
БРОЈ 87  СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ  БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

www.kjpzlatibor.rs
Turistička organizacija Zlatibor

www.zlatibor.org.rs

Turistička organizacija Zlatibor

www.zlatibor.org.rs

АМКК ЗЛАТИБОР ВИЦЕШАМПИОН АЛПЕ АДРИЈА

И ми возаче за трку имамо

ЗНАЧАЈНО УНАПРЕЂЕНА ПОНУДА ТРК „ЗЛАТИБОР“

На светском нивоу
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РУСКИ ФОНД ЗА ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ УСКОРО НА ЗЛАТИБОРУ        

За добробит свих
Захваљујући предузимљивом духу челника Општине Чајетина,  

на Златибору се већ наредне године може очекивати низ значајних  
инвестиција у области туризма и пољопривреде

Упркос несрећним зби-
вањима на истоку 
Европе, председник 

општине Чајетина Милан 
Стаматовић, са  председ-
ником Скупштине општи-
не Арсеном Ђурићем и по-
тпредседником „Здраве Ср-
бије“ Савом Стевановићем, 
боравили су у радној посе-
ти Руској Федерацији и с Ру-
стемом Ринатовичем Зари-
повим, замеником директо-
ра Руског фонда за директне 
инвестиције, разговарали о 
сарадњи у области пољо-
привреде и туризма на Зла-
тибору и целој Западној Ср-
бији. 

Срели су се у Москви, што 
је, заправо, био наставак раз-
говора које су званичници 
општине Чајетина прошле 
године на Златибору имали 
с Јуријем Борисовим, заме-
ником премијера Руске Фе-
дерације.            

Руски фонд за директ-
не инвестиције основан је 

2011. године, и то на ини-
цијативу тадашњег пре-
мијера Владимира Пути-
на, и Дмитрија Медведева, 
тада председника. Иначе, то 
је једина институција која у 
Руској Федерацији управља 
државним новцем, а распо-
лаже буџетом од око 50 ми-
лијарди евра намењених уп-
раво пројектима овог типа.          

На састанку у Москви је 
договорено да делегација 
Руског фонда за директне 
инвестиције ускоро посе-
ти Златибор, да са руковод-
ством Општине Чајетина 
обиђе и упозна најзначај-
није туристичке и прив-
редне потенцијале локалне 
средине, како би одлучили 
у ком правцу и обиму би са-

радња могла да буде оства-
рена.

У сваком случају, госте 
из Москве дочекаће изне-
нађење јер је за годину дана 
Златибор значајно набоље 
променио лик, али и да је 
погодан амбијент за инвес-
тиције у готово свим облас-
тима, а не само у туризму и 
пољопривреди!  

Председник општине Чајетина Милан Стаматовић, са председником Скупштине општине  
Арсеном Ђурићем и потпредседником „Здраве Србије“ Савом Стевановићем у Москви са 

 домаћином Рустемом Ринатовичем Зариповим, замеником директора Руског фонда
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Ми лан  
Ста ма то вић*

Мо сква - Ср би ја мо-
же да бу де здра ва са-
мо ако раз ви ја здра-
ве и сна жне од но се 
са сво јим при ја те љи-
ма. Ср би ја не ма бли-
жег при ја те ља од Ру си је, зе мље 
ко ја је би ла уз Ср би ју у нај те жим 
тре ну ци ма ње не исто ри је.

Још од вре ме на Све тог Са ве на-
ши на ро ди га је по себ не и брат ске 
ве зе ко је су не ра зу мљи ве за мно-
ге на ше за пад не парт не ре. 

Ка ко об ја сни ти Ен гле зу за што 
Ср бин во ли ца ра Ни ко ла ја Дру-
гог Ро ма но ва? 

Сва ки Ср бин зна да је цар Ни-
ко лај Дру ги Ро ма нов по вео Ру-
си ју у Пр ви свет ски рат да би за-
шти тио брат ски срп ски на род 
од аустро у гар ских за во је ва ча. 
Ри зи ко вао је сво је цар ство, сво-
ју кру ну, па чак и соп стве ни жи-
вот и жи вот сво је по ро ди це да 
би стао у за шти ту јед не ма ле Ср-
би је, од та да нај моћ ни је им пе-
ри је у Евро пи. 

Ка ко об ја сни ти За па ду да Ср-
бин ни ка да не ће при ста ти на 
фал си фи ко ва ње исто ри је Дру-
гог свет ског ра та. Ру ска гро бља 
по це лој Ср би ји све до че са ко-
јом су си ли ном и по жр тво ва-
но шћу на ша ру ска бра ћа осло-
ба ђа ла Ср би ју од не мач ког 
оку па то ра. Не са мо Ср би ју, већ 
и це лу Евро пу. 

Ка ко об ја сни ти Аме ри кан цу да 
Ср бин ни ка да не ће при ста ти да 
бу де део НА ТО пак та, ко ји је бом-
бар до вао на шу зе мљу 78 да на и 
уни шта вао на ше бол ни це, шко ле, 
мо сто ве, и оно нај вред ни је, срп-
ске жи во те, а ме ђу њи ма и жи-
во те на ших нај мла ђих. Да та да 
ни је би ло Ру са, ко ји су, упр кос 
аме рич ким санк ци ја ма, снаб де-
ва ли Ср би ју енер ген ти ма, Ср би ја 
би би ла збри са на са ма пе Евро пе. 

И да нас, ка да се Ср би ја су о ча-
ва са стра хо ви тим при ти сци ма 
да се од рек не свог су ве ре ни те та 
и те ри то ри јал ног ин те гри те та по 
пи та њу Ко со ва и Ме то хи је, али и 

при ти сци ма да се од у зи-
ма њем деј тон ских над-
ле жно сти де ро ги ра Ре-
пу бли ка Срп ска, је ди ни 
на ши при ја те љи на чи ју 
по др шку мо же мо без у-
слов но да ра чу на мо је-
су Ру си. 

Ка да год је срп ски на-
род био угро жен, има ли смо уз 
се бе Ру си ју. 

Да нас, ка да је ру ски на род 
угро жен у До њец кој и Лу ган-
ској На род ној Ре пу бли ци, ка да 
над њим укра јин ски Бан де ров-
ци по ку ша ва ју да спро ве ду ге-
но цид бе со муч но бом бар ду ју ћи 
бол ни це, шко ле и вр ти ће, Ср би-
ја мо ра да бу де уз брат ски ру-
ски на род. 

То је на ша мо рал на и исто риј-
ска оба ве за, да не окре не мо ле ђа 
бра ту у тре нут ку ка да му је на ша 
по др шка нај по треб ни ја. 

Си гу ран сам да ве ћин ска Ср би-
ја то осе ћа и да је за ве ћи ну Ср ба 
не при хва тљи во да на ша зе мља 
уве де санк ци је брат ској Ру си ји. 

На про тив, Ср би ја тре ба да се 
по све ти про ду бљи ва њу еко ном-
ске са рад ње са Ру си јом ко ри сте-
ћи ста тус је ди не зе мље у Евро пи 
ко ја ни је уве ла санк ци је Ру си-
ји. Ру ска Фе де ра ци ја, за јед но са 
оста лим чла ни ца ма Евро а зиј ске 
еко ном ске уни је, чи ни тр жи ште 
од 200.000.000 љу ди где Ср би-
ја мо же да из во зи сво ју ро бу без 

ца ри на. Има мо шан су ка кву не-
ма ни јед на зе мља у Евро пи, да 
по по вла шће ним усло ви ма из во-
зи мо до ма ће про из во де у Ру си-
ју обез бе ђу ју ћи у вре ме ну кри-
зе си гу ран пла сман и при хо де 
за срп ске при вред ни ке. Те при-
ви ле ги је не сме мо да се од ри че-
мо. У овом осе тљи вом тре нут ку 
за цео свет, Ср би ја мо ра да во ди 
ра ци о нал ну и од го вор ну по ли ти-

ку, а то је по ли ти ка ко ја на пр во 
ме сто ста вља ин те ре се срп ског 
на ро да, а не ин те ре се би ло ко је 
свет ске си ле.

То је по ли ти ка ко ја Ср би ји 
обез бе ђу је енер гет ску ста бил-
ност, то пле до мо ве и нео ме тан 
рад при вре де, а то зна чи очу ва-
ње ни воа за по сле но сти, али и ре-
дов не пен зи је и пла те за ле ка ре, 
учи те ље, вој ску и по ли ци ју.

Пут Ср би је у Европ ску уни ју не 
сме да угро зи на ше од но се са Ру-
си јом. Че ка ње ви ше од 20 го ди-
на на при јем у ЕУ пре тво рио се 
у фар су не са мо за Ср би ју не го и 
за су сед не зе мље ко је су пре тр-
пе ле нај стра шни ја иден ти тет ска 

по ни же ња, по пут Се вер не Ма-
ке до ни је. На ши евро скеп тич ни 
ста во ви и са рад ња са Ру си јом не 
под ра зу ме ва ју да Ср би ја за тво ри 
вра та пре ма за па ду. На про тив, 
сма тра мо да би то би ло про тив-
но на шим еко ном ским ин те ре-
си ма. Ср би ја тре ба да раз ви ја 
са рад њу са Аме ри ком и Европ-
ском уни јом, ко ја до при но си 
мо дер ни за ци ји на ше при вре де, 
по ди за њу сте пе на кон ку рент но-
сти, као и афир ма ци ји прин ци-
па сло бод ног тр жи шта на ко ји ма 
по чи ва за пад на ци ви ли за ци ја. 

Ме ђу тим, у са рад њи и са Ис-
то ком и са За па дом, Ср би ја тре-
ба да оста не сво ја – сло бод на, су-
ве ре на и не за ви сна. Сви гра ђа ни 
Ср би је су рав но прав ни пред за-
ко ном, али то не зна чи да тре-
ба да до пу сти мо да на ша зе мља 
по ста не ве ли ки пар кинг за ми-
гран те, као и да ће мо до пу сти-
ти и при хва ти ти да на ша де ца 
има ју „та ту и та ту” и „ма му и ма-
му”. При пад ни ци ЛГБТ по пу ла ци-
је тре ба да оства ру ју сва људ ска 
пра ва и сло бо де, али ве ћин ска и 
тра ди ци о нал на Ср би ја не мо же 
да до пу сти да сек су ал не ма њи не 
ме ња ју исто ри ју, кул ту ру и агре-
сив но ру ше по ро ди цу, као за јед-
ни цу му шкар ца и же не. 

Та ко ка же Бог, та ко ка же на ша 
Срп ска пра во слав на цр ква, та ко 
ка же мо ми, гра ђа ни Ср би је, та ко 
ка же тра ди ци ја. Здра ва де ца ко ја 
ра сту у тра ди ци о нал ној по ро ди-
ци су на ша бу дућ ност. 

На кра ју, не же ли мо ни шта за 
се бе што не же ле и дру ги на ро ди 
Евро пе и све та. Кул ту ра, тра ди-
ци ја, ре ли ги ја, по ро ди ца, су ве ре-
ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет, 
сло бо да – то су вред но сти ко је 
бра ни мо и за ко је се бо ри мо.  ¶

*Пред сед ник Здра ве Ср би је 

ДРУГИ ПИШУ...  ПОЛИТИКА

Двојица младића шетају Москвом после одлуке  
Владимира Путина o делимичној мобилизацији

Ср би ја мо ра би ти здра ва

Ф
от

о 
EP

A/
M

ax
im

 Sh
ip

en
ko

v

У овом осе тљи вом тре нут ку за цео свет, 
Ср би ја мо ра да во ди ра ци о нал ну  
и од го вор ну по ли ти ку, а то је  
по ли ти ка ко ја на пр во ме сто ста вља  
ин те ре се срп ског на ро да, а не  
ин те ре се би ло ко је свет ске силе
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КЈП „ЗЛАТИБОР“: ЕКОЛОГИЈА ПРЕ СВЕГА

Чистија и извеснија 
будућност

Асфалтирањe путева и улица у месним заједницама на 
територији општине Чајетина новa je делатност предузећа

У надлежности КЈП 
„Златибор“ Чајетина 
су бројне комуналне 

делатности које се свако-
дневно спроводе на терену. 
Последњих година, Општи-
на Чајетина локалном ко-
муналном предузећу пове-
рила је низ нових послова, 
за које се припремало свих 
претходних година, како 
кроз набавку механиза-
ције, тако и кроз запошља-
вање стручног кадра.             

– Од ове године имамо још 
једну нову делатност која је 
веома битна за будући рад 
предузећа, али и локалну 
заједницу – изјавио је за 
„Златиборске вести“ Срђан 
Пантовић директор овог 
важног комуналног преду-
зећа. – Реч је о асфалтирању 
путева и улица у месним 
заједницама на територији 
општине Чајетина. То је по-
сао за који смо се дуго спре-
мали, набављајући сву по-
требну механизацију, што 
за сада успешно обављамо. 
У будућем периоду плани-
рамо изградњу асфалтне 
базе којом ћемо самостал-

но управљати, те тако неће-
мо имати проблема око ко-
личине и квалитета асфалта 
који се уграђује.

