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АРСЕН ЂУРИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА „ЗЛАТИБОРСКЕ ВЕСТИ”

Приводе се крају 
обимни радови, 

идуће године 
нове, велике 
инвестиције

- За следећу годину планиране су крупне 
инвестиције, од почетка изградње 

водовода Сушичко врело, реконструкције 
фабрике воде у Рибници, изградње 
резервоара на Златибору, изградње  

и реконструкције путева и улица,  
набавке и изградње фонтане  

на самом језеру - каже Ђурић

На подручју општине 
Чајетина интензив-
но је и током новем-

бра рађено на завршетку за-
почетих пројеката на уређењу 

самог центра Златибора, на 
озелењавању површина, по-
стављању урбаног мобилија-
ра на Краљевом тргу и по обод-
ним улицама, реконструкцији, 
али и асфалтирању улица и пу-
тева у Чајетини, на Златибору, и 
околним месним заједницима - 
каже за „Златиборске вести” Ар-
сен Ђурић, председник Скупшти-

не општине Чајетина. Ђурић је 
последњих дана новмебра обишао 
радове на асфалтирању улице из-
међу поште и амбуланте на Злати-
бору, као и радове на асфалтирању 
паркинга на истој локацији. 

О буџету за 2021. на седници 
општине 10. децембра

У самом центру Златиборa заврше-
но је и асфалтирање улице која води 
од хотела ‹›Олимп›› до ресторана ‹›Језе-

ро››, а у току су завршни радови на 
спортском парку који укључују 
последње уређење, озелењавање, 
садњу цвећа и постављање клупа. 

-Осим извођења ових инфраструктур-
них радова, Општина Чајетина припрема 
буџет за 2021. годину, на који ће сви за-
интересовани грађани моћи да дају своје 
предлоге и сугестије. Планирано је да сед-
ница за усвајање новог буџета буде одржа-
на 10. децембра а према првим проценама 
буџет ће бити отприлике на овогодишњем 
нивоу – изјавио је Арсен Ђурић, председ-
ник СО Чајетина, приликом обиласка ра-
дова у центру Златибора. 

Нови радови за још  
лепши Златибор

-Желим да нагласим да смо ове године 
имали ребаланс буџета којим су повећана 
планирана средства и он ће бити остварен 
у већем износу него што смо планирали. 
Искрено се надам да ће таква ситуација 
бити и следеће године јер су планиране 
крупне инвестиције, од почетка изградње 
водовода Сушичко врело, реконструкције 
фабрике воде у Рибници, изградње ре-
зервоара на Златибору, изградње и рекон-
струкције путева и улица, набавке и из-
градње фонтане на самом језеру. Надам 
се да ћемо већ на пролеће или до почетка 
летње туристичке сезоне завршити све те 
радове и да ће Златибор засијати у једном 
новом и лепшем светлу – закључио је Ђу-
рић.  
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У плану је и реконструкције фабрике воде у Рибници

У самом центру Златиборa завршено је и асфалтирање улице која води од хотела „Олимп” до ресторана „Језеро”

У току су завршни радови на спортском парку
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Зимска служба КЈП „Зла-
тибор“ Чајетина спрем-
на је за прве интервен-

ције на путевима и улицама 
на територији општине Чаје-
тина, закључено је приликом 
смотре механизације и опре-
ме, која је крајем новембра 
одржана на платоу испред хо-
тела „Зеленкада“ на Златибо-
ру. У надлежности овог преду-
зећа, према речима директора 
КЈП „Златибор“ Срђана Панто-
вића је одржавање 250 кило-
метара локалне путне мреже 
у насељеним местима Чаје-
тина и Златибор, као и сеос-
ким месним заједницама на 
подручју општине, од чега је 
85 километара првог приори-
тета. Повремена проходност 
обезбеђиваће се за 140 кило-
метара пута, а Зимска служба 
стараће се и о чишћењу 15.000 
квадрата паркинг простора и 
15 километара тротоара. Пре-
ма Пантовићевим речима, 
предузеће располаже довољ-
ним бројем возила, као и до-
вољним количинама ризле и 
соли за посипање путева, те да 
је све спремно за обављање по-
вереног посла. 

Стигла два нова  
трактора, набављен  

камион 6 х 6

-Као и ранијих година, на 
време смо се припремили за 
зимску сезону. Имамо укупно 
18 возила у Зимској служби, 

биће ангажовано 35 радника, 
међу којима су, поред возача, 
механичари и руководиоци. 
Ове екипе су 24 сата у при-
правности пуних пет месеци,  
од 15. новембра до 15. апри-
ла. Пре неколико дана стигла 
су два нова трактора, а  наред-
них дана очекујемо испоруку 
камиона 6х6, за који је набав-
ка већ завршена. Такође, обез-
бедили смо 4.100 тона ризле, 
600 тона путарске соли, као и 

15 тона калцијум-хлорида. Ко-
личине су нешто веће у одно-
су на претходне године, тако 
да можемо успешно поднети 
и најоштрију зиму – додао је 
Пантовић, који је возни парк 
предузећа обишао заједно са 
председником Општине Чаје-
тина Миланом Стаматовићем 
и председником Скупштине 
општине Чајетина Арсеном 
Ђурићем. 

Овом приликом Пантовић 

је додао да се одржавање пу-
тева врши у складу са пла-
ном који је усвојен од стра-
не надлежних општинских 
органа, и да су поред доса-
дашњих путних праваца, при-
додата још четири нова: потез 
Сушица-Трипкова, Бранеш-
ци, правац за Кобиљу главу и 
Смиљанске закосе, као и да су 
приоритет за чишћење главне 
улице, а након тога споредне.

Добра сарадња локалне 
самоуправе и КЈП

-На Златибору су готово 
све улице првог приоритета. 
Међутим, некада су људи мало 
нестрпљиви, али ми успевамо 
да одржимо ниво услуге и да 
задовољимо критеријуме. Оно 
што запосленима на терену 
представља највећи проблем 
су непрописно паркирана во-
зила. Зато, апелујем на возаче 
да своја возила, уколико по-
стоји могућност, уклоне са тро-
тоара и не остављају на мес-
тима која нису предвиђена за 
паркинг, како би нама олак-
шали посао и спречили затр-
павање возила снегом - каже 
Пантовић.

Пантовић је истакао добру 
сарадњу локалне самоуправе 
са комуналним предузећем, 
те да су заједничким снага-
ма учинили све да се и ово-
годишња зимска сезона до-
чека што спремније, што је и 
потврђено на самој смотри. 

СМОТРА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ЗЛАТИБОР” У ЧАЈЕТИНИ

Спремни  
за сметове!

У надлежности овог предузећа, према речима директора КЈП 
„Златибор“ Срђана Пантовића, је одржавање 250 километара 
локалних путева у насељеним местима Чајетина и Златибор, 

као и сеоским месним заједницама на подручју општине,  
од чега је 85 километара првог приоритета
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ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина 
уложило је током 2020. године ве-
лике напоре на проширењу водо-

водне и канализационе мреже на Зла-
тибору и у Чајетини, као и у сеоским 
месним заједницама. По речима Мирос-
лава Ђокића, в. д. директора овог преду-
зећа, сви постављени циљеви углавном 
су испуњени.

Нови водовод  
у Шљивовици

Екипе ЈКП „Водовод Златибор“ових 
дана раде на више локација у Чајетини, 
на Златибору као и по сеоским месним 
заједницама. Приводе се крају радови 
на више кракова водовода у Шљивови-
ци након чега следи повезивање корис-
ника како би мештани добили воду до 
Нове године.

-Ових дана радимо и на довођењу воде 
до међустанице гондоле, радимо на ис-
копу канала, полажу се цеви и ти радови 
требало би да буду завршени до краја но-
вембра. Завршили смо крак водовода за 
Смиљаниће у Љубишу, постављен је цево-
вод а у наредној години требало би завр-
шити предвиђене радове на изворишту. 
Такође, у току су и завршни радови на 
постројењу за прераду отпадних вода на 

Златибору, раде се шахте како би се киш-
на канализација одвојила од фекалне а 
фекална увела у постројење. При крају је 
монтирање опреме и једино што је пре-
остало јесте стављање постројења у проб-
ни рад одмах након добијања прикључка 
на електромрежу - каже Мирослав Ђо-
кић в.д. директора ЈКП „Водовод Злати-
бор“ Чајетина.

Поред постројења за прераду отпадних 
вода на Златибору, како је предвиђено, 
радиће се постројење за прераду отпад-

них вода у Чајетини. У плану је израда 
пројекта према коме ће све отпаде воде 
бити доведене на једну тачку, на Сушицу. 

У завршној фази радови  
на Златиборском језеру

Такође, радови на Златиборском језеру 
су у завршној фази. Постављају се елек-
троинсталације а пумпе које ће пунити 
језеро фукционишу беспрекорно. Преос-
тали су додатни радови који ће омогући-
ти да у зимском периоду језеро постане 
омиљена локација за најмлађе, односно 
клизалиште.

-На Златибору се гради много објеката и 
за све су потребни прикључци на водовод-
ну мрежу. Ми ћемо удовољити свим захте-
вима, свима који су испунили законске 
услове, свима који имају дозволе и који 
су у редовним процедурама - каже Ђокић. 

За следећу годину ЈКП „Водовод Зла-
тибор“ планира да прошири водовод-
ну мрежу у Голову, Мушветама и на Су-
шици. Извођење свих поменутих радова 
биће олакшано захваљујући доброј меха-
низацији којом ово предузеће располаже 
и која ће у наредном периоду бити анга-
жована и на зимском одржавању путева 
у Чајетини и ка Кривој Реци.

 Данка Миловановић

ЈКП „ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“ ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ ИСПУНИЛО ПОСТАВЉЕНЕ ЗАДАТКЕ

Нови водоводи по селима, 
завршни радови на постројењу 

за прераду отпадних вода
- На постројењу за прераду отпадних вода при крају је монтирање опреме и једино што је 
преостало јесте стављање постројења у пробни рад одмах након добијања прикључка на 
електромрежу - каже Мирослав Ђокић в.д. директор ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина
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Голд гондола Златибор“, 
највећи и засигурно 
највреднији инвес-

тициони пројекат Општине 
Чајетина, крајем новембра 
је пред  коначним циљем – 
пуштањем у комерцијални 
рад и пријемом првих путни-
ка, што се према тренутним 
плановима, може очекивати 
почетком зимске сезоне.

