР  
„ЛЕТЊЕГ УЛИЧНОГ ЕРСКОГ КАБАРЕА” У ЧАЈЕТИНИ

Ако бих почео да правим 
компромисе више не бих 

био сатиричар
Чајетина није „мало место“. Реч о је престоници српског планинског туризма  

и месту које има све уочљивије име на културној мапи Србије. Средина која је  
изнедрила једног Љубивоја Ршумовића не може бити мала
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све што напишем потписујем 
својим именом и објављујем 
у врло читаним медијима. 
Ако бих почео да правим 
компромисе са собом и дру-
гима више не бих био сати-
ричар. С обзиром на то да 
сам последњих година обја-
вио књиге сатиричних афо-
ризама и прича и да сам за 
њих добио престижне награ-
де за сатиру, на фестивали-
ма и конкурсима у земљи и 
иностранству, мислим да је 
то један од показатеља да ни-
сам блажи него што сам био. 
Сада сам, додуше, искуснији, 
зрелији, с много више теорет-
ског и практичног знања о 
сатири и афоризму.

Шта је најтеже код пи-
сања ове кратке књи-
жевне форме?
-Мени је најтеже кад не 

пишем афоризме. То ми је 
постао начин размишљања, 
па и живљења. У свему тра-
жим инспирацију, теме, по-
вод за афоризам и за његов 
почетак. Веома је битно да 
други део афоризма, однос-
но поента буде неочекивана, 
јединствена, оригинална, ба-
рем двосмислена, па и више-
смислена и, наравно, ефектна 
и разумљива. Теже од осмиш-
љавања и писања афоризма 
ми је кад из обиља написа-
ног у свеске, морам да иза-
берем и прерадим оне афо-
ризме који се квалитетом 
издвајају од осталих, да би их 
најпре послао уредницима 
новина, а касније и да сачи-
ним коначан избор за књигу. 
У последње време није јед-
ноставно бити сигуран да ли 
је афоризам који сте написа-
ли ексклузивно ваш, или га 
је неко раније у истом или 
сличном облику записао, па 
то захтева моје ангажовање, 
помоћ пријатеља и време за 
проверу. Стално ми је на уму 
мисао пољског колеге Вјесла-
ва Бруђињског: „Афористичар 
је човек што се радује као дете 
кад осмисли афоризам који 
је можда био древна народна 
пословица још код Феничана“.

Пишете и афоризме за 
најмлађе. Да ли је то по-
мало одмор од овог света 

одраслих и њихових гре-
шака и да ли су афоризми 
посвећени деци писани са 
жељом да их нечему поу-
че, или критикују?
-Афоризме за децу пишем 

с жељом да их они, пре све-
га, забаве, насмеју, разоноде, 
али и поуче. Мени је теже да 
пишем за децу, него за одра-
сле. Одговорнији је то посао, 
јер морам да бринем о томе 
да ли су неке поруке, речи и 
теме примерене дечјем уз-
расту, да ли су им разумљи-
ве, да ли педагошке… Ми се 
шалимо са свим и свачим 
када пишемо за одрасле, а 
то не можемо да радимо кад 
се обраћамо најмлађима. То 
сам схватио још пре једне 
деценије, на почетку озбиљ-
нијег бављења афоризмима 
за клинце, кад сам морао да 

избацим више од половине 
написаног, јер то није било 
за њих. С друге стране, деца 
су најискренија публика и 
одмах вам ставе до знања да 
ли им се допада то што им 
говоримо када посећујемо 
школе. На сву срећу, њихо-
ве реакције су ме и охрабри-
ле и мотивисале да пишем 
за њих. До сада сам објавио 
десетак књига за децу, неке 
су објављене у Словенији и 
Северној Македонији, а три 
момента су ме посебно об-
радовала: награда ученика 
београдских школа „Доси-
тејево перо“ за „Дечја посла“ 
као најбољу књигу намење-
ну деци те године, признање 
за стваралаштво за децу Уд-
ружења књижевника Србије 
„Михаило Ћуповић“, наз-
вано по значајном писцу 

из Чајетине и уврштавање 
мојих афоризама у читанке 
за трећи и четврти разред ос-
новних школа у Србији. Ко-
лега Срђан Динчић написао 
је: „Уведите ме у читанке тек 
након смрти. Жив се у школу 
не враћам“. Ето, мени се до-
годило да се за живота вра-
тим у основну школу. И не-
мам ништа против, јер ми је 
у њој и било најлепше.

