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Куповином хале на Зла-
тибору, реконструк-
цијом хале у Чаје-

тини, изградњом гондоле, 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода,  успели смо 
да велике инвестиције завр-
шимо и нећемо их више има-
ти у буџету. Остаје нам да се 
у наредном периоду окрене-
мо пројектима о којима већ 
годинама причамо и ономе 
што нас годинама чека, а то 
је, поред осталог, спајање Зла-
тибора и Чајетине преко Кал-
дрме. Предстоји нам израда 
пројектних решења на том 
плану. Идеја је такође да се 
уради стаза са одмориштима 
од Јеврејског брда на Злати-
бору, па до Чајетине, како за 
пешаке, тако и за бициклисте. 
Очекује нас и у Чајетини по-
сао који смо урадили на Зла-
тибору, а то је решавање фе-
калног колектора и одвођења 
површинских вода.”

Ово у разговору за новем-
барски број «Златиборских 
вести» каже Милан Стама-
товић, председник Општине 
Чајетина, најављујући нове 
пројекте и нове послове, а по-
сле озбиљних инвестиционих 
улагања на Златибору која се 
крајем ове године приводе 
крају. 

-Како смо на Златибору 
поједине запуштене прос-
торе, уз помоћ инвеститора, 
а без новчаних улагања, ус-
пели да ставимо у функцију, 
тако ћемо урадити и у Чаје-
тини. Примера ради, поред 
бензинске пумпе на Златибо-
ру, на месту где је практично 
била депонија, направљен је 
фудбалски стадион. Или, код 
хотела “Торник”, направље-
на је саобраћајница, где ће 

након поравнања тла моћи 
да се направи још неколико 
спортских терена - каже Ста-
матовић. 

Планови да се Чајетина 
шири према Шиповику, 

Мушветама, Сушици

По његовим речима, идеја 
је да се у Чајетини, низ реку 
Балашицу, од насеља Шипо-
вик, Кланице, зацеви речица, 
да се тај простор наспе, порав-
на и да се споји потез од бен-
зинске пумпе у Чајетини који 
би такође био зацевљен и про-
ширен.

-Тиме бисмо створили мо-
гућност да се Чајетина шири 
према Шиповику, Мушветама, 

Сушици и Јевремовићима, на-
сељима која је окружују. Ура-
дили бисмо фекални колектор 
од Кланице, да би се отпадне 
воде извеле ван насеља. Пред-
стоји нам у наредној години и 
израда пројекта за постројење 
за прераду отпадних вода на 
локацији Сушица. То је пла-
нирано и нашим Просторним 
планом. Ради се на томе да се 
обезбеди грађевинска дозвола, 
да се фекални колектор при-
преми за одвођење отпадних 
вода према постројењу за пре-
раду. Предстоје нам озбиљни 
послови за уређење Чајетине 
- каже Стаматовић. 

Он подсећа да оно што го-
динама није урађено јесте и 

стављање у функцију игра-
лишта Главица у Чајетини.

-Намера нам је да потез од 
спортске дворане у Чајети-
ни према Главици ставимо у 
функцију спортских садржаја, 
уз могућност изградње базена. 
Чајетина са бројем становни-
ка и са изградњом стамбених 
зграда може да се развија у оз-
биљно туристичко место, али и 
да буде подршка Златибору и 
сеоским месним заједницама 
као административно седиште. 
Планирамо и средства за из-
мештање трафо станице и да-
лековода који су у непосредној 
близини хале у Чајетини, на не-
адекватном месту, тачније иду 
преко насељеног места, што је 

МИЛАН СТАМАТОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА,  
О НОВИМ ПРОЈЕКТИМА ЗА НОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ ЦИКЛУС

После радова на Златибору, 
обимни планови  

за развој Чајетине

Спајање Златибора и Чајетине преко Калдрме стазом од 
Јеврејског брда до Чајетине, зацевљење речице низ Чајетину, 

изградња фекалног колектора, постројење за прераду 
отпадних вода у Сушици, стављање у функцију игралишта 

Главица, измештање далековода и трафостанице,  
само су неки од пројеката о којима говори Стаматовић
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и био разлог зашто већ нисмо 
почели да развијамо овај део 
насеља. Са Електродистрибу-
цијом је већ постигнут договор, 
Општина ће делом финансира-
ти тај посао, а они ће одрадити 
стручни део како би се трафо 
станица померила на локацију 
у близини магистралног пута, 
где би најмање сметала. Нада-
мо се да ће и надлежна минис-
тарства имати разумевања, јер 
је ово важно урадити из без-
бедносних разлога. Главица би 
била централно место спорт-
ског комплекса коме би се на-
кон ових интервенција могло 
прићи са више страна - каже 
Стаматовић.

Новим инсталацијама 
заштићено језеро

Пр едседник општине 
подсећа да локалне власти, 
као што је и обећано грађани-
ма и туристима, приводе крају 
радове на уређењу самог цен-
тра Златибора и приступних 
саобраћајница, водоводних и 
канализационих инсталација 
за одвођење површинских 
вода које су се сливале у сам 
центар Златибора и у језеро.

- То је био један обиман по-
сао, као и решавање питања 
измештања колектора из Тр-
жног центра. Кроз постојећу 
саобраћајницу поред хотела 
„Дунав“, према апартманском 
комплексу „Калман“ и даље 
до постројења за пречишћа-
вање отпадних вода, успели 
смо да санирамо све што је до 
сада правило проблем. Новим 
инсталацијама заштитили 
смо језеро и постојеће објек-
те у центру Златибора, тако 
што смо површинске воде од-
вели ван насеља. Радило се 
на одвајању кишне и фекал-

не канализације, јер је већина 
власника приватних објеката 
укључила своје олуке и одво-
де кишнице у фекални колек-
тор. Највећи део посла у са-
мом центру је завршен, остало 
је још да завршимо електрич-
не инсталације за осветљење, 
фонтану у језеру, инсталације 
за клизалиште на језеру, што 
ћемо завршити на пролеће - 
речи су Стаматовића. 

Много је посла, наставља 
Стаматовић, урађено и на 
обезбеђивању приступних сао-
браћајница према угоститељс-
ким објектима у самом центру. 

-Аутомобили неће моћи да 
улазе на Краљев трг, али ће 
Јавно комунално предузеће 
набавити електричне аутомо-
биле који ће служити за снаб-
девање намирницима угости-
тељских објеката, а упоредо и 
за изношење смећа и отпада 
из самог центра. Приводи се 
крају највећи део посла, завр-
шен је и забавни парк за децу, 

нова трим стаза, али и прив-
ремени објекти за продају су-
венира. Уз помоћ инвеститора  
који граде на Златибору, вели-
ки смо посао урадили. Инвес-
тиција у центру изводи се кроз 
компензације са најозбиљ-
нијим инвеститорима тако 
да смо на тај начин и скрати-
ли рокове завршетка радова - 
каже Стаматовић.

Радило се и викендом и 
ноћу како би грађани што 

мање трпели

Било је послова, подсећа 
председник Општине, који су 
морали брзо да се заврше, наро-
чито ако дође до прекида водо-
вода или канализације, и тада 
су се извођачи трудили да што 
пре реагују и заврше радове.

- Када би дошло до преки-
да електричних или ПТТ ин-
сталација, све смо решавали у 
ходу. Радило се и викендом и 
ноћу, али смо на крају дошли 
до завршетка овако обимних 

послова. Желим да се захва-
лим и овом приликом извођа-
чима и нашим јавним преду-
зећима, пре свега Комуналном 
јавном предузећу  “Златибор” 
и Јавном комуналном преду-
зећу “Водовод”  која су успеш-
но организовала своје службе 
на начин да грађани не трпе 
и не примете да се изводе 
неки радови, а да основна ин-
фраструктура функционише - 
каже Стаматовић. 

Оно што предстоји у наред-
ном периоду јесте заврше-
так нових саобраћајница, из 
центра Златибора, од ауто-
буске станице према хотелу 
“Торник” па према Водицама, 
чиме ће се лакше улазити  на 
Златибор из правца Нове Варо-
ши, али и излазити из центра.

-Изграђена је нова сао-
браћајница према хотелу 
“Олимп” од центра, иза хоте-
ла “Дунав” за прилазак Поли-
цијској станици, Пошти и Дому 
здравља, затим саобраћајни-
ца поред одмаралишта “Нар-
цис” до самог Тржног центра. 
То су све сабирне саобраћај-
нице које омогућавају да се 
лако уђе и изађе из центра. 
Сам центар потпуно друга-
чије изгледа, на пролеће, са 
пуштањем свих инсталација 
за светлосне ефекте, фонтаном 
и клизалиштем на језеру, озе-
лењавањем околине, новим 
чесмама са пијаћом водом, 
Златибор ће изгледати попут 
светских туристичких центара 
- закључује Стаматовић.

Поред бензинске пумпе на Златибору, на месту где је практично била депонија,  
направљен је фудбалски стадион

Чајетина данас
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Нови спортски парк, 
односно ново дечје 
игралиште на Злати-

бору, преко пута зграде Ту-
ристичке организације, један 
је од нових садржаја који оче-
кује туристе који ових дана 
дођу на најпосећенију српс-
ку планину. 

-Завршетком спортског 
парка добили смо терен  за 
баскет, терен за одбојку на 
песку, трим стазу, теретану 
на отвореном, справе за игру 
деце - клацкалице, љуљаш-
ке... Све је урађено по европ-
ским стандардима, а ово је, 
иначе, донација програма 
«ЕУ Про» који финансира 85 
посто, а преосталих 15 посто 
финансирано је из буџета СО 
Чајетина. Добили смо заиста 
квалитетно игралиште које је 
повезано пешачком стазом 

до језера тако да верујем да 
ће бити изузетно посећено, 
да ће га користити и гости 
који долазе на Златибор и 
мештани самог Златибора и 
Чајетине - каже Арсен Ђу-
рић, председник Скупштине 
општине Чајетина. 

Завршена велика  
трим стаза изнад  

хотела „Ирис”

Сем овог игралишта, на 
Златибору је завршена вели-
ка трим стаза изнад хотела 
«Ирис» са шест одморишта 
и справама за вежбање. 

-Та стаза је већ у функцији, 
активно се користи, а у наред-
ном периоду наставићемо да 
радимо на оваквим и слич-
ним садржајима јер гостима 
који долазе на Златибор упра-
во недостаје овакав, активан 

АРСЕН ЂУРИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  
О НОВИМ ПРОЈЕКТИМА 

Нови спортски парк  
за ново лице планине

- Добили смо једно заиста квалитетно игралиште које је повезано пешачком стазом  
до језера тако да верујем да ће бити изузетно посећено, да ће га користити и гости  

који долазе на Златибор и мештани самог Златибора и Чајетине  
- каже Арсен Ђурић, председник Скупштине општине Чајетина

На Златибору је завршена  
велика трим стаза изнад хотела 

«Ирис» са шест одморишта  
и справама за вежбање
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Приводе се крају радови на из-
градњи нове трафостанице 

“35/10КV Златибор 1”, која се налази 
на месту старе трафостанице изграђе-
не давне 1961. године.

Радове су обишли челници ЕПС-а, 
представници локалног огранка Дист-
рибуције (ЕДУ), као и представници 
Општине Чајетина.

–Скоро пола века се у читавој Србији 
није улагало у овај вид инфраструкту-
ре. Златибор се развија, аутопут „Ми-
лош Велики“ је значајно скратио пу-
товање и ово место постаје доступно свима. 
Експанзија градње постоји, а Златиборци 
знају какве проблеме имају са снабдевањем 
електричном енергијом. Градимо потпуно 
нову станицу, довезли смо мобилну, да би 
људи могли да имају струју док се радови не 

заврше. Нова трафостаница имаће две ће-
лије од по осам мегавата, једну од 12 мега-
вата и потпуну инфраструктуру што се тиче 
одводних и доводних каблова. Планирали 
смо да се капацитет повећа до 50 мегавата. У 
наредних неколико деценија овде људи могу 

да инвестирају, неће бити проблема са 
електричном енергијом – рекао је в.д. 
директора ЕПС-а, Милорад Грчић.

Опрема је „Сименсова“, а очекује 
се да ће до 15. децембра трафостани-
ца бити под пуним напоном и да ће 
свих 90 заинтересованих инвеститора 
моћи до тог датума да прикључе своје 
објекте. Изградња је коштала 400 ми-
лиона динара.

–Захваљујемо се ЕПС-у на томе што 
је препознао Златибор као туристичко 
место прве категорије, које има интен-

зиван развој. Нових 90 објеката моћи ће да 
буде прикључено до краја године, а сама тра-
фостаница омогућава и стабилно електрос-
набдевање Златибора у наредним годинама 
– рекао је Арсен Ђурић, председник Скупшти-
не општине Чајетина.

Завршни радови на новој трафостаници на Златибору

одмор. Оваквим пројектима 
у наредном периоду посве-
тићемо велику пажњу - каже 
Ђурић. 

Центар Златибора, на-
ставља председник Скупшти-
не општине, сада изгледа пот-
пуно другачије него пре шест 
месеци, у току је комплет-
на реконструкција Краљевог 
трга на Златибору, уређење 
језера, тржног центра, ради се 
на постављању инсталација 
за фонтану и клизалиште и 
то ће, кад буде завршено, бити 
једна велика атракција за ту-
ристе. 

 -Трг ће бити завршен ових 
дана, са комплетно новим 
мобилијаром, и заиста, уве-
рен сам да ће бити на понос 
нама Златиборцима, а да ће 
гости који долазе код нас 
бити веома задовољни, да ће 
уживати у овом амбијенту - 
каже Ђурић. 

Поред ових капиталних 
пројеката, истиче Ђурић, у 
општини нису запостављали 
ни редовне активност, радо-
ве на изградњи путева, ули-
ца, реконструкцију путних 
праваца на територији чита-
ве општине. 