Током новембра наставље-
но је са реализацијом плани-
раних активности, односно са 
радовима на терену. Интен-
зивиране су активности на 
партерном уређењу све три 

станице а ови радови део су 
припрема за насипање за-
вршног украсног,слоја белог 
камена. После заврштетка 
радова на монтирању ограда 
који су у завршној фази, по-
чеће постављање заштитне, 
неклизајуће подлоге од гуме 
на платое станица,  са циљем 
да се испуне сви сигурнос-
ни захтеви прописани зако-
ном, а опасност од евентуал-
них повреда путника сведе 
на минимум. У међувремено 
завршено  је постављање по-
цинкованих решетки између 
платоа и кабина чиме ће пут-
ницима бити обезбеђен лак-
ши приступ кабинама.

Завршни испити  
и сертификат за рад  

на гондоли

У току је и обука радника 
који ће бити ангажовани на 
систему гондоле. После ос-

НА „ГОЛД ГОНДОЛИ ЗЛАТИБОР” ФИНАЛНИ ТЕСТОВИ, НА ТЕРЕНУ УСКОРО  
ТЕХНИЧКА КОМИСИЈА КОЈА ЋЕ ПРОВЕРИТИ СВЕ СИСТЕМЕ

У току завршно „гланцање” 
гондоле, гости Златибора  

већ нестрпљиви
- После финалних тестова, према процедури, биће упућен захтев Министарству 
инфраструктуре и саобраћаја ради добијања употребне дозволе, а затим следи  

и коначно пуштање у комерцијални рад и пријем првих путника - каже помоћник 
директора ЈП „Голд гондола Златибор“ Миломир Туцовић
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новне обуке од стране про-
извођача опреме из Францу-
ске, извршни радници „Голд 
гондоле“ прошли су теоријс-
ку и практичну обуку за рад 
на жичари прописану на-
шим законодавством. У пр-
вој половини новембра, из-
вршни радници гондоле и 
лица одговорна за технич-
ко функционисање система 
прошли су обуку од стране 
инструктора ЈП „Скијалишта 
Србије“, раднике сада чека 
полагање стручног испи-
та за добијање сертифика-
та за рад на гондоли. Следи 
обука радника за пружање 
прве помоћи, противпожар-
ну заштиту као и обука   за 
рад на одржавању друге  не-
опходне опреме.

Иза свега овога следи фи-
нални тест рада гондоле,  
технички пријем и добијање 
употребне дозволе.

-На терен ће, како очекује-
мо, ускоро изаћи технич-
ка комисија чији је задатак 
контрола, односно провера 
целе трасе, свих објеката, 
свих делова гондоле – по-
кретних и непокретних као 

и комплетне усклађености 
пројектне документације 
и функционалности целог 
система. Након финалних 
тестова, према процедури, 
биће упућен захтев Минис-
тарству инфраструктуре и 
саобраћаја ради добијања 
употребне дозволе, а затим 
следи и коначно пуштање у 
комерцијални рад и пријем 
првих путника - каже по-

моћник директора ЈП „Голд 
гондола Златибор“ Миломир 
Туцовић.

Пуштање у рад  
пре новогодишњих  

празника

На динамику завршних 
радова и отварања гондоле 
свакако утичу, кажу у овом 
ЈП, и тренутна епидеми-
олошка ситуација као и вре-

менски услови који су дове-
ли до успоравања планиране 
динамике извођења радова 
и мањег кашњења финалне 
фазе. Упркос свему, руковод-
ство ЈП „Голд гондола Зла-
тибор“ и општинска упра-
ва чине све што је у њиховој 
моћи да ова туристичка ат-
ракција буде пуштена у ко-
мерцијални рад пре нового-
дишњих празника.  
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Са више од 650.000 ноћења 
остварених од почетка 
године до октобра, Зла-

тибор је током протекле летње 
сезоне био једна од најпосеће-
нијих туристичких дестинација 
у Србији. Туристи су ‹›златну 
планину››, и поред неповољне 
глобалне епидемиолошке ситу-
ације, препознали као сигурну 
и безбедну оазу одмора, где су 
могли да уживају у нетакнутој 
природи, планинском амбијен-
ту и свежем ваздуху. Боравак 
бројних гостију употпунили су 
забавни и адреналински садр-
жаји, као и богата понуда једно-
дневних излета. 

Добра кампања показала 
скривене делове планине

По речима директора Турис-
тичке организације “Златибор” 
Владимира Живановића, про-
моције и кампање које је у про-
теклом периоду организовала 
ова организација имале су за 

циљ да туристима и јавности 
прикажу најпосећенију плани-
ну Србије из неког другог угла. 

– Добро осмишљена и садр-
жајна кампања „Твој Златибор“, 
затим сет виртуелних филмова 
о Златибору и нови промо-спо-
тови показали су јавности  скри-
вене делове планине и прелепе 

златиборске пејзаже. У години 
трагања туриста за природним 
и здравим просторима откри-
ли су мање познате дестина-
ције, подсетивши на садржаје 
и активности у којима гости 
најпосећеније планине Србије 
најрадије уживају – истакао је 
Живановић. 

Да су кампање дале очеки-
ване резулатате говоре и зва-
нични подаци. Стопића пећи-
ну, најпосећенији спелеолошки 
објекат у Србији, ове године по-
сетило је више од 100.000 турис-
та, што је апсолутни рекорд од 
отварања пећине за посетио-
це. Гости жељни шетње, одмо-
ра у природи, чистог ваздуха у 
великом броју су  ишли пут ви-
диковаца Градина или Обадово 
брдо. Многи од њих одлучили 
су да пешачењем или вожњом 
бицикла открију мање познате 
делове планине (Око, врх Чукер, 
Рибницу, видиковац у Добро-
селици). Златибор је у минулој 
сезони многобројним домаћим 
туристима открио своје скриве-
не лепоте.

Велику посећеност остварили 
су и забавни паркови. Kаубојски 
град ‘’Ел Пасо Сити’’ на Водица-
ма за свега неколико месеци по-
стао је препознатљива атракција 
Златибора, а Дино парк је током 

ОД ПОЧЕТKА ГОДИНЕ ДО ОKТОБРА НА НАЈПОСЕЋЕНИЈОЈ  
СРПСКОЈ ПЛАНИНИ 650.000 НОЋЕЊА

Златибор сигурна оаза  
за одмор туриста

Туристи су ‹›златну планину››, и поред неповољне глобалне епидемиолошке ситуације, 
препознали као сигурну и безбедну оазу одмора, где су могли да уживају у нетакнутој 

природи, планинском амбијенту и свежем ваздуху



9НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕТУРИЗАМ

Организатори туристичких путовања из шест 
великих градова Русије посетили су крајем 

новембра Златибор а после  упознавања са по-
нудом и садржајима најпосећеније планине Ср-
бије, гости су оценили да Златибор има велики 
потенцијал на руском туристичком тржишту и 
исказали спремност за сарадњу.

И ова посета показала је да су велики светски 
организатори путовања заинтересовани за ат-
ракције и садржаје које „златна планина“ може 
да понуди њиховим туристима. 

Представници девет великих туроператора 
из Русије боравили су на Златибору у другој по-
ловини новембра у оквиру инфо-туре по Ср-
бији. У организовану посету нашем крају стигли 
су представници неколико агенција из Москве, 
као и агенција из градова Јарослављ, Тула, Са-
мара, Пенза и Архангељск. 

Туристички радници из Русије остали су на 
Златибору два дана, а за уважене госте орга-
низована је презентација на којој су домаћини 
из Туристичке организација Златибора пред-
ставили најважније садржаје, лепоте турис-
тичког бисера Србије. Презентација одржана 
у позоришној сали Kултурног центра Злати-
бор, уз поштовање прописаних епидемиолош-
ких мера, показала се као идеална прилика 
да се гости из Русије сретну са златиборским 

хотелијерима, размене контакте и детаљније 
упознају са богатом и разноврсном понудом 
смештаја. 

За госте је организована и пешачка тура 
по центру Златибора, туристички радници 
из Русије обишли су, поред осталог, и Дино и 
Авантура парк, обновљени Kраљев трг, виде-
ли спортску халу, фудбалске и тениске тере-
не, уверили се у лепоту златиборске природе. 
Највећу пажњу гостију из Русије привукла је 
златиборска гондола, а њихово одушевљење 
најдужом панорамском жичаром, која ће уско-
ро превозити путнике, потврђује да су општина 
Чајетина и Златибор тим капиталним пројек-

том учинили велики корак напред ка европ-
ској и светској туристичкој мапи. 

За уважене госте из Русије организован је и 
ручак, у оквиру кога су имали прилику да де-
густирају неке од  традиционалних златиборскх 
специјалитета: пршуту, сир, кајмак, домаћу питу 
и друге. Била је то прилика да се гости упознају 
са богатом гастрономском понудом нашег краја 
и увере се у гостопримство овдашњих домаћи-
на. Од Златибора су се опростили пуни пози-
тивних утисака и спремни за даљу сарадњу, јер 
како су навели, најпосећенија српска планина 
Златибор има велики потенцијал на руском ту-
ристичком тржишту.

ОРГАНИЗАТОРИ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА ИЗ РУСИЈЕ БОРАВИЛИ КРАЈЕМ НОВЕМБРА НА ЗЛАТИБОРУ

Златибор има велики потенцијал на руском тржишту
Најлепшу српску планину посетили су представници неколико агенција из Москве, као и агенција  

из градова Јарослављ, Тула, Самара, Пенза и Архангељск

летњих месеци посетило више 
од 70.000 гостију. 

Од мноштва манифестација 
којима се Златибор ранијих лета 
поносио, локална самоуправа и 
ТО “Златибор” одлучили су да 
се ове године, због епидеми-
олошке ситуације, одрже само 
две: Фестивал спортског филма 
и Песничке ватре златиборске. 
Протекли су у Kултурном цен-
тру Златибор са познатим гос-
тима добитницима награда и 
ограниченим бројем гледалаца, 
уз поштовање свих прописаних 
мера здравствене безбедности. 