Иза успеха су људи
Додао је да се без струч-

них и вредних људи мно-
ги пословни подухвати не 
би могли спровести, тако да 
се у претходним годинама 
активно радило не само на 
набавци механизације већ 
и на кадровској политици. 

Све то, дало је изузетне ре-
зултате, што потврђује више-
годишње позитивно посло-
вање.                

Возни парк тренутно 
броји преко 80 возила, што 
је по Пантовићевом миш-
љењу сасвим довољно за 
тренутни обим посла. Али, 
како се Златибор убрзано 
развија, тако се послови из 
дана у дан повећавају, па се 
у складу са тим планирају и 
нове набавке три камиона 

са додатном опремом, дро-
билица за комунални отпад, 
и неопходна ситна опрема. 
Осврћући се на овогодишњу 
грађевинску сезону која је 
почела са лепим данима 
пролећа, а потрајаће до пр-
вих снегова, директор КЈП 
„Златибор“ каже да су у том 
периоду одрађени обимни 
послови, за којима стоје ки-
лометри путева и канала.                          

– Локално комунално пре-
дузеће ангажовано је на из-
градњи новог магистралног 
водовода од Рибнице до ре-
зервоара Караула на Зла-
тибору. То је озбиљан посао 
који реализујемо са ЈКП „Во-
довод Златибор“, а он се не 
ради сваке године, а за то је 
неопходна и стручност, и оп-
ремљеност. Овим се показа-
ло да се и ти велики послов-
ни подухвати могу обављати 
успешно. Као и претходних 
година редовно одржавамо 
локалне путеве; тај посао 
обухвата „крпљење“ рупа, 
изградњу и поправку локал-
них макадамских путева, 
као и њихово летње одржа-
вање. Све су то послови који 

Срђан Пантовић директор КЈП „Златибор“

Комплет посуда за суви и мокри отпад подељен је домаћинствима Пражњење плавих канти за суви отпад
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се стандардно обављају, а за 
које поседујемо и механиза-
цију и људство.      

Једно лето између  
две зиме

Међу активностима које 
се спроводе у зимском пе-
риоду, Пантовић истиче да 
им је рад зимске службе 
најважнији. По његовим ре-
чима, уза сву потребну ме-
ханизацију, за ову годину 
обезбеђене су довољне ко-
личине соли и ризле за по-
дасипање путева, тако да 
ће се зимска сезона дочека-
ти спремно. Ипак, план ло-
калне самоуправе је укљу-
чивање механизације ЈКП 
„Водовод Златибор“ и „Зла-
тиборског Еко Аграра“, чиме 
ће бити створени услови да 
се у програм зимског одржа-
вања уврсте додатни кило-
метри локалних путева.                  

У Чајетини је у августу за-
почето са примарном селек-
цијом отпада, а у прошлом 
КЈП „Златибор“ Чајетина је 
испоручило прве значај-
није количине сувог реци-
клабилног отпада у Центар 
за селекцију ЈКП „Дубоко“ 
у Ужицу. Прикупљање овог 
отпада у Чајетини се одвија 
у оквиру пројекта „Одваја-
мо“ који спроводи Минис-
тарство заштите животне 
средине Србије уз подршку 

Европске уније и Амбасаде 
Шведске.                 

Прикупљено је 1.380 ки-
лограма рециклабилног 
отпада 97% чистоће, а нај-
више картона и „пет“ амба-
лаже. Овај податак је показа-
тељ да примарна селекција 
на територији Чајетине иде 
у добром правцу, и да од-

вајање отпада на месту на-
станка постепено улази у 
свакодневну рутину корис-
ника који су обухваћени 
пројектом.                          

Директор КЈП „Златибор“, 
Срђан Пантовић, истиче да 
су код грађана већ примет-
не позитивне реакције на 
пројекат.                       

– Из једног дела златибор-
ске вароши контејнери су већ 
уклоњени, а грађанима су 
подељене зелене канте за мо-
кри отпад запремине 120 ли-
тара, и плаве од 240 литара 
за суви отпад – казао је Пан-
товић. – До наредног пролећа 
ово ће заживети у читавом 
насељеном месту Чајетина, 
као и у туристичком центру 
Златибора... За сада не и у се-
лима. Све канте су чиповане 
и уз помоћ посебног про-
грама ће бити праћене, па 
ће свако њихово подизање 
софтвер регистровати, а ми 
ћемо тачно знати ког дана 
и у колико сати су пражње-
не у камионе-смећаре. Рачу-
ни комуналног предузећа ка 
грађанима ће садржати и те 
податке, и на основу тога ко-
лико пута су канте пражњене 
биће формирана цена. 

Асфалтирање путева и улица у месним заједницама

Изградња и поправка макадамских путева

У оквиру пројекта „Одвајамо“ 
прикупљено је 1.380 килограма 

рециклабилног отпада, то 
је показатељ да примарна 

селекција на територији Чајетине 
иде у добром правцу
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Управо је то обележило 
месец септембар: Ту-
ристичка организација 

Златибор и ЈП „Голд гондола“ 
учествовали су на сајму „Да-
ни туризма“ у Нишу, а укуси 
Златибора представљени су 
на „Гастро каравану“ у Заје-
чару и на Фестивалу српске 
трпезе у Београду. Разноврс-
на златиборска туристичка 
понуда представљена је и на 
сајму аутомобила у Нишу у 
сарадњи са фирмом „Возим 
на струју” уз добро позна-
ти пројекат „Покрени зеле-
ну туру”.              

ТО Златибор се придру-
жила и манифестацији обе-
лежавања Светског дана ту-
ризма који је ове године 
обележаван на Ади Циган-
лији, једној од најпознатијих 
туристичких атракција прес-
тонице познатој по природ-
ном амбијенту и разноврс-
ним спортско-рекреативним 

капацитетима. Активно де-
ловање у овом правцу на-
ставља се и током наредног 
периода: већ 1. и 2. октобра се 
на сајму скијања у Хрватској 
представљају ТО Златибор и 

ЈП „Голд гондола“, док ће ква-
литет понуде златне планине 
бити представљен и на ново-
садском Сајму туризма од 17. 
до 19. новембра, а затим од 
24. до 26. у Kрагујевцу.    

На сајамским окупљањи-
ма посетиоци су имали при-
лику да се упознају са турис-
тичком понудом Златибора 
за јесен, као и предстојећу 
зимску сезону. 

Нови програми  
нове сезоне

Представници Туристич-
ке организација Златибор 
су искористили прилику да 
овде промовишу нове садр-
жаје, објекте, значајне ло-
калитете и манифестације 
којима се употпуњује бо-
равак гостију, као и посеб-
ности ове дестинације све 
привлачније за туристе из 
Србије и иностранства. Не-
заобилазна атракција и за 
свет постала је и „Голд гон-
дола“, која је у емисији На-
ционалне географије пред-
стављена као грађевинско 
чудо. Гледаоци овог светски 
познатог канала упознати су 

ТО ЗЛАТИБОР: ПРОМОЦИЈА ТРАДИЦИЈЕ И УКУСА

Златном гондолом  
до светских врхова
Туристичка организација Златибор посвећено ради на промоцији правих 

вредности најпосећеније планине у Србији, које с поносом представља код нас  
и у свету – на сајмовима, у медијима, на друштвеним мрежама

Директор Туристичке  
организације Златибор  
Владимир Живановић
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са тим инжењерским дос-
тигнућем Златибора, који је 
захваљујући томе постављен 
на мапу водећих дестина-
ција света. Велики број ту-
риста од овог лета ужива и у 
јединственом динамичном 
спектаклу мултимедијал-
не фонтане са светлосним, 
звучним, ласерским и видео 
ефектима усред језера, па ће 
се у наредном периоду већ 
омиљене вечерње пројек-
ције на фонтани одржавати 
сваког петка и суботе са по-
четком у 20 часова.               

– Да је Златибор место не-
заборавних успомена сведо-
че и садржаји дигиталних 
комуникација многоброј-
них инфлуенсера и блоге-
ра, домаћих и страних, који 
посећују да уживају у бла-
годетима златне планине. 
У оквиру промотивне кам-
пање Туристичке органи-
зације Западне Србије, Зла-
тибор је посетила група 
блогера “Travel” чије утиске 
са путовања свакодневно 
види хиљаде радознала-
ца широм света. Обилазак 
природних лепота, атрак-
ција и садржаја Златибо-
ра, дегустација гастроном-
ских специјалитета наше 
кухиње, и љубазност локал-
ног становништва учинили 
да гостујући блогери са овог 
викенд-путовања у свом 
пртљагу (и лаптоповима) 
понесу најлепше утиске, и 

мноштво корисних инфор-
мација које деле са својим 
интернет пратиоцима –  
каже за “Златиборске вести” 
директор Туристичке орга-
низације Златибор Влади-
мир Живановић.    

Што се тиче наших зна-
чајнијих локалитета, у сва-

ком се ради на унапређењу 
понуде, да што спремније и 
са мноштвом садржаја доче-
кају госте свих генерација. 

Молијер на Златибору
Актуелно је уређење и из-

градња нових пешачких и 
бициклистичких стаза, да 

љубитељи активног одмо-
ра добију прилику да боље 
упознају Златибор из неке 
другачије перспективе.                     

Kад је реч о раду Kултур-
ног центра Златибор, у њему 
су програми редовни и раз-
новрсни. У галерији је током 
септембра настављен квали-
тетан излагачки програм уз 
динамичан рад. Посетиоци 
су имали прилику да  у овој 
оази уметности виде нову 
поставку слика и скулптура 
ауторке Ане Лазић. Kултур-
ни садржаји овде неће из-
остати ни током наредног 
периода када ће у простору 
Kултурног центра бити одр-
жана девета, традиционал-
на културна манифестација 
„Песничке ватре златибор-
ске“. Ове године, у част 400 
година од рођења вечитог 
Молијера, а у недељу, 9. ок-
тобра, ватру ће на Шумат-
ном брду упалити Владимир 
Пиштало, добитник Повеље 
„Песничких ватри златибор-
ских“ за целокупно књижев-
но дело, коју му је доделила 
Скупштина општине Чајети-
на. Након паљења ватре на 
Шуматном брду у 18 часова, 
ова манифестација се на-
ставља у Kултурном центру 
Златибор у 19 часова, где ће 
се у част Молијера и ового-
дишњег добитника Повеље 
одржати пригодан културни 
програм.   

   ТO „Златибор“  
“Travel” блогери у посети Златибору

Укуси Златибора на„Гастро каравану“ у Зајечару

Сајам туризма у Нишу
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ПОД СЛОГАНОМ “УДРУЖЕНО ЗА ЧИСТИЈЕ ПЛАНИНЕ”, ЗЛАТИБОРСКА  
„ГОЛД ГОНДОЛА” ОБЕЛЕЖИЛА ЈЕ СВЕТСКИ ДАН ЧИСТИХ ПЛАНИНА

Очување природе и 
њених разноликости
Прикупљањем отпада на делу трасе гондоле, показана је свест о заштити 

животне средине. – Aкцију су подржале Општина Чајетина и јавна предузећа 

Учесници акције су на 
Торнику сакупљали 
отпад, са међустани-

це је уклоњено грање, а де-
ца из еколошке секције ОШ 
„Димитрије Туцовић“ и КК 
“Рујно” су посадила тује, лу-
ковице и украсно биље.                    

– У жељи да симболич-
но покажемо колико води-
мо рачуна о природи и да 
околина коју нудимо гос-
тима буде чиста, обележи-
ли смо овај дан – рекла је 
директорка ЈП „Голд гон-
дола Златибор“ Бојана Бо-
жанић додајући и да ова 
акција доприноси да Чаје-
тина постане прва еколош-
ка општина у Србији. – Сви 
ми који смо учествовали у 
акцији чишћења, предста-
вили смо јавности каква 
нам је свест о заштити жи-
вотне средине. Ми то не ра-
димо само данас, већ о томе 
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водимо рачуна свакоднев-
но, са жељом да те навике 
пренесемо и на посетиоце 
Златибора, нарочито сада 
када је почела примарна 
селекција отпада у Општи-
ни Чајетина.  

На све се мисли
Златибор је најпопулар-

нија планина у Србији коју 
посећује све више туриста 
што се одражава и на све 
већи број путника Голд гон-
доле. Масовни туризам по-
ред добробити носи и од-
говорност према животној 
средини, па су овакве ак-
ције прилика да се утиче на 
свест о важности очувања 
природе.          

– Трудимо се да кроз наше 
свакодневне акције укаже-
мо нашим гостима колико 
је важно да одлажу отпад 
у канте којих има на свакој 
станици гондоле или да га 
понесу и одложе на најбли-
же погодно место – додала 
је Божанићева. – КЈП Злати-
бор такође чисти нашу тра-
су сваке недеље и раде на 
реализацији пројекта ре-
циклажног дворишта, док 
је систем за пречишћавање 
отпадних вода завршен.                  

У наредном период пла-
нира се додатна заштита 
трасе Голд гондоле наро-
чито на међустаници код 
Рибничког језера, која је 
омиљено место за предах и 
рекреацију. Циљ је да се пут-
ницима обезбеди што атрак-
тивнији амбијент за боравак 
поред језера, али и да се ис-
поштују стандарди Парка 
природе.                            