-Интензивно се ових дана 
приводе крају тендери који 
су расписани током 2020. го-
дине, ради се доста на асфал-
тирању улица на Златибору, у 
Чајетини, по сеоским месним 
заједницама и очекујем да 

ћемо у наредних 15 дана за-
вршити све оно што је плани-
рано за ову годину. Следеће го-
дине интензивно настављамо 
са тим радовима и можемо се 
похвалити да смо једна од рет-
ких, или једина општина у Ср-
бији која ове године, без обзи-
ра на корону и кризу изазвану 
вирусом, има већи буџет и већ 
имамо повећање буџета у од-
носу на план за 2020. и сигу-
ран сам да ће такав тренд да 
се настави и 2021. када ћемо 

успети да завршимо започе-
те пројекте и започнемо неке 
нове - каже Ђурић. 

У јануару и фебруару 
максимална посећеност

Златибор се увелико спре-
ма и за зимску туристичку 
сезону. Сви на планини нес-
трпљиво очекују и почетак 
рада Голд гондоле. 

-Гондола је потпуно завр-
шена, завршен је технички 
пријем, урађени су тестови, 

комисија за технички пријем 
је примила гондолу, ових дана 
требало би да буде издата упо-
требна дозвола. Запослени 
пролазе обуку код францу-
ских произвођача, очекујем 
да ће гондола за најкасније 
месец дана бити пуштена  у 
рад за прве посетиоце и прве 
туристе. Потпуно је сигурно 
да ће гондола бити у функ-
цији за зимску туристичку 
сезону и да ће превозити гос-
те до ски центра Торник који 
је такође спреман за зимску 
туристичку сезону. Потпуно 
смо спремни и очекујемо да 
ће, ако не буде неког погор-
шања здравствене ситуације, 
ова сезона бити веома ус-
пешна. Најаве и резервације 
већ постоје и за новембарски 
распуст, а за јануар и фебру-
ар, традиционално, очекујем 
да ће попуњеност бити мак-
симална - закључује Ђурић. 

Асфалтирање пута у Трипкови

На Лучиндан 31. октобра асфалтирано је око 700 метара пута 
у селу Трипкова, у засеоку Арсићи-Сокићи (састављено са већ 
постојећим асфалтом све до споменика у Сокићима). Мештани 
одавно чекају тај пут, задовољни су сада потпуно, јер је недавно 
овде и вода стигла за 22 домаћинства. Инвеститор асфалтирања 
сеоског пута је општина Чајетина.

Следеће године 
настављамо са 

радовима и можемо 
се похвалити да смо 
једна од ретких, или 

једина општина у 
Србији која ове године, 
без обзира на корону, 

има већи буџет
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Општина Чајетина и 
градска Општина Ис-
точни Стари Град 

која припада граду Источ-
но Сарајево, потписале су 
20. октобра у просторијама 
Општине Чајетина повељу 
о успостављању сарадње ове 
две општине, а потписници 
документа су Милан Стама-
товић, председник Општине 
Чајетина и Бојо Гашановић, 
начелник Општине Источни 
Стари Град.

-Желео бих да ово што да-
нас потписујемо траје вечно 
и да се никад не покида. Да-
нас смо сведоци једног ап-
сурда да се браћа братиме, 
не нашом кривицом него 
кривицом неких неразум-
них људи који су повлачи-
ли овакве границе, делили 
нас али ми ту везу никада 
нисмо кидали.   Наш зада-
так је да успоставимо и пос-
пешимо сарадњу са Источ-
ним Старим Градом на свим 
пољима, почев од економ-
ског, туристичког, спортског 
и културног – изјавио је Ми-
лан Стаматовић, председник 
Општине Чајетина.

Наставак веза које су 
започели наши преци

-Сигурно је да је ово само 
једна круна сарадње са Ре-
публиком Српском јер ми 
смо одавно братска општи-
на и са општинама Трново 
и Лакташи, а имамо одлич-
ну сарадњу и са Бањалуком, 
Бијељином и Сарајевом. Мо-
рам да кажем да је кроз ис-
торију народ златиборског 
краја био везан за Сарајево 
скоро као и за Београд. Људи 
који су неговали те везе ни-
када нису ни престајали са 
тим. Ово је наставак онога 

што су наши преци започели 
јер знамо да су некада Ужи-
чани и читав овај крај трго-
вали са свим територијама ка 
Сарајеву. Знам да вам ускоро 

предстоје локални избори и 
не сумњам у успех овог тима 
који дужи низ година, као и 
ми, успешно води своју ло-
калну самоуправу, и зато му 

овим дајемо подршку – иста-
као је Стаматовић.

Начелник општине Ис-
точни Стари Град Бојо Гаша-
новић се захвалио на овом 
успостављању сарадње и на-
гласио да је између два прос-
тора само једна вештачка 
линија а да српски народ, у 
суштини, није подељен, до-
давши да је увек тако било, 
и да ће се и у будућности та 
сарадња наставити.

Гашановић је појаснио 
да општина Источни Стари 
Град, обухвата Башчаршију, 
и да је настала 1992. године 
из сарајевске општине Стари 
Град, као и да се ентитетском 
линијом у дужини од 40 ки-
лометара граничи са феде-
ралним Сарајевом.

Важна веза са Србијом
-Јако је битно за нас да 

имамо неку везу са Србијом, 
да имамо већу гаранцију оп-
станка на том простору. За-
иста, опстати на ентитетској 
линији и функционисати у 
овакво време када су изра-
жене дубоке поделе у Босни и 
Херцеговини је тешко. Свака 
добра реч, нешто што би нам 
неко препоручио, помогао и 
иницирао много нам значи. 
Зато нам је битно да смо овде, 
да имамо вашу подршку, да 
нас осећате као своју браћу, 
као и ми вас и да наставимо 
да се развијамо у духу прив-
редне, спортске, културне и 
сваке друге сарадње - закљу-
чио је Гашановић.

Након потписивања по-
веље о братимљењу, председ-
ници су разменили поклоне, 
тако да је настављена тра-
диција да општина Источ-
ни Стари Град својим прија-
тељима поклања гусле.

ПОВЕЉА О САРАДЊИ ОПШТИНА 
ЧАЈЕТИНА И ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД 

Братски и 
пријатељски  

за сва времена!

Желео бих да ово што данас 
потписујемо траје вечно и да се никад 

не покида. Данас смо сведоци једног 
апсурда да се браћа братиме, не 

нашом кривицом него кривицом неких 
неразумних људи који су повлачили 

овакве границе, делили нас али  
ми ту везу никада нисмо кидали  
- речи су Милана Стаматовића
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На Златибору се ових 
дана приводе крају 
радови на “Голд гон-

доли” и обављају последње 
припреме неопходне за 
пуштање целе инсталације 
у рад.

Још од Преображења, од 
краја августа ове године, 
када су у оквиру пуштања 
гондоле у пробни рад на-
прављени изузетно важни 
кораци, назире се финализа-
ција најзначајнијег пројекта 
општине и највредније ин-
вестиције у историји Злати-
бора. Током октобра, прили-
ком финалног тестирања од 
стране партнера из Францу-
ске, кабине су се већ често 
могле видети у покрету дуж 
целе трасе, што је, поред ло-
калног становништва, при-
вукло пажњу и многобројних 
туриста који се одмарају на 
нашој планини.

Уигран тим задужен за 
несметан рад система

Прошле недеље реализова-
на је обука радника за рад на 
самој инсталацији, што је је-
дан од последњих корака ка 
коначном циљу – пуштању 
гондоле у комерцијални 
рад и пријему првих путни-
ка. Обуку су, поред радника 
машинске и електро струке, 
прошли и остали извршни 
радници на гондоли, који ће 
у будућности представљати 
уигран тим задужен за нес-
метан рад система и безбед-
ност путника током вожње. 
Оператери из Француске у 
првих десетак дана рада биће 
присутни као подршка и по-
моћ и побринуће се да на са-
мом почетку све функциони-
ше како треба. Поред обуке за 

рад, у сарадњи са стручња-
цима из Србије и Француске, 
спроведена је и основна обу-
ка радника гондоле за спаса-
вање који ће бити задужени  
за овај сегмент безбедности 
када гондола крене са радом. 
Основна замисао је да радни-
ци гондоле буду подршка на 
земљи, како би, уколико дође 
до потребе за неком врстом 
интервенције, сама акција 
трајала што краће.

Упоредо са организовањем 
обуке радника, ужурбано су 
током октобра извођени ра-
дови на уређењу станица, па 
је тако, у сарадњи са кому-

налним службама, одрађено 
партерно уређење и нивела-
ција терена, као припрема за 
постављање бехатона и ук-
расног слоја белог камена. 
Жеља руководства Голд гон-
доле и општинске Управе јес-
те да станице прве путнике 
дочекају у пуном сјају. 

Биће испуњени сви  
безбедносни стандарди

У претходним данима  на-
бављене су и испоручене  
капије за контролу прола-
за путника реномиране аус-
тријске фирме “Аxес”, а њихо-
ва инсталација и тестирање 

су планирани одмах након 
завршетка уређења станица.

У поступку набавке или 
израде су још и одређени си-
гурносни елементи, у циљу 
испуњења свих безбеднос-
них стандарда прописаних 
важећим законима. На пр-
вом месту, планирана је уг-
радња око 150 метара хро-
миране ограде око станица, 
постављање 350 квадрата гу-
миране облоге преко платоа 
све три станице, како би се 
смањио ризик од клизања 
и евентуалних повреда пут-
ника. Такође је планирано 
постављање поцинкованих 
решетки између платоа и 
кабина, што ће омогућити 
лакши и безбеднији улазак 
путника. Поред свега тога, у 
плану је и инсталација лиф-
това и платформи, који ће, 
због специфичности конфи-
гурације терена на међус-
таници, омогућити лакши 
улазак непокретним и теш-
ко покретним лицима.

Сви планирани радови из-
воде се утврђеним распоре-
дом и динамиком, тако да се 
ускоро може очекивати њи-
хов завршетак, па ће туристи 
ове зимске сезоне на Торник 
путовати и гондолом. Завр-
шетак и коначна реализа-
ција овог великог пројекта, 
осигураће да Златибор још 
дуго остане најпосећенија 
туристичка дестинација у 
Србији.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРОЈЕКАТ И НАЈВРЕДНИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У ИСТОРИЈИ ЗЛАТИБОРА 

Златиборска гондола на 
корак од пуштања у рад

Сви планирани радови изводе се утврђеним распоредом и динамиком, тако да се ускоро 
може очекивати њихов завршетак, па ће туристи ове зимске сезоне из центра Златибора 

предивним пределима планине на Торник путовати и гондолом

Обављају се последње припреме неопходне за пуштање  
целе инсталације у рад
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У понедељак и уторак 
26. и 27. октобра у 
сали Kултурног цен-

тра на Златибору Турис-
тичка организација Зла-
тибор представила је свој 
нови пројекат „Дестина-
цијски резервациони сис-
тем“. Представљању пројек-
та присуствовали су бројни 
издаваоци смештаја, а пре-
зентације су одржали запос-
лени Туристичке организа-
ције Златибор уз подршку 
сарадника на пројекту. 

Присутни су имали при-
лику да се у разговору са но-
сиоцима пројекта до детаља 
упознају са новим системом. 
Презентације су одржане у 
два дана и шест различитих 
термина како би се олакша-
ло присуство што већег броја 
заинтересованих и испошто-
вале све епидемиолошке 
препоруке.

Дигитализација понуде 
смештајних капацитета

Златибор је прва дести-
нација у Србији која по-
креће овакав пројекат и он 
се тренутно налази у фази 
припреме и имплемента-
ције. Дестинацијски резер-
вациони систем осмишљен 
је тако да омогући свим за-
интересованим власници-
ма регистрованих објеката 
да дигатилизују своју пону-
ду смештајних капацитета. 

Главни циљ пројекта јесте 
да мали издаваоци смештаја, 
кроз бесплатну инсталацију 
и коришћење резервацио-
ног система, адекватну еду-

кацију и подршку, добију 
прилику да повећају тржиш-
ну видљивост, квалитетније 
позиционирају своју пону-
ду, остваре лакшу комуника-
цију са потенцијалним куп-
цима и самим тим значајно 
смање трошкове продаје и 
провизија.

Сваки појединачни обје-
кат који бесплатно импле-
ментира резервациони сис-
тем имаће могућност да 
самостално у реалном вре-
мену креира и управља 
својом понудом, ценама, 
промоцијом, специјалним 
акцијама које ће бити ви-

дљиве на сајту Туристич-
ке организације Златибор. 
Софтвер омогућава крајњем 
клијенту да изврши он-ли-
не куповину уз минималне 
трошкове на сајту Туристич-
ке организације Златибор, 
али и на осталим продај-
ним каналима као и дист-
рибуционим системима по 
жељи корисника.

Крајњи циљ - што више 
гостију и што више 

ноћења

У време све већих трош-
кова промоције смештајних 
објеката, увећаних прови-
зија по основу продаје ка-
пацитета са којима се суо-
чавају власници објеката, 
идеја је да Туристичка орга-
низација креира централи-
зован промоционо-продајни 
сајт који ће уз реално стање 
расположивих смештајних 
објеката са ценама омо-
гућити сваком потенцијал-
ном госту да на једном месту 
заокружи целокупан процес 
информисања, претраге и 
резервације свих туристич-
ких садржаја на дестина-
цији.

Туристичка организа-
ција Златибор кроз проје-
кат дигитализације креира 
услове за даљи раст и раз-
вој Златибора као дестина-
ције у складу са актуелним 
трендовима у области ту-
ризма. А као крајњи циљ 
омогућиће и раст броја гос-
тију, броја ноћења као и по-
већање броја категорисаних 
објеката.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОРА КРЕИРА УСЛОВЕ  
ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ НАЈПОСЕЋЕНИЈЕ ПЛАНИНЕ У СРБИЈИ

Нови пројекат, прилика за 
издаваоце смештаја да буду 

видљивији на тржишту 
Туристичка организација Златибор представила пројекат „Дестинацијски резервациони 

систем” којим, први пут у Србији, мали издаваоци смештаја добијају прилику  
да дигитализују своју понуду смештајних капацитета  
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Први део октобра и лепе 
јесење дане радници КЈП 
«Златибор» искористи-

ли су, уз остале редовне актив-
ности, пре свега за уређење јав-
них површина на Краљевом тргу, 
уређење простора на станицама 
“Голд гондоле” и градњу нових 
путева по селима. 