Успешно организован  
регионални спортски догађај

Поред тога успешно је орга-
низован и један регионални 
спортски догађај. Златибор је 
имао част да буде домаћин пр-
вог турнира овогодишње кошар-
кашке АБА 2 лиге. Угошћено је 14 
екипа из држава региона, током 
10 новембарских дана у двора-

ни Туристичко-рекреативног 
комплекса ‹›Златибор›› одигра-
не су 24 утакмице (без публике, 
уз ТВ преносе). Такозвани балон 
систем такмичења овом прили-
ком је на Златибору први пут ор-
ганизован у овом делу Европе, и 
то на високом нивоу. Спортски 
директор АБА лиге Милија Воји-
новић, рекавши да му је изузет-
но драго што су изабрали праве 
домаћине и да је овде организа-
ција била изванредна, најавио је 

могућност да Златибор буде орга-
низатор и једног од следећа чети-
ри турнира, у лигашком делу или 
завршници. Свој допринос по-
вољном утиску такмичења дали 
су и златиборски хотели ‘’Пали-
сад’’, ‘’Ирис’’ И ‘Монс’’, обезбеди-
вши одличне услове за смештај 
екипа и службених лица.

Пред нама је зимска турис-
тичка сезона и мада је неиз-
весно да ли ће епидемиолошка 
ситуација дозволити организо-

вање новогодишњих прослава, 
на Златибору свакако неће не-
достајати садржаја за све госте 
који се буду одлучили да овде 
проведу празнике и зимовање. 

– Нових садржаја биће на Зла-
тибору и ове зиме. Почев од ново-
изграђеног великог шеталишта 
које води од насеља ‘’Јелена Ан-
жујска’’ до одмаралишта „Дунав“, 
новог изгледа Kраљевог трга и 
језера, Трговачке улице, Спорт-
ског парка… Очекује се почетак 
рада ‘’Голд гондоле’’, а подсећам 
да је Ски центар ‘’Торник’’ од про-
шле зиме обогаћен новим ста-
зама. Хотелијери и угоститељи 
припремили су понуде за праз-
нике и предстојећу зиму кроз по-
вољне промотивне пакете. Сви 
ови садржаји нуде нешто друга-
чији одмор, такође занимљив и 
пријатан, па се с правом очекује 
да ће предстојећа зимска сезона 
на Златибору такође бити успеш-
на – уверен је Владимир Жива-
новић.  
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Tуристички новинари 
из Србије и Југоисто-
чне Европе међуна-

родну награду „Призма за 
нови квалитет у туризму” 
доделили су ове године хо-
телу „Торник” на Златибору. 
Награда је додељена у окви-
ру међународног туристич-
ког пословног сајма и кон-
ференције WESTM 2020. и 
Београдског туристичког и 
MICE форума (15 - 18. новем-
бра 2020), који је ове године 
први пут одржан (због коро-
на-пандемије) online. Редак-
ција Туристичке призме ову 
акцију, иначе, организује од 
1997. године.

Награда Међународног 
жирија новинара „ПРИЗМА 
за нови квалитет у туризму 
2020. припала је хотелу “Тор-
ник”, који је једини категори-
сан са пет звездица на Зла-
тибору (налази се на 1.010 м 

надморске висине, има капа-
цитет соба за смештај хиљаду 
гостију, савремено опремље-
не сале за одржавање кон-
ференција за 1.700 учесника, 
SPA&wellness центар на 2.250 
м2, терасу с панорамским 
погледом на врхове Торника, 
ротациони ресторан од 650 
м2, који је међу највећима у 
свету и бројне друге садржаје 
за децу и одрасле, а што је све 
учинило да за нешто више од 

две године рада хотел “Тор-
ник” буде високо позициони-
ран како на домаћем тако и 
на иностраном туристичком 
тржишту).

-Од самог почетка идеја во-
диља била нам је подизање 
нивоа туристичких услуга и 
стимулација иновативних по-
духвата у области туристич-
ке индустрије. Трудили смо 
се да заједно са колегама из 
других редакција (члановима 

жирија), који прате туризам у 
земљама у којима организује-
мо акцију, награде припадну 
онима који их заиста и за-
служују – рекао нам је Ђорђе 
Михајловић, председник жи-
рија међународних новинара, 
специјализованих за туризам, 
и главни уредник часописа 
“Туристичка призма”.

Награде у виду статуе и по-
веље проглашене су на онлајн 
међународном специјализо-
ваном сајму туризма, WЕSТМ 
који је одржан крајем новем-
бра.

Чланови Међународног 
жирија новинара, специја-
лизованих за туризам, ове го-
дине су одлучили да у акцији 
“За нови квалитет у туризму” 
доделе свега девет признања, 
што најбоље говори о веома 
оштрој селекцији и намери 
да критеријуме задрже на ви-
соком нивоу.  

ОДЛУКА ЖИРИЈА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ТУРИСТИЧКИХ НОВИНАРА  
СРБИЈЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Хотелу „Торник” на Златибору 
међународна награда „Призма 
за нови квалитет у туризму“

Награда “ПРИЗМА за нови квалитет у туризму” припала је хотелу “Торник”,  
који је једини на Златиобру категорисан са пет звездица, налази се на 1.010 м  

надморске висине, има капацитет за смештај хиљаду гостију
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Средином године за-
вршени су радови на 
конзервацији куће 

Димитрија Туцовића у селу 
Гостиље, помоћног објекта и 
ограде, а ускоро би требало 
да у кућу буду враћени екс-
понати које је Народни музеј 
у Ужицу пре почетка радова 
пренео у своје депое ради чу-
вања и конзервације. 

Радови на санацији и кон-
зервацији куће Димитрија 
Туцовића почели су 2017. го-
дине, изведени су у две фазе, 
а према пројекту који је из-
радио Републички завод за 
заштиту споменика култура 
и који је одобрен од стране 
Министарства културе Србије. 
Иницијатор и финансијер 
прве фазе радова билo је Ту-

ристичко удружење „Гостиље“ 
кроз пројекат прекограничне 
сарадње са „SWG RRD“. Радо-
ви су извођени од марта до 

маја 2017. У првој фази радо-
ва урађена је санација крова 
куће, замењене су гребењаче 
и слемењача, косници и при-

рошци стрехе, а нова шиндра 
од лучеве грађе и подлачци су 
постављени на нове баскије.

Друга фаза радова на окућ-
ници изведена је у новем-
бру и децембру 2017. године, 
радове је финансирало Ми-
нистарство културе и инфор-
мисања. У тој фази радова де-
монтиран је дрвени под собе 
у кући, а после ископа земље 
испод пода замењене су под-
патосне греде. Рађено је и на 
млекару куће на коме су по-
стављене нове тавањаче и 
слемењача и препокривен је 
кров.

Очекује се да ће овај ту-
ристички локалитет већ на 
пролеће бити уврштен у ту-
ристичку понуду Гостиља и 
Златибора.  

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА КОНЗЕРВАЦИЈИ КУЋЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ГОСТИЉУ

Први посетиоци очекују се на 
пролеће, кад овај локалитет буде 

уврштен у туристичку понуду 
Ускоро би требало да у кућу буду враћени експонати које је Народни музеј у Ужицу  

пре почетка радова пренео у своје депое ради чувања и конзервације 

Признање ТУ „Гостиље”
Туристичко удружење „Гостиље“ носилац је сертификата 

којим се потврђује да је међу најпоузданијим организацијама 
на тржишту и да се истиче одговорним пословањем. Ово при-
знање компаније за поузданост “Company Wall d.o.o.“ издаје се 
искључиво организацијама које својим пословањем остварују 
високе економске критеријуме и друге пословне стандарде. Ту-
ристичко удружење „Гостиље“ с успехом управља врло посеће-
ним водопадом, који представља једну од најатрактивнијих хи-
дролошких вредности Златибора. 

Туристичко удружење „Гостиље“ с успехом је радило и на 
уређењу пешачких стаза, ограда, дечјег игралишта и других 
садржаја у овом све посећенијем златиборском селу. Својим 
одговорним пословањем допринели су разноврсности и богат-
ству туристичке понуде Златибора.
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О
пшта оцена организатора тур-
нира АБА2 лиге који је среди-
ном новембра оджан на Зла-
тибору јесте да је тзв. „балон“ 
систем такмичења, који је по 
први пут организован у овом 
делу Европе, спроведен на 

више него задовољавајући начин. Током де-
сет дана у дворани „Туристичко-рекреативног 
комплекса Златибор“ одиграна су прва чети-
ри кола овогодишње сезоне и на тај начин по-
стављене смернице за наставак такмичења.

- Поносни смо што смо положили овај тест, 
први смо на Балкану који су покушали нешто 
овако. Показали смо да је „балон“ такмичење 
права ствар – каже директор „ТРК Златибор“, 
Никола Новаковић, док је помоћник председ-
ника Општине Чајетина, Марија Јеремић, ис-
такла да су им пристигле захвалнице за добру 
организацију од великог броја екипа учесница.

Свих 24 утакмице, које су одигране на Злати-
бору, директно су преношене на ТВ Арена Спорт, 

НА ЗЛАТИБОРУ УСПЕШНО ОДРЖАН ПРВИ „БАЛОН“ ТУРНИР АБА2 ЛИГЕ

Златиборци одлични 
домаћини, захвалнице 

екипа учесница
- Поносни смо што смо положили овај тест, први смо на Балкану који су покушали  

нешто овако. Показали смо да је „балон“ такмичење права ствар  
– каже директор „ТРК Златибор“, Никола Новаковић
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док је за читаву прошлу сезону урађено 22 пре-
носа АБА2 лиге. Директор лиге Милија Војино-
вић каже да је на Златибору успешно спроведен 
својеврсни „пилот пројекат“, када је у питању 
овај вид одигравања утакмица, тако да се оз-
биљно размишља да се и за наредне године 
АБА2 лига одиграва турнирски. Према њего-
вим речима, овогодишња лига је изједначенија 
и самим тим квалитетнија од претходне.

-Прошле сезоне су НБА лига, као и шпанска 
и немачка лига, на овај начин завршиле так-
мичење, а у овој сезони смо ми прва лига која 
се одржава у овом систему. Није било лако ор-
ганизовати такмичење. Оптерећени смо пан-
демијом и протоколи су строги, турнир никако 
није сличан неким претходним. Уз добру ор-
ганизацију и одговорност свих учесника успе-

ли смо да почнемо ову сезону Друге АБА лиге. 
Срећом, није било озбиљнијих повреда. Злати-
бор се показао као врхунски домаћин и озбиљ-
но размишљамо да се овде организује и неки 
од преосталих турнира, да ли у лигашком делу 
или у самој завршници, видећемо… – каже ди-
ректор АБА лиге, Милија Војиновић.