Награда је знак  
да нисам зарђао

Почетком августа, као 
што смо већ поменули, 
добили сте награду чаје-
тинске библиотеке за 
најбољег афористичара 
12.  „Летњег уличног ер-
ског кабареа“. Поред свих 
оних које су до сада заслу-
жено украсили Ваш књи-
жевни рад, колико ће зна-
чити награда која стиже 
из нашег малог места?
-Најпре, Чајетина није 

„мало место“. Реч о је престо-
ници српског планинског ту-
ризма и месту које има све 
уочљивије име на културној 
мапи Србије. Средина која је 
изнедрила једног Љубивоја 
Ршумовића не може бити 
мала. Библиотека „Љубиша Р. 
Ђенић“ у врху је српског биб-
лиотекарства по бројности, 
садржају и разноврсности, не 
само књижевних, већ уопште 
уметничких програма. И ова 
награда је потврда да нисам 
„зарђао“. Заправо, четврти пут 
добијам признање „Летњег 
уличног ерског кабареа“, што 
говори о извесном контину-
итету. Награда ми је посебно 
драга јер је додељена у „Ерској 
републици“ у којој живе, по 
многима, најдуховитији људи 
у Србији. Чланови жирија су, 
такође, разлог за сатисфак-
цију, с обзиром на то да је реч 
о угледним именима наше 
сатире и библиотекарства: др 
Слободану Симићу, Нешку М. 
Илићу, Зорану Богдановићу и 
Љиљани Ракић. Конкурс је био 
анониман што је од посебног 
значаја, јер су се људи из жи-
рија опредељивали искључи-
во на основу приспелих радо-
ва, а не по именима аутора.

Мирјана Ранковић  
Луковић

Мени је најтеже кад не пишем 
афоризме. То ми је постао начин 

размишљања, па и живљења
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Ђорђе Бабић, Чајетинац 
у дресу „Младости” из 
Лучана, постигао је у 

Сурдулици, на утакмици изеђу 
екипе из Лучана и домаћег 
„Радника” гол који је обележио 
2. коло Линглонг Суперлиге Ср-
бије. Иако је до 90. минута тим 
19-годишњег Чајетинца губио 
са 2:1, фудбалери из Лучана ус-
пели су да у зауставном време-
ну са два брза гола дођу до чи-
тавог плена. Победоносни гол 
за екипу „Младости” постигао 
је управо Бабић, привукавши 
пажњу многих домаћих спорт-
ских портала.

–Сјајан је осећај. Драго ми је 
да сам постигао гол за победу 

у практично последњем нападу 
на утакмици и наравно драго 
ми је да се мој тим вратио у Лу-
чане са три освојена бода – по-
чиње Бабић разговор, додајући 
да су амбиције „Младости” и 
ове сезоне да се обезбеди што 
бољи пласман на табели, а да 
ће, уколико се укаже шанса за 
нешто више, попут пласмана у 
Европу, настојати да искористе 
прилику.

Форма на узлазној путањи

С обзиром да је недавно, у 
јуну, у завршници претходне 
сезоне, приказао запажену 
партију у победи свог тима над 
„Мачвом” (2:1), додајући на то 

каснији погодак у сусрету са „Ра-
дом” и недавни гол у Сурдули-
ци, Бабић полако успева да се 
наметне као играч на којег се 
може озбиљно рачунати у на-
ставку сезоне.

–Гол против „Мачве” био је 
мој дебитантски гол у Суперли-
ги. Мислим да сам ту добио на 
самопоуздању и да је моја фор-
ма кренула узлазном путањом. 
Касније сам добио још већу ми-
нутажу и постигао гол и против 
„Рада” - каже млади Чајетинац.

Бабић је у Лучане дошао 
2018. године из „Слободе”, пот-
писавши стипендијски уговор. У 
међувремену је постао профе-
сионалац, а успео је и да заигра 

за омладинску репрезентацију 
Србије, у пријатељском сусрету 
са Индијом. Каже да би, уколико 
му се укаже прилика, у будућ-
ности поново волео да заигра за 
своју земљу. 