Активности у строгом центру 
Златибора биле су пре свега ус-
мерене на извођење земљаних 
радова и припремање носећих 
конструкција, озелењавање јав-
них површина, уређење пешач-
ких стаза... 

Седам километара пута  
у МЗ Семегњево

После ових радова, наглаша-
вају у КЈП, грађевинска оператива 
пребачена је у златиборска села 
где су рађени нови и реконструи-
сани постојећи макадамски путе-
ви. У шест заселака МЗ Семегње-
во (Димитријевићи, Пишчевићи, 
Дробњаковићи, Јездимировићи, 
Костићи, Тошићи) урађено је око 
седам километара пута. Затим, 
неколико нових кракова на Зла-
тибору, у улици Ћалдов пут и пар 
кракова на Караули. 

-Изведени су и радови на из-
градњи приступних стаза на за-
вршној станици Гондоле, где је 
урађен плато површине око 350 
квадрата, као и двосмерна ста-

за дужине 130 и ширине пет ме-
тара. Рађен је широки ископ за 
изградњу објекта управне зграде 
Гондоле. На тој локацији ископа-
но је око 7.000 кубика каменитог 
материјала који је искоришћен 
за насип при изградњи обилаз-
нице од тржног центра до хотела 
Торник. Рађено је и на уређењу 
саобраћајнице која води од хо-
тела “Торник” до магистралног 
пута - кажу у нашем КЈП.

У наредном периоду биће 
одрађено још неколико пут-
них праваца у сеоским месним 
заједницама, што ће зависити од 
динамике извођења радова на 
Краљевом тргу, али и времен-
ских прилика.

-Туристичком месту као што је 
Златибор, врло је важно да служ-

ба одржавања јавних површина 
функционише на најбољи мо-
гући начин. Поред редовног одр-
жавања, веома је битно уредити 
површине након честих радова 
на ревитализацији постојећих, 
али и изградњи нових површи-
на, где рад служби овог преду-
зећа посебно долази до изражаја. 

У новембру нови дрворед 
од ресторана «Језеро»  

до хотела «Олимп»

Припрема земљишта за садњу 
нових биљака, чишћење корита 
језера и финално уређење прос-
тора око Краљевог трга, само су 
неке од недавно спроведених 
активности запослених у на-
шем предузећу - кажу КЈП «Зла-
тибор». 

Дуж стазе која води од ресто-
рана „Језеро“ ка хотелу „Олимп“, 
поред тениских и фудбалских 
терена, засађене су 232 „бра-
бант“ тује које су идеалне за фор-
мирање густих и високих живих 
ограда. Са друге стране стазе у 
плану је садња дрвореда, која је 
ће се реализовати у новембру. 

Упоредо са поменутим посло-
вима, наглашавају у КЈП “Злати-
бор”, свакодневно се обезбеђује 
комунална хигијена, односно 
чишћење јавних површина као 
и градског подручја (улица и 
тротоара). 

-Оно што брине, а са чим се 
ово предузеће често сусреће је 
паљење контејнера - кажу у КЈП. 

С обзиром да се налазимо на 
почетку грејне сезоне, из овог 
предузећа апелују на суграђане 
да буду одговорни и да у контеј-
нере не одлажу неохлађени пе-
пео и друге запаљиве садржаје. 
Подсећају да се сваке године 
значајна новчана средства из-
двајају управо за куповину но-
вих контејнера. Тако је у овој го-
дини КЈП „Златибор“ набавило 
200, и очекује испоруку још 50 
нових контејнера, за шта је из 
сопствених средстава издвојило 
близу пет милиона динара. Зато, 
моле суграђане да чувају кому-
налну опрему, јер то је имовина 
свих нас!

РАДНИЦИ КЈП «ЗЛАТИБОР» ТОКОМ ОКТОБРА РАДИЛИ НА УРЕЂЕЊУ КРАЉЕВОГ ТРГА  
И СТАНИЦА «ГОЛД ГОНДОЛЕ»,  ГРАДЊИ НОВИХ ПУТЕВА ПО СЕЛИМА

Пуне руке посла за грађевинску 
оперативу комуналаца

У шест заселака МЗ Семегњево (Димитријевићи, Пишчевићи, Дробњаковићи, 
Јездимировићи, Костићи, Тошићи) урађено је око седам километара пута. Затим, 

неколико нових кракова на Златибору, у улици Ћалдов пут и пар кракова на Караули

На врху Торника Радови у Семегњеву

Садња туја
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Дуже од пола године рад-
ници ЈКП „Водовод Зла-
тибор“ Чајетина, поред 

других активности,  убрзано раде  
и на уређењу водоводне и кана-
лизационе мреже као и кишне 
канализације око Краљевог трга 
у центру Златибора. У питању су 
обимни послови, али, према ре-
чима директора овог предузећа 
Мирослава Ђокића, резултати 
су већ видљиви и за који дан по-
чиње пуњење језера  чистом во-
дом из  бушотина које ће бити 
стављене у функцију после мон-
тирања потребне опреме.

После довршавања капитал-
них инвестиција, локална само-
управа у Чајетини кренула је у 
нове пројекте. Један од њих је ре-
конструкција Краљевог трга на 
коме централно место заузима 
бисер са разгледница ове плани-
не,  језеро. Годинама запуштено 
и загађено отпадном водом, ово 
некада дивно купалиште по-
стало је неупотребљиво и за до-
маће становништво и за турис-
те. Изградњом постројења за 
пречишћавање отпадних вода, 
и језеро је добило шансу да по-
ново заблиста.

Ново лице бисера  
Златибора

-За који дан почиње пуњење 
језера чистом водом, пред језе-
ра је прошао један опточни ка-
нал који води до речице Обудоје-
вица. Језеро ће се пунити из две 

бушотине, следеће седмице биће 
постављене пумпе и друга опре-
ма а затим ће почети и пуњење 
језера. Урађене су кишна и фекал-

на канализација, то је део радова 
који се не виде, све је покривено, 
али на Тргу су километри поло-
жених цеви. После изведених ра-
дова  више немамо површинске 
воде које се уливају у језеро - каже 
Мирослав Ђокић, в.д. директор 
ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина. 

Радови на Златибору  
и у селима

ЈКП „Водовод Златибор“ такође  
довршава радове на кишној ка-
нализацији у неколико улица на 
Златибору у укупној дужини од 
800 метара, а у плану за следећу 
годину је да се са овим радови-
ма настави у оним деловима на-
сељеног места Златибор где са 
великим приливом воде након 
киша становништво има про-
блема. Једна од екипа “Водовода“ 
ових дана изводи и радове у Љу-
бишу, засеок Смиљанићи,  како 

би се квалитетном водом снаб-
дело 37 домаћинстава.

-Било је неких потешкоћа које 
смо превазишли, надамо се да 
ћемо радове на постављању цеви 
завршити ове јесени. Радови на 
извориштима планирани су за 
пролеће да би током следећег 
лета Смиљанићи имали реше-
но водоснабдевање - каже Ђокић. 

У овом селу ради се један крак 
водовода у дужини од  око 750 а 
други је дуг око 450 метара. Вода 
ће се од изворишта уз помоћ 
пумпи избацивати на две коте 
где се налазе резервоари, а онда 
ће природним падом стићи до 
сваког домаћинства, каже Ђокић. 

И у Шљивовици се завршава 
један крак водовода, а следе ра-
дови у Мушветама и Голову, све 
према предвиђеним роковима 
и пројектима, наглашава Миро-
слав Ђокић.

МИРОСЛАВ ЂОКИЋ, В.Д. ДИРЕКТОР ЈКП «ВОДОВОД ЗЛАТИБОР» 

За који дан почиње пуњење језера 
на Златибору чистом водом

-Језеро ће се пунити из две бушотине, следеће седмице биће постављене пумпе и друга 
опрема а затим ће почети и пуњење језера - каже директор Ђокић

Мирослав Ђокић
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Представници Савета за безбед-
ност саобраћаја и Општине Чаје-
тина, у сарадњи са Центром за 

промоцију безбедности саобраћаја, по-
делили су 2. октобра у сали Културног 
центра на Златибору 70 ауто седишта 
за децу. Ова акција организује се по-
следњих неколико година два пута го-
дишње.

Акција бесплатне поделе ауто се-
дишта за децу покренута је понајвише 
имајући у виду податке Полицијске уп-
раве у Ужицу према којима се ауто се-
дишта користе у тек 52 до 60 посто слу-
чајева, а њихово некоришћење излаже 
децу велико опасности. Статистички 
подаци такође говоре да је од почетка 
2019. до сада у сабраћајним несрећама 
страдало десеторо деце, од тога седмо-
ро који су били путници у аутомобилу.

У Србији око 60 посто родитеља 
користи ауто седиште

- Неко ко није доживео незгоду не 
схвата шта се дешава у тренутку суда-
ра, а на нама је да људима објаснимо 
шта се дешава и зашто су ауто седишта 
толико важна. Како да људима објасни-
мо зашто су нашој деци потребна ауто 
седишта? Јако је битно да кажемо да је 
то важно само у оном случају ако дође 
до незгоде. Када дође до несреће, до су-
дара, свако од нас, условно речено, по-
стаје неколико десетина пута “тежи”. 
Беба од три килограма у трену незго-

де, при брзини од 50 км на сат, постаје 
педесет пута “тежа”, као да има 150 ки-
лограма! А да не причамо о старијој и 
тежој деци. У том моменту, колико год 
да волите своје дете, не можете да их за-
држите у наручју - сликовито објашња-
ва  Марија Јовановић из Центра за про-
моцију безбедности саобраћаја.

У последњих пет година у Србији је 
значајно повећан проценат употре-
бе дечијих ауто седишта управо зах-
ваљујући оваквим акцијама. Циљ је да  
едукација родитеља о њиховој правил-
ној употреби  доведе до тога да у нез-

годама које се могу десити, не буде на-
страдале деце.

-У Србији око 60 посто родитеља ко-
ристи ауто - седиште. Чајетина је дале-
ко изнад тог просека и овде су постигну-
ти заиста добри резултати. На нама је да 
урадимо и други део приче. Дакле, није 
довољно само да имате ауто седиште већ 
морате и правилно да га користите да 
би заштитили своје дете - каже Марија 
Јовановић.

У Општини Чајетина резултати из 
године у годину све бољи

У последње три године, зах-
ваљујући јачању свести и самој одговор-
ности родитеља, као и едукацији која се 
врши приликом доделе ауто  седишта, 
подаци за општину Чајетина су бољи, и 
то у сваком погледу.

- Између 2018. и 2019. године имамо 
20 беба више. Надам се да ће тенден-
ција раста новорођене деце бити забе-
лежена и у овој години тако да очекујем 
да ћемо до краја 2020. имати још једну 
поделу седишта, како би све новорођене 
бебе биле дароване овим корисним по-
клоном - каже Марија Јеремић, помоћ-
ник председника општине Чајетина.

Иначе, ове године чајетинска  Општи-
на је издвојила 104 милиона   динара 
за разне видове социјалне заштите, из-
међу осталог и за овај вид подршке ро-
дитељима са децом.

Мирјана Ранковић Луковић

НОВА АКЦИЈА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  
И ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Подељено још 70 бесплатних 
ауто седишта за децу

- Надам се да ће тенденција раста новорођене деце бити забележена и у овој години 
тако да очекујем да ћемо до краја 2020. имати још једну поделу седишта,  

како би све новорођене бебе биле дароване овим корисним поклоном  
- каже Марија Јеремић, помоћник председника општине Чајетина
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На челу Привредног друшт-
ва за развој пољопривре-
де “Златиборски еко аг-

рар” од недавно је Марко Марић 
из Мачката. Марић је био члан 
Општинског већа, а истовреме-
но је и угледни пољопривредни 
произвођач, те му ова врста пос-
ла није непознаница. Марић ис-
тиче да му је досадашње иску-
ство од велике помоћи, те да ће 
се трудити да оправда указано 
поверење. 

Издвајајући само неке од ак-
тивности предузећа на чијем је 
челу, Марић истиче да је у току 
расписивање конкурса за рас-
поделу преосталих средстава 
која нису утрошена у претход-
ном периоду. Поменути јавни 
позив односи се на набавку фи-
зичке имовине, проширење ста-
да из сопствених запата, мере за 
подстицај органске производње, 
прераду, као и за активности у 
вези са Фондацијом “Ана и Вла-
де Дивац”.

 
Израда студија и анализа за  
Агроиндустријски центар

Када је реч о плановима овог 
предузећа за наредну годину, 
Марић истиче да не очекује ве-
лика одступања у односу на 
претходне године. 

-Оно што је значајно истаћи 
јесте план инвестирања у Мле-
кару „Наша Златка“ који би се 
односио на повећање њеног ка-
пацитета, а свакако и ангажо-
вање на формирању Агроиндус-
тријског центра, који је раније 
најављен. Када је реч о Агроин-
дустријском центру, идеја је још 
увек на нивоу концепта, бројни 

стручњаци из те области се тиме 
баве, у току је израда студија и 
анализа, на основу којих ће се 
приступити изради одређеног 
пројекта. Имајући у виду сложе-
ност овог подухвата, нема прос-
тора за грешке, те настојимо да 
сагледамо све неопходне аспек-
те, како бисмо имали што боље 
формиран финални пројекат - 
каже Марић.

Имајући у виду значајно ис-
куство, затим буџет који се пла-
нира за ту намену, жеља је, на-
ставља Марић,  да се обједини 
више видова производње, окупе 
озбиљни људе који желе да пре-
узму одговорност и који тиме 
желе да се овим послом баве на 
неком вишем нивоу. 

-Након свега поменутог 
имаћемо основа да се бавимо 
финалним производом, јер је-
дино то доноси добит и чини 
све ово чиме се бавимо одржи-
вим. Дакле, Општина Чајетина, 

Еко аграр и Агроиндустријски 
центар треба да буду на распо-
лагању озбиљним произвођачи-
ма - речи су Марића.