Иако су се све екипе тестирале на корона-
вирус пре доласка, било је забележених слу-
чајева КОВИД-а 19 на овом турниру, уз прет-
поставку да су сви код којих је присуство 
вируса регистровано били у каснијој фази 
инкубације, тј. да су на Златибор допутова-
ли са вирусом.

У преосталом делу сезоне одиграће се још 
три турнира од по три кола, као и плеј оф и 
плеј аут.  

Фотографије Драгана Стјепановић
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На Вујовини у Доњим 
Бранешцима већ де-
сетак година Зоран 

Луковић има своју фарму 
свиња. Он се овим послом 
бави првенствено ради егз-
истенције, а и воли свој по-
сао. У производњу је укључе-
на цела породица, и отац и 
жена и синови. Свако ради 
свој део посла. Целу произ-
водњу надгледа Зоран и он 

је главни покретач и органи-
затор посла. 

„Имамо 15 уматичених 
крмача, део је у чистој раси 
– велики јокшир, а други део 
су мелези, јокшир-ландрас. 
На њих пуштамо вепра 
дурока ради производње 
прасади за тов или клање. 
Од ових уматичених грла 
имам субвенције и подсти-
цајна средства од општине 

Чајетина, а преко Еко агра-
ра, у правцу добијања при-
плодног материјала и опре-
ме за производњу“.

Са усавршавањем произ-
водње Зоран је пре 12 годи-
на почео да прави савремен 
свињарац који испуњава све 
услове за бављење овом де-
латношћу: од прасилишта, 
одгајалишта и товилишта.

„Годинама сам посећивао 

сајмове, предавања, обила-
зио велике фарме где сам 
и куповао приплодни мате-
ријал. Том приликом имао 
сам могућност да упознам 
људе који имају више иску-
ства у том послу и да их пи-
там за савете. То ми је много 
помогло у даљем раду. Вели-
ку помоћ добијам од Еко аг-
рара, како кроз субвенције, 
тако и кроз савете у смис-

ЗОРАН ЛУКОВИЋ, ВЛАСНИК САВРЕМЕНЕ ФАРМЕ  
ЗА УЗГОЈ ПРАСАДИ У ДОЊИМ БРАНЕШЦИМА

У производњу укључена  
цела породица, свако ради 

свој део посла
- Велику помоћ добијам од Еко аграра, како кроз субвенције, тако и кроз савете  

у смислу  како унапредити производњу. Што се тиче висине подстицаја и мера које 
спроводи локална самоуправа могу рећи да сам задовољан - каже Луковић

Породица Луковић
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лу  како унапредити произ-
водњу. Што се тиче висине 
подстицаја и мера које спро-
води локална самоуправа 
могу рећи да сам задовољан. 
Имамо асфалт, ради се на 
увођењу градске воде што ће 
ми у многоме помоћи у по-
већању производње“.

На фарми има 15 крма-
ча које се прасе два пута го-
дишње. Опрасе око 15-ак 
прасади, од којих остане 12 
-13 који се даље узгајају. 

„Што се тиче хране за тов, 

производимо је сами. Већи-
ну сировина купујемо, а има-
мо производе са својих њива. 
Већи број  прасади продамо 
локалним месарама и угос-
титељима, а мањи део иде за 
товљенике и приплодни ма-
теријал“.

Крајем новембра, породи-
ца Луковић мању количину 
меса преради за потребе до-
маћинства. Буде ту и пршу-
те, сланине, чварака и што 
се тиче зиме, може да почне. 

Мирослав Весовић

Хоби сина 
Немање - расне 

кокошке
Зоранов син Немања 

има један веома занимљив 
хоби. Наиме, он гаји расне 
кокошке: лаки фендер, фа-
вероле, голошијане и бра-
ме. Он то ради из љубави, 
мада има и користи – про-
даје јаја и пилад. Ове расе 
се одликују по великој но-
сивости и добром квалитету 
меса. Храни их концентра-
том и кукурузом и само он 
води рачуна о њима. Има их 
око стотинак. Леп и корис-
тан хоби. 

Зоран има  
своју мешаону
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Радина има 93 године и 
живи у Љубишу, у Обра-
довићима. Овце је про-

дала прошле године и сад 
држи кокошке јер још увек 
може да ради око њих. Има већ 
две до три године како не про-
даје вуну. Сама је пере, очешља 
на гребене и дода комину од 
ораха да добије боју. Кад спре-
ми вуну она је преде на нож-
ну или малу ручну преслицу. 
Некада се прело само на ручну 
малу преслицу.

„Ја наручим преслицу код 
мајстора да ми направи и 
платим му. У то време у Љуби-
шу је био само један мајстор 
за преслице. Ти мајстори су се 
звали тишљари јер су радили 
тишљерај“.

А како се преде?
„Из кудеље левом руком 

извлачим вуну, а десном ок-
рећем вретено да би се вуна 
упрела. И тако радим док не 
напуним цело вретено и онда 
све то смотам у клупче. После 

тога спремим ручак и радим 
још неке друге кућне послове“.

Радина има три башче. Сама 
копа, окопава и сеје. Сеје лук, 
црни и бели, боранију, грашак, 
роткву и све што треба. Храни и 
кокошке тако да буде домаћих 
јаја. Меси хлеб, прави пројару, 
уштипке, качамак. Шта стигне 
то и прави. Деца јој доносе па-
радајз, па од тога прави зим-
ницу. Кад све ово заврши, сед-
не на столицу и почне да плете.

„Мајка ме је научила да 
везем и плетем кад сам била де-
војчица. После сам научила да 
ткем и да шијем. Кад сам се уда-
ла, шила сам девојкама блузе и 
сукње. Те девојке су ми плаћале 
и ја сам од тих пара набављала 
шта ми треба. Мајка ми је дала 
машину у мираз са којом сам 
ја касније шила. У кући нас је 
тада имало дванаесторо чеља-
ди и свако је знао свој посао“.

Свака жена је у кући знала 

шта  треба да ради. Нека је ку-
вала, нека месила хлеб, а пла-
нинка је правила сир и кајмак. 
Мушкарци су радили са воло-
вима, сејали кукуруз и пшени-
цу. Цепали су дрва и радили 
остале физички теже послове. 

„Кад завршим око вуне ја 
онда почнем да плетем, да не 
будем докона. Највише плетем 
чарапе. За дан исплетем једну 
чарапу и позавршавам све ос-
тале кућне послове. Некада су 
се плеле и женске чарапе, оне 
су биле мало дуже. Данас тога 
више нема. Плетем још и пуло-
вере и џемпере. Више плетем 
пуловере јер се лакше про-
дају. Највише поклоним деци 
и чарапа и пуловера јер кад је 
зима они то воле да носе“.

Пошто причу приводимо 
крају, оде бака Радина да на-
храни кокошке а и мора ватру 
да подложи. И дрва да донесе 
јер дрва увек мора да има...и 
тако пролази живот.

Мирослав Весовић

РАДИНА ИЗ ЉУБИША, ЖЕНА, СТАРИЦА, РАДНИЦА, КУЋНИЦА

Плете чарапе и у десетој 
деценији

- Кад завршим око вуне ја онда почнем 
да плетем, да не будем докона. Највише 
плетем чарапе. За дан исплетем једну 

чарапу и позавршавам све остале кућне 
послове. Некада су се плеле и женске 

чарапе, оне су биле мало дуже.  
Данас тога више нема. Плетем још  
и пуловере и џемпере - прича Радина
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У селу Крива Река окто-
бар је по традицији ре-
зервисан за силирање 

кукуруза па мештани корис-
те сваки леп дан да заврше 
овај важан пољопривредни 
посао. Ангажовани су рад-
на снага, комбајни и транс-
портне машине, а возач Ми-
ленко Милинковић каже да 
послови добро напредују 
и да дневно може да се по-
жање три хектара.

Важно је да се удеси 
време силирања

-Кукуруз има добру масу, 
стабљике су изузетно висо-
ке па силирање иде спорије. 
Домаћини су добри, механи-
зација служи и посао пола-
ко одмиче… Стара је маши-
на, ми смо млади, просек је 
добар и резултат се види на 
крају - каже возач комбајна. 

Пољопривредници који са 
силажним кукурузом имају 
велико искуство кажу да је 

ове године род веома до-
бар. Радич Баковић кукуруз 
сеје од 1982, ове године за-
сејао је четири хектара.

-Најважније је каква је го-
дина, важно је да не падне 
слана, да се удеси време си-
лирања. Није добро ни када 
кукуруз превише сазри, а није 
добро ни када је млад. Ове го-
дине род је одличан, јесте 
да је потребно доста рада и 
улагања, али, најважнији је 
крајњи резултат, а он је ове 
године добар - каже Баковић. 

Након адекватног скла-

диштења код ког је важно 
спречити буђање, силажа се 
у његовом домаћинству ко-
ристи за исхрану 40 грла го-
веда, од чега је 26 крава му-
зара, 10 стеоних јуница. 

Већи део од 300 литара 
дневне производње млека 
у овом домаћинству се пре-
рађује у сир и кајмак, који 
продају на ужичкој пијаци.

Кукурузна силажа  
важан оброк за стоку

-Сирили смо све, али је 
проблем што један пери-

од због короне нисмо ишли 
на пијац. Сналазили смо 
се, продавали сир и кајмак 
на разне начине, али, ту је 
веома важно да 40 годи-
на имамо своје муштерије. 
Код нас се не проба, осим 
нових муштерија који дођу 
да купе, а старе муштерије 
само долазе и узимају. Зна 
се цена, млади кајмак 900, 
стари 1.000, сир 400 и ту 
нема погодбе - каже Бако-
вић. 

Према проценама наших 
саговорника, у Кривој Реци 
ове године је око 100 хекта-
ра под кукурузом. Зими је 
поред травне силаже, сена и 
концентрата, кукурузна си-
лажа веома важан део обро-
ка за стоку јер када је ква-
литетна садржи висок ниво 
угљених хидрата који обез-
беђују енергију чиме не опа-
дају количине млека нити 
прираст у товном говедар-
ству.  

СЕЗОНА СИЛИРАЊА КУКУРУЗА У КРИВОЈ РЕЦИ

Под силажним кукурузом 
100 хектара, домаћини 

задовољни родом

Јесте да је потребно доста рада и улагања, али, најважнији је крајњи резултат,  
а он је ове године добар - каже Радич Баковић из Криве Реке
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Поводом “Светског дана 
климатских промена” 
који се обележава 4. 