– Од почетка рада гондо-
ла је усмерена у правцу очу-
вања животне средине кроз 
све пројекте – наглашава ди-

ректорка. – Један од наред-
них пројеката је постављање 
соларних панела, односно 
прелазак на коришћење чис-
тих извора енергије. Увере-
на сам да ће то бити одли-
чан пројекат који ће почети 

да се реализује следеће го-
дине. Тако показујемо да 
идемо корак даље у оства-
ривању еколошких проје-
ката, а након тога, у плану 
је и изградња Еко парка на 
међустаници.  

Она истиче да је ова летња 
сезона била боља од прет-
ходне и да се Голд гондола 
приближава броју од 450.000 
продатих карата (и нешто 
више гостију који су запло-
вили на њој).   

   
Оно што се не види

– Очекујем да ћемо до краја 
године имати бар пола ми-
лиона путника. Мислим да 
су дневне акције током лета 
допринеле бољој продаји ка-
рата јер смо доста урадили 
на промоцији здравог сти-
ла живота, спортских актив-
ности и бриге о свом здрављу. 
Приметила сам кроз инфор-
мације на интернет сајту ко-
лико је посетиоцима стало да 
упознају старе занате или па-
раглајдинг, док је стреличар-
ство врло брзо постало попу-
ларно па се сада тражи и као 
део тим билдинга – каже ди-
ректорка најдуже панорам-
ске гондола на свету.            

У акцији организованог 
чишћења, уз децу, учество-
вали су и пријатељи и са-
радници Голд гондоле ТРК 
„Златибор”, ТО „Златибор”, 
КЦ „Чајетина”, ЕКО Аграр, 
КЈП „Златибор”, ЈКП „Водовод 
Златибор”, Библиотека „Љу-
биша Р. Ђенић” и Општина 
Чајетина.                       

Овај дан обележава се 
са циљем јачања свести о 
значају планина, као и ис-
тицања могућности, али и 
ограничења њиховог очу-
вања. У складу с тим, ши-
ром света се одржавају разне 
еколошке акције чишћења, 
посете природи, планина-
рења, истраживања, шетње... 
Светски дан чистих планина 
подсећа нас колико је важно 
да бринемо о природи у ње-
ној разноликости.  

На Торнику је сакупљан отпад, на 
међустаници је уклоњено грање, 

а деца из еколошке секције  
ОШ “Димитрије Туцовић”  

и КК “Рујно” су садила тује, 
луковице и украсно биље
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УСПЕШНИ НАСТУПИ ЗЛАТИБОРСКOГ ЕКО АГРАРA ШИРОМ СРБИЈЕ

Помоћ у промоцији 
производа нашег краја

ПД „Златиборски еко аграр“ је недавно имао запажено присуство на Сајму 
пољопривреде у Каргујевцу и Фестивалу хране и вина одржаном у Београду. 

Задовољни су били и пољопривредни произвођачи чајетинске општине  
који су имали прилику да се представе на сајмовима

Златиборски еко аграр“ 
је учествовао на ового-
дишњем Шумадијском 

сајаму пољопривреде у 
Крагујевцу одржаном од 08. 
до 11. септембра. Своје про-
изводе и услуге представи-
ло је више од сто излагача 
из Србије, а „Еко аграр“ је 
био гост сајма са произво-
дима млекаре „Наша Злат-
ка“. У њиховој организацији 
прилику да се представе 
добили су и традиционал-
ни производи златиборског 
краја. Импресије су више 
него добре.                      

– На Сајму је било одлич-
но – са осмехом преноси 
утиске Миладин Филипо-
вић, власник Пршутане у 
Мачкату. – Организација је 
била супер, имали смо све 
што нам је било потребно 
и обезбеђено место у цен-
тралном делу. Производи 
наше Пршутане су изазвали 
велико интересовање. Нај-
више је посетилаца застаја-
ло код нас тврдећи да нам 
је штанд најлепши. Овакве 

понуде није било са друге 
стране, ми смо били једини 
и прошли смо добро. А изло-
жили смо свињски и говеђи 
пршут, ребра, сланину, коба-
сице и кулен. 

За жедне и пробирљиве
Свој простор су имали и 

произвођачи домаће ракије 
„Геро“, пчелињи произво-
ди „Колак мед” и пуномас-
ни тврди сиреви „Златне Ру-
дине“.                       

– Крагујевац је срце Шу-
мадије – рекла је Мирјана 
Цикић, власница „Златних 
Рудина“. Многи Крагујевча-
ни су једном ногом у њиви, 
а једном у граду. Сви они 
добро познају млечне про-
изводе и технологију произ-
водње домаћег сира, чуве-
не беле кришке, тако да је 
за такву врсту манифеста-
ције компатибилнија била 
млекара „Наша Златка“. 
Али, нашим сиром са дугим 

зрењем, планинским сиром, 
понуда је била допуњена па 
је дошла као шлаг на торту. 
Људи не знају о њему много, 
али се распитују, пробају и 
шире причу, што нам је бит-
но, што је и циљ оваквих до-
гађаја.                

На сајму је успостављена 
сарадња са другим произ-
вођачима која ће се наста-
вити на традиционалним 
манифестацијама у чаје-
тинској општини у органи-
зацији „Еко аграра” и  ТО 
„Златибор“, а све под по-
кровитељством општине 
Чајетина. Пословне везе 
склопљене на сајму, кажу 
златиборски произвођачи, 
итекако су важне за продор 
њихових производа на шире 
тржиште.           

Млекара „Наша Злат-
ка“ освојила је на Фестива-
лу хране и вина у Београду 
награду за иновативност у 
производњи традиционал-
не српске хране. Ова мле-
кара која се налази у Кри-
вој Реци дневно прерађује 

Марко Марић, директор „Еко аграра“

Представљање на овогодишњем Шумадијском сајаму пољопривреде у Крагујевцу



11септембар 2022. године АКТУЕЛНО

око две тоне млека које от-
купљује од малих провођа-
ча из удаљенијих насеља, а 
сарађује са око четрдесет до-
маћинстава која имају нај-
више осам крава. 

Чување традиције
– Циљ је да се очува тради-

ционална производња сира 
и кајамака јер су они вео-
ма заступљени на Златибо-
ру – рекла је Разуменка Лу-
чић руководилац млекаре. 
– Немогуће је доћи на Злат-
ну планину а не пробати те 
производе. У нашој млекари 
се производи само сир и кај-
мак по традиционалној ре-

цептури, а једини конзер-
ванс је – со!                                              

Млекара је понела и жиг 
„Добро са Златибора“ који је 
регистрован у Заводу за ин-
телектуалну својину, а носи-
лац програма је друштво за 
развој пољопривреде „Зла-
тиборски еко аграр“.                   

– Право на жиг, поред про-
извођача хране, имају и тра-
диционални предмети, кате-

горисана сеоска и туристичка 
домаћинства као и ресторани 
– наствила је причу. – Циљ је 
да сировина буде са Златибо-
ра. Потрошачима се жигом 
гарантује порекло и квали-
тет традиционалних произ-
вода златиборског краја. 

Планови „Златиборс-
ког еко аграра“, уз подрш-
ку пољопривредницима, су 
многобројни. Када је реч о 

квалитету, добијена је лока-
ција на Златибору на којој ће 
догодине почети изградња 
локала за продају произво-
да са жигом „Добро са Зла-
тибора“.                   

Програми подршке које 
п о љ о п р и в р е д н и ц и м а 
општине Чајетина пружа 
локална самоуправа пре-
ко „Еко аграра“ итекако је 
важна, посебно када наиђу 

кризна времена као што је 
случај последњих година 
због пандемије, али и због 
тензија на светској поли-
тичкој сцени са следстевом 
кризом енергената. О томе, 
Марко Марић директор овог 
предузећа, каже: 

Сељачка мука
– Генерално, лоша сли-

ка у пољопривреди на ни-
воу земље чини да нико ко 
се бави пољопривредом не 
може да се осећа добро ни да 
буде задовољан. У нашем слу-
чају, разлику прави постојање 
овакве фирме, односно по-
стојање озбиљног буџета за 
субвенционисање на нивоу 
локала. Криза са несташи-
цом млека је била велика, 
јер поново ништа није урађе-
но по питању села пошто је 
проблем апсолутно лоциран 
на погрешном месту. Наиме, 
код нас су се људи који седе 
на вишим нивоима бавили 
последицом а не узроком, 
не схватајући да празни ра-
фови нису суштина пробле-
ма; суштина су празна села 
и празне штале. Ми ћемо са 
своје стране учинити да се, 
како ценом тако и наступом 
и субвенцијом, пољопривред-
ни произвођачи осећају боље. 
У том циљу у току је израда 
документације за млекару у 
Кривој Реци чија би изградња 
требало да почне следеће го-
дине, а капацитет би јој био 
20.000 литара. Ми би наше 
произвођаче гледали ту да 
удружимо и да их нашом ак-
цијом и нашом ценом учини-
мо задовољнијим. 

Награду за иновативност у производњи традиционалне  
српске хране у Београду добила је „Наша Златка“ 

Велико интересовање за производе нашег краја, Фестивал хране и вина у српској престоници
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Екипе ЈКП „Водовод Зла-
тибор“ изводе завршне 
радове на резервоару 

Врањевина капацитета 2.000 
кубика, који ће бити упојен у 
постојећи систем водоснаб-
девања Златибора на истој 
надморској висини као и ре-
зервоар Караула, тако да мо-
гу радити и у систему спрег-
нутих судова. Постављају 
се упојне цеви, а затим сле-
ди тестирање резервоара, 
хлорисање, дезинфекција и 
пуштање у рад које се очекује 
у наредних пар седмица.             

Смањење губитака  воде
Активности ЈКП „Водо-

вод Златибор“ почеле су с 
првим лепим данима, тако 
да се екипе овог предузећа 
налазе на више локација 
радећи на изградњи водо-
водних и канализационих 
кракова. Од већих подухва-
та у току ове године урађен 
је магистрални цевовод од 
хотела „Торник“ до кружног 
пута. Остао је још један крај 
да би се тај део спојио са ре-
зервоаром Караула и тиме 
значајно смањили губици 
на постојећем бетонском 
цевоводу.  

– Наставили смо и радо-
ве од старе депоније Брего-
ви ка водостану Рибница где 
се постављају дуктилне цеви 
тако да ћемо већину магис-
тралног цевовода заменити 

пре зиме – рекао је дирек-
тор Миломир Туцовић. – Та-
кође, постављено је 4.2 км 
цевовода од црпне станице 
на Сушичким врелима па 
до Жигалског виса што је 

највећи остварени пројекат. 
Поред тога, урађена је и ре-
конструкција Улице нарциса 
и Крфске, а у Ерској улици 
урађена је кишна канали-
зација. На местима где се 

врше реконструкције улица 
трудимо се да урадимо нове 
цеви за водовод и канали-
зацију, да убацимо кишну 
и фекалну канализацију и 
заменимо постојеће водо-
водне цеви.      

Ширење мреже
У току су и радови на про-

ширењу водоводне мреже 
у месној заједници Дауто-
вац, а у Јанковићима у Ро-
жанству пуштен је резерво-
ар као и бунарска станица 
на Смиљанском брду где се 
у наредном периоду оче-
кују радови и на секундар-
ној мрежи.             

– Наш редован рад обух-
вата стално проширење во-
доводне мреже, па је током 
прошле године одрађено 
1.700 прикључака, најчешће 
у апартманским јединици-
ма – наставио је директор. 
– Присутна су константна 
прикључења на мрежу но-
вих објеката, проширење 
старих, а ове године се оче-
кује и већи број прикључака.              

За разлику од других во-
довода по Србији, у општи-
ни Чајетина током овог лета 
није било несташица воде. 
Половином јула дошло је до 
пуцања цеви пречника 300 
мм, али се ефикасном ин-
тервенцијом и санирањем 
квара врло брзо успостави-
ло редовно снабдевање.

Миломир Туцовић, директор ЈКП „Водовод Златибор“

Запослени овог важног комуналног предузећа ни ове године не допуштају 
да житеље Златне планине открију зашто је вода најскупља – кад је нема

ЈКП „ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“                    

Врело 
лето без 
несташица
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЕКТОРУ ГРАЂЕВИНАРСТВА     

Ефикасније и јевтиније                                   
У ИБЦ Златибор, уз сарадњу са NALEDOM и Удружењем инжењера 
консултаната Србије, одржане су радионице о Јавним набавкама у 
сектору грађевинарства – избору економски најповољније понуде 

применом критеријума односа цене и квалитета

У ИБЦ  Златибор одржане 
су радионице у области 
Јавних набавки, а пре-

давачи су били дипломира-
ни грађевински инжењери 
Тања Радовић Андрић, Срђан 
Топаловић и Блажо Беговић. 
Акција је део двогодишњег 
пројекта „Ефективне јавне 
набавке у служби економ-
ског раста“, који спроводе 
NALED и Шведска агенција 
за међународни развој (SIDA) 
ради унапређења ефикасно-
сти и транспарентности јав-
них набавки у Србији.             