Оно што се сада види као по-
тенцијал у оквиру Агроиндус-
тријског центра је свакако мле-
кара, затим хладњаче, сушаре за 
воће и вероватно још нека здра-
ва идеја коју неко буде кадар да 
предложи и подржи. 

-Сведоци смо да је прошао 
одређени период од првог по-
мињања идеје о Агроиндустријс-
ком центру. Поред ситуације са 
корона вирусом, оно што је мож-
да утицало да реализација буде 
спорија, свакако је чињеница да 
модел центра, какав ми покуша-
вамо да направимо, не постоји 
у Србији. Нисмо у прилици да 
користимо нечија знања и ис-
куства, већ као и у много чему 
другом, ово ће бити пилот проје-
кат. Жеља нам је да као здрава 
општина осмислимо концепт 

који ће служити као модел и за 
друге општине које буду хтеле да 
се баве тиме. Са друге стране, не-
мамо довољно људства, ресурса 
у виду биљне производње, сто-
чарства како бисмо сами носили 
замисао. Центар као такав треба 
да привуче пољопривреднике и 
произвођаче из суседних општи-
на, да учинимо да људи желе да 
раде са нама, као и да заинте-
ресоване стране гравитирају ка 
нама - истиче Марић.

Од изузетног значаја  
удруживање и укрупњавање 

производње

По његовим речима, људима 
је идеја из Чајетина интересант-
на, а важно је да произвођачи 
схвате да је од изузетног зна-
чаја удруживање, укрупњавање 
производње, како би реализова-
ли зацртани циљ. 

-Сведоци смо прошлости у 
којој је задругарство неславно 
пропало почетком деведесетих 
година прошлог века. Потребно 
је освестити да ово није таква 
прича, заинтересованим стра-
нама треба објаснити да би они 
овде сами били одговорни, где 
би, уколико желе да раде, оп-
редељивали своја средства. Са 
те стране, ми интензивно ра-
димо и на формирању финан-
сијског модела који би био ук-
лопљен у ваљан правни оквир 
како би све стране биле задо-
вољне. Стручњаци из различи-
тих бранши баве се овим, а све 
са циљем да добра основа кас-
није пружи добро пословање 
када пројекат почне са реализа-
цијом - закључује Марић. 

МАРКО МАРИЋ, ДИРЕКТОР ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ “ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР”

Удруживање, окупљање 
озбиљних људи, спремних да 

преузму одговорност
-У формирању Агроиндустријског центра нисмо у прилици да користимо нечија знања 
и искуства, већ као и у много чему другом, ово ће бити пилот пројекат. Жеља нам је да 
као здрава општина осмислимо концепт који ће служити као модел и за друге општине  

- каже Марко Марић, директор предузећа «Златиборски еко аграр»

Марко Марић



13ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ АКТУЕЛНО

Инвестициони фонд за 
пољопривреднике Фон-
дације “Ана и Владе Ди-

вац” и Општине Чајетина у ком 
је кроз конкурс у јулу средства 
добило 19 произвођача предста-
вљен је другим локалним само-
управама.

За 19 пољопривредних про-
извођача из општине Чајетина 
одобрена су средства из зајед-
ничког фонда општинског “Еко 
аграра” и Фондације “Ана и Вла-
де Дивац”, а овај пројекат пред-
стављен је другим општинама. 
Летос спроведени конкурс вре-
дан четири милиона динара је 
прилагођен потребама малих 
произвођача и први пут је орга-
низован у оваквом облику.

Успешно реализован пилот 
пројекат у Чајетини

-Успешна реализација пилот 
пројекта у Чајетини предста-
вља нови извор финансирања 
који малим произвођачима 
омогућава једноставан приступ 
средствима за инвестирање. 
Овај модел општини омогућава 
да створи одржив фонд из кога 
ће нови корисници моћи да  до-
бију средства у наредним годи-
нама. Пошто УСАИД-ов Пројекат 
за конкурентну привреду конти-
нуирано ради на развоју, импле-
ментацији и промоцији инова-
тивних извора финансирања 
за произвођаче и прерађиваче 
хране, наш циљ је да се овај мо-
дел финансирања имплементи-
ра у што већем броју општина у 
Србији. Дивно је што општи-
на Чајетина планира повећање 
буџета за пољопривреду и што 
ће све више и више бити фокус 
њиховог рада тако да је једна од 
идеја и повећање тог фонда и 
проширење њихове делатности. 
То је одлична идеја и надам се 
заснована на добром искуству 

од прошле године - рекла је Ми-
рослава Панић из организације 
УСАИД. 

Заменик председника општи-
не Чајетина Милоје Рајовић зах-
валио се Фондацији што је има-
ла поверење и подсетио на које 
начине општина Чајетина пома-
же пољопривредницима најави-
вши већи буџет за аграр у наред-
ној години.

-Што се тиче конкретне по-
моћи пољопривредним газдин-
ствима, Општина Чајетина се по-
следњих десетак година активно 
укључила у развој пољоприв-
реде. Укратко само, помогли 
смо велики број домаћинстава 
пре свега кроз инфраструктуру 
а касније кроз директне по-
моћи што се тиче набавке раз-
ног материјала, било да је у пи-
тању воће, поврће, сточарство, 
пољопривреда и то је један од 
наших приоритета у претходном 
а и у будућем периоду. Искрено 
се надам да ћемо и убудуће са-
рађивати на обострано задо-
вољство и да ћемо покренути 
неке веће пројекте. Искористићу 
прилику да у име општине Чаје-
тина кажем да ћемо у наредној 
години имати, три, четири, а 
можда и пет пута већи буџет за 
пољопривреду - рекао је Рајовић 
и додао:

-Надам се да ћемо заједно са 
нашим комшијама, уз помоћ 
струке, фондације, УСАИД-а, 
и користећи заједничка иску-

ства доћи до неких озбиљних 
пројеката јер сматрам да развој 
пољопривреде треба гледати ре-
гионално, и на тај начин помоћи 
свим тим људима како бисмо 
имали озбиљну производњу и 
како бисмо могли са већом ко-
личином и озбиљнијом произ-
водњом да наступамо и да се ле-
гитимишемо код других земаља и 
људи који ће трошити производе 
из читавог Златиборског округа.

План је да за три године 
фонд буде самоодржив

Општинско предузеће за раз-
вој пољопривреде “Златибор-
ски Еко аграр” у новом инвес-
тицином фонду ће извршити 
повраћај 30 посто средстава из 
општинског буџета:

-Како општина Чајетина 
приступа пољопривреди гово-
ри и сама чињеница да имамо 
предузеће које се бави развојем 
пољопривреде. Као такви слу-
жимо да се све општинске идеје 
и пројекти реализују и да све 

оно што је општинским буџе-
том планирано, буде спроведе-
но у пракси и стигне до наших 
крајњих корисника и да стигне 
до пољопривредних произвођа-
ча. Тако смо били посредници и 
у овом пројекту. Стојимо на рас-
полагању и општини и фонда-
цијама за будућу сарадњу - каже 
директор Еко аграра Марко Ма-
рић. 

Овај фонд који је намењен 
пољопривредним газдинстви-
ма и удружењима наставак је 
активности Фондације “Ана и 
Владе Дивац” усмерених на 
пољопривреду.

-Фондација је за десет година 
подржала више од 1.000 газдин-
става у Србији, а сада смо разви-
ли нови модел за финансирање 
пољопривредника за који нам је 
драго да је заживео и да имамо 
првих 19 корисника. Позивамо 
друге општине у Србији да нам 
се придруже и примене овакав 
модел и обезбеде подршку за 
пољопривреднике и прерађи-
ваче хране - каже Ана Кошел из 
Фондације Дивац. 

Добијена средства у овом 
фонду се враћају етапно без 
камате, уз подршку Екоаграра 
и план је да после три године 
фонд буде самоодржив и спре-
ман за нове кориснике. Осни-
вање овог иновативног фонда 
подржао је УСАИД Пројекат за 
конкуретну привреду.

ИЗУЗЕТНА САРАДЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ  
ФОНДАЦИЈЕ «АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ» И ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Средства за 19 пољопривредника 
из Чајетине, ускоро нови пројекти

- Фондација је за десет година подржала више од 1.000 газдинстава у Србији, а сада смо 
развили нови модел за финансирање пољопривредника за који нам је драго да је заживео  
и да имамо првих 19 корисника. Позивамо друге општине у Србији да нам се придруже  

- каже Ана Кошел из Фондације Дивац



14ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ ДЕШАВАЊА

Обука о правима дете-
та је тренинг који се 
организује у оквиру 

пројекта „Образовање за пра-
ва детета“ у који је ОШ „Ди-
митрије Туцовић“ у Чајети-
ни укључена од марта 2019. 
године. Цео пројекат се ре-
ализује уз подршку Ужич-
ког центра за права детета 
и “Песталоци дечије фонда-
ције” из Швајцарске.

О насиљу међу децом  
и дискриминацији

Циљ обуке о правима дете-
та јесте да се деца кроз раз-
личите подтеме упознају 
са темом „Права детета“. Из 
године у годину учесници 
тренинга су ученици шестог 
разреда, ове године осам де-
војчица и осам дечака из из-
двојеног одељења на Злати-
бору и из матичне школе у 
Чајетини.

-Ове године за два дана 
обрадили смо различите 
теме, једна је била - насиље 
као негативна друштвена 
појава, ученици су научили 

разлику између жеља и по-
треба, бавили смо се и сте-
реотипима и предрасудама 
као предусловом за стварање 
дискриминације и дискри-
минацијом као појмом. За-
тим смо се бавили Конвен-
цијом о правима детета јер 

је она најзначајнији доку-
мент који покрива ову тему 
и бавили смо се партиципа-
цијом ученика превасход-
но у школском животу али и 
генерално у свим оним сфе-
рама у којима ученици могу 
да дају своје мишљење и да 

учествују у креирању проце-
дура и правила која се тичу 
њих - каже Јагода Јеремић, 
школска координаторка на 
пројекту.

Деца позитивно реагују 
на обуку

-Оно што је значајно јесте 
да деца из свог свакодневног 
школског живота умеју увек 
добро да препознају раз-
личите ситуације, да пре-
познају како су они некада 
превентивно или интервент-
но реаговали на насиље, да 
ли има дискриминације у 
њиховом окружењу… То је 
добро за њих јер генерално 
износе своје критичко миш-
љење о ситуацијама у који-
ма на неки начин учествују 
у школском животу - каже Ја-
года Јеремић.

Деца су позитивно реа-
говала на обуку после које 
су планиране   мале акције 
које ће организовати Уче-
нички парламент. С обзи-
ром на тренутну ситуацију 
и поштујући све безбеднос-
не мере све ове активности 
биће организоване онлајн 
тако да ће ученици снимати 
кратке филмове који ће бити 
постављени на сајту школе.

Данка Миловановић

ОСНОВНА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ У ЧАЈЕТИНИ

Одржана обука основаца  
о правима детета

Из године у годину учесници тренинга су ученици шестог разреда, ове године осам девојчица 
и осам дечака из издвојеног одељења на Златибору и из матичне школе у Чајетини

Јагода Јеремић
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У 
оквиру обележа-
вања „Дечје не-
деље“ представници 
ђачког парламен-
та ОШ „Димитрије 
Туцовић“ посетили 
су зграду Општи-

не Чајетина и у сали Скупштине 
општине били гости председника 
овог тела локалне власти, Арсена 
Ђурића.

Катарина Жунић, председник 
ђачког парламента, скренула је 
пажњу на нека од питања којима 
се ђачко представништво бавило у 
претходном периоду, као и неке од 
циљева за даље ангажовање.

–Као неке од приоритета исти-
чемо заступање интереса учени-
ка, поштовање права детета, као 

и заштиту ученика од било каквог 
вида дискриминације. Један од 
проблема са којим смо се суочи-
ли у претходном периоду било је 
отказивање ђачких игранки, услед 

епидемије. Потрудићемо се да се 
оне у скоријој будућности одрже 
негде на отвореном простору – 
рекла је Жунићева.

Председник локалног парла-

мента упознао је ђаке са проце-
дуром избора одборника, саста-
вом Скупштине, начином рада, 
као и са неким значајним пројек-
тима актуелне администрације и 
знаменитим челницима општине 
у претходним деценијама.

Усвојен је предлог да се у ок-
тобру или у новембру у општин-
ској сали одржи редовна седница 
ђачког парламента, а на предлог 
једног од ученика о могућности 
бесплатног ски паса на „Торни-
ку“ за све ђаке, истакнуто је да 
је посредством Скијашког савеза 
Србије то омогућено искључиво 
за чланове локалних скијашких 
клубова, с обзиром да је Торник 
под надлежношћу „Скијалишта 
Србије“.

Чланови ђачког парламента 
посетили општину Чајетина
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Статус еко школе об-
навља се на две го-
дине, па је школска 

2020/2021. за ОШ “Димитрије 
Туцовић” из Чајетине година 
у којој се очекује обнова ста-
туса. За тему којом би треба-
ло да се баве у наредне две 
године Еко-одбор је одабрао 
селекцију и рециклажу отпа-
да. На првој седници Еко-од-
бора изнет је и план актив-
ности за ову школску годину.

Селекција отпада  
у школи

У седам година постојања 
и рада под зеленом застави-
цом eко-школе, ОШ “Дими-
трије Туцовић” обрађивала 
је више тема као што су от-
пад, енергетскa ефикасност, 
биодиверзитет, и вода. Ана-

лизирајући досадашњи рад 
како школе, тако и целокуп-
не локалне заједнице на по-
бољшању квалитета живо-
та у чајетинској општини, 
Еко-одбор је одлучио да за 
тему поново изабере отпад.

-Ми већ 7-8 година врши-
мо селекцију отпада у школи, 
едукујемо децу, раздвајамо 
отпад, поклањамо пласти-
чне чепове... Као образовна 
институција покушавамо да 
се на том пољу максимално 

ангажујемо заједно са роди-
тељима и представницима 
локалне заједнице - каже Мр 
Зорица Милосављевић, коор-
динаторка Еко-одбора.