новембра, ученици, чланови 
еко-секције Основне школе 
„Димитрије Туцовић“ из Чаје-
тине присуствовали су преда-
вању на ову тему. 

Предавање у Основној шко-
ли „Димитрије Туцовић“ које 
је одржала Данка Николић, 
председница „Зеленог саве-
та”, која је прошла и обуку 
„Млади и климатске проме-
не”, имало је за циљ подизања 
свести младих о значају овог 
глобалног проблема. 

Млади преносе знања 
старијима

-Код ученика и уопште 
млађих генерација лако је 
пробудити свест и они заиста 
усвајају та знања и покуша-
вају да их пренесу старијим 

генерацијама. Годинама уна-
зад разговарам са ђацима, и, 
дешавало се да деца напи-
шу песме на ову тему, што 
нам је показатељ да та знања 
допиру до њих. Следеће пи-
тање свакако је колико деца 
та знања примењују на те-
рену? Мислим да се ради о 
једном добром проценту, јер 
они су генерације које остају 

на овој планети и свесни су 
да морају нешто да промене 
у свом понашању да би опс-
тали - каже Данка Николић, 
председница “Зеленог савета”.

Мерење емисије  
штетних материја

На питање - које су нега-
тивне последице климат-
ских промена на територији 

Општине Чајетина и на који 
начин спречити њихов ути-
цај, председница “Зеленог 
савета” каже:

-Нешто што је тренут-
но у плану јесте да се мере 
емисије загађујућих мате-
рија у ваздуху и емисије за-
гађујућих материја у води, 
односно на јавним чесма-
ма. На тај начин пратићемо 
шта је оно што је алармантно 
и што би требало променити 
на територији наше општи-
не. Прво ћемо урадити ана-
лизу како бисмо видели где 
је проблем. Мислим да се у 
последње време нешто више 
јавља емисија загађујућих 
материја у ваздуху и ако на-
кон спроведених провера 
буде тако, потрудићемо се да 
тај проблем решимо - каже 
Данка Николић.

Данка Миловановић

У ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА 

Промене понашања у 
заштити животне средине, 

услов опстанка
-Питање је свакако колико деца знања из заштите животне средине примењују  
на терену? Мислим да се ради о једном добром проценту, јер они су генерације  

које остају на овој планети и свесни су да морају нешто да промене  
у свом понашању да би опстали - каже Данка Николић

Данка Николић
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Петоро наставника ОШ 
„Димитрије Туцовић“ 
у Чајетини прошли су 

ових дана тродневну обуку у 
оквиру пројекта „Школе за 21. 
век“. Циљ пројекта је, кажу у 
овој просветној установи, обу-
ка у области критичког миш-
љења у решавању проблема у 
настави. Поред тога, деца ће 
усвојити практичне вештине 
програмирања и имати при-
лику за усавршавање својих 
вештина кроз програмирање 
физичких уређаја.

Развој дигиталних 
вештина ученика

Пројекат „Школе за 21. век 
“, чији је део и наша обра-
зовна установа, има за циљ 
пружање подршке школама 
из региона Западног Балка-
на које учествују у овом про-
граму кроз обуку и подршку 
школским лидерима, кроз 
обуку и подршку за настав-
нике, као и кроз доступност 
ресурса за развој дигиталних 
вештина ученика  и умрежа-
вање школа.   Школе ће кроз 
овај програм својим учени-
цима омогућити стицање 
вештина које су од суштин-

ског значаја за остваривање 
позитивног доприноса култу-
ри и привреди 21. века. 

-Даље активности после 
обуке биле су један дан он-
лајн обуке у вези са приме-
ном микро-бита (џепних 
рачунара) у настави а за-
тим реализујемо различите 
активности у самој школи. 
Најпре ћемо са свим колега-
ма поделити стечена знања 
и показати им неке нове тех-
нике и методе за рад у раз-
личитим областима, небит-
но да ли је редовна настава 
у питању, ваннаставне актив-
ности или секције са неким 
проблемима у самом про-
цесу наставе као што су ре-
шавање одређених задатака, 

савладавање лекција - каже 
Јагода Јеремић, члан пројект-
ног тима.

 
Огледни часови

Искуства ће бити пренесе-
на наставницима после чега 
ће бити реализовано неколи-
ко огледних часова где ће ове 
активности бити примење-
не. Круна рада биће реали-
зација школског пројекта то-
ком кога ће бити примењене 
технике и методе критичког 
мишљења. Такође, на једном 
радном састанку, који је овај 
пројектни тим имао претход-
них дана, одлучено је да ће се 
у наредном периоду бавити и 
заштитом животне средине и 
здрављем.

-У склопу пројекта предло-
жићемо родитељима и локал-
ној самоуправи неке измене 
у вези са школским прево-
зом на територији насељеног 
места Златибор, како бисмо 
заштитили животну средину 
односно, како бисмо смањили 
емисију штетних гасова и по-
бољшали безбедност деце у са-
обраћају. Превасходно мисли-
мо на то да се у будућности 
може организовати школски 
аутобус који би саобраћао у на-
сељеном месту Златибор а који 
би довезао и одвезао ученике 
у свим сменама које се орга-
низују у нашој школи - каже 
Јагода Јеремић.

У оквиру овог пројекта на-
ставници, родитељи и учени-
ци биће анкетирани, након 
чега ће бити презентовани ре-
зултати анкете на ученичком 
порталу школе „Димитрије Ту-
цовић“. У плану је и организа-
ција трибине крајем новембра 
на којој би релевантни учесни-
ци говорили на тему заштите 
животне средине, безбедности 
у саобраћају и побољшања ус-
лова за ученике на територији 
општине Чајетина.

Данка Миловановић

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ДЕО ПРОЈЕКТА „ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК“

Нове технике и методе  
рада у настави

Школе ће кроз овај програм својим ученицима омогућити стицање вештина које су од 
суштинског значаја за остваривање позитивног доприноса култури и привреди 21. века

Јагода Јеремић
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Фармацеутски објекат 
„Вегафарма“ од краја ок-
тобра почео је са радом у 
Сирогојну. Судећи према 
првим утисцима, отварање 
једног оваквог објекта зна-
чиће свим мештанима, 
а поготово старијем ста-
новништву.

-Мештани се полако на-
викавају на нову апотеку. 
С обзиром да су се људи 
интересовали за њу и пре 
самог отварања, могу за-
кључити да ово свакако 
много значи становници-
ма Сирогојна, пошто нису 
имали могућност да пре-
узму лекове у некој апоте-
ци у близини. Са рецепти-
ма ћемо почети да радимо 
за пар месеци, с обзиром 

да се уговор са Републич-
ким здравственим фондом 
склапа од почетка године 
– каже магистар фарма-
ције Сања Илић, регио-
нални менаџер за Злати-
борско-колубарски округ, 
истичући захвалност ло-

калној самоуправи за ус-
постављање овог вида са-
радње.

Ова месна заједница 
неколико година уназад 
била је без фармацеутског 
објекта, што је доводило до 
тога да су становници по 

лекове морали да одлазе у 
друге месне заједнице или 
оближње градове.

-Већ пар година смо тра-
жили да се отвори нови 
фармацеутски објекат, по-
што је претходни затворен. 
Људи су нам изашли у су-
срет и били веома корект-
ни. Искрено, све је више 
старијих мештана и здрав-
ствена нега нам је веома 
битан сегмент функцио-
нисања – рекао је председ-
ник МЗ Сирогојно, Жељко 
Зечевић.

„Вега“ пословни систем у 
свом саставу има и ланац 
апотека. Броји преко 75 
огранака широм Србије, а 
најновији је управо апоте-
ка у Сирогојну.

Старији основци од петог до ос-
мог разреда и средњошколци, на-

ставу ће пратити онлајн, док млађи 
основци, од првог до четвртог разреда, 
настављају да иду у школу.

Одлуком Владе Србије, на препоруку 
Кризног штаба, настава на даљину за 
старије основце и средњошколце ће се 
примењивати до почетка зимског рас-
пуста 21. децембра.

Министарство просвете отклонило је 
дилеме како ће се ученици оцењивати 
у допису које је упутило свим школа-
ма, и у коме наводи да ће и оцењивање 
бити на даљину.

„Посебну пажњу треба посветити на-
предовању ученика у складу са прин-
ципима формативног оцењивања, о 
чему су школе добиле упутства у прет-
ходном периоду, а које је потребно при-
мењивати и у овим околностима“, на-
води се у допису директорима школа. 
Наводе да наставници треба да инси-
стирају на битним садржајима, то јест 
на садржајима који су кључни за оства-
ривање исхода обавезног предмета, из-
борног програма и слободне наставне 
активности.

„Оцене које су ученици добили у току 
непосредног образовно-васпитног рада 
од почетка ове школске године и пода-

ци о напредовању ученика и оцене које 
ће ученици добити у периоду до завр-
шетка првог полугодишта омогућиће 
извођење закључне оцене“, наводе из 
министарства просвете.

Наставник има аутономију да пла-

нира оцењивање и да одлучује да ли се 
писмени задаци, планирани у наред-
ном периоду, могу реализовати путем 
наставе на даљину.

Уколико то није могуће писмене за-
датке могу реализовати и у другом по-
лугодишту, али да се води рачуна о рав-
номерном распореду у односу на друге 

писмене и контролне задатке. Уколи-
ко је ученик незадовољан предлогом 
закључне оцене на крају полугодишта 
може се за њега организовати одгова-
рање у школи уз поштовање свих епи-
демиолошких мера.

Ученик који нема потребан број 
оцена за утврђивање закључне оцене 
из оправданих разлога (болест, изола-
ција), може остати неоцењен. 

Тим ученицима, наводе у минис-
тарства, потребно је посебно планира-
ти додатну подршку у другом полуго-
дишту.

Отворена нова апотека у Сирогојну

За средњошколце и старије основце онлајн 
настава до краја полугодишта
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Глумци популарне се-
рије “Игра судбине” бо-
равили су од 6. до 9. но-

вембра на Златибору. После 
напорног рада на снимању 
серије, ово је за њих, како 
су рекли, био кратак али за-
служен предах, а домаћини 
- хотел “ВИП каса” пружили 
су им све услове за то. Нарав-
но, због популарности серије 
њихов боравак није прошао 
незапажено.