– Радионице ће помоћи 
свима који се баве јавним 
набавкама, која је економ-
ски најповољнија понуда 
услуга у грађевинарству, 
јер смо приметили да је до 
сада изведен велики број 
лоших пројеката, јер је нај-
нижа понуђена цена само 
била критеријум – рекао 
је Блажо Беговић из   Удру-
жења инжењера консулта-
ната Србије. – Израдили смо 
припрему и водич за јавне 
набавке, а он се налази на 

сајту NALEDA, и доступан је 
свим службеницима jавног 
сектора и уопште свима који 
се баве јавним набавкама, 
како би могли да га проуче и 
помогне им око састављања 
тендера који ће допринети 
већој ефикасности прили-
ком тендерисања услуга у 
грађевинарству.                  

Циљ радионице био је 
представити наручиоцима 
практична знања у области 
јавних набавки, са фокусом 
на практичан рад у група-
ма, како би учесници има-
ли прилику да размене ис-
кустава, представе дилеме и 

добију конкретан одговор на 
све недоумице.                   

– Кроз две сесије ћемо ук-
ратко представити водич 
„Ефективне јавне набавке“ 
– објаснио је Блажо. – У пр-
вом делу упознаћемо учес-
нике како и где могу да га 
пронађу на интернету, а у 
другом ћемо обрадити кон-
кретан случај у којем смо 
замислили озбиљан објекат, 
који ће учесници заједно у 
сарадњи са предавачима бо-
довати да би савладали и тај 
важан део, како би им прак-
тично показали и приближи-
ли тај начин размишљања.               

Овај пројекат је осмиш-
љен да ојача и наручио-
це, и понуђаче, али и ширу 
заједницу – невладине ор-
ганизације, медије, право-
судна и контролна тела, а 
његови општи циљеви су 
побољшање утицаја јавне 
потрошње на конкуренцију 
и развој тржишта, ефикас-
ност јавних набавки (однос 
квалитета и цене), допринос 
смањењу корупције и непра-
вилности у јавним набавка-
ма и допринос опоравку од 
последица пандемије Covid 
19 ефикаснијом јавном пот-
рошњом. 

Обављени бесплатни очни прегледи 
У  сарадњи са Специјалном офталмолошком 

болницом „Еликсир“ из Новог Сада и Очном 
клиником „Фјодоров“ из Калуге у Русији, 

Општина Чајетина обезбедила је бесплатне очне 
прегледе за своје становнике, а  крајем септем-
бра прегледе је у просторијама Културног центра 
на Златибору обавио др Сергеј Сергејевич Жуков, 
руски специјалиста за глауком.  До сада је  екипа 
офталмолошке болнице „Еликсир“ долазила не-
колико пута на Златибор где је   прегледано  око 
400 пацијената, а Општина Чајетина ће организо-
вати ове бесплатне прегледе и убудуће, о чему ће 
грађани бити благовремено обавештени.                   

– На Златибору је  лепа природа, атмосфе-
ра је здрава, а да бисмо били здрави не само 
телом, већ очували и вид, спроводимо овакве 
превентивне прегледе са жељом да помогнемо 
пацијентима који  тешко долазе до већих цента-

ра како би редовно прегледали вид – истакао 
је др Жуков. – Срећемо се са различитим очним 
обољењима, почев од оних једноставнијих, као 
што су коњунктивитис или пресбиопија, али ту 
су и тешка обољења, као и урођене патологије, 
чији је развој тешко пратити.  Екипа офтамоло-
га је спровела основну дијагностику у оној мери 

колико је она могућа на терену, одређивали су 
терапију и, уколико је било потребно, препору-
чивали  одређене видове операција.  На  превен-
тивним прегледима може да се открије обољење 
у ранијим стадијумима развоја, па самим тим и 
да се избегну критична стања, док је још могуће 
сачува вид и избегне хируршко лечење.

Радионице на тему јавне набавке у сектору грађевинарства
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У Културном центру на 
Златибору Савет за 
безбедност саобраћаја 

Чајетинa под покровитељ-
ством Општине поделио 
је  70 ауто седишта, катего-
рије 9-36 килограма за де-
цу рођену у првој половини 
текуће године. Том прили-
ком је обављена и едукација 
о правилном коришћењу 
ових седишта коју је обавио 
Центар за промоцију без-
бедности саобраћаја из Но-
вог Сада.

За добијање бесплатних 
ауто седишта, за децу рође-
ну од 1. Јануара до 30. јуна 
2022. године, стигло je 70 за-

хтева. Тачно је да њихово ко-
ришћење налаже закон, али 
главни циљ је био јачање од-
говорности родитеља. 

Нажалост, статистика је 
показала да велики број ро-
дитеља не користи правил-
но седишта за децу. Управо 
зато, а пре уручења дечјих 
ауто седишта, одржано је 
предавање о њиховом зна-
чају и правилној употреби, 

а реч је не само о „рaзигра-
вању“ срећних добитника, 
већ и о обавези.          

– Ове, 2022. године има-
мо повећање броја настра-
далих у саобраћају свих уз-
расних доба, па је тако и са 

децом – упозорила је Ма-
ријана Јовановић, предавач 
из Агенције за безбедност 
саобраћаја. – Могуће да смо 
се опустили након периода 
короне, углавном повећан је 
број саобраћајних незгода и 
број лица која су задобила 
тешке телесне повреде, тако 
да је изузетно важно да при-
чамо и даље о овој теми. Ту 
су сад неки нови родитељи 

који можда нису имали при-
лике да чују ову или слич-
ну причу.                  

На додели је примери-
ма показано у коликој мери 
правилно коришћење ауто 
седишта повећава безбед-

ност дечице, чија је безбедна 
вожња прописана законом, 
што контролише и полиција. 
Родитељи су добили инфор-
мације не само о употреби 
добијених седишта која су за 
узраст од 9 до 36 килограма, 
већ и о такозваним „јаје се-
диштима“ која су намењена 
деци до 15. месеца.            

– На основу статистич-
ких извештаја агенције за 

општинску управу Чајети-
на, употреба дечјих ауто 
седишта је 71 одсто – каже 
Горан Секулић из Савета 
за безбедност саобраћаја 
општине Чајетина. – Нис-
мо задовољни тим процен-
том јер то значи да се сва-
ко четврто дете не превози 
безбедно. Зато, како смо ми 
једна од управа која ради 
овакву обуку, нисмо задо-
вољни овим податком: то је 
бољу у односу на претходну 
годину с повећаном употре-
бом седишта која је за 10 од-
сто, што је на нивоу просека, 
али намера нам је да у на-
редном периоду усмеримо 

активности на рад са роди-
тељима како би им додатно 
подигли свест.  

Општина Чајетина сваке 
године издваја за разне под-
стицаје мере да би суграђа-
нима олакшала живот, а ту 
спада врло значајна помоћ 
за прво, друго и треће, па и 
четврто рођено дете. Са том 
политиком ће се кроз разне 
видове наставити и даље.  

Горан СекулићМаријана Јовановић

ПОДЕЉЕНО ЈОШ 
СЕДАМДЕСЕТ АУТО 

СЕДИШТА                 

Вожња у 
сигурније 

сутра
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ПРВИ РАЗРЕД: НОВО ПОГЛАВЉЕ ЖИВОТА НАЈМЛАЂИХ         

Наше највеће богатство         

У ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ у Сирогојну организована је и ове године 
добродошлица за прваке. Уз химну „Боже правде“ и прво школско звоно,  
у клупе је село седморо првака и упознало своје учитеље. Оно што радује  

је да број школараца већ дуго не опада – уписује се од 20 до 25 ђака, а расте  
и број полазника у вртић који ради при школи     

У ову школску годину је, по речи-
ма учитељице Ружице Јараковић 
која у основној школи „Миливоје 

Боровић“ у Мачкату ради 20 година, 
дошла им је једна зрела генерација 
деце већ спремна за школске обавезе.                               

– Ови мали првачићи су врло зрела и 
одговорна генерација: ушли су у школ-
ски систем, знају кад треба подићи 
руку, рећи нешто, саслушати друге... 
Знају кодексе понашања, што је врло 
похвално. Речник им је богат и умеју 
да опишу различите ситуације... А све 
на високом нивоу, па упућујем похвале 
и њима, и родитељима који су на прави 
начин припремили своје наследнике за 
полазак у школу.

 Директорка Ана Ристановић изјавила 
је да су спремно дочекали ђаке и у овој 
школској години  јер, растумачила је, 
прошла су реновирања кухиње и трпе-
зарије школа у Мачкату и  Кривој Реци .         

– Увек гледамо да се ти послови врше 
по приоритетима, јер верујемо да је 
здрава исхрана важан, кључни про-
блем који треба решавати пре осталих 
– нагласила је директорка. – Сада нам 
следују текуће поправке објеката, јер су 
та здања релативно старије годиште, а 

оно што би нас највише обрадовало је  
коначан почетак изградње фискултур-
не сале овде у Мачкату. 

Где су наша деца
За разлику од ње, Основна шко-

ла „Саво Јовановић Сирогојно“ суоча-
ва се последњих година са проблемом 
смањења броја деце, јер је број ученика 
преполовљен у односу на прошлу де-
ценију!                 

– Ове године имамо само седам упи-
саних првака, три у матичној школи и 
по два у Љубишу и Рожанству – поверио 
је Зоран Митрашиновић, директор ОШ 

„Саво Јовановић Сирогојно“ у Сирогојну. 
– Прошле године смо имали 12 првака, 
па је то осетан пад, а већ следеће годи-
не, по подацима које имамо, требало 
би да их буде 11. Њихов број се смањује 
и у односу на пре 10 година, када их је 
било 139, сада имамо 78, што је пад од, 
чак, 50 одсто!

 Што се тиче радова, реконструкција 
крова Основне школе у Љубишу била 
је у плану за ову годину, и за то су оп-
редељена средства у буџету. Због драс-
тичног раста цена грађевинског мате-

ријала укупна вредност радова већа је 
од планиране, па су радови остављени 
за следећу сезону.       

Прошло, садашње и будуће
– Код нас, у Сирогојну, пре неколико 

година је био у плану огроман проје-
кат у вредности од 1,5 милиона евра, 
од којег се одустало због ковид 19 епи-
демије. У плану је била изградња фис-
културне сале, затим реконструкција 
котларнице, а за њом и школе. Ми се 
још надамо да ће се то и предузети. Од 
ситнијих поправки планирана је обна-
ва тротоара у Рожанству и Сирогојну. 
Од наставних учила набавили смо 19 
нових рачунара, три Смарт телевизора 
са могућношћу преношења из учиони-
це у учионицу, пројектор, интерактив-
ну таблу а опремили и 94 радна места 
у потпуности.                  

Директори Ристановић и Митраши-
новић наставницима и ученицима 
пожелели су не само успешан поче-
так, него и завршетак школске године, 
у нади да ће се број ђака ових школа по-
већавати сваке наредне године.

Ана Ристановић

Зоран Митрашиновић

Ружица Јараковић 

ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ у Сирогојну
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Интонирањем химне 
Републике Србије по-
чео је 16. Српски сим-

позијум о хидрогеологији у 
хотелу „Олимп“ на Златибо-
ру . Присутне су поздрави-
ли председница организа-
ционог одбора Ана Врањеш, 
и председник научног од-
бора Дејан Миленић, а сим-
позијум је свечано отворио 
Милан Стаматовић, пред-
седник општине Чајетина.

– Захваљујући вашим са-
ветима, студијама и препо-
рукама, надам се да ћемо ово 
место убудуће заједно раз-
вијати као партнери – рекао 
је председник општине. – Не-
пуних 15 година смо радили 
и сарађивали и ја сам неиз-
мерно захвалан вашој инсти-
туцији и вашим саветима. 
Надам се да ћемо и убудуће 
сарађивати, и још једном вам 
желим пуно среће и успеха 
у раду, увек сте добродошли 
код нас на Златибор.

Симпозијум је окупио им-
позантан број учесника из 
Србије и околних земаља, а 
наредних дана ће у пет те-
матских целина бити пред-
стављено више од 100 на-
учних радова. Реферати су 
обухватили широк спектар 
тема везаних за истражи-
вања и коришћење подзем-
них водних ресурса . Овом 
приликом, за веома плод-
ну дугогодишњу сарадњу, 

организатори су доделили 
захвалнице председнику 
општине Чајетина Милану 
Стаматовићу, и директору 
хотела „Олимп“ Миодрагу 
Илићу.

– Реч је о највећем на-
ционалном скупу хидро-
геолога са међународним 
учешћем, јер овде су и колеге 
из земаља региона – рекао је 
Дејан Миленић, председник 
Научног одбора. – Три дана 
ћемо дискутовати о стању 
подземних водних ресусра, 

и водоснабдевању Србије, о 
стању у геотермалној енер-
гији, у заштити подземних 
вода, и о актуелној пробле-
матици везаној за климат-
ске промене које се тичу свих 
нас, посебно у 21. веку, када 
се природни ресурси исцр-
пљују огромном брзином. 
Осврнућемо се и на стање у 
Чајетини и на Златибору, да 
видимо како што пре да ак-
туелизујемо Сушичко вре-
ло, које смо пре 10 година и 
увели у систем водоснадбе-

вања. Плодотворну дискусију 
имаћемо од Златиборског, 
локалног, до државног нивоа.