На питање колико је еко-
лошка свест развијена код 

људи, Зорица Милосавље-
вић каже:

-Еколошко понашање се 
може променити почев од 
малих ногу, од вртића, од 
како радимо са децом. Али 
када дете изађе из вртића, из 
школе, и када види да одра-
сли не поступају онако како 
се они уче, онда је очиглед-
но да почињу да копирају 
одрасле. Одговорно тврдим 
да деца имају боље еколош-
ко понашање него одрасли! 
Требало би да се пооштре за-
конске мере и да се те закон-
ске мере поштују.

Награде за најбоље
На седници Еко-одбора 

су додељене и захвалнице и 
књиге ученицима чији су ра-
дови победили на конкурсу 
за обележавање “Дана вода”. 
Такође су припремљене и на-
граде за најбоље радове ђака 
који су победили на конкурсу 
за “Дан планете Земље”, а које 
су им уручиле њихове разред-
не старешине. На овој седни-
ци усвојен је и план актив-
ности за ову школску годину.

Мирјана Ранковић  
Луковић

СЕДАМ ГОДИНА ЕКО ШКОЛЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  
„ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” У ЧАЈЕТИНИ

Селекција и рециклажа отпада 
тема за рад у наредне две године

-Као образовна институција покушавамо да се на пољу едукације деце максимално 
ангажујемо заједно са родитељима и представницима локалне заједнице  

- каже мр Зорица Милосављевић, координаторка Еко-одбора

Одговорно тврдим 
да деца имају боље 

еколошко понашање 
него одрасли! Требало 

би да се пооштре 
законске мере и 

да се те законске 
мере поштују, 

каже Мр Зорица 
Милосављевић, 
координаторка  

Еко-одбора
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На другој седници Саве-
та за одрживи развој 
и едукацију при ОШ 

„Димитрије Туцовић“ одлу-
чено је да се упути предлог 
за доношење нове Стратегије 
одрживог развоја општине 
Чајетина са новим темама 
из области заштите живот-
не средине и климатских 
промена, као и да се почне 
са представљањем едукати-
вног материјала „Климатски 
пакет“. Активности Савета 
усмерене су на побољшање 
свести о проблемима раз-
воја који утичу на животну 
средину на локалном нивоу, 
јер су подаци из ове области 
забрињавајући.

Пандемија омела  
спровођење активности

После паузе због епиде-
мије корона вируса због чега 
нису спроведене све  плани-
ране активности, на другој 
седници Савета за одрживи 
развој и едукацију предста-
вљене су досадашње актив-
ности овог саветодавног тела 
при Основној школи „Дими-
трије Туцовић“.

-Савет је настао као резул-
тат пројекта „Циркуларна 
економија“ чији је носилац 
био “Златиборски круг”. Де-
финисали смо да Савет буде 
тело при највећој основној 
школи и најбољи партнер. 
На првој седници дефиниса-
ли смо активности до краја 
школске године, али нас је 
пандемија омела, а закљу-
чак је да оне активности које 
нису спроведене у претход-
ној години, ако нам здравље 
дозволи, наставимо да ре-
ализујемо онолико колико 

ситуација буде дозволила - 
каже Зорица Милосављевић 
из УГ “Златиборски круг”. 

Одлучено је да се преко 
«Зеленог савета» покрене 
званична иницијатива да се 
донесе нова десетогодишња 
“Стратегија одрживог развоја 
општине Чајетина” пошто 
актуелна истиче ове године, 
и да се у њу унесе тема из об-
ласти климатских промена.

-Договорили смо да се 
Општини упути предлог за 
израду нове или ревизију 
постојеће стратегије  где би 
се, између свих осталих об-
ласти које су битне за живот 

становника општине Чаје-
тина, област заштите живот-
не средине проширила или 
иновирала са новом темом 
о климатским променама 
и едукацијом из те области 
- додаје Зорица Милосавље-
вић. 

Едукација о климатским 
променама

Савет за одрживи развој и 
едуакцију први ће предста-
вити  Климатски пакет, об-
разовни пројекат намењен 
не само школама у чије пре-
вођење је укључено удру-
жење “Златиборски круг” и 

са “Амбасадорима одрживог 
развоја” кроз пројекат ЕНВ 
нет који финансира ЕУ.

-Сматрамо да је јако ва-
жно кренути од локалног 
нивоа и уз помоћ стручња-
ка и релевантних докумена-
та научити како се можемо 
борити против климатских 
промена. Климатски пакет 
садржи важне информације 
шта су то климатске проме-
не, каква су искуства из дру-
гих држава, каква су иску-
ства у Србији, даје смернице 
наставницима, првенстве-
но како климатски пакет ко-
ристити у образовно – вас-
питним установама - каже 
Александра Младеновић из 
организације “Амбасадори 
одрживог развоја” и коорди-
наторка програма Еко школа 
у Србији. 

Договорено је да члано-
ви савета који представљају 
школе  искористе своје ка-
нале комуникације да про-
следе анкету о задовољству 
корисника услугама кому-
налних предузећа општине 
Чајетина.

САВЕТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЕДУКАЦИЈУ ОШ «ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ»

Иницијатива за доношење нове 
Стратегије одрживог развоја 

општине Чајетина
Активности Савета усмерене су на побољшање свести о проблемима развоја који утичу 
на животну средину на локалном нивоу, јер су подаци из ове области забрињавајући
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Чиготица програм”, ос-
мишљен од стране 
Центра за превенцију 

и лечење гојазности Спе-
цијалне болнице “Чигота”, 
уз подршку Министарства 
здравља, Фонда здравстве-
ног осигурања и Удружења 
педијатара Србије, успешно 
ради већ 13 година. И поред 
не тако добре епидемиолош-
ке ситуације у Србији, кроз 
овај мултидисциплинарни 
програм летос је прошло 32 
деце из свих делова Србије 
која имају проблем са гојаз-
ношћу. 

Посебан програм  
за свако дете

-За свако дете, после прије-
ма и прегледа од стране ле-
кара, у зависности од узрас-
та, пола, здравственог стања 
и већ присутних комплика-
ција гојазности и физичке 
активности коју је дете ра-

није имало као и кондиције, 
планира се пре свега исхра-
на и физичка активност. 
Исхрана је, стручно речено, 
хипокалоријска и уравноте-
жена. Деца имају пет обро-
ка, а између оброка добијају 
напитке - воду, чај, лимуна-
ду... Физичка активност је 
разноврсна, дан почиње са 
шетњом, наставља се пли-
вањем и вежбама у базену, у 
поподневним сатима су веж-
бе у сали и шетња у 17 часо-
ва - објашњава Снежана Ле-
шовић, начелница Одељења 
за превенцију, лечење гојаз-
ности и рехабилитацију деце 
и адолесцената.

Уз добре резултате, деца, 
учесници «Чиготица програ-
ма», носе добре утиске из ре-
номиране здравствене уста-
нове на Златибору.

-Овде сам други пут и од 
првог пута сам доста напре-
довала. Овде ми се много 

свиђа, сви су пријатни пре-
ма нама и стекла сам доста 
нових пријатеља. Мислим да 
ништа не бих мењала јер је 
вероватно и требало да имам 
ову тежину како бих напра-
вила напредак - каже Ана 
Делић из Београда. 

-Дошао сам због гојаз-
ности јер сам од шестог раз-
реда почео нагло да се гојим 
и надам се да ћу да смањим 
килажу и да научим како 

здраво да се храним - речи су 
13-годишњег Огњена Узелца 
из Сремске Митровице.

-Успела сам да променим 
своје навике, да не једем нон 
стоп и да једем здраву храну 
- додаје  Јана Лазић из Кра-
гујевца.

Програм је обогаћен изу-
зетно занимљивим преда-
вањима а предавачи су чла-
нови тима задуженог за рад 
са децом. Деца учествују у 
радионицама од којих им је 
најдраже самостално при-
премање хране. Болница 
поседује и добру библиоте-
ку са великим фондом раз-
личите литературе и уз дру-
жење, забаву и учење деци 
брже прође време.

Изазов и за децу  
и за родитеље

-Очекујемо да деца, када 
оду кући, одрже резултате 
које овде постигну а то се 
пре свега односи на редук-
цију телесне масе а свако од 
њих добије отпусну листу са 
јасним упутствима како за 
што краће време доћи до по-
жељне телесне масе - истиче 
др Лешовић.

„Чиготица програм“ прави 
је изазов и за децу и за ро-
дитеље. На Златибор дола-
зе деца узраста од 12-18 го-
дина, програм траје 21 дан 
а трошкове лечења сноси 
Фонд здравственог осигу-
рања. Тим који чине педија-
тар, ендокринолог, профе-
сори физичког васпитања, 
психолог, медицинске сес-
тре, дијететичари, специја-
листа физикалне медицине 
и физиотерапеут, даје ве-
лики допринос у решавању 
овог проблема.

Данка Миловановић

ТРИНАЕСТ ГОДИНА «ЧИГОТИЦА ПРОГРАМА» У СПЕЦИЈАЛНОЈ 
БОЛНИЦИ «ЧИГОТА» НА ЗЛАТИБОРУ

Децу уче здравом животу 
и здравој исхрани

Ана Делић Јана ЛазићОгњен Узелац

И поред не тако добре  
епидемиолошке ситуације  

у Србији, кроз овај  
мултидисциплинарни програм  

летос је прошло 32 деце из свих делова 
Србије која имају проблем са гојазношћу

Очекујемо  
да деца, 
када оду 

кући, одрже 
резултате 

које овде 
постигну: 

др Снежана 
Лешовић

Очекујемо  
да деца, 
када оду 

кући, одрже 
резултате 

које овде 
постигну: 

др Снежана 
Лешовић
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Kако би млади и амбициозни 
људи лакше реализовали своје 
пословне идеје и остали у својој 

општини, Oпштина Чајетина  одлучила 
је да оснивањем Иновационог бизнис 
центра на Златибору, пружи додатну 
подршку у остварењу њихових циље-
ва. Kао једну од првих практичних ак-
тивности, организовали су дводневну 
обуку из иновација за заинтересоване, 
пре свега младе и амбициозне Чајетин-
це. Предавања су одржали еминентни 
стручњаци из ове области, професори 
Универзитета у Новом Саду.

Оснивање Бизнис иновационог цен-
тра, који ће бити смештен у згради Kул-
турног центра на Златибору, још је један 
вид подршке развоју привреде и еконо-
мије, пре свега у пројектима запошља-
вања и самозапошљавања. 

Подршка Министарства  
за иновације и технолошки развој

-Локална самоуправа је ову одлуку до-
нела у складу са динамичним развојем 
Златибора а уз подршку Министар-
ства за иновације и технолошки развој, 
имајући у виду да су иновације кључ-
ни елемент развоја и раста друштвене 
заједнице. Бизнис иновациони центар 
ће осим иновационе функције, подрш-
ке предузетништву, развоју људских ре-
сурса бити посвећен привлачењу инвес-
тиција и у том смислу ће се залагати за 
остварење планова Општине Чајетина у 
области пољопривреде и туризма - кажу 
у Општини Чајетина. 

Биће дат допринос “брендингу” општи-
не Чајетина као пословно погодне (биз-
нис френдли) десетинације, зато што ће 
центар бити намењен и пословним ту-
ристима стављајући им на располагање 
савремено опремљен радни простор, оп-
рему и средства комуникације.  

Такође, центар ће бити место 
окупљања људи заинтересованих за раз-
вој и сарадњу, трансфер знања и повези-
вање из свих пословних области.

-Будући Бизнис иновациони центар 
имаће добре техничке услове који су не-
опходни за његов рад а вршиће и дру-

ге функције које се одно-
се на подршку „стартап“ 
компанија, привлачење 
инвестиција, развој тури-
зма и пољопривреде као 
и развој људских ресурса 
који има пресудну улогу 
за развој одређене зајед-
нице, односно општине 
Чајетина. У том смис-
лу ово је једна од првих 
у серији обука из разли-
читих области. Подрш-
ка ће ићи у смеру који 
буде дефинисан у скла-
ду са потребама општине и моделима 
Министарства иновација и технологија, 
заснованим на светским искуствима и 
примерима најуспешнијих. Заједнички 
циљ је запошљавање младих људи и раз-
вој општине Чајетина - каже в.д. дирек-
тора Иновационог бизнис центра Злати-
бор, Дарко Ђуровић.

Развијање економских потенцијала 
златиборског краја

Рад Бизнис иновационог центра по-
чео је крајем октобра, дводневном еду-
кацијом људских ресурса, у смислу сти-
цања нових знања и сазнања која ће им 
помоћи да неке своје идеје развију и на 
методолошки начин спроведу у дело.

-Својим ангажовањем, покушаћемо да 
пренесемо знања и вештине кандидати-
ма, што ће им помоћи да развијају своје 
пројекте а што ће генерално повећати 
економски и развојни потенцијал зла-

тиборског краја. Осмис-
лили смо концепт који ће 
бити пријемчив, примењив 
и разумљив кандидати-
ма, пре свега прилагођен 
потенцијалима овог под-
ручја. Идеја није довољна, 
потребно ју је развијати а 
за то су потребне различи-
те методе и алати како би 
се до реализације лакше 
стигло. То су знања из раз-
воја производа и услуге, све 
оно што се у старту посма-
тра као затворена кутија. 

Ми смо ту да ту кутију отворимо, да по-
кажемо саставне елементе, да покажемо 
стратегију развоја, анализу тржишта и 
све оно што чини снаге и развојне шан-
се али и претње и слабости. Тако ћемо 
увидети и све оно што недостаје па и на 
тај начин подстаћи иновативност - каже 
професор др Ненад Симеуновић.

Циљ је да предавачи, заједно са полаз-
ницима дођу до открића нових послов-
них идеја и шанси. Оно што се наводи као 
пример нових шанси, може бити даљи 
развој здравственог туризма на Златибо-
ру, неискоришћени потенцијал прераде 
локалних производа али и повећања њи-
хове атрактивности, било да је у питању 
здрава храна, лековито биље или било 
који производ који настаје у овом крају.