-Користим прилику да се 
захвалим сјајним глумци-
ма серије “Игра судбине” 
на томе што су били наши 
гости током овог викенда, 
што су се дружили са нама 
и дали прилику свим гости-
ма који су били заинтересо-
вани да се фотографишу и 
друже са овом сјајном еки-
пом - каже Милкица Ми-
линковић, директор продаје 
“ВИП каса”.

Речи хвале су имали и гос-
ти за своје домаћине.

- Могу да кажем да сам 
овде у неку руку домаћин 
мојим колегама с обзиром 
на то да су моји пореклом из 
Горјана, из Ужица, дакле из 
ових крајева - каже глумац 
Милан Босиљчић. 

-Златибор ми је, значи, 
познат и врло радо долазим 
овде, а данашњи наш до-
маћин, “ВИП каса клуб” је по-
казао велико гостопримство 
и показао шта све имају у по-

нуди, што је спектакуларно - 
каже Босиљчић.

-Овај одмор доживљавам 
као ону народу пословицу  
пословицу - “како сејеш, тако 
жањеш”. Е, ми смо тренутно у 
рају, јер смо се толико нара-
дили, наснимали уз свесрд-
ни труд ескивирања   овог 
вируса који нас је нападао 
са свих страна, и сада толи-
ко уживамо код вас и хвала 
вам на томе - каже Босиљ-
чићева колегиница Сандра 
Бугарски. 

-Последњи пут сам била 
овде у основној школи  тако 
да сад једва чекам да обиђем 
Златибор. Остаћемо овде пар 
дана, а дочекани смо ствар-
но као ВИП гости - са оду-
шевљењем каже Оља Левић, 
а њена колегиница Тијана 
Максимовић додаје да је ово 
идеална прилика да се мало 
одморе и опусте.

На питање новинара да ли 
би пожелели да неке епизо-
де серије буду снимљене на 
Златибору,  млади Амар Ме-
сић је само прокоментари-
сао: “Купљено!”

Међу новинарима, гос-
тима и посетиоцима “ВИП 
касе” нашли су се и најмлађи 
обожаваоци ове серије који 
ће са овог сусрета понети 
лепе успомене у виду ауто-
грама и фотографија.

Мирјана Ранковић  
Луковић

ГЛУМЦИ ПОПУЛАРНЕ СЕРИЈЕ “ИГРА СУДБИНЕ” ГОСТИ ХОТЕЛА 
 “ВИП КАСА” НА ЗЛАТИБОРУ

Одмор од снимања и вируса 
у златиборском рају

-Златибор ми је познат и врло радо долазим овде, а данашњи наш домаћин,  
“ВИП каса клуб” је показао велико гостопримство и показао шта све имају у понуди, 

што је спектакуларно - каже глумац Иван Босиљчић

Милан Босиљчић и Сандра Бугарски
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Великим људима меру у историји даје 
народ. Према народном суду велики 
су они чија су дела бесмртна. Такви 

живе и после своје смрти, односно, „довије-
ка”, како је то Његош говорио. Међутим, у 
великом броју случајева народни суд нема 
јасну слику о личности којој суди. Погото-
ву ако је та личност намерно скрајнута из 
свести народа зато што је била противник 
оне историје коју је победник писао.

Тако у историји коју је победник писао 
није било места за причу о спасавању са-
везничких авијатичара на Златибору у току 
зиме и лета 1944. године. Она се одиграла 
у драматичним условима југословенског 
грађанског рата – у време када су савезни-
ци коначно отписали покрет Драже Михаи-
ловића, а сву војну помоћ преокренули Ти-
товим партизанима. На тај начин је војни 
усуд, који је у току Другог светског рата увек 
био на страни маршала Броза, остао уз њега 
и кад се повела реч о спасеним савезничким 
авијатичарима после завршетка рата.

Велики део оних који су у овој мисији 
учествовали, и који су најзаслужнији за њен 
успешан исход, истину су однели са собом у 
гроб. Другима, који су за њу знали, није било 
дозвољено да о томе гласно причају. Њихов 
шапат је временом избледео и довео до тога 
да ова прича скоро начисто оде у заборав. Да 
се то ипак не деси побринуо се Дејан Ђерић, 
мастер инжењер електротехнике из Ужица. 
У својој књизи „Сломљена крила Златибора“ 
(двојезична, српска и енглеска), у издању Ис-

торијског архива Ужице и Библиотеке Љу-
биша Р. Ђенић Чајетина, детаљно је описао 
мисију спасавања свих шест група савезнич-
ких авијатичара на Златибору, као и судбину 
људи који су у њој учествовали.

На Златибору се нашло шест посада  
са укупно 47 америчких авијатичара

Савезничка ваздухопловна команда, од-
носно њена 15. армија, после капитулације 
Италије септембра 1943. године, стационира-
ла се у околини Фође. Са италијанске тери-
торије савезници су много лакше одржава-
ли превласт у ваздуху против сила Осовине 

над јужном Европом, па према томе и над 
Балканским полуострвом. Све до краја рата 
савезничке ескадриле, на првом месту аме-
ричке, вршиле су прелете, обављајући ратне 
задатке, поред осталих територија, и  преко 
централне Србије. То им је била маршру-
та, крећући се из Италије на бомбардовање 
циљева у Бугарској и Румунији, најчешће 
нафтоносних извора у подручју Плоештија.

Оштећени дејствима немачке ПВО савез-
нички авијатичари принудно су се спустали 
падобранима на територију целе Краљевине 
Југославије. Велики број њих прихватале су је-
динице Југословенске војске у отаџбини, од-
носно четника генерала Драже Михаиловића. 
Тако се на територији Златибора нашло шест 
посада са укупно 47 савезничких авијатичара. 
Аутор је свих 47 успео поименично да попи-
ше и идентификује на фотографијама, затим 
да одреди време и место где су се спустили 
падобранима, ко их је прихватао, куће у које 
су потом смештани, храњени, чувани, а онда 
пребацивани према Прањанима, одакле је део 
њих касније авионима евакуисан у Италију. 

Књига је богато илустрована десетина-
ма углавном необјављених фотографија са 
места догађаја, документима, сећањима, ра-
чунима за исхрану... У реконструкцији тих 
догађаја аутор је прегледао фондове Војног 
архива у Београду, Архива Србије, многих 
приватних архива, као и других архива код 
нас и на страни. Велики значај у тој грађи 
има и сачувана лична архива капетана Ми-
ломира Коларевића у којој се налази вели-

КЊИГА УЖИЧАНИНА ДЕЈАНА ЂЕРИЋА О ДУГО ПРИКРИВАНОЈ АКЦИЈИ ЧЕТНИКА  
НА СПАСАВАЊУ 47 АМЕРИЧКИХ АВИЈАТИЧАРА

Сломљена крила Златибора...
Четници и народ Златибора спасили су, нахранили, сачували авијатичаре и помогли им да се 

врате у своје јединице, док су људи који су их спасили заувек остали „сломљених крила”. Књига 
је изашла у издању Историјског архива Ужице и Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић” у Чајетини

Друга група авијатичара у селу Сирогојну, јун 1944. године. 
Стоје, слева надесно: командант места Михаило Јовановић, 
непознат четник, Герард Хајники, непознати четник, непо-
знати четник. Седе и чуче, слева надесно: ппор. Бранислав 
Ивановић, командир групе авијатичара, непознати авијати-
чар, непознати четник, Томас Диксон, непознати авијати-

чар, Гордон Бродхед, Роберт Тис, непознати четник

Село Шљивовица, Златибор, 9. јул 1944: Ђорђе Божић, 
командант места Шљивовица, са народом и авијатичарима 

приликом спасавања. Горњи ред, слева надесно: Доналд 
Рајс, Вирџил Џонсон, Валас Брубек, Роберт Спенс. Доњи 
ред: вири Вилбурн Хенли, Клајд Дригерс, Џон Чемберс

Дејан Ђерић у униформи Војске Србије
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ки број до сада необјављених фотографија 
и писама савезничких авијатичара. У неки-
ма од тих писама спасени авијатичари су се 
захваљивали капетану Миломиру Коларе-
вићу који је као командант Златиборске бри-
гаде прихватио, чувао и спровео у Прања-
не њихову посаду. Један од њих, Гас Браун 
из Тексаса, писао му је после рата: ... јако се 
добро осећам због тога што је онај ко је спа-
сао мој живот и даље жив... Најлепше утиске 
о боравку на Златибору и Србији оставио је 
авијатичар Девлин: Никада Вам се не могу 
одужити за услугу коју сте пружили мом ко-
мандиру и мени и фали ми речи да опишем 
осећања која гајим према Вама и Вашем на-
роду. Имам много лепих успомена из Србије, 
посебно са Златибора, где сте нас збринули. 
Дивим се Вама и Вашем народу који је устао 
тако храбро против Немаца под теретом оку-
пације без ичије помоћи. Поставили сте при-
мер свету као храбри и демократски народ...

Трагичне судбине спасиоца
На тај начин је стотине савезничких авија-

тичара са лепим успоменама напустило Ср-
бију и прикључило се својим јединицама 
како би наставили борбу против Сила осови-
не. Међутим, велика већина њихових спасио-
ца од суда послератне Југославије завршила је 
на доста трагичнији начин. Тако се на монти-
раном суђењу генералу Дражи повела прича 
о спасавању савезничких авијатичара за вре-
ме рата. Том приликом Дражи није помогло 
ни што је спасао стотине савезничких авија-

тичара јер га је суд најпре оптужио, па затим 
и окривио, да су наводно његови четници на 
Златибору убили двојицу Американаца. 

Мр Драган Крсмановић, пензионисани 
пуковник, уједно и рецензент књиге, у рецен-
зији је записао да се на књигу Сломљена крила 
Златибора дуго чекало. Када се најзад појави-
ла показало се да је она не само актуелна по 
свом савременом приступу историографији, 
која тежиште истраживања са политичке ис-
торије и „великих” тема преноси на конкретне 
теме и „мале” људе, већ и по томе што за циљ 
има да побије до сада распрострањену слику 
о „ослобођењу” Србије 1944. године и о гене-
ралу Михаиловићу као злочинцу и сарадни-

ку окупатора. Према Крсмановићевим речи-
ма у књизи је посебно важна реконструкција 
монтираног судског процеса, на коме је глав-
ни покретач и организатор спасилачке мисије 
– генерал Драгољуб Михаиловић – осуђен на 
смрт, између осталог, и због наводног злочина 
над савезничким ваздухопловцима. 