Бабић је само један у низу 
чајетинских играча који су у по-
следњих неколико година иг-
рали у најјачем рангу. Неки од 
њих успели су да заиграју и за 
националне селекције, као и 
да направе каријере у Европи. 
Уз Брашанца, Росића, Чумића, 
Планића, Дабића, сада су ту и 
играчи Златибора, а посебно 
занимљиво је истаћи да поро-
дица Бабић има двојицу члано-
ва који наступају у Суперлиги – 
уз Ђорђа ту је и његов брат од 
стрица, нешто старији Филип, 
штопер ТСЦ-а, који је такође ве-
ома добро почео нову сезону.

–Филип ми, као старији и ис-
куснији брат, доста помаже и 
саветује ме. Такође и ја њему 
пружам пуну подршку. Од свих 
тих играча једино сам још у кон-
такту са бившим саиграчем, Ро-
сићем, који ме такође доста са-
ветује. Иначе, велика је ствар 
за Чајетину да има толики број 
играча у најјачем рангу. Иако 
мало место, има велики број 
талентоване деце са којом тре-
ба да се ради и мислим да ће 
бити још суперлигашких и ев-
ропских играча попут Брашан-
ца, Планића, Росића, Чумића… 
- вели Бабић.

У фудбалу од пете године

Каже да је фудбал почео да 
тренира са пет година, а овај 
спорт је заволео мање-више јед-
ноставно – тако што га је мајка 
одвела на један од тренинга. 
Из тог периода носи и надимак 
који га и даље прати, „Руни„.

–Дефинитивно, Вејн Руни је 
био мој велики узор и по њему 
сам добио надимак. Иначе, 
први тренери су ми били Радул 
Симић и Ђорђе Раковић и же-
лео бих да им се захвалим на 
свему што су ме научили.

Осврнуо се и на пласман фуд-
балера Златибора у Суперлигу.

–Приказаним играма у Пр-
вој лиги Србије заслужили су 
улазак у Суперлигу, на чему им 
честитам. Надам се да ће се до-
бро снаћи у дебитантској сезо-
ни и желим им сву срећу - до-
даје Бабић.

Гол за три бода  
и самопоуздање!

Драго ми је да сам постигао гол за победу у практично последњем 
нападу на утакмици и наравно драго ми је да се мој тим вратио у Лучане 

са три освојена бода – каже млади фудбалер из Чајетине

(Фото: приватна архива Ђорђа Бабића)

ПОГОДАК ЧАЈЕТИНЦА 
ЂОРЂА БАБИЋА 
ОБЕЛЕЖИО 2. КОЛО 
ЛИНГЛОНГ СУПЕРЛИГЕ 
СРБИЈЕ
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Нову сезону фудбалери 
“Чајетине” почели су са 
јасним циљем – пласман у 

виши ранг. Услед прекида прет-
ходне сезоне практично одмах 
по почетку пролећног дела так-
мичења, Чајетинци нису имали 
прилике да се кроз евентуални 
бараж изборе за зонски ранг, 
иако су одмах по наставку лиге 
савладали “Ариљску рампу”, 
тим који је као првопласирани 
обезбедио виши ниво такми-
чења. Такође, ништа није било 
ни од помињаних могућности 
да се попуне рангова врше ад-
министративним путем, услед 
прекида лиге. Због свега тога 
изабраници тренера Драгана 
Вујовића у нови циклус крећу 
са амбицијама да кроз нови по-
четак, на терену, изборе улазак 
у виши ранг.

Предност је у томе што је сас-
тав, већ значајно појачан на про-
леће, остао неизмењен. Уз играче 
који су се тада прикључили клубу 
(Марко Костадиновић, Жељко 
Станић, Бранко Милосављевић, 
Стефан Марић, Немања Стоја-
новић и голман Предраг Роља), 
али због прекида првенства нису 

били у прилици да се озбиљније 
искажу, дошао је и везиста из Се-
војна, Мартин Волић, а прикљу-
чено је и неколико омладинаца 
из ФК Златибор.

– Важно је то да нам је еки-
па остала на окупу. Уз играче 
који су дошли пролетос, од чега 
је неколико повратника, попут 

Станића, Костадиновића и Ми-
лосављевића, ту је и играч сре-
дине терена, Мартин Волић, 
који ће нам много значити, као 
и омладинци из Златибора, Бје-
личић, Лазовић и Кокоровић. 
Имамо 23-24 играча, тако да 
читав терет неће бити на ма-
лом броју играча, као што је био 
случај прошле сезоне и конач-
но се надамо да ћемо успети да 
остваримо наш циљ, пласман у 
зону – каже тренер Вујовић.