Организатор научног сим-
позијума је Рударско гео-
лошки факултет Универзи-
тета у Београду у сарадњи са 
Савезом инжењера и техни-
чара Србије, Инжењерском 
комором Србије, Српским 
геолошким друштвом, На-
ционалним комитетом (Ин-
тернационална асоцијација 
хидрогеолога) и Српском ге-
отермалном асоцијацијом.

ПОДЗЕМНО БЛАГО ЗЛАТИБОРА

Вода наша насушна
У златиборском хотелу „Олимп“ одржан је 16. Српски симпозијум  

о хидрогеологији са међународним учешћем

Председник научног одбора 
Дејан Миленић

Додела захвалнице председнику општине  
Чајетина Милану Стаматовићу

Три дана је 
 дискутовано  

о стању  
подземних водних 

ресусра,  
и водоснабдевању 

Србије, о стању  
у геотермалној  

енергији,  
у заштити  

подземних вода, 
и о актуелној 

проблематици  
везаној за  

климатске промене  
које се тичу  

свих нас
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143 ПРЕДШКОЛЦА У ПУ „РАДОСТ“ ЧАЈЕТИНА  

Ову радну годину дечји 
вртић „Радост“ почео 
је са 670 уписаних ма-

лишана у свим објектима, од 
чега су 143 предшколца који 
су распоређени у 9 група у 
Чајетини, Златибору, Кривој 
Реци, Мачкату, Сирогојну, 
Љубишу и Шљивовици. У 
вртићима ће се и ове годи-
не одвијати додатни програ-
ми –  часови физичке култу-
ре за децу средње, старије и 
предшколске групе, и ли-
ковне радионице, уз неизо-
ставну сарадњу са логопе-
дом који ће са децом ради-
ти сваког радног дана у пре-
подневној смени.                

– У Чајетини ћемо у овој 
радној години имати две 
групе припремног предш-
колског програма и више од 
60 малишана – каже Милан 
Туцовић, педагог ПУ „Ра-
дост“ из Чајетине. – Трудимо 
се, као и увек, да групе буду 
по прописаним нормати-
вима, па отуда толика ула-
гања у просторе, доградњу 

и реновирање како би деца 
имала што боље услове за 
рад. Радимо по новим осно-
вама предшколског програ-
ма „Године узлета“, што под-
разумева да деца, васпитне 
групе и васпитачи, уз роди-
теље и локалну заједницу, 
обрађују теме прилагођене 

узрасту деце за које искажу 
интересовање.              

Родитељи имају могућност 
изјашњења да ли желе да им 
деца бораве у целодневном, 
или полудневном боравку. 
Прва опција подразумева бо-

равак детета у припремном 
предшколском програму, уз 
проширене активности, два 
оброка и спавање, а код по-
лудневног боравка спроводи 
се основни програм рада са 
децом уз један оброк.                

– Трудимо се да им обез-
бедимо различите ресурсе за 

учење: надам се да време ко-
роне пролази и да ћемо више 
користити и локалну зајед-
ницу него што је то био слу-
чај претходних година – на-
ставио је педагог. – Трудимо 
се да деци усадимо размиш-

љање о појму целоживот-
ног учења, перманентног 
образовања, да их научимо 
како да искористе ресурсе за 
учење, и на који начин то да 
остваре. Да ли ће они у овом 
периоду научити да читају, 
или основне рачунске опе-
рације, није битно, јер ту је 
школа у којој их очекују так-
ве обавезе. Ми се овде једнос-
тавно трудимо да деца науче 
да уче из што више ресурса 
на отвореном простору, пу-
тем очигледности, а ми, ста-
рији, да им будемо само ис-
помоћ у том процесу.                

Проблем мањка простора 
јавља се и ове године у вр-
тићу на Златибору с обзи-
ром да има 42 предшколца. 
Добра вест у овом тренутку 
јесте да радови на доградњи 
објекта „Нарцис“ почињу 
ових дана. Радови ће бити 
обимни па самим тим из-
искују доста материјалних 
средстава и времена а завр-
шетак се очекује напролеће 
наредне године. 

Нова школска година, осим за 
ученике основних и средњих 

школа 1. септембра почела је и за 
шестогодишњаке који су у обавези 

да похађају припремни предшколски 
програм у трајању од девет месеци

Како да деца  
науче да уче
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Помен палим јунацима 
Великог рата на Цигли 
свечано је одржан у при-

суству представника општина 
Чајетина, Прибој, Рудо и Кнић, 
а ове године први пут су при-
суствовали и представници 
града Ужица и општине Више-
град. Присутне су поздравили 
Вукомир Божанић, председ-
ник ТУ Јабланица и покретач 
идеје о изградњи спомен-ком-
плекса на Цигли, као и Дра-
гољуб Богдановић, начелник 
општине Рудо, а уз њих и отац 
Радован Ћосић. У културно-у-
метничком програму су уче-
ствовали чланови КУД „Гружа“ 
из Кнића, певачке групе из Ру-
да и Чајетине, док су се с фру-

лом представили Марко Џам-
басовић из Чајетине и Драшко 
Спасојевић из Руда. 

Први белег официру
Споменик мајору Василију 

Луковићу и палим борцима 
у бици на Цигли 1914. годи-
не, подигнут је 2014, на стого-
дишњицу њихове погибије. На 
том узвишењу, које мештани 
златиборског села Јабланица 
називају Бијела Глава, одвија-
ла се једна од великих битака 
Великог рата у одбрани отаџ-
бине од завојевача на јужном 
крилу Дринског фронта.                  

– У величанственој победи 

српског срца и оружја авгус-
та 1914. године, ово место из-
дваја то што су војници свом 
мајору подигли крајпуташ 
који је стајао овде читав век 
– рекао је Вукомир Божанић, 
координатор и идејни творац 
спомен-комплекса. – То је ве-
роватно први спомен офици-
ру и војнику српске војске у 
Првом рату. Ово место окупља 
све нас због подсећања на то 
херојског доба, а оно ће на 
неки начин бити подстрек 
млађим генерацијама да ис-
праве оно што не радимо до-
бро неколико деценија уназад.                          

Подршку свечаном обеле-

жавању јубилеја и изградњи 
комплекса дале су општине 
Прибој и Рудо, чији су преци 
такође положили жртве на 
Цигли. 

Заједничка прошлост  
и будућност

– Налазимо се на месту 
које ваљда најбоље осли-
кава нашу заједничку про-
шлост, садашњост и будућ-
ност – опоменуо је Драгољуб 
Богдановић, начелник општи-
не Рудо. – Ово је место где су 
пре 108 година бранили част 
отаџбине српски добровољ-
ци из окупиране Босне и ре-

гуларна српска војска, а нат-
пис на каменој стени мајора 
Василија Луковића гласи – 
„Испунио си дужност према 
краљу и отаџбини, завидимо 
ти и поздрављамо породицу“ 
– је нешто што би требало изу-
чавати у војним школама, јер 
за мене је више него узвише-
ни јуначки чин војника према 
свом команданту, свом краљу, 
отаџбини и народу.  

У бици на Цигли, једној 
од првих у Великом рату, по-
гинуло је више од стотину 
српских војника, али и до-
бровољаца, чији број није ут-
врђен. Након читавог века тај 
крајпуташ је прерастао у спо-
мен-обележје изграђено пре-

ма идејном решењу вајара 
Владимира Митровића.                

– Ови борци што су страда-
ли овде, сви су били потомци 
косовских јунака који су били 
стуб и душа српске историје. 
То су јунаци, витезови и све-
титељи – рекао је отац Радо-
ван Ћосић.           

Идеја је да се ревитализо-
вани спомен-комплекс, обо-
гаћен додатним садржајима, 
свечано отвори за посетио-
це  до 2024. године, на обе-
лежавање десетогодишњице 
подизања споменика на Циг-
ли, најављено је из општине 
Чајетина.

Бранећи част 
отаџбине, 
овде је пре 
108 година, 
погинуло више 
од стотину 
српских 
војника, и 
добровољаца,  
чији број није 
утврђен

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА  
БИТКЕ НА ЦИГЛИ                       

У славу 
херојским 
прецима

Отац Радован Ћосић Драгољуб Богдановић
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ПЕНЗИОНЕРИ ИЗ ЛАКТАША НА ЗЛАТИБОРУ

Лет Голд гондолом,  
најдражи поклон  

Дружење најстаријих становника Чајетинe и Лакташа  
организовано је након паузе од четири године

Пре седам година потпи-
сана је Повеља о бра-
тимљењу пензионера 

Лакташа из Републике Српске 
са вршњацима из Чајетине, и 
од тада се пријатељство негује 
и проширује, а побратимство 
преноси и на најмлађе

Овом приликом пензионе-
ри су скупа посетили „Голд 
гондолу“, како би гости дож-
ивели тај несвакидашњи лет 
изнад најлепше српске пла-
нине. Како су и сами рекли, 
дружења им много значе, јер 
се опусте, размене искуства и 
удаље од брига свакодневице. 
Овогодишњем сусрету прису-
ствовало је око 50 „трећепози-
ваца“.             

– Након доручка, око десет 
сати, људи су се укрцали у ка-
бине гондоле – испричао је 
Славко Пантовић, председник 
Удружења пензионера општи-
не Чајетина. – Возили смо се 
до Торника и назад без пауза, 
како не би дошло да разила-
жења, јер већином су старији, 
и први пут се возе најдужом 
гондолом на свету... а неки су 
и први пут на Златибору. У на-
ставку смо планирали два сата 
шетње да би видели језеро и 
тржни центар јер су многи за-
интересовани за нашу злати-
борску пијацу с намером да 
купе нешто од сувомеснатих и 
млечних производа. У нашим 
претходним дружењима свако 
је стекао неког доброг позна-
ника, а ти људи једва чекају да 

се виде и дарују поклоне које 
су једни другима наменили.                       

Познато је да су пензионери 
из Лакташа пружали подршку 
у изградњи Гондоле од самог 
почетка, па су према речима 
најстаријих овај дан жељно 
ишчекивали.                

– Ја сам се чудио када су ми 
пре пар година објаснили шта 
је у плану, иако многи нису 

веровали да ће се тако нешто 
изградити – рекао је Душан 
Пролић. – Није прошло много 
времена и сада, када сам овде, 
не могу чак ни да препознам 
ово место, јер све је уређено, 
све дивно... свака вам част.            

– Вожња је дивна, као из 
снова, толико је удобно да је 
велики пропуст ако неко дође 
на Златибор а да се не провоза 

овом гондолом – задивљено је 
рeкао Милорад из Лакташа. – 
Јер само вожњом гондолом мо-
гуће је заиста сагледати Злати-
бор и околину без ограничења 
да се и шири и развија. 

– Са Златиборцима се дру-
жимо већ дуже време и див-
но нам је где год да смо, ако 
смо заједно – рекла је Благојка 
Маџерић. – А вожња гондолом 
је перфекција, чудим се они-
ма који се боје јер никаквог ни 
трзања нема, чак је удобније 
него вожња аутомобилом.              

– Лепо ми је било и волим 
што сам све ово видела и дож-
ивела – каже Љубица Павли-
чић. – Ја сам дете са села, не 
претерано школована, али во-
лим дружење. То је то...                  

Председник Удружења пен-
зионера Чајетина Славко Пан-
товић је истакао да је ово при-
лика да се људи друже, али и 
да анализирају ситуацију у 
својим организацијама на ни-
воу округа. 

Иначе, након вожње Злат-
ном гондолом организована 
је шетња центром Златибора, а 
у вечерњим сатима дружење с 
пензионерима општине Чаје-
тина у ресторану „Рујно“ на 
Златибору. 

Славко Пантовић

Благојка Маџерић Душан Пролић Љубица Павличић
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ИТАЛИЈА У ОЧИМА НЕМАЊЕ БОГДАНОВИЋА   

Његово дело још живи
У 

Библиотеци „Љубиша 
Р. Ђенић“ у Чајетини 1. 
септембра је отворена 

постхумна изложба фотогра-
фија архитекте Немање Бог-
дановића „Италија какву још 
нисте упознали“. Поставка је 
настала у протеклој деце-
нији, а одабир фотографија 
приказује Италију и њене ле-
поте са педесет културних и 
пет природних локалитета 
који се налазе на листи свет-
ске баштине УНЕСКО.            

Сунце изгрева у Пијен-
ци, шара преко поља Тоска-
не, сенчи улице Перуђе, поз-
дравља путнике на станици 
Пођибонзи, сакрива се иза об-
лака над Миланом, и можда 
залази у Сакро боску... Мож-
да поздравља оне који управо 

разгледају тако живе, умет-
ничке фотографије Немање 
Богдановића који је прешао 
пут дуг 30.000 километара да 
би нам представио Италију 
какву још нисмо упознали. 
Италију са њеним природ-
ним лепотама, богатом исто-
ријом, архитектуром, знаме-
нитостима, културом...    