Бизнис иновациони центар Златибор 
је у поступку оснивања, урађен је нацрт 
плана рада који ће бити дефинисан на 
седници Скупштине општине Чајетина. 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА ОСНИВА ИНОВАЦИОНИ БИЗНИС ЦЕНТАР НА ЗЛАТИБОРУ

Још један вид подршке 
младим Чајетинцима

Бизнис иновациони центар ће осим иновационе функције, подршке предузетништву, 
развоју људских ресурса, бити посвећен привлачењу инвестиција и у том смислу ће се 
залагати за остварење планова Општине Чајетина у области пољопривреде и туризма 

Ненад Симеуновић
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 И
здвојено одељење 
Основне школе „Ди-
митрије Туцовић“ на 
Златибору ове годи-
не слави јубилеј. На-
име, 21. септембра 
пре тачно четрдесет 

година, учитељица Станимирка 
Дабић Маца повела је прву ге-
нерацију златиборских првака. 
За почетак рада школе узет је та-
дашњи датум обележавања Дана 
општине.

Иницијатива за обележавање 
овог јубилеја потекла је од Ане 
Васиљевић, наставнице историје 
и Ксеније Бојовић, наставнице 
српског језика и књижевности, уз 
својеврсну подршку садашње ди-
ректорке школе Милке Васиље-
вић. Она истиче да је издвојено 
одељење на Златибору сваке го-
дине све бројније ђацима, јер је, 
како каже, Златибор атрактиван за 
живот и велики број људи се дос-
ељава, па се уписују и нови уче-
ници. Драго јој је што се не забо-
рављају почеци, сећа се и даљег 
развоја златиборског огранка, 

када је постао осмогодишња шко-
ла. Како то изискују савремени то-
кови у настави, истиче да је раз-
вој ресурса неопходан, па се тако 
данас успешно реализује пројекат 
завршетка радова на фискултур-
ној сали школе на Златибору, а 
нада се да ће ускоро и цео школ-
ски објекат бити реконструисан. 
Директорка Васиљевић радује се 
што су многи бивши ђаци све-
доци историје развоја издвојеног 
одељења на Златибору и што о 
тим далеким, али и даље једна-
ко важним временима сведоче и 
причају својим потомцима, да-
нашњим ђацима.

Родитељи су поклањали више 
пажње деци и школи

Први директор школе био је 
Милутин Арбутина. Школа је 
у међувремену надограђена и 
1.септембра 1998. године при-
мила је прве ученике као осмо-
годишња школа. Слику о историји 
школе обогатио нам је дугого-
дишњи наставник техничког и 
информатике - у једном тренут-

ПРВИХ ЧЕТРДЕСТ ГОДИНА ШКОЛЕ НА ЗЛАТИБОРУ

И замак знања  
и школа живота

Замак на брду сваког септембра шири руке и са задовољством прима  
нову генерацију. У јуну, снажна ружа ветрова одгурне осмаке у свет, 

у нади да ће се као успешни људи вратити својим коренима

Милкa Васиљевић Ратомир СимићПрва генерација ђака првака са учитељицом Станимирком-Мацом Дабић, 1980. година. 
Стоје: Радојица Љубојевић ,Маријана Петковска, Данијела Сенић, Данијела Нерић, Гордана 

Симовић, Мира Лучић, Иван Јевђовић, Милан Туцовић,  Драган Бојовић, Весна Ћорић,  
Слађана Остојић, Наташа Јеремић, Дарко Думањић. Други ред: Александар Пашић,  

Жељко Бјелић, Арсен Ђурић, Небојша Жунић, Оливер Јеремић, Драган Дабић,  
Милован Стаматовић, Александар Кутлешић, Никола Николић, Стојан Луковић
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ку и директор - Ратомир Симић. 
Наш саговорник сматра да су не-
када родитељи имали велико ин-
тересовање за образовање и да 
су више пажње поклањали деци 
и школи. Наставнике је финанси-
рала општина и имали су најниже 
плате у округу, али су наставници 
уживали већи углед него данас. 
Издвајана су значајна средства за 
наставу и учила – уз лењир, креду 
и таблу, графоскоп је био глав-
но наставно средство. Без писа-
не припреме наставник није до-
лазио у школу. Прва школа у коју 
је уведена информатика, била је 
наша, а овде су прво уведена и 
три језика. 

Као негативну страну своје про-
фесије Симић наводи одсуство 
похвале и награде за наставника. 
Годинама га чини срећним успех 
сваког ђака и каже да су бивши 
ђаци сада најбоље дрштво за ка-
фану. Разговор о школи, заврша-
ва се разговором о животној шко-
ли, као и код славног професора 
Косте Вујића. 

Изнедрило је ово издвојено 
одељење доста успешних лекара, 
преводилаца, наставника и про-

фесора, радника и предузетника, 
песника и спортиста. Широм све-
та проносе име свога Златибора, 
радо се сећајући својих школских 
почетака и помажући својој зајед-
ници из које су потекли, кад год за 
то имају прилику. Доста успешних 
бивших ученика остало је овде да 
живи и ствара, трудећи се да уна-
преди живот својих суграђана. За 
ову прилику неки од њих били су 
и наши саговорници.

У школу преко моста  
од боровине

Прича о јубилеју пробудила је 
сећања бивших ђака који су по-
могли нашем, садашњем шеста-
ку, Саву Вујовићу, да направи пре-
зентацију школи у част. Мирјана 
Цветковић Петровска, Данијела 
Сенић Вујовић и Владимир Ву-
чићевић (сада наставник) уступи-
ли су фотографије, а Иван Јевђо-
вић, данас наставник српског 
језика, написао је текст „Наш за-
мак на брду“. Очеви првих учени-
ка саградили су мост преко пото-
ка, који је водио до школе. Мост је 
мирисао на боровину и подсећао 
их на симболични прелаз из без-

брижног детињства у прве школске 
обавезе. Даље, кроз живот, кора-
чали су сигурним кораком, гра-
дећи мостове самостално, свесни 
знања и сигурности, која им је у 
школи дата. 

Презентација је доступна на 
следећем линку: https://www.
youtube.com/watch?v=uIFz3RgstR
k&feature=youtu.be

Помоћни радник, Нада Попо-
вић, са сетом се сећа тих дана и 
свих четрдесет година проведених 
у школи. „Ето, само никада нисам 
косила“, каже наша Нада. Била је 
у школи ложач, куварица, чиста-

чица... На ходнику и у кухињи слу-
шала је дечије разговоре и дого-
довштине са часова. Причала нам 
је о скромности, доброти и вред-
ноћи првих генерација, које су јој 
увек притицале у помоћ. Каже да 
су се деца према школи односила 
као према свом другом дому. Да-
нас су се ствари промениле. 

Замак на брду сваког септем-
бра шири руке и са задовољством 
прима нову генерацију. У јуну, 
снажна ружа ветрова одгурне ос-
маке у свет, у нади да ће се као 
успешни људи вратити својим ко-
ренима. 

Прва школа у коју је уведена информатика,  
а овде су прво уведена и три језика

Изнедрила је ова 
установа доста 

успешних лекара, 
преводилаца, 
наставника, 

професора, песника, 
спортиста, радника, 

предузетника ...
Нада Поповић
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Чланови школске Еко 
патроле засадили су 
средином октобра у 

дворишту ОШ „Димитрије 
Туцовић“ у Чајетини украс-
но дрвеће и тиме још више 
улепшали простор око школе 
и обогатили зеленило којим 
се ова школа дичи.

ОШ „Димитрије Туцовић“ у 
Чајетини у програм Еко-шко-
ле укључила се у септембру 

2013. године. Исте године ос-
нована је и Еко патрола чији 
су чланови ученици млађих 
разреда.

- Сваке школске године 
из сваког одељења бирамо 
по два члана за еко патролу. 
Деца имају свакодневне ак-
тивности, дежурају заједно 
са својим учитељима у ход-
нику школе, воде рачуна о 
томе како ученици одлажу 

отпад и да ли се поштују 
правила која су договорена 
- каже Стевка Лазовић,  руко-
водилац Еко патроле.

- Ове године Дечја недеља 
jе обележeна од 5 до 11. ок-
тобра и мото је „Подељена 
срећа, два пута је већа“. Тако 
смо одлучили да у окви-
ру Заштите животне среди-
не чланови Еко патроле за-
саде ово дрвеће - каже Анка 

Џамбасовић, руководилац 
Еко патроле.

С обзиром да су деца 
млађег узраста и да тешко 
владају алатом за копање, 
садња им је била занимљи-
ва. И старијим ђацима а и 
првацима  веома је стало да 
испуне задатке и труде се ко-
лико могу да допринесу очу-
вању животне средине.

Данка Миловановић

НОВА АКЦИЈА ЕКО ПАТРОЛЕ У ОШ «ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ» У ЧАЈЕТИНИ

Ново украсно дрвеће за лепше 
школско двориште

ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини у програм Еко-школе укључила се у септембру 2013. 
године. Исте године основана је и Еко патрола чији су чланови ученици млађих разреда
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На основу одобрења 
Министарства про-
свете, науке и техно-

лошког развоја, од септембра 
ове школске године почела 
је реализација пилот пројек-
та “Обогаћен једносменски 
рад” у основној школи „Ми-
ливоје Боровић“   у Мачка-
ту, укључујући и издвојено 
одељење у Шљивовици.

Специфичност овог про-
грама јесте да изабране ак-
тивности  стављају ученика 
у позицију активног учесни-
ка у образовању. Ученици ће 
имати занимљиве школске 
дане, јер их поред учења оче-
кују бројне секције, од спорта 
до занимљиве науке.

Развијање  
предузетничког духа 

код ученика

-Деца ће имати мини 
пројекте које ће радити под 
вођством наставника. Теме 
пројеката ће сами бирати а 

пројекат ће правити у смис-
лу плана решавања и актив-
ности које ће спроводити. На 
крају ће продукти тих проје-
ката имати неку употребну 
вредност - каже Ивана Жу-
нић, педагог ОШ „Миливоје 
Боровић“ у Мачкату.

Самим тим, очекује се да 
ове активности развијају 
предузетнички дух код уче-
ника и сарадњу а утичу и на 
развој интелектуалних спо-

собности. Поред тога, обо-
гаћен једносменски рад биће 
коришћен и у сврху подршке 
развоју целокупне интелек-
туалне личности ученика, 
развоју способности учења 
као и подршке ученицима 
у учењу.

Активности примерене 
узрасту деце

-Активности се односе на 
први и други циклус, дакле 

од првог до осмог разреда, 
с тим што су активности за 
први циклус – од првог од 
четвртог разреда различи-
те у односу на активности 
за ученике од петог до ос-
мог разреда – други циклус. 
Гледали смо да активности 
буду примерене узрасту 
деце а након тога и интере-
совањима, способностима и 
могућностима - каже Ивана 
Жунић.

Програм активности у 
обогаћеном једносменском 
раду добар је модел учења 
и провођења слободног вре-
мена, јер се васпитно-об-
разовне активности прила-
гођавају интересовањима 
ученика. 

С обзиром да је ОШ „Ми-
ливоје Боровић“ део пројек-
та Еко-школе, теме које ће 
бити заступљене у новом 
пројекту могу имати доста 
сличности.

Данка Миловановић

ОШ „МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ“ ДЕО ПРОЈЕКТА „ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“ 

Занимљивији школски дани, 
секције, пројекти...

Програм активности у обогаћеном једносменском раду добар је модел учења  
и провођења слободног времена, јер се васпитно-образовне активности  

прилагођавају интересовањима ученика

Ивана Жунић
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У Кривој Реци, у Кубуро-
вићима, живи Оливера 
Кубуровић са супругом 

Илијом и својом децом. Баве 
се пољопривредом, воћар-
ством и имају нешто мало 
оваца. Живе мирним сеос-
ким животом, производећи 
на имању онолико колико је 
њима потребно. Поред све-
га тога, Оливера се бави до-
маћом радиности, плетењем 
и шивењем. Плете џемпере, 
капе, чарапе и све што може 
од вуне да се уради. Што се 
тиче шивења израђује шајка-
че и шубаре. Шивењем је по-
чела да се бави 1980. године, 
а производњом капа 2015. 
године

„Раније док сам радила 
у фабрици шила сам мно-
ге артикле, кошуље, сукње, 
блузе, хаљине и ту сам нау-
чила да шијем и стекла ис-
куство. Касније сам шила код 
куће за своје потребе. Пошто 
је мој муж продавао шајкаче 
купујући их од других људи, 
ја сам помислила - зашто ја 
не бих шила те шајкаче. И 

тако сам почела да учим да 
шијем шајкаче“.

Свако има свој начин 
шивења шајкача

На почетку је било тешко. 
Пошто није имала искуства 

у овој производњи, уз помоћ 
мужа почела је са шивењем 
прве шајкаче. Имала је узо-
рак мале шајкаче, са које је 
узела мере и сама направи-
ла шаблон, који је касније 
усавршавала у односу на по-

требе шајкача које је произ-
водила. 

„Муж је набављао мате-
ријал купујући ролне платна 
у продавницама текстилне 
робе. Прве капе које сам са-
шила нису биле баш идеал-

КУБУРОВИЋИ ИЗ КРИВЕ РЕКЕ БАВЕ СЕ ПОЉОПРИВРЕДОМ,  
ВОЋАРСТВОМ И ПОМАЛО ДОМАЋОМ РАДИНОСТИ

Оливера шије шајкаче и 
шубаре а Илија продаје

-Пошто је мој муж продавао шајкаче купујући их од других људи,  
ја сам помислила - зашто ја не бих шила те шајкаче. И тако сам почела  

да учим да шијем шајкаче - каже Оливера Кубуровић

Оливера има тајну у шивењу шајкача, управо 
та тајна разликује њене од осталих капа

Чувају старе српске шајкаче и шубаре да не избледе од заборава
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не. У питању су биле финесе 
које сам временом исправи-
ла да би шајкача била иде-
ална за будуће купце. Мора 
да се зна које платно иде за 
шајкачу. То је чоја и платно 
које садржи у себи 60 до 80 
процената вуне“.

Оливера шије шајкаче 
на следећи начин. Прво се 
ради унутрашњи део од ку-
ваног платна. То је мало 
чвршћи материјал који се 

ставља између чоје и поста-
ве да би шајкача бича чврста 
и постојана. Затим се кроји 
горњи део и саставља се са 
бочним деловима. И то је цео 
процес производње. 