У предговору књиге др Илија Мисаиловић 
навео је да победници у рату, по праву по-
бедника, присвајају сву славу и заслуге за ту 
победу. Побеђени чекају проток времена како 
би стекли прилику да укажу на своје „неспор-
не победе”, о којима говори и рукопис Дејана 
Ђерића. Он је пошао за много пута доказа-
ном поруком: Истина је спора али је доступна.

Као што је већ наведено, књига говори о ми-
сији спасавања савезничких авијатичара на 
Златибору, као и о судбини људи који су у њој 
учествовали. Савезнички авијатичари, пошто 
су остали без крила, искочили су на непознату 
територију. Били су у страху да ће их неприја-
тељи убити или заробити. Четници и народ 
Златибора су их спасили, нахранили, сачували 
и помогли им да се врате у своје јединице. Тако 
је авијатичарима омогућено да поново полете, 
док су људи који су их спасили заувек остали 
„сломљених крила”. Зато је књига и добила име 
СЛОМЉЕНА КРИЛА ЗЛАТИБОРА.

Општина Чајетина подржала је овај проје-
кат а постоји добра воља и идеја да се овај 
догађај у будућности обележава у сарадњи 
са Фондацијом Мисија Халијард уз прису-
ство представника америчке амбасаде, као 
и потомака спасених авијатичара.  

Видовдан 1944. године, село Сирогојно. Четници, народ, четничка омладина и авијатичари на збору.  
Лево у првом плану: авијатичар  Роберт Тис, потпоручник Драгољуб Савић, непознати авијатичар,  

Роберт Касити и Гордон Бродхед. Десно са брадом је поручник Павле Марковић

Дејан Ђерић са шајкачом
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У  галерији Културног 
центра на Златибору, 17. 
новембра отворена је 

изложба слика из фонда Биб-
лиотеке “Љубиша Р. Ђенић” из 
Чајетине. Међу ауторима дела 
која су изложена су врсни ли-
ковни бардови као што су Бо-
жидар Ковачевић, Милић од 
Мачве, Оља Ивањицки, Обрад 
Јовановић, Раде Верговић и 
други. Изложба је отворена без 
присуства публике, али ће сви 
заинтересовани моћи да је по-
гледају до почетка децембра, 
у термину од 10 до 17 часова 
и уз мере заштите од короне.

Уља на платну, акварели, 
графике

У својој збирци, библиотека 
“Љубиша Р. Ђенић” из Чајети-
не има око 96 ликовних дела, 
углавном су то слике рађене 
у уљу, акварели, графике, цр-
тежи...

-Углавном су то академски 
сликари који су већ афирми-
сани и познати у свету, али су 
родом из нашег краја - мада 
не искључиво, али збирка пре-
тежно садржи њихова дела. 
Дела се углавном откупљују, 
или их добијамо на поклон 
од стране уметника прили-
ком наших гостовања у њи-
ховим местима, или као знак 
пажње када они праве излож-
бе код нас под нашим покро-
витељством - каже Андријана 
Андријашевић из Галерије КЦ 
Златибор. По њеним речима у 

збирци Библиотеке заступљен 
је велики број сликара, а нај-
више слика су дела Радомира 
Верговића, Драгана Димића, 
Божа Ковачевића, Ђорђа Ста-
нића, Драгића Петровића Ме-
доша, Оље Ивањицки, Душана 
Старчевића...

Циљ изложбе је жеља да се 
љубитељима ове врсте ства-
ралаштва прикаже део збир-
ке коју чајетинска библиотека 
поседује као репрезентативан 
пример квалитета и богатства 
ликовног опуса врсних ствара-
лаца, а којима се Библиотека с 
правом поноси. Право место за 
то, кажу организатори, управо 
је галерија на Златибору.

Од наивне до модерне 
уметности

-Галерија је млада, тек у 
развоју, али већ до сада смо 
успели да направимо више 

добрих изложби, од наивне 
уметности, преко дела са ли-
ковних колонија “Диванхане” 
и “Трнава”, излажемо и модер-
ну уметност, што је организо-
вано у претходном месецу зах-
ваљујући уметнику из Ужица, 
Стефану Лукићу. Сада смо се 
одлучили да зидове галерије 

украсимо класичнијим при-
мерима уља на платну и ак-
варела наших познатих умет-
ника - истиче Андријана.

Бирати радове за ову излож-
бу није било ни мало лако јер 
се разликују   по много чему: 
насликаним мотивима, вр-
стама технике, разноврсним 
приступима, али, како каже 
академска сликарка Андрија-
на Андријашевић, било да је 
реч о нежном акварел присту-
пу или експресивној уљаној 
техници, све слике се одли-
кују динамичношћу, колори-
том широког спектра, складом 
композиције и валерском пре-
цизношћу. А већ у децембру, 
наговештавају организатори, 
у галерији ће бити опет нешто 
другачије: изложба скулптуре 
под називом “Еротика у умет-
ности” Иштвана Фуска из Ср-
бобрана.

Мирјана Ранковић Луковић

У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НА ЗЛАТИБОРУ ИЗЛОЖБА СЛИКА  
ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ “ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ”

Слике мајстора на радост 
златиборске публке

Међу ауторима дела која су изложена су врсни ликовни бардови као што су Божидар 
Ковачевић, Милић од Мачве, Оља Ивањицки, Обрад Јовановић, Раде Верговић и други

Андријана Андријашевић
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Пламен седмих по реду 
„Песничких ватри зла-
тиборских“ упаљен је 

тринаесте новембарске ве-
чери код споменика на Шу-
матном брду  у част Чехова, а 
упалио га је овогодишњи до-
битник повеље, Драган Јовано-
вић Данилов, песник, есејиста, 
прозни писац и ликовни кри-
тичар. Програм је настављен у 
Културном центру на Златибо-
ру уз поштовање свих епиде-
миолошких мера, а у њему су 
учествовали  глумци ужичког 
Народног позоришта Дивна 
Марић и Слободан Љубичић, 
као и  новинар и публициста 
Зоран Јеремић.

У жељи да традиција 
“Песничких ватри златибор-
ских” не буде прекинута у 
овој години када је воља за 
животом, чежња за лепим 
стварима, потреба за добрим 
речима и људима већа него 
икада, општина Чајетина је 
уприличила кратак програм 
у којем је “Песничка повеља”  
уручена књижевнику Драга-
ну Јовановићу Данилову.

Лак задатак за одбор 
„Песничких ватри  

златиборских“

-Организациони одбор 
„Песничких ватри златибор-
ских“ је имао лак задатак да 
одабере овогодишњег добит-
ника повеље, а разлог томе је 
што је Драган Јовановић Да-
нилов ову повељу заслужио 
својим животним делом. Не 
само својом богатом песнич-
ком ризницом, већ својим 
многоструким деловањем у 
области културе и уметности 
- рекао је овом приликом Ар-
сен Ђурић, председник СО 
Чајетина.

О песништву и „Песничким 
ватрама“ песник Данилов го-
ворио је на себи својствен на-
чин, сликовито и алегорично, 
рекавши да живећи живот 
кроз поезију и љубав мора 
доћи до сагоревања, али и 
подсетивши нас да се из пепе-
ла поново рађамо као чудесни 
Феникс, са новим спознајама, 
можда јачи и бољи.

-Данас поезија свуда у све-
ту живи у неким малим, езо-
теричним круговима. То је 
тако не само у нас, већ и у 
великим културама као што 
је нпр. француска култура. 
Нешто  боља ситуација је у 
Америци где излази огроман 
број часописа, али данас пое-
зија највише  живи кроз гово-
рење и читање поезије, јер у 

људском гласу има нечег до-
дирљивог, нечег тангентног, 
нечег што нас или дотиче и 
спаја, или не дотиче - казао 
је, између осталог, Драган Јо-
вановић Данилов.

Песничко вече  
као концерт

Гост „Песничких ватри“ 
био је и новинар  и публи-
циста Зоран Јеремић, добар 
познавалац и поштовалац 
дела овогодишњег добитни-
ка Повеље.

-Просто је невероватно шта 
све у ту поезију улази! Не 
само оно што Данилов нази-
ва пресном реалношћу, него и 
књиге, и случајни пролазни-
ци, степеништа, шеталишта, 
дрвореди, градови које он 
воли, сећања итд. Он, дакле, 
није један од оних песника 
који је учен па и у том смис-
лу донекле хладан, него Да-
нилов има неку вербалну 
енергију која гаси сваки бе-
смисао а буди наду у оно што 
је суштина поетске речи, а то 
је љубав - објаснио је Јеремић 
своју импресију књижевним 
опусом Драгана Јовановића 
Данилова.

Вече су, говорећи стихове 
песника, улепшали и глумци 
Народног позоришта из Ужи-
ца, Дивна Марић и Слободан 
Љубичић, а  својеврстан пе-
чат им је већ очекивано дао 
сам Данилов потврђујући 
речи којима се раније обра-
тио публици: „Када говорим 
своју поезију људима, то што 
читам је као нека врста пар-
титуре, што би значило  да 
сте ви, у ствари, дошли на 
концерт“.

Мирјана Ранковић 
 Луковић

УПАЉЕНЕ СЕДМЕ „ПЕСНИЧКЕ ВАТРЕ ЗЛАТИБОРСКЕ”

Повеља песнику Драгану 
Јовановићу Данилову 

У жељи да традиција “Песничких ватри златиборских” не буде прекинута у овој години 
када је воља за животом, чежња за лепим стварима, потреба за добрим речима и људима 

већа него икада, општина Чајетина је уприличила кратак програм у којем је Песничка 
повеља  уручена књижевнику Драгану Јовановићу Данилову

Арсен Ђурић, председник СО Чајетина уручује повељу  
Драгану Јовановићу Данилову
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У покушају да своје село врати на 
туристичку мапу Златибора, као и 
на место које је некада Трипкова 

са правом заузимала у културном живо-
ту житеља општине Чајетина али и мно-
го шире, Туристичко удружење  „Жи-
гале” од овога лета поново организује 
уметничку колонију стакла. Уз свесрд-
ну помоћ радионице „Тифани”, умет-
ници раде и стварају занимљива дела 
која премијерно представљамо на овај 
начин, док се не стекну услови за орга-
низовање изложбе.