Живот виђен кроз објектив
– Изложба показује тек 

део његове богате колекције 
настале путовањем кроз ту 

прелепу земљу. Током десе-
так година путовања Ита-
лијом Немања је посетио 
осамнаест италијанских ре-
гија, обишао више стотина 
места, а боље истражио 110, 
при чему је прешао пут од 
преко 30.000 километара. 
Одабир фотографија при-
казује Италију и њене лепо-
те, са педесет културних и 
пет природних локалитета 
који се налазе на листи свет-
ске баштине УНЕСКО – рекла 
је Немањина мајка, госпођа 
Снежана Богдановић, која је 
и отворила изложбу.               

Њен син је рођен у Аранђе-
ловцу 1987. године. Архи-
тектонски факултет је завр-
шио у Београду, а живео је 
и радио у Милану. Фотогра-
фијом је почео да се бави 
2006. године кад је добио за-
датак из области урбанизма 
да направи прву колекцију 
фотографија с циљем испи-
тивања урбаног простора. 
Од тада па до краја свог пре-

кратког живота, настало је 
десетине хиљада путопис-
них фотографија из разних 
земаља. О важности фото-
графије кроз време од њеног 
појављивања до данас, гово-
рила је на отварању Снежа-
на Ђенић, директорка библи-
отеке „Љубиша Р. Ђенић“ која 
је, између осталог, рекла:           

– Захваљујући развоју 
фото технике, фотографија 

почиње да бележи поједине 
историјске догађаје и друге 
значајне тренутке који ће 
бити сачувани за будућност 
као прецизна пројекција ви-
зуелних информација, а уз 
изузетно објективну веро-
достојност.         

Спасено од заборава
Немања Богдановић је 

доживео да своју по много 
чему богату изложбу од око 
50 фотографија представи 
само публици у Кладову. На-
жалост, у 34. години живота 
зауставило га је – срце: 31. 
маја 2021. године престало 

је да куца, али само за ову 
стварност.           

Он кроз своје фотогра-
фије, кроз овековечене лепо-
те места, људи или догађаја, 
кроз ухваћен сопствени од-
раз у каквом инспиратив-
но постављеном излогу, 
наставља да живи даље... 
Градови у којима је до сада 
изложба виђена, су Аранђе-
ловац, Топола, Рудник, По-

жаревац, Прибој, Нова Ва-
рош, Чачак и Чајетина. Уз 
помоћ Италијанског кул-
турног центра у Београду, са 
којим је Немања сарађивао, 
у плану је да буде поставље-
на и у неким местима која је 
овековечио. Јер...             

– Он није оставио само 
дивне фотографске мемоа-
ре, већ је припремио и уте-
мељио путеве којима ја, 
уместо њега, сада корачам, 
чинећи да он и његова дела 
живе – рекла је Немањина 
мајка.               

Мирјана Ранковић 
Луковић 
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Онако како су свог су-
грађанина и песника 
поштовали за живота, 

Чајетинци су показали да му 
и након смрти поштују дело, 
па је сала библиотеке била 
пуна. Оно што посебно ра-
дује је што је у публици било 
доста младих, управо оних 
за које је песник највише 
бринуо и писао.

Говорити о Михаилу 
Ћуповићу, значи причати 
с љубављу и поштовањем 
према Човеку и Делу. Вече-
ри сећања на овог писца које 
се у библиотеци у Чајетини 
одржавају на годишњицу 
његовог починка, то и по-
казују. Било да о њему говоре 
колеге песници, пријатељи 
или деца, увек ће се осети-
ти нијанса дивљења према 
ствараоцу, ентузијасти, и 
оснивачу важних манифе-
стација које и данас трају у 
Чајетини. 

Сви смо ми песници
– Михаило Ћуповић је чо-

век који је у мени оставио 
дубок траг и утицај и увек 
сам волела што, када говори 
своју поезију – а имала сам 
такав утисак – она настаје 
у датом тренутку, тренутку 
садашњем и да смо сви ми, 
у ствари, њени ствараоци – 
рекла је завичајна песни-
киња Јагода Јеремић.          

О Ћуповићу је говорила и 
Марија Вуловић, професор-
ка српског језика и књижев-
ности која такође пише по-
езију.              

– Када говорим о њему, 
никада на кажем да је један 
од наших највећих завичај-
них песника. Ја одговорно 
тврдим да он јесте највећи. 
Зашто? Имамо ми завичај-

них песника који су отишли, 
а бити песник значи живети, 
трајати, остати овде. А он је 
остао, живео, и писао одавде.                            

Песме Михаила Ћуповића 
заступљене су у многим ан-
тологијама, а о њему уче и 
млади Чајетинци. Неки од 
њих су расли уз Ћупове сти-
хове, а неки су их  ове вечери 
и говорили.                

Лена Јовановић из ОШ 
„Миливоје Боровић“ из Мач-
ката је за чика Ћупа, како су 
га звали, чула у четвртом 
разреду, а све његове песме 
су јој биле веома занимљиве 

и много су јој се допале. Њен 
нешто старији друг  Урош Се-
кулић, у више наврата је го-
ворио Ћупове стихове, а за 
ово вече је одабрао песму  
„Вукадин“.           

– Ове године мој дека је 
преминуо и он ме некако 
подсећа на Вукадина из пес-
ме, па ми је то помогло да је 
боље изрецитујем – рекао је 
момчић.    

Пут кроз поколења
Ленка Смиљанић, учени-

ца ОШ „Димитрије Туцовић“ 
из Чајетине, одабрала је да 

говори песму „Живот“ јер се 
завршава стиховима који су 
и мото за ове вечери сећања 
– „И када те нема – треба да 
те има“. Њена бака је стано-
вала у комшилуку Михаи-
ла Ћуповића, и показивала 
јој је као малој, записе које 
је чика Ћупо за собом оста-
вио па се тако упознавала с 
његовом личношћу, а затим 
и са делом.                 

– Он је стварно био вели-
ки писац –  закључује Лен-
ка која је пре две године већ 
објавила своју прву књигу 
песама.              

– Ја сам одрастала уз 
песме Михаила Ћуповића 
јер ми их је, од кад знам 
за себе, бака рецитовала, 
а временом сам их и сама 
научила напамет – рекла 
је Вања Вуловић, ученица 
ОШ „Димитрије Туцовић“ 
из Чајетине. – А затим, на-
кон баке, читали су ми их 
мама и тата, а ја сада реци-
тујем секама Сари и Сањи. 
Мислим да Михаило Ћупо-
вић живи кроз све нас – 
кроз своје песме, а то је пра-
ва суштина.         

Мирјана Ранковић 
Луковић

МИХАИЛУ ЋУПОВИЋУ СА ЉУБАВЉУ  
И ПОШТОВАЊЕМ         

И кад га нема  
– треба да га има
Вече посвећено овом писцу одржано је 13. септембра  

у библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини
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У галерији Културног 
центра на Златибору 
почетком септембра 

је отворена изложба слика 
и скулптура Ане Лазић из 
Ужица.            

– Природу треба умети 
посматрати, схватити муд-
рост њеног трајања и моћ 
обнављања, снагу, смире-
ност и равнотежу којом она 
делује надахнујуће и на нас 
– порука је младе ужичке 
уметнице која своја дела на 
платну, камену или дрвету 
ствара управо према тој за-
мисли.           

– Моја инспирација је 
природа и много времена 
волим да проводим у њој, 
посебно у овом нашем ок-
ружењу као што су Злати-
бор и Тара и ту црпим сву 
инспирацију коју претачем 

у своја дела – истиче аутор-
ка. – Скулптуре су примарне, 
прво њих радим. Ове слике 
су настале у време короне, 
када смо били скучени међу 
четири зида. Никада их до 
сада нисам излагала, па је 
ово премијерно за злати-
борску публику. Иначе, не-
мам фазу у којој кажем „сад 

ћу да радим скулптуру, или 
слику, сада ћу да радим у др-
вету или камену“... Све ми то 
дође у тренутку, па како ме 
понесе инспирација – тако  
и радим.            

Након Уметничке школе 
у Ужицу, Ана је дипломира-
ла и на Факултету примење-
них уметности у Београду на 

смеру примењено вајарство. 
Затим је љубитељима умет-
ности приређивала само-
сталне изложбе широм Ср-
бије и за свој рад је више 
пута награђивана. Имала је 
учешће и на колонијама, као 
и у уметничким радионица-
ма за дизајн накита, умет-
ничке керамике, и вајарске, 
уметничке колоније у дрве-
ту. О својим узорима каже:          

– Имам их више и не могу 
никога да издвојим. Сви су 
на свој начин посебни и ути-
цали су на мене кроз школо-
вање, касније и кроз ствара-
лаштво, али се трудим да оно 
што ја осећам и желим – из-
несем, а одувек да то буде 
оригинално.              

Планови за даље су, каже, 
рад на већим форматима. То 
јој је тренутно изазов.

ИЗЛОЖБА АНЕ ЛАЗИЋ

У складу са природом

Књижевница Тијана Дамјановић која 
ствара под псеудонимом Аурора Бо-
рис, представила је публици у га-

лерији Културног центра Златибор своју 
књигу „Инверзија“. Ауторка је уз пратњу 
гитаре поделила предивну причу и нео-
бична искуства о идеји настанка свог де-
ла, али и о њеном главном актеру – Јаго-
шу Чарапићу.                 

– Књига је пуна хумора и има много 
духовних савета, али је у бити спој ду-
ховног и комичног – рекла је Аурора. 
–   Представа главног јунака   и његов 
необичан  начин живота су ми дошли 

сасвим спонтано. Имала сам намеру да 
напишем књигу, али тај конкретан мо-
менат одабрао је Бог. 

Ово је дело о Јагошу и његовом путу 
спиритуалног раста који открива 
прегршт алатки за духовни раст и развој, 
приказан на веома необичан начин. Уз 
помоћ ове књиге могуће је научити како 
да се превазиђу опасне емоције као што 
су бес, осуда и огорченост, а да се уједно 
смејете на том путу учења. 

Посетиоци су те вечери били у прили-
ци да уживају и у поезији младе књи-
жевнице коју је читала – њена мајка. 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ “ИНВЕРЗИЈА“ АУРОРЕ БОРИС

Пут којим се ређе иде
У галерији 
Културног 

центра Златибор 
представљена 

је књига 
„Инверзија“ младе 

уметнице. Ово 
дело је спој 

духовности и 
хумора, и нуди 

савете како 
превазићи тешке 
емоције уз помоћ 

смеха    
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Афоризми са конкурса  
из 2013. године     

Године 2013. у конкуренцију за најбољи афоризам ула-
зили су искључиво они афоризми који се баве одго-
ворима на питање шта деца, од предшколског до 
средњошколског узраста, мисле о школи, другарству, 
родитељима, политици, новцу, спорту, музици...

1.  Наставниче, не желем да Вас плашим, али тата је 
запретио ако добијем кеца, неко ће добити батине. 
 (Саво Мартиновић)

2.  Од мог одласка у школу, највише користи има обућар. 
 (Раде Ђерговић)

3.  Све што је лепо има крај. Зато ће моји родитељи доживотно 
да буду у браку.  (Катарина Крстајић)

4.  Моји родитељи не желе да чују шта причам. Зашто ме онда 
прислушкују?  (Боран Поповић)

5.  Знам да не потичем од мајмуна.Мама стално виче на тату: 
„Коњу један“.  (Ристо Филчевски)

6.  Мама ми је урадила домаћи из математике, тата из српског. 
А опет ја морам у школу!  (Владимир Драмићанин)

Златиборизми
Душана Видаковића

Златибором ћу те. 
А надам се да ћеш и ти мене. 

Свако додатно објашњење 
било би сувишно. 
Довољно је рећи – Златибор. 

Мислим о Златибору. 
Дакле постојим.

Златиборизам – виши ниво 
оптимизма. 

Шанса чекана читавог живота. 
Чека да се укаже на Златибору.

Није нужно бити перфектан. 
Довољно је бити на Златибору.

Узалудна је потрага за идеалним 
на Златибору. 
Читав Златибор је идеалан. 

Осуђен је на неуспех. 
Ко на Златибору тражи 
оправдање за неуспех.

Далеко је решење проблема. 
Колико и Златибор. 

Скокнућу до Златибора. 
Чим уграбим мало времена између 
два боравка на Златибору.

Доста сам радио против себе. 
Одох на Златибор. 
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Најновији филмски на-
слови, српска оства-
рења и велики свет-

ски блокбастери сада се мо-
гу гледати у чајетинском 
биоскопу без чекања. 

Најсавременија биоскоп-
ска опрема са ласерским 
пројектором четврте гене-
рације каквих има још два 
у Србији, ново платно и оз-
вучење као и наочаре за 3Д 
филмове обезбеђују много 
бољи угођај за посматраче 
у односу на стари Дом кул-
туре. Нова опрема омогућује 
да се филмови без одлагања 
могу гледати у Чајетини.                        

“Поново ради биоскоп“
– Позивам грађане да дођу 

и да виде, jер то не може да 
се опише речима – каже ди-
ректор Културног центра Ни-
кола Смиљанић. –  Пре свега 
мислим на квалитет сли-
ке и звука, као и 3Д пројек-
ција које су феноменалне. 
Осећај је савршен, најбоље 
што може да се доживи у би-
оскопу. Опрема коју поседу-
јемо омогућује да онога дана 

када је премијера у Београ-
ду или широм света, буде и 
у Чајетини. Нећемо чекати 
као некада по месец-два да 
се филм води и у Чајетини... 
чиме се губи драж.                           