„Свако има свој начин ши-
вења, а ја то радим на свој 
начин како могу и умем. Као 
што кувар има своју тајну у 
припремању јела, тако и ја 
имам своју тајну у шивењу 
коју не бих делила са други-
ма. Управо та тајна разликује 
моје шајкаче од осталих“.

Поред шајкача израђује и 
шубаре. Зимске од овчијег 
крзна шије, а шубарет капе 
плете од вуне. 

„Зимске шубаре шијем из 
три дела. Састоји се од поста-

ве, а споља је од крзна. Шуба-
рет капе се раде од вуне и ја 
их плетем са иглама. Петље 
правим „преко прста“ и тај 
рад се зове шубарет, тако је и 
настао назив за шубарет капе. 
Неко их зове и руска шубара“.

За пласман производа 
задужен је Оливерин муж 
Илија који капе продаје на 
Златибору. Свако јутро он 
свога „југа“ натовари са капа-
ма и остане цели дан до уве-
че на свом продајном месту. 

„Једино не радим кад је 
лоше време. Све остале дане 
радим од раног јутра до кас-
но увече. Понесем шајкаче 
и шубаре онолико колико 
могу да ставим у ауто. Имам 
своје продајно место на «ста-

зи здравља“ која води према 
споменику на Шуматном 
брду“.

Свако ради  
свој део посла 

Илија је добар трговац. Зна 
са људима и има причу за 
свакога. За себе каже да може 
добро да процени човека. А 
како Илија продаје своје про-
изводе?

„Кад дођем прво пустим 
музику и то наше српске па-
триотске песме. Сматрам да 
ми то повећава продају, јер 
људи воле музику. Кад ми 
муштерија приђе ја му оног 
момента стављам шајкачу на 
главу и огледало испред њега. 
Кад види колико сам љубазан, 

он је купи, иако је можда неће 
ни носити. Могу тачно да оце-
ним величину шајкаче која 
муштерији одговара. Сви ми 
се захваљују на љубазности, 
али и на музици која се чује 
из кола. Није редак случај да 
ми за брисачем оставе бак-
шиш за музику. Чак и неки 
познати певачи имају пози-
тивне коментаре па ми оставе 
и своје ЦД-ове да бих пуштао 
и њихове песме“.

Ништа од овога не би било 
да Оливера није била упор-
на да научи. Она шије, Илија 
продаје. Свако ради свој део 
посла и чувају стару српску 
шајкачу да не избледи од за-
борава. 

Мирослав Весовић

Мора да се зна 
које платно иде за 
шајкачу. То је чоја и 
платно које садржи 

у себи 60 до 80 
процената вуне

Сваког јутра Илија свог „југа“ натовари са капама и остане 
цели дан на свом продајном месту на ЗлатиборуШубарет капе се раде од вуне, Оливера их плете иглама

Живе мирним сеоским животом: Оливера и Илија Кубуровић из Криве Реке
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Корисници Дневног 
боравка за децу са 
сметњама у развоју 

„Зрачак“ из Чајетине, зајед-
но са запосленима и уче-
ницима ОШ „Димитрије 
Туцовић“, различитим ак-
тивностима обележили су 
од 5. до 11. октобра “Дечју 
недељу”.

Дом културе у Чајетини 
угостио je кориснике „Зрач-
ка“ на промоцији  цртаног 
филма   „Кумба“, а деца из 
Дневног боравка провела су 
један дан и са члановима 
Еколошке секције. Посетио-
ци – млади еколози донели 

су поклоне, воће и слатки-
ше и уживали у дружењу са 
другарима из „Зрачка“.

Организован је излет на 
Златибор и обилазак „Дино 
парка“, а кориснике Дне-
вног боравка посетили су и 
чланови   Вршњачког тима 
за заштиту деце од дискри-
минације, насиља, злос-
тављања и занемаривања, 
са координаторком Тима, 
наставницом Јагодом Јере-
мић. Овом прилоком су чла-
нови Тима, својим другари-
ма из „Зрачка“ поклонили 
пакет радионичарског мате-
ријала и цртеж са слоганом 

“Дечје недеље”.  Уз слаткише 
и музику, сви су се лепо дру-
жили и забављали.

“Златиборски круг”, који је 
пружалац услуге Дневни бо-
равак за децу са сметњама 
у развоју у Чајетини, вели-
ку пажњу посвећује инклу-
зији, дружењу корисника са 
ученицима Основне школе 
„Димитрије Туцовић“, у којој 
се и налазе просторије Дне-
вног боравка и учествовању 
корисника у обележавању 

свих важних датума то-
ком школске године. Ового-
дишња Дечја недеља је одр-
жана са циљем да се скрене 
пажње шире јавности на 
права и потребе деце, на 
одговорност коју породица, 
школа, институције и чита-
во друштво носе у заштити 
деце и обезбеђивању пра-
вилних услова за њихов раз-
вој, а обележена је под сло-
ганом „Подељена срећа два 
пута је већа“.

ДЕЦА „ЗРАЧКА“ РАЗЛИЧИТИМ 
АКТИВНОСТИМА ОБЕЛЕЖИЛА  

„ДЕЧЈУ НЕДЕЉУ“

Подељена 
срећа два 

пута је већа
Дечја недеља је одржана са циљем да се 

скрене пажње шире јавности на 
 права и потребе деце, на одговорност  

коју породица, школа, институције  
и читаво друштво носе у заштити деце
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У Културном центру на 
Златибору, 5. октобра 
отворена је излож-

ба радова Стефана Лукића, 
уметника из Ужица, под на-
зивом „Далеко, колико ме 
ноге носе! Трка за слободу!“. 
Кроз видео запис, транспа-
ренте и симболе, млади 
уметник из Ужица, дао је 
своје виђење актуелне си-
туације кроз коју људи про-
лазе, углавном не увиђајући 
ширу слику живота, или не 
реагујући на њу на адекват-
није начине од оних устаље-
них. Својом “трком за слобо-
ду” уметник нас је подсетио 
на праве вредности.

Брзина живота са којом 
се сви суочавамо

-Свакодневно сам 10 дана 
трчао од свог атељеа до не-
ког од градских гробаља у 
Београду.   Својим “џи-пи-
ес” уређајем сам бележио 
те руте. Сам мој рад се за-
право бави критиком савре-
меног начина живота и на-
шим константним трчањем, 
да ли за новцем, да ли за сла-
вом, ил` неким другим ст-
варима... А све се завршава 
тамо где се завршава свима 
- објашњава Стефан Лукић 
и додаје: -Међутим, то се за 
мене не завршава тамо јер се 
то коси са мојим хришћанс-

ким убеђењима. Перфор-
мансом сам само желео да 
укажем на проблем савре-
меног човека, односно брзи-
ну живота са којом се сви су-
очавамо.

Крећући у своју трку за 
спознајом, сваког јутра од 
7 часова, Стефан је оства-
ривао своју замисао уз по-
моћ пријатеља који су му 
на одређеним деоницама у 
облику транспарената по-
стављали подсетнике на 
неке од битних момената у 
уметниковом животу. Те на-
изглед мале ствари чине жи-
вот вредним живљења, јачају 
стрпљење, жељу да се пре-
преке премосте, подсећају 
на праве вредности.

-На том свом једноднев-
ном путу свакога дана сам 
преиспитивао и свој живот, 

јер сам наилазио на неке 
ствари које ме асоцирају 
на ужичку Гимназију, на 
18. рођендан, матуру, моје 
пријатеље, родитеље, на бабу, 
деду... - прича Стефан.

Овај перформанс, или цр-
теж-догађај како га уметник 
назива,  само је део веће за-
мисли из које ће произаћи 
документарни видео у којем 
ће бити приказани сви де-
таљи Стефанове трке за 
слободу, а касније и цртежи 
свих пређених траса. 

Путовања као тема 
слика

Стефан је визуелни и пер-
форманс уметник а теме ње-
гових слика углавном су пу-
товања за која он каже да су 
фасцинантна највише због 
момената у којима се заус-

тавимо и тек тада запази-
мо свет који нас окружује 
са свим његовим мириси-
ма, бојама, укусима, дајући 
тако пуноћу и животу посма-
трача.

-Ја те призоре заустављам 
тако што их фотографишем, 
онда бирам фотографије 
које су ми интересантне,  и 
онда се њима бавим. И по 
седам дана ја се бавим тре-
нуцима који у реалном вре-
мену трају тек део секунде, 
али нам остаје негде у под-
свести. Заправо, на тим сли-
кама је присутан тај моме-
нат као сањарење, као нешто 
између јаве и сна; онога што 
јесте и онога како га ми ви-
димо у датом моменту - 
каже Лукић.

Стефан је добитник награ-
де за сликарство на Факулте-
ту примењених уметности за 
2016. годину. Имао је неко-
лико самосталних изложби, 
између осталих: „Међупрос-
тор“ у Уметничком простору 
У10, „YУГОносталгија“ у На-
родном позоришту Ужице, 
„Лице и наличје“ у Народном 
музеју у Крагујевцу. Групно 
је излагао у Паризу, Београду, 
Новом Саду, Нишу, Крагује-
вцу... Тренутно живи и ради 
у Београду. 

Мирјана Ранковић  
Луковић

ИЗЛОЖБА РАДОВА СТЕФАНА ЛУКИЋА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ НА ЗЛАТИБОРУ

Далеко, колико ме ноге носе
Овај перформанс, или цртеж-догађај како га уметник назива,  само је део веће замисли 

из које ће произаћи документарни видео у којем ће бити приказани сви детаљи 
Стефанове трке за слободу, а касније и цртежи свих пређених траса
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ДОБРОДОШЛИЦА У СВЕТ КЊИГЕ  
И СВЕТ ЗНАЊА

Првацима 
чланске карте 

Библиотеке 
и по 5.000 

динара!
Општина овим симболичним гестом 

помаже деци и њиховим родитељима око 
куповине уџбеника и неопходне опреме 
за почетак школске године. Поносни смо 
на то што кроз наш буџет овакву праксу 
можемо да одржавамо из године у годину

Ђацима првацима из школа са те-
риторије Општине Чајетина по-
дељене су чланске карте чајетин-

скe Библиотекe „Љубиша Р. Ђенић“. Већ 
традиционална активност у оквиру обе-
лежавања „Дечје недеље“ одржана је у 
„Културном центру“ на Златибору и у 
чајетинској Библиотеци. И ове године 
Општина Чајетина је свим основцима 
уручила и по пет хиљада динара.

Пре уручивања чланских карти и нов-
чаног поклона, свих 115 ученика који 

су овог септембра пошли у први раз-
ред, поздравио је заменик председни-
ка општине Чајетина Милоје Рајовић, 
пожелевши им добродошлицу у свет 
књиге и знања.

–Општина овим симболичним ге-
стом помаже деци и њиховим роди-
тељима око куповине уџбеника и не-
опходне опреме за почетак школске 
године. Поносни смо на то што кроз 
наш буџет овакву праксу можемо да 
одржавамо из године у годину. Пого-

тово нам је драго што се у општини 
повећава број деце, самим тим и број 
првака и надам се да ће се тај тренд на-
ставити – рекао је заменик председни-
ка Општине, Милоје Рајовић.

Запослени у библиотеци првацима 
су представили начин рада установе, 
праксу око изнајмљивања књига и по-
желели им да буду што редовнији чита-
оци. С друге стране, ђаци су се предста-
вили рецитацијама, понајвише песама 
Љубивоја Ршумовића.
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Одбојкашице у врху 
Прве Б лиге

У нову сезону Прве Б лиге одбојкашице “Златибо-
ра” ушле су у складу са амбицијама постављеним 
пред почетак такмичења, а то је пласман у виши ранг.

Чајетинке су поготово биле успешне на гостовањима, 
где су савладале “Панонију” (3:0) и крагујевачки “Рад-
нички” (3:1), док су на свом терену имале половичан 
успех. Релативно лако су савладале “Руму” (3:0), а у ду-
елу са екипом “Ваљева” пропустиле су да у своју корист 
реше већ добијени меч - водиле су са 2:0 у сетовима, 
после чега су допустиле гошћама потпуни повратак и 
тријумф од 3:2. Управо је “Ваљево” на водећем месту 
табеле, са 11 бодова, тј. бодом више од Чајетинки.

Тренер Чајетинки, Станко Брашанац, задовољан 
је оствареним резултатима, мада истиче да ће његов 
тим у наставку лиге морати да сузбије необјашњи-
ви психолошки притисак који сам себи ствара током 
мечева, који их је коштао победе против “Ваљева”, а 
био је, према његовим речима, видљив и у мечу са 
“Румом”. Он је изразио наду да је пораз против “Ваље-
ва” био последица “лошег дана” по његову екипу и 
верује да ће то бити последњи такав дан у овој сезони.

На Торнику одржан 
„Супердрајвер куп”

Екипе Фудбалског клуба “Чајетина”, пре 
свега млађе категорије, оствариле су 

низ веома добрих резултата у октобру. 
Сениорски састав је после пораза од 

“Савинца” на свом терену (2:0) изгубио 
водећу позицију, али су већ у наредном 
колу, убедљивим тријумфом на гостовању 
“Вишесави” (4:0), одржали корак у такми-
чењу са само два бода заостатка у односу 
на водећи “Савинац”. Подсећамо, Чајетин-
ци су пред старт сезоне поставили јасан 
циљ - пласман у виши ранг.

Селекција петлића је победом над 
“Слободом” из Ужица стекла пет бодова 
вишка управо у односу на Ужичане, нала-
зи се на водећој позицији на табели и на 
добром је путу да потврди јесењу титулу у 
Окружној лиги. 

Током октобра “Чајетина” је освојила 
четири пехара у млађим категоријама. 

Последњи успеси остварени су на турни-
ру у Севојну - екипа мешовитих годишта 
2010/2011. освојила је 1. место без из-
губљене утакмице. Тренер тима био је 
Мирослав Ћалдовић. На истом турни-

ру учествовала је и селекција “Чајетине” 
2012. годишта, која је у укупном пласма-
ну била четвртопласирана, пошто је ме-
чеве полуфинала и за треће место изгу-
била са по 1:0. 