Иначе, тројица играча из 
млађих категорија ФК “Чајети-
на” показали су се у веома до-
бром издању на контролним 
утакмицама које су играли у 
редовима Црвене звезде. У пи-
тању су двојица играча 2010. го-
дишта, Стефан Токовић и Лука 
Ћалдовић, као и две године 
млађи Стефан Јанковић.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ЧАЈЕТИНА” НА ПОЧЕТКУ НОВЕ СЕЗОНЕ

Циљ јасан – пласман у виши ранг!
Имамо 23-24 играча, тако да читав терет неће бити на малом броју играча,  
као што је био случај прошле сезоне и коначно се надамо да ћемо успети  

да остваримо наш циљ, пласман у зону – каже тренер Вујовић

КАМП “ДЕКИ 5” ТРЕЋУ ГОДИНУ УЗАСТОПНО НА ЗЛАТИБОРУ

Млади фудбалери учили од велемајстора

Важно је да је екипа остала на окупу

Фудбалски камп “Деки” 5 трећу годину уза-
стопно одржан је на Златибору. Док је прве 
године кампа Златибор био једина локација, 
а претходне је био домаћин заједно са Копа-
оником, ове године смене се одржавају и на 
Дивчибарама. С обзиром да је преузео корми-
ло Црвене звезде, идејни творац кампа, Дејан 
Станковић, ове године је тек у пар наврата мо-
гао да проведе време са учесницима.

Полазници кампа радили су у четири сме-
не, током јула и августа, а основна новина у 
односу на претходне године био је тзв. атлет-
ски тренинг. Епидемиолошка ситуација усло-
вила је да у свим сменама буде смањеног од-
зива деце, тако да се радило са нешто више 
од половине првобитно планираног броја по-
лазника. Поготово се то одразило на децу из 
дијаспоре, која су претходних година чини-
ла значајан проценат укупног броја учесни-
ка кампа.

–Трудимо се да испоштујемо све што држа-
ва захтева, пре свега по питању маски и де-
зинфекционих средстава. Тешко је држати 
дистанцу, деца воле да се друже, да створе 

међусобни контакт, али добро је. Ове године 
смо укључили Невену Симић, атлетског тре-
нера, која са њима ради неке основне веж-
бе око технике трчања, стабилизације кукова 
и стопала… Такође, додајемо и неке технич-
ке елементе, како би камп растао заједно са 
полазницима, да им не буде све исто. Око 80 
људи је узело ваучере за следећу годину, било 
је одустајања, тако да су деца углавном из Ср-
бије – каже Саша Гвоздић, главни тренер и ко-
ординатор смена на Златибору.
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Почетак првенственог над-
метања у фудбалској Супер 
лиги Србије, иако су ста-

диони и даље без публике и на-
вијања, имао је посебан значај за 
фудбалере “Златибора”. Први пут 
у историји клуба “Златибор” се 
такмичи у највишем рангу и по-
сле освојеног првог места у прво-
лигашкој конкуренцији сасвим за-
служено је члан фудбалске елите. 
“Златибор” своје утакмице као до-
маћин игра на градском стадиону 
у Ужицу али се надамо да ће и овај 
проблем бити решен и да ће и до-
маћи љубитељи фудбала у будућ-
ности имати прилику да најбоље 
тимове наше земље гледају на 
Швајцарији.

Да није лако и једноставно иг-
рати у овом рангу показао је сам 
почетак такмичења. “Златибор” 
се није најбоље снашао на самом 
почетку и поражен је у прве чети-
ри утакмице. Први бод у суперли-
гашкој конкуренцији освојио је у 
5.колу, када је играо нерешено про-
тив “Вождовца” у Београду.