Биоскопска сезона отво-
рена је крајем лета са по-
себним филмским данима 
и пројекцијама филмова 

као што су „Топ Ган“, „Мал-
ци“, „Звер“, „Базсветлосни“, 
„Лоши момци“, „Ала је леп 
овај свет“,“Крадљивац не-
вести“ и „Карта за рај“, док су 
током октобра на репертоару 
цртани филмови „100% вук“, 
„Шапе гнева“, „Финикове 
авантуре“ и „Дечак делфин“, 
као и „Света Петка“, „Ава-

тар“, „Траг дивљачи“ и „Црни 
Адам“. У Дому културе уведе-
на је могућност колективних 
посета пројекцијама у окви-
ру прослава дечјих рођенда-
на, а једна од погодности је и 
бесплатна улазница за треће 
дете у породици.               

– Увели смо редовне 
пројекције, али ћемо неке 
филмове проказивати управо 
на дан премијере, углавном 
домаће. На цртаним филмо-
вима сала је махом попуње-
на, на играним је за сада било 
мање гледалаца, али та ре-
клама од уста до уста однос-
но искуство о гледању фил-
ма које људи пренесу својим 
пријатељима је оно што пуни 
салу за сваку следећу пројек-
цију. Људи полако схватају 
шта имамо овде, било би ми 
драго да им приближимо 
што више сам доживљај, и да 
Дом културе постане место за 
дружење. Једноставно, да Дом 
културе широм отворимо на-
шим грађанима.        

Место културног издизања
Дом културе Чајетина 

ће бити и домаћин за до-
гађаје и организације, сек-
ције и уметничка друштва 
општинe Чајетина, а на-
ставља позоришним пред-
ставама.                 

– Следећа представа је ка-
баре Микија Дамјановића 6. 
октобра, затим „Ноћ богова“ 
са Војином Ћетковићем. На 
свим представама после от-
варања реновираног Дома 
културе тражила се карта 
више, сала је била пуна до 
врха. Настављамо на висо-
ком нивоу да испуњавамо 
циљеве које смо себи зада-
ли. Имаћемо и наступе кул-
турноуметничких друшта-
ва, а прилагођаваћемо се 
са распоредом па позивам 
грађане да се ближе обавес-
те на нашим каналима за 
комуникацији – закључио 
је Смиљанић.                         

О свим програмима у 
Дому културе може се ин-
формисати путем профи-
ла на друштеним мрежама, 
информативног монитора 
испред Дома, на огласним 
таблама као и на порталу 
Златибор прес.  

НАЈСАВРЕМЕНИЈИ  УСЛОВИ  У ДОМУ КУЛТУРЕ                      

Ново рухо, нова 
технологија

У реновираном Дому културе у Чајетини обезбеђени 
су најбољи услови за филмске пројекције, а крајем 
лета је покренут редован биоскопски репертоар
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Представници ПД „Алек-
сандар Џавовић“ из 
Чајетине и водичи пла-

нинарских клубова „Рујно“ и 
„Оморика“ из Ужица, поста-
вили су 10. септембра спо-
мен плочу на месту где је 
2016. године несрећним слу-
чајем живот изгубио Алек-
сандар Џавовић.             

До врха Канин на Јулијс-
ким алпима дошле су две 
групе. Лакшом страном за 
пењање ишла је група пред-
вођена Слободаном Стефа-
новићем, водичем и осни-
вачем клуба „Оморика“, а 
друга група, предвођена 

Дејаном Томићем, такође 
искусним водичем из клу-
ба „Рујно“, стигла је оном 

тежом страном. Задржали 
су се испод врха Монте Ка-
нин, крај ферате Јулија, да 

би на достојан начин ода-
ли почаст погинулом пла-
нинару. Свеће су запалили 
и Александрови родитељи, 
и другови из планинарс-
ког друштва које носи ње-
гово име. Временски усло-
ви били су им наклоњени, 
кажу из чајетинског пла-
нинарског друштва, па су 
безбедно успели да поставе 
спомен обележје, након чега 
су наставили успон ка врху.           

Алпиниста Александар 
Џавовић погинуо је пожи-
вевши тридесет једну, у не-
срећи на италијанском делу 
Алпа јуна 2016. године. 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ АЛЕКСАНДРУ ЏАВОВИЋУ НА АЛПИМА  

За вјеки 
вјекова



26септембар 2022. године ДЕШАВАЊА

Од настанка цивилиза-
ције увек је било оних 
који су путујући тра-

жили бољи живот. Јер, сигу-
ран и сталан посао, стално 
место боравка за породицу, 
или нешто друго што везује 
већину људи за места борав-
ка, сушта су  супротност жи-
воту којим битишу ови пут-
ници-номади. Такав је и пар 
из Јужне Америке, Матијас и 
Алејандра који већ годинама 
истражују свет, а ових дана 
пут их је нанео и у Чајетину              

Иако делује као да је по-
требно доста новца за дугачко 
путовање које води око света, 
није увек тако, тврде Алејан-
да и Маријас. Некима у Ср-
бији ни 400 евра није довољ-
но за кратко летовање у Црној 
Гори, а некоме је та сума до-
вољна да прође два конти-
нента! Све је ствар сагледа-
вања потреба – причају ово 
двоје добрих студената који 
су рођени у сиромашним де-
ловима Аргентине и Колум-
бије, где непрекидно трају 
или сукоби, или инфлација  

Блокада у глави
Како изгледа путовање 

које траје годинама? Прва 
блокада коју људи углавном 
имају је мисао да не може да 
се путује без сталног прили-
ва новца. У стварности се по-
казало да је посао у оваквом 
случају само варијабилан и 
привремен, али довољан да 
обезбеди довољно средстава 
да се пристигне до следећег 
одредишта где се праве пла-
нови за даље.                           

На које се све начине 
путује, тешко је дати одговор, 
јер подразумева сваки вид 
сналажења, а модерно вре-
ме и коришћење интернет 
сајтова попут коучсурфин-
га или бивелкома омогућују 
да се лакше нађе бесплатан 
смештај.  Сајт попут workaway 
функционише тако што омо-
гућава путнику номаду да 
своје услуге нуди, на пример, 
ринтајући на фарми, или по-
мажући у кућним послови-
ма, а све за храну и смештај.              

Како обоје наводе, најте-
же је начинити први корак, 
јер је то уједно и одлука о 
напуштању зоне комфора 

и свакодневног начина жи-
вота, а сама чињеница да се 
иде у непознато уме да буде 
тескобна одлука.           

А шта је то што их је нате-
рало да наставе са оваквим 
начином живота који се то-
лико разликује од онога како 
су пре живели?

Осећај да нису господа-
ри свог времена, свог живо-
та, бескрајно радно време уз 
минималне плате... А онда 
спознаја да могу да живе 
слободније и боље, а да при 
том упознају свет.     

Како обићи свет
Упознали су се када су во-

лонтирали на броду у Тан-
занији, где су се раздвојили, 
али судбина их је поново 
спојила и од тад су решили 
да путују заједно.                   

Пут собом носи ризике 
или исписује анегдоте, тако 
се Марку десило да су га 
опљачкали у земљама ис-
точног света, а доживео је 
и претње пушком, али га то 
није зауставило да иде даље. 
У Кини се догодила и једна 
анегдота у тамошњем јав-

ном тоалету који је прављен 
тако да нема врата, па са-
мим тим ни приватности. 
Али, када си гост – прихва-
таш различитости култура 
земље у којој си, кажу они. 
На питање колико су до сад 
обишли земаља одговарају – 
отприлике око шездесет.        

На свету постоје две врсте 
људи: они који причају да ће 
урадити нешто, и они који то 
и ураде. Тако и у овом слу-
чају долазимо до закључка 
да је увек битно начинити 

први, макар и мали корак, 
јер свако, па и нај веће оства-
рење је започето малом ко-
раком,  они деле савете како 
га начинити           

Када се све сагледа, на 
крају морамо да се сложи-
мо да је номадски живот 
умногоме различит од оно-
га каквим већина људи да-
нас живи. То је живот са 
мноштвом одрицања и ри-
зика, али исто тако и са ис-
куством које не може да се 
опише речима док се не до-
живи, са успонима и падо-
вима, али и са потпуном 
слободом, без свакодневних 
обавеза. Засигурно, тај на-
чин живота није за сваког, 
и само храбри који се усуде 
да закораче ногом у свет ис-
кусиће друго значење живо-
та. И када се врате, више ни-
када неће бити исти, јер су 
осетили укус слободе након 
којег је тешко повиновати се 
старим обавезама и архети-
повима које су некада сма-
трали нормалним. Такво је 
искуство које нам је пренео 
овај пар из Јужне Америке,  
а који је већ после овог раз-
говора кренуо на ново место, 
јер у новом дану су већ на 
другој локацији која ће им 
даривати нову авантуру.

НОМАДИ У ЧАЈЕТИНИ 

Пут у слободу
Иако делује као да је потребно доста новца за дугачко 

путовање које води око света, није увек тако,  
тврде Алејанда и Маријас из Јужне Америке

Пут собом носи ризике  
или исписује анегдоте
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Током планинарске ак-
ције коју је организо-
вао ПК „Торник“ пово-

дом Дана пешачења, стаза 
је водила кроз центар Чаје-
тине, ка Мушветама, затим 
уређеном планинарском 
стазом преко Оманице до 
видиковца на Градини, који 
је са 1.146 метара највиши 
врх на овој стази. 

– Годинама уназад се ор-
ганизује Дан пешачења, под 
покровитељством Планин-
ског савеза Србије, а код нас 
то организује ПК „Торник“ 
из Чајетине – рекао је Мар-
ко Џамбасовић из овог клу-
ба. – Ове године на стази је 
било око двеста учесника и 
задовољни смо одзивом, а и 
време нас је послужило.                     

Учествовали су и учени-
ци ОШ „Димитрије Туцовић“ 
из Чајетине и са Златибора, 
из Угоститељско-туристичке 
школе с наставницима роди-
тељима, чланови спортских 
и других планинарских клу-
бова и сви су успешно пре-
шли 7,5 км са 360 метара ку-
мулативног успона како би 
стигли до циља. Пауза на 
Градини омогућила им је да 
уживају у прелепим пејза-
жима који се пружају уоколо, 
а видици досежу од Треска-
вице на западу, до импреси-
вног Ртња на истоку.                    

Највећи број учесника 
била су управо млади, а у 
разговору са њима, нисмо 
могли а да не приметимо 
њихово одушевљење долас-
ком на циљ – на врх Градине. 

– Увек сам расположена за 
планинарење, јер много вре-
мена проводимо на телефо-

ну, а ово је добар разлог да 
изађемо напоље и дружимо 
се – рекла је Мина Радибра-
товић. – Прошле године ни-
сам учествовала на овој ак-
цији, али сам раније ишла 
на Градину и волим да пла-
нинарим.                

Током овогодишњег пеша-

чења, Крста Шундерић је био 
највремешнији учесник:  

– Први пут пешачим с овом 
групом младих учесника и 
радујем се што сам кренуо 
са њима. Јесте да сам најс-
тарија особа у овом младом 
друштву, али није ми било 
тешко попети се на врх јер ја 
и иначе свакодневно шетам.                 

Повратак је био преко на-
сеља Потоци, Никића шума 
и Шиповика, све до почетне 
тачке, одакле су и кренули. 
Након Дана пешачења, ПК 
„Торник“ је већ 17. септембра 
организовао  традиционал-
ну планинарску акцију под 
називом „Видиковци Злати-
бора“ за све љубитеље при-
роде који негују здрав начин 
живота.

Планинарски клуб  „Торник“ из Чајетине и ове године је успешно одржао акцију 
шетње поводом Међународног дана пешачења, који се обележава од 2014.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПЕШАЧЕЊА                

Шетња до здравог 
живота
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ЗНАЧАЈНО УНАПРЕЂЕНА ПОНУДА ТРК „ЗЛАТИБОР“

На светском нивоу
Туристичко рекреативни комплекс Златибор, са 10.000 квадратних 

метара, нуди смештајне, угоститељске и спортске, па и забавне садржаје

У протеклом периоду при-
ступило се обнови по-
стојећих и изградњи но-

вих садржаја Туристичко рек-
реативног комплекса, почев-
ши од реконструкције соба на 
другом спрату, постављања но-
вих, економичнијих рефлекто-
ра у спортској дворани, опре-
мања сале са 50 места за ра-
дионице или семинаре, и из-
градњи новог вешераја, до по-
стављања соларних панела на 
крову, па је овај објекат у пра-
вом смислу речи постао енер-
гетски самоодржив.

Гости су рекли своје
– Уз подршку општине Чаје-

тина значајно је унапређена 
понуда овог комплекса – нагла-
сио је директор ТРК Златибор 
Никола Новаковић. – Недавно 
је завршена реконструкција 13 
смештајних јединица које се 
налазе на другом спрату, што 
нам је битно због све већег 
интересовање спортских еки-
па које код нас реализују своје 
припреме и нека такмичења. 