Успешна јесен за ФК „Чајетина”

У подножју Торника, у органи-
зацији АСУ “Златибор”, одржан је 
“Супердрајвер куп Србије”. Такми-
чење је окупило више од 50 возача, 
a домаћи тим освојио је једно прво 
и два трећа места.

У “Класи 2” победио је Жељко 
Старчевић (АСУ “Златибор”), што је 
најбољи пласман клуба домаћина 
на овом такмичењу, Ђорђе Павловић 
(АСУ “Златибор”) у истој конкурен-
цији био је трећепласирани, а Дејан 
Јованетић био је трећи у “Класи 10”.

У конкуренцији дама победила 
је Ана Голић (WRR), испред Татја-
не Милошевић (Рабас Мотоспорт) 
и Жељке Јанковић (АСК Драјвер). 
Најуспешнији јуниор је Младен 
Обућина.

У “Класи 1” славио је Горан Ратко-
вић. У “Класи 3” победио је Марко 
Вукашиновић (Петро Макс), испред 
Милана Јанића (Рабас Моторспорт) 
и Стефана Стојановића.

Најуспешнији у “Класи 4” био је 
Немања Ђурић (АСК Драјвер), ис-
пред клупског колеге Вељка Ко-
цића и Лазара Чолића (Рид Спорт). 
Победник у “Класи 5” био је Вељко 
Алемпијевић (WRR), другопласира-
ни Милош Стевановић, а трећи Мла-
ден Обућина (Рабас Мотоспорт).

Марин Радичев (АМСК 025) био је 
најбољи у “Класи 6”, други је Зоран 

Павков (Петро Макс), а трећи Нико-
ла Екмечић (АСК Шампион).

У “Класи 8” славио је Лазар Ми-
ловановић (АСК Мачкат Рејсинг), 
најуспешнији возач летошњег „Голд 
гондола релија“, који је одржан та-
кође на Златибору. Горан Рабасо-
вић (Рабас Моторспорт) је био дру-
ги, а Борко Симовић из истог клуба 
трећи.

У “Класи 9” двојица најуспеш-
нијих су из АСУ “Зека Ауто Спорт”, 
а то су Милош Матић и Ненад Ко-
ларевић.

Ненад Филиповић (Рабас Моторс-
порт) победио је у “Класи 10”, Ми-
лош Марјановић (Мачкат Рејсинг) је 
био други, а Дејан Јованетић из АСУ 
Златибор трећи.
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Две медаље 
за Александра 

Радишића  
и поправљен 
лични рекорд

На параатлетском митингу у Горњем 
Милановцу чајетински параатлети-

чар Александар Радишић освојио је 3. 
место у бацању чуња (класа Ф-51), по-
правивши лични рекорд, који сада изно-
си 27,77 метара, и који је за 28 центиме-
тара бољи од претходног резултата.

Ово је било последње такмичење у 
овој календарској години, тако да Ради-
шићу сада предстоји припремни период 
током зиме за нове изазове у 2021. го-
дини. Каже да је сезона иза њега била 
изузетно тешка јер због епидемиолошке 

ситуације није могао да темпира форму, 
с обзиром да се до последњег тренутка 
није знало да ли ће се и када неко такми-
чење одржати.

–Дуга сезона, са само два такмичења, 
али за мене ипак успешна, с обзиром да 
сам у кратком интервалу освојио две ме-
даље. Следеће сезоне су Европско првен-
ство и Параолимпијске игре, као и такми-
чења на којима ћу покушати да остварим 
потребну норму за њих. Практично нећу 
имати паузу, одмах крећемо са припре-
мама. Посебна захвалност иде мом тре-
неру, Ивани Зубер, која је током читаве 
сезоне имала стрпљења за рад са мном 
и заједничким напором смо дошли до ус-
пешног резултата - каже Радишић.

Златиборски параатлетичар освојио 
је и сребрну медаљу у бацању чуња на 
Првенству Србије, одржаном у Круше-
вцу (хитац од 27,46 метара). Овај резул-
тат представља надградњу досадашњих, 
пошто је у претходна два наврата освајао 
бронзане медаље на Зимском првенству 
Србије.

Радишић је тренутно на 9. месту Свет-
ске ранг листе и за наредну сезону оче-
кује још боље резултате.

На теренима одмара-
лишта „Голија“, Сму-

чарски клуб Златибор одр-
жао је презентацију овог 
спорта на ски-рол полиго-
ну за децу узраста од 7 до 
12 година, све у циљу про-
моције скијашког трчања и 
уписа нових чланова.

Са присутном децом ра-
дили су клупски тренери: 
Радосав Јелисијевић, Ни-
кола Јеремић, Александар 
Миленковић, Никола Кутле-
шић и Дејан Крсмановић.

–Сам полигон који смо 
направили замишљен је пре 
свега тако да деца покажу 
основне моторичке спо-
собности, не толико само 
знање скијашког трчања. 
Углавном је важно оно што 
су научили у школи, током 
физичког васпитања, као и 

током свакодневног живо-
та. Деца која знају да возе 
ролке иду мало брже, док 
ови млађи помало морају 
да раде на томе. Овај уз-
раст, од 7 до 12 година, 

најбољи је за ново учење, 
јер нешто старији такмича-
ри већ крећу са ФИС тркама 
– каже тренер Јелисијевић.

Међу тренерима је и 
Лола Ловисоло, из Арген-
тине, која је стицајем окол-
ности остала на Златибору 
дуже него што је планира-
но. Разлог томе је неповољ-
на ситуација са вирусом КО-
ВИД 19 у њеној домовини.

–Осећам се више него до-
бродошлом овде. Златибор 
има одличне услове за раз-
вој спортиста, поготово када 
је скијашко трчање у пи-
тању. Овај полигон има за 
циљ да научи децу скијању, 
али кроз игру, пошто деца 
морају да ово схвате пре 
свега као игру. Сада радим 
и у клубу са Дејаном Крсма-
новићем, који је селектор 
младе репрезентације Ар-
гентине – каже Лола, која је 
родом из Патагоније, јужне 
аргентинске регије.

Презентација СК „Златибор” за 
полазнике школе скијашког трчања

Такмичари и тренер КК „Рујно”  
на семинару у Краљеву

Чланови Карате клуба „Рујно“ учество-
вали су на карате семинару у Краљеву, 

који је у организацији Карате клуба 
“Кинг”, 4. октобра одржан у Спортском 
центру „Карађорђе“. У питању је једно-
дневни карате тренинг-семинар Шотокан 
карате савеза Србије, на коме су учество-
вали клубови и каратисти са територије 
целе земље.

Тренинге је водио селектор наше се-
ниорске репрезентације, сенсеи Ацо 
Ћировић. Поред карате тренинга, сви 
учесници су имали прилику да се над-

мећу у различитим спортовима и спорт-
ским играма. Карате семинар је похађа-
ло четрнаест такмичара КК „Рујно“ и 
тренер клуба, Слађана Вуловић.

Учесници семинара обишли су и мана-
стир Жича а имали су прилику да обиђу 
и разгледају Краљево. 

Пошто се на овај начин показало да је 
упркос тешким условима могућа успешна 
организација оваквих скупова, из КК “Руј-
но” истичу да се надају наставку даљих 
такмичења, која недостају свим спортис-
тима.
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На старту Kошаркашке лиге Србије у се-
зони 2020. - 2021. кошаркаши “Злати-
бора” забележили су четири победе 

и неочекивани пораз на домаћем паркету у 
петом колу од екипе ОКК “Београд” са 82:80.

“Златибор” је био фаворит у овом сусрету 
али је потценио госте који су се разиграли и 
у узбудљивом финишу дошли до победе. Kо-
лико су домаћи кошаркаши ушли опуштено 
у меч говори и податак да су гости на старту 
повели са 14:0 и да је “Златибор” изједна-
чио тек у трећој четвртини али да у завршни-
ци није имао мирноће да забележи победу. 
Овај пораз јесте болан и неочекиван, али, 
домаћа екипа и даље има одличне шансе 
да дође до високог пласмана. 

Првенство је за кошаркаше «Златибора» по-
чело победом над “Новим Пазаром” у Чајети-
ни у дербију који је донео велику и неизвесну 
борбу. Још неизвесније је било у Алексинцу у 
другом колу али су наши момци успели да 
победе иако су  играна чак три продужетка. 

Прави дерби био је у следећем колу у 
Чајетини када је гостовала земунска “Мла-

дост”. Дуел АБА лигаша био је на високом 
нивоу и “Златибор” је победио са 96:92. 

Следеће коло одвело је домаћи тим у 
Ужице и гостовање екипи “Слободе”. У ста-
ром комшијском дербију “Златибор” је био 
бољи и заслужено тријумфовао са 82:74. 
После ове утакмице на реду је био меч са 
ОKK “Београдом” и изненађујући пораз до-
маћина.

Наредни меч “Златибор” игра у Ваљеву 
где гостује екипи “Металца”. О неочекива-
ном поразу од ОКК «Београд» за «Златибор-
ске вести» говорио  је тренер екипе Страјин 
Недовић.

- Пораз од екипе ОKK “Београда” није био 
очекиван али је у потпуности заслужен. Гос-
ти су више желели победу и до ње су ипак 
успели да дођу - рекао нам је Недовић.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ КК «ЗЛАТИБОРА» НА СТАРТУ КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

Редом „пали” - „Пазар”, „Алексинац”, 
„Младост” и „Слобода”

Првенство је за кошаркаше «Златибора» почело победом над “Новим Пазаром” у Чајетини  
у дербију који је донео велику и неизвесну борбу. Још неизвесније је било у Алексинцу у другом колу  

али су наши момци успели да победе иако су  играна чак три продужетка

Футсал екипа “Златибора” са променљи-
вим успехом почела је нову сезону у Реги-
оналној лиги Запад. Чајетинци су на старту 
првенства поражени у неизвесној утакмици у 
Пријепољу са 8:7, после чега су у дуелу са фа-
воритом за освајање првог места, “Бајином 
Баштом”, на свом паркету одиграли веома 
квалитетан меч. Имали су у овом мечу и два 
гола вишка, до пред крај имали бод “у џепу”, 

али су ипак допустили ривалу да голом у са-
мој завршници дође до победе од 7:6. 

Пропуштено из прва два дуела Чајетинци 
су надокнадили на гостовању екипи “Зенона” 
у Лајковцу, где су славили са 8:0, головима 
Александра Драговића, Жељка Костадино-
вића, Милана Зековића (2), Марка Костади-
новића, Александра Петровића и Дејана Фи-
липовића (2).

КМФ „Златибор” са променљивим 
успехом почео нову сезону 

Детаљ 
са меча  

против „Новог 
Пазара
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Фудбалери “Златибора” 
наставили су такмичење 
у Супер лиги Србије где 

их, сад је већ извесно, очекује 
велика борба да у наставку за-
држе статус у елитном рангу 
српског фудбала. 

У наставку лиге, фудбалери 
“Златибора” поражени су од ди-
ректног конкурента за опстанак 
у Супер лиги Србије, екипе “Рад-
ника” из Сурдулице. Овај пораз 
био је неочекиван и убедљив јер 
су гости из Сурдулице славили 
са четири према један иако је 
“Златибор” имао нерешен ре-
зултат на полувремену. На овој 
утакмици прославио се играч 
гостију Макарић који је успео 
да постигне три поготка. 

Гостовање екипи “Инђије” 
био је такође дуел екипа које ће 

се борити за суперлигашки ста-
тус. Домаћин је био бољи и по-
бедио са један према нула. По-
сле ове утакмице дотадашњи 
тренер “Златибора” Предраг 
Ристановић поднео је оставку 

на место првог тренера па је УО 
на његово место поставио нашег 
бившег репрезентативца Зорана 
Његуша. 

Његуш је на домаћем терену 
дебитовао против екипе “Војво-

дине” која је била боља и за-
служено победила са два пре-
ма нула. Головима Дринчића и 
Андрића гости су показали да су 
у самом врху српског фудбала, 
а “Златибору” је остало да бо-
дове за опстанак тражи против 
неке од екипа са којима пред-
стоје дуели.

О шансама Златибора да са-
чува суперлигашки статус гово-
рио нам је тренер екипе Зоран 
Његуш.

-Првенство је дуго  и све ћемо 
учинити да “Златибор” сачува 
место у најелитнијем рангу срп-
ског фудбала. Искористићемо и 
прелазни рок да са адекватним 
појачањем укомпонујемо тим 
који ће се изборити да и наред-
не сезоне играмо у овом рангу 
- каже Његуш.

ФУДБАЛЕРИ “ЗЛАТИБОРА” СА НОВИМ ТРЕНЕРОМ У БОРБИ ЗА ОПСТАНАК, ЗОРАН ЊЕГУШ НАЈАВЉУЈЕ

Првенство је дуго, све ћемо учинити да 
сачувамо место у Супер лиги Србије!

После пораза од екипе «Инђије» дотадашњи тренер «Златибора» Предраг Ристановић поднео је оставку 
на место првог тренера па је УО на његово место поставио нашег бившег репрезентативца Зорана Његуша

Рад - Златибор 0:2 (0:1)
Фудбалери Златибора победили су Рад резултатом 2:0 на 

гостовању у 13. колу Линглонг Суперлиге Србије. Тријумф у 
дербију зачеља донео је прве бодове од доласка на клупу тре-
нера Зорана Његуша. Стрелци за другу победу у елитном ран-
гу, а прву на гостовањима били су Димитрије Петронијевић 
у 13. и Ифет Ђаковац у 77. минуту. Чајетински тим сада има 
девет бодова и изједначио се са Радом.

У наредном колу Златибор гостује Новом Пазару, а сле-
дећи меч код куће одиграће против ОФК Бачке 21. новембра.

Златибор: Чубраковић, Миличић, Стаменковић, Анђел-
ковић (од 76. Живановић), Јездимировић, Крстић, Ђаковац, 
Јањић (од 63. Вукић), Милорадовић, Петронијевић , Ђокић.

Немања Ивановић из 
„Златибора” пролази одбрану 

противничког тима