Прва искушења

“Златибор” је у првом колу по-
ражен од одличне екипе “Спарта-
ка” у Суботици (3:0) а у другом колу 
у Ужицу бољи је био “Пролетер” из 
Новог Сада. Гости су победили са 
2:0, али је остало забележено да је 
домаћин на самом почетку сусре-
та имао стопостотне прилике које 
није искористио и казна је уследи-
ла. Утакмица против “ТСЦ”-а у Сенти 
није донела ништа добро нашој еки-
пи али је разоткрила многе слабо-
сти и недостатке. Домаћин је оства-
рио убедљиву победу од 5:1 а први 
гол у овој конкуренцији за “Злати-
бор” постигао је Почек. У четвртом 
колу у Ужицу је гостовала сјајна еки-
па Чукаричког и забележила је си-
гуран тријумф од 5:1. Једини гол за 
домаћина дао је Вукић. Много гре-
шака у одбрани, неискуство и не-
мање довољно самопоуздања до-
вели су до лошег старта у најјачој 
конкуренцији.

Неке промене у формацији али 
и у тиму показале су да “Златибор” 

није залутао у овај ранг и против 
“Вождовца” клуб са Златибора је 
био ближи победи. Голом Ђокића 
наша екипа је имала предност али 
је домаћин изједначио у фини-
шу. Овај бод је свакако велико ох-
рабрење пред комшијски дерби са 
“Младошћу” из Лучана. Чињеница 
са се игра чак 38 првенствених кола 
даје нашој екипи реалне изгледе да 
надокнади слаб старт и покаже да 
има снаге и за овај ранг. Прелазни 

рок је још увек у току па се са пра-
вим појачањима може укомпонова-
ти одличан тим.

Кошаркаши у АБА 2 Лиги

Припреме за нову сезону почели 
су и кошаркаши “Златибора”. “Зла-
тибор” ће се у новој сезони такми-
чити и у АБА 2 Лиги и имати при-
лику да свој квалитет покаже и на 
међународној сцени, односно про-
сторима бивше Југославије. Најно-
вије и највеће појачање Златибора 
свакако је долазак Душана Кутле-
шића, Чајетинца који је имао богату 
и значајну каријеру до сада.

Најбољи доказ свих лепота и уз-
буђења које доноси спорт био је 
12. Традиционални турнир “Мили-
ца Рајевац Милетић” који је одр-
жан у Спортском центру Рајевац у 
Чајетини. Такмичило се десет еки-
па 2009. годиште а победу су одне-
ли момци из екипе “Црвена Звезда” 
Ужице. Друга је била екипа “Петлић” 
из Смедерева, трећа “Војводина” из 
Старих Бановаца а четврта екипа 
“033” из Прибоја. Д. Милојевић 

ФУДБАЛЕРИ СТАРТОВАЛИ У СУПЕР ЛИГИ, КОШАРКАШИ СЕ 
ПРИПРЕМАЈУ ЗА ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА

Првa победа фудбалера 
за веру у боље дане!

Да није лако и једноставно играти у овом рангу показао је почетак 
такмичења. „Златибор” се није најбоље снашао на самом почетку, 
а онда у последња два кола заиграо боље и освојио четири бода

Најновије и највеће појачање 
кошаркаша Златибора  

свакако је долазак Душана 
Кутлешића

Дуел Јањића и Леонарда из Пролетера

Гол Ђаковца за 
три бода против 

„Младости”
У утакмици 6. кола Линглонг Су-

перлиге Србије фудбалери Злати-
бора су на „Градском стадиону“ у 
Ужицу савладали екипу “Младо-
сти” из Лучана са 1:0, голом Ифета 
Ђаковца у 60. минуту.

Чајетински тим је тако дошао до 
прве суперлигашке победе у клуп-
ској историји, а укупно до четвртог 
бода у сезони. Сва четири освојена 
су у последња два сусрета, тако да 
је Златибор можда најавио боља 
издања у наставку такмичења. 
Тренутно су на деоби 16. места.

ФК Златибор: Чупић, Јездимиро-
вић, Анђелковић, Почек, Ђаковац, 
Ђокић, Глишовић, Милорадовић, 
Миличић, Јањић, Крстић. На клупи: 
Стаилковић, Стојић, Стаменковић, 
Бјелош, Ибрахим, Радовић, Ивано-
вић, Радмановац. Тренер: Предраг 
Ристановић

ФК Младост Лучани: Зечевић, 
Милошевић, Јовановић, Бабић, 
Одита, Мићевић, Баха, Цветковић, 
Јешић, Милошевић, Шатара. На 
клупи: Кнежевић, Кос, Радивоје-
вић, Кијевчанин, Станић, Милано-
вић, Перовић, Станисављевић, Те-
шић, Јовановић, Бојовић. Тренер: 
Горан Станић