Заиста, већ током прошлог 
месеца Туристичко рекреатив-
ни комплекс Златибор угостио 
је неколико сениорских екипа, 
које су поред смештаја у новом 
руху имале и одличне услове за 
тренинге!                 

– Оно што је такође новина 
– наставио је Новаковић, – то 
је да смо у спортској дворани 
поставили нове, знатно еконо-
мичније рефлекторе. Са жељом 

да  заокружимо понуда компле-
кса, недавно смо отворили и ве-
шерај који је на располагању и 
трећим лицима, а опремљена је 
и сала с могућношћу преграђи-
вања за семинаре и радионице 
капацитета до 50 места.                   

Свакако најзначајнија инвес-
тиција коју су завршили је по-
стављање соларних панела на 
крову комплекса. Овој значај-
ној инвестицији претходила је 
санација кровне конструкције 
на којој су постављени панели 
снаге 500 киловата. Сада обје-

кат, поред сопствене воде, има 
и електричну енергију што га 
чини енергетски ефикасним, 
а то значи да ће се трошкови 
функционисања комплетног 
објекта бити смањени на ми-
нимум. 

Од кафића до спа центра
У оквиру овог туристичко ре-

креативног комплекса послује 
и модеран „Спорт кафе“ у коме 
слободно време могу да прове-
ду како гости комплекса, тако 
и сви становници и посетиоци 

Златибора, уживајући у богатој 
понуди пажљиво одабраног ме-
нија, независно од пансионског 
дела понуде.                        

Директор Новаковић је наја-
вио да се у наредном периоду 
планира и изградња „спа цен-
тра“, пре свега за потребе спор-
тиста, али који ће моћи да ко-
ристе и комерцијални гости. 

– Планирана је и адаптација 
и санација соба на трећем сп-
рату, што је значајно већи по-
духват од овог што је недавно 
завршен – додао је директор. 
– Смештај задовољава најви-
ше стандарде, па су капаците-
ти стално попуњени. Већ сада 
постоје резервације за наред-
ну, како зимску, тако и летњу 
сезону.                   

Туристичко рекреативни 
комплекс Златибор ће од 16. 
октобра поново бити домаћин 
Регионалне АБА 2 кошаркаш-
ке лиге. 

– У сарадњи са нашим шам-
пионским клубом „Златибор 
Голд гондола“ и ове године ћемо 
бити једини домаћини два ба-
лон такмичења АБА2 лиге коју 
су наши момци прошле године 
и освојили – закључио је Нова-
ковић. –  Први балон је у окто-
бру, други у новембру, када ће 
Златибор поново бити домаћин 
најбољим екипама бивше Југо-
славије и региона. Све поменуто 
је још један показатељ да може-
мо да одговоримо свим захте-
вима свих, чак и најпробирљи-
вијих гостију. 

Директор ТРК Златибор Никола Новаковић

Објекат енергетски самоодржив: соларни панел на крову
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ПРВА ТРИБАЛИОН ТРКА НА ЗЛАТИБОРУ  

Нови спорт уз старо 
дружење

Осма трка с препрекама одржана је први пут код нас. У свету популарна  
манифестација окупила је око две хиљаде учесника, који су овде тестирали  

своје лимите, уживали у дружењу и погледу који наша планина нуди 

Ова адреналинска трка 
се одржава у лепим, и 
у ружним временским 

условима – рекао је Драгиша 
Николић, организатор. – Да-
нас није било сјајно, али су 
људи задовољни и то је нај-
битније. Ово је осма Трибали-
он трка, први пут код вас, на 
Златибору и на Торнику, тако 
да је и нама то прва „селидба“ 
са Таре на којој смо до сада 
били. Природа је прелепа, 
руте су по нама заиста добре, 
а сачекаћемо утиске учесни-
ка што нам је најрелевантније.  

У организацији Трибалион 
тима, постављање препрека 
обавила је екипа која је цео 
месец боравила на Златибору. 
Трка се састојала од две руте, 
краће стазе од 12 км, и друге 
десет колометара дуже. Дужа  
је била обогаћена преласком 
преко Рибничког језера, где су 
тестирани најспремији, а оста-
лима је остављен „манки бар“, 
пењање уз канап, пузање кроз 
блато, бацање копља и многи 
другачији изазови.                      

– Жаргонски да се изразим, 
добили смо планину „на по-
клон“, а ми смо правили руту. 
Део екипе који се бавио рута-
ма са препрекама боравио је 
овде месец дана, јер и само 
постављање препрека траје 
доста дуго.                          

Суштина трке није само у 
померању граница издржљи-
вости, већ и у упознавању и 
дружењу. У трибалион кара-
вану постоје летње и јесење 
трке, а у плану је и органи-
зовање зимских догађања на 

којима би учествовало мање 
људи.                    

– С обзиром да је ово пери-
од након одмора, то ни људи 
нису у пуном тренингу као што 
су у пролеће, па знам да нам је 
ово најмасовнија јесења трка 

до сада. Мајска трка ће веро-
ватно бити одржана на Тари, а 
постоје још неке идеје о зим-
ским тркама.                 

Трибалион трка је једин-
ствена и једна од масовнијих 
организација која окупља 
људе из разних крајева Србије, 
Балкана и шире. Трка на Тари 
је већ препознатљива, а ово је 
нови корак ка упознавању но-
вих предела и људи, али и да 
се искористе потенцијали Зла-
тибора ради дружења. Упо-
знавање новог спорта и старе 
рекреације на Златибору на-
ставиће се и убудуће, јер је у 
плану прављење нових рута и 
поновно окупљање. 
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Недавно је на Аутодро-
му „Гробник“ у Хрват-
ској одржано првен-

ство Алпе Адрија у брзинском 
мотоциклизму које се, поред 
европског, бодује и за нацио-
нални шампионат. Уз много-
бројне клубове из наше земље 
наступао је и клуб АМКК „Зла-
тибор“ са својим такмичари-
ма. 

У класи 1000 формула на 
суботњој трци Жељко Вара-
гић је освојио друго место, док 
следећег дана у тешким усло-
вима због кише која је падала 
све време, однео победу.

У класи 1000 SS Горан Стоја-
новић је после пада на другом 
тренингу који се догодио у пе-
так био принуђен да наступи 
на позајмљеном мотоциклу, 
али је ипак освојио треће ме-
сто на првој, и друго место у 
другој трци.

Последња трка ового-
дишњег шампионата Србије, 
али и предпоследња трка бал-
канског надметања, одржана 
је протеклог викенда на стази 
НАВАК. Суботње тренинге као 
и трке у свим класама пратила 
је обилна киша. Због тешких 
услова за вожњу многи такми-
чари нису успели да се домо-
гну циља. 

Недеља је осванула са сун-

цем које је стазу просушило 
и такмичење је настављено у 
„нормалним условима“. Стоја-
новић је после дуге борбе са 
колегама из Бугарске изборио 
другу позицију у укупном по-
ретку, док је Варагић завршио 
као четврти, односно други у 

домаћем шампионату. Овом 
трком Варагић и Стојановић 
овогодишњу такмичарску се-
зону завршавају као вице-
шампиони у својим класма. 
Остали такмичари Мото клу-
ба „Златибор“ нису освојили 
висока места али су својим 

одличним вожњама допри-
нели да наш клуб такмичар-
ску 2022. годину заврши као 
трећепласирни. 

Зхваљујемо Општини Чаје-
тина и нашим спонзорима на 
помоћи која је била драгоце-
на..

АМКК ЗЛАТИБОР ВИЦЕШАМПИОН АЛПЕ АДРИЈА

И ми возаче  
за трку имамо
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ОДБОЈКАШИЦЕ „ЗЛАТИБОРА“ – НАШ ПОНОС

Шампионке  
за сва времена

Екипа „Јединства“ савладана је са 3:1 , по сето-
вима (25:23; 25:18; 24:26; 25:20), уз одличну 
атмосферу у Спортској дворани у Чајетини. 

Другу годину заредом одбојкашки клуб „Злати-
бор“ почиње нову сезону освајањем трофеја. По-
ново је тим Станка Брашанца најбољи у региону, 
у првостепеном Купу Србије.                

– Утакмица је била занимљива, малтене као 
првенствена – каже тренер Станко Брашанац. – 

И нама и „Јединству“ су недостајале неке игра-
чице па је у том смислу утакмица била као 
тренинг, да се сагледа докле смо стигли у при-
премном периоду, и да ли би требало неки од 
сегмената да се појача или смањи. Ипак, ово 
финале првостепеног Купа са собом носи и так-
мичарски карактер. 

И капитенка Александра Пантовић је задо-
вољна својим саиграчицама:              

– Утакмица је била очекивано тешка. Екипа 

„Јединства“ је изузетно добра, и такмичићемо се 
са њима у Првој лиги Србије. По мом мишљењу, 
биће у врху табеле. Велики је успех што смо у 
седам дана савладали два тима која имају ис-
куства са много јачим екипама. За нас, који се 
тек прикључујемо том рангу, ово је леп поче-
так и надам се да ћемо наставити са победама.                

„Златибору“ предстоји још једна утакмица за 
улазак у главни жреб Купа Србије међу 16 нај-

бољих клубова, а претходно су у овом такми-
чењу побеђени „Слобода“ из Чачка и „Таково 
Звезда Хелиос“.             

Да подсетимо, „Златибор“ је летос освежио 
играчки кадар повратком Александре Спасе-
нић и доласком Ксеније Перић, а клуб је не-
давно објавио ангажовање и повратница Анице 
Нинчић и Јоване Радановић. Уз останак окосни-
це тима из прошле сезоне чајетинска публика 
може очекивати добре мечеве у новој сезони.  

Одбојкашице „Златибора“ освојиле су првостепени  
Куп Србије победом над екипом „Јединства“ чиме  

су одбраниле трофеј освојен пре годину дана                

Другу годину заредом нову сезону почињу освајањем трофеја
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Може и мора много боље: детаљ са једног од раније одиграних мечева наше екипе

„ЗЛАТИБОР“ У НЕСТАБИЛНОЈ ФОРМИ

Бродолом на помолу                   
Фудбалери „Златибора“ су у низу променљивих резултата па су после  

11 одиграних кола пали на последње место на табели Прве лиге Србије

Поразом од „Инђије“ у 
деветом колу потврђе-
на је нестална форма. 

Тим Предрага Ристановића 
је на Швајцарији изгубила 
са 3:2 од кандидата за виши 
ранг, што је био први по-
раз код куће. Утакмица је 
одлично почела за домаће 
јер су повели голом Мила-
новића већ у петом мину-
ту. Ипак, гости су дошли до 
изједначења поготком бив-
шег играча „Златибора“ Ни-
коле Недељковића, а потом 
и вођства голом Стојановића 
из пенала у 66. минуту. Ново 
поравнање донео је нападач 
Чајетинаца Чумић у 77. мину-
ту, али одбрана „Златибора“ 
није издржала јер је пет ми-
нута касније победу „Инђији“ 
донео Драган Радосављевић, 
још један бивши играч „Зла-
тибора“.                 

Био је то пети пораз „Злати-
бора“ у такмичењу, а у прет-

ходном колу је изгубио и од 
„Радничког“ у Сремској Ми-
тровици.     

Буђење наде
Пре две недеље је стање из-

гледало донекле боље, јер су 
Чајетинци победом против 
„Слободе“ прекинули серију 

од пет утакмица без тријум-
фа. Тешко је било поверова-
ти да ће екипе „Златибора“ и 
„Слободе“ показати на Швај-
царији праву голеаду бројним 
љубитељима фудбала, али је 
чајетински тим на домаћем 

терену са 4:1 славио у локал-
ном дербију. Златиборцима 
се донекле и вратила срећа 
за претходне мечеве, када 
није постигао више од једног 
гола. Имали су Ужичани ини-
цијативу на Златибору, али 
су домаћи искористили своје 
шансе и тако крунисали пре-

познатљиву игру која се ба-
зира на чврстој одбрани и бр-
зим трансферима у напад. То 
је био најбољи меч „Златибо-
ра“ у сезони, али таква игра се 
није поновила у наредна два 
кола. Утеха је била и победа 

против „Мокре Горе“ у Купу 
Србије, са којом је изборен 
пласман у шеснаестину фи-
нала најмасовнијег фудбал-
ског такмичења у земљи.    

Поглед с дна
Чајетински тим је у 10. колу 

на гостовању против „Метал-
ца“ освојио девети бод у овој 
сезони, али је пао на последње 
место на табели због ремија 
„Радничког“ и „Трајала“. „Зла-
тибор“ је у финишу меча у 
Горњем Милановцу остао са 
10 играча због црвеног карто-
на Вукмировића, али је успео 
да сачува мрежу и оствари 
трећи реми у шампионату.              

Утакмица 11. кола против 
„Сремске Митровице“ је од-
ложена, а екипу у октобру 
очекују мечеви са „Мачвом“, 
„Лозницом“ и „Радом“, и ше-
снаестина финала Купа Ср-
бије против „Чукаричког“ код 
куће.  

Екипу у октобру очекују мечеви  
са „Мачвом“, „Лозницом“ и „Радом“,  

и шеснаестина финала Купа Србије  
против „Чукаричког“ код куће