Скулптуре у стаклу, металу,  
дрвету, камену

Због године овакве каква јесте обеле-
жене корона вирусом, колонија која би, 
уобичајено, трајала десетак дана почела 
је у јулу и трајала до новембра. Реч је о 
“Уметничкој колонији Трипкова 2020” у 
којој су стварали  уметници који се баве 
скулптурама у стаклу, металу, камену и 
дрвету, а све у организацији ТУ „Жигале” 
и Уметничке радионице „Тифани”.

-Првобитно је било замишљено да по-
ред домаћих уметника, колонији при-
суствују и уметници из иностранства. 
Овом приликом захваљујем се општини 
Чајетина на средствима која су додеље-
на за реализацију овог пројекта, однос-
но „Колоније Трипкова 2020”, а иниција-
тива за саму колонију потекла је управо 
одавде из овог села, будући да је Трипко-
ва ранијих година  имала у туристичкој 
подуди, као и у понуди Културног лета 
Златибора, манифестацију чије је сре-
диште била уметничка колонија стакла 
- каже Миљко Радишић, председник ТУ 
„Жигале”

На овогодишњој колонији су лич-
но, или својим радовима, учествовали: 
Жарко Вучковић из Требиња, Мирјана 
Живић из Келна, Бобан Маринковић из 
Крагујевца, Софија Бунарџић из Злаку-
се, власници „Тифани” радионице Ана 
Жугић и Велимир Тошанић као и млада 
уметница Ана Лазић из Ужица чији су 
корени управо у Трипкови.

-Нисам из села, али мајка ми је одавде. 
Баба и деда ми живе ту. Овде сам прак-
тично одрасла, поготову у овој радиони-
ци играјући се као дете и могу рећи да 
је то била полазна тачка ка мом даљем 
школовању... Ми смо се ове године бази-
рали на природу, проналазили смо разно 
дрвеће које је негде остављено, па смо га 
узимали и спајајући га на различите на-
чине са стаклом дали смо му  нови дух, 
а потом га поново враћали у природу - 
каже скулпторка Ана Лазић.

Радионица „Тифани” високо се коти-
ра у уметничком свету јер је као таква 
јединствена у Србији. За њу важи она 
добро смишљена крилатица „светско - а 
наше” јер се радови изашли из ње нала-
зе, између осталог, и у резиденцији вла-
де Русије.

Студенти Ликовне академије  
из Новог сада у Трипкови

Одличан мајстор и уметник, Велимир 
Тошанић, оснивач Уметничке радионице 
„Тифани” је и одличан ментор. 

-Сарађујем са Уметничком школом из 
Ужица и сваке године они један дан про-
воде овде да се упознају са техникама из-

раде витража и фузије. Та сарадња траје 
већ петнаестак година. Овде су долази-
ли и студенти са Ликовне академије из 
Новог Сада, који су управо овде радили 
свој дипломски рад - објашњава Тошанић 

Културно лето у Трипкови згаснуло 
је можда највише из разлога што у том 
тренутку није било младих снага  које 
би преузеле одговорност за једну ма-
нифестацију таквог обима, мишљење је 
организатора колоније. Манифестација 
је садржала, поред колоније стакла, и 

семинар фолклора, филмску школу, 
књижевне вечери, позоришне предста-
ве… Због тога већ од следеће године са-
дашња учесница колоније, Ана Лазић, 
постаје организатор који има намеру да 
овом чајетинском селу врати стари сјај, 
уз подршку ТУ „Жигале”, увек спремне 
радионице „Тифани”, заинтересованих 
уметника и наравно - локалне самоупра-
ве која  годинама улаже средства и напо-
ре у препород села. Дела са ове колоније, 
надамо се, моћи ћемо да видимо сабрана 
у једној изложби, а свакако, према наме-
рама Удружења, испред установа култу-
ре или у парковима чајетинске општине.

Мирјана Ранковић Луковић

УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА СТАКЛА У ТРИПКОВИ

Уметници враћају  
стари сјај Трипкови

На овогодишњој колонији учествовали су  Жарко Вучковић из Требиња,  
Мирјана Живић из Келна, Бобан Маринковић из Крагујевца, Софија Бунарџић  
из Злакусе, власници „Тифани” радионице Ана Жугић и Велимир Тошанић као  

и млада уметница Ана Лазић из Ужица чији су корени управо у Трипкови

Ана Лазић Велимир Тошанић
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Из штампе је недавно изашла 
нова књига песникиње Љиља-
не Андрић из Криве Реке. Књи-

га за децу под насловом “Природи на 
радовање” настала је кроз дугогодишњу 
сарадњу са колегиницом по перу, али 
и по звању, учитељицом Лусијом Тасић 
из Ваљева. Иначе, ово је четврта збир-
ка Љиљане Андрић која ће својом раз-
ноликошћу и овога пута у деци пробу-
дити жељу да боље упознају, разумеју и 
воле природу. 

Песме из лепоте  
златиборских села

Љиљана Андрић, по професији на-
ставник разредне наставе, бивајући у 
окружењу које обилује дечјим смехом, 
маштом, по мало несташлуцима, али и 
радозналошћу и жељом за знањем, у ле-
пом окружењу златиборског села,  није 
имала другог избора него да постане и 
песник. Сажимајући у себи искуства у 
раду са децом, у наставу је кроз стихове, 
загонетке, допуњалке, увела и олакши-
це приликом учења.

-Ја бих своје стварање назвала: профе-
сионална деформација. У школи си, све 
прилагођаваш деци да им буде занимљи-
вије. Пре десетак година сам почела да 
записујем то што стварам и видела сам 

да има практичну примену. Моје песме  
из градива се користе широм Србије и то 
ми је дало ветар у леђa, подршку, и на-
ставила сам тако да стварам. Можда су у 
почетку наменски настајале, сада већ те 
песме иду спонтано - каже песникиња за 
децу   Љиљана Андрић.

Од прве самосталне збирке поезије 
“Шта ћу кад сам дете лета”, преко зајед-
ничких збирки “Акорди стихова”, “Дечја 
еколошка права и обавезе”, родила се и 
најновија која је ових дана изашла из 
штампе у едицији ОШ “Десанка Макси-
мовић” из Косовске Каменице под по-
кровитељством Јадранке Васић. У њој 
се, поред стихова,  могу пронаћи драм-
ски текстови, питалице, укрштенице, 

допуњалке, нотни записи песама, а све 
их повезује иста тема: екологија.

-Екологија је свуда око нас и сви ми 
знамо за тај термин. Али, негде се по-
казало искуствено да ипак није при-
менљиво онолико колико се прича - 
каже песникиња.

Љиљанине песме изводе  
се на фестивалима

За многе Љиљанине песме написана 
је и музика и изводе се на дечјим фес-
тивалима. 

-Троје аутора, троје композитора су на 
основу моје прве књиге компоновали 
песме, а тридесетак песама је извође-
но на различитим фестивалима - каже 
Љиљана.   

Рецензије њених рукописа писали 
су: др Драшко Дошљак, Велимир Рале-
вић, Власта Ценић, мр Гордана Брун , 
др Љиљана Ђуровић. О збирци “Приро-
ди на радовање”, књижевник Тоде Ни-
колетић је написао: “ Из ове књиге нау-
чићете како да цвркућете, жуборите са 
водом, пливате са птицама, растете са 
дрвећем, сијате к`о Сунце... Ова књига 
ће вас научити да волите.” За једну збир-
ку насталу као дар природи и деци- има 
ли боље препоруке ?

Мирјана Ранковић Луковић

ИЗ ШТАМПЕ ИЗАШЛА НОВА КЊИГА ПЕСНИКИЊЕ ЉИЉАНЕ АНДРИЋ

Природи и деци  
на радовање

Књижевник Тоде Николетић је написао: “Из ове књиге научићете како да 
цвркућете, жуборите са водом, пливате са птицама, растете са дрвећем, 
сијате к`о Сунце... Ова књига ће вас научити да волите.” За једну збирку 

насталу као дар природи и деци - има ли боље препоруке?

Љиљана Андрић

Индијски путописац, Варун Вадиш, током 
свог боравка у Србији посетио је Златибор. Сни-
мак који је том приликом урадио и поставио на 
свој Youtube канал веома брзо је достигао преко 
200.000 прегледа.

Вадиш је на Златибору посетио неке од 
најпознатијих туристичких локалитета ове пла-
нине. Његов канал прати око 1.300.000 људи, па 
се у Туристичкој организацији Златибор надају 
да би на овај начин могао да се отвори пут за до-
лазак туриста из Индије, поготово с обзиром на то 
да грађанима друге најмногољудније земље све-
та за долазак у Србију није потребна виза.

Индијски путописац посетио Златибор
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Библиотека “Љубиша Р. 
Ђенић” у овој години 
издала је пет нових на-

слова. Реч је о различитој вр-
сти штива, а аутори   су, како 
ова установа културе прак-
тикује, писци из нашег краја. 
Због епидемије корона виру-
са промоције нису одржане, 
али читаоци нове књиге могу 
потражити на полицама биб-
лиотеке.

Крајем прошле године биб-
лиотека “Љубиша Р. Ђенић” 
издала је монографију Мили-
сава Р. Ђенића “Неимари тури-
зма златиборског” која прати 
развој Златибора као ваздуш-
не бање од првих корака до 
данас. Онако како се 

труде да 
очувају тради-
цију свога краја про-
мовишући историју, туризам, 
културу, надлежни библиотеке 
у Чајетини настоје да помог-
ну и писцима који су рођени, 
или живе и стварају у овој сре-
дини, да своја дела представе 
чајетинској публици. 

-Прва књига која је ове го-
дине изашла у издању Библи-
отеке је “Добра деца”, роман за 
децу, који је написала ужич-
ка ауторка Драгица Цвијо-
вић, иначе новинарка, а који 
је - како каже - посветила “свој 
деци, господарима игре”. За-
тим је у издању библиотеке и 
суиздавача: Колектив Ужице 
и Црвени крст Ужице, изашла 
књига о Слободану Љубичићу, 
глумцу ужичког Народног по-
зоришта под називом “Неж-
ни кротитељ публике”. Љуби-
чић је, иначе, глумац са којим 
имамо одличну сарадњу дужи 
низ година. Нашој публици је 
посебно познат јер је сарадник 
Библиотеке на пројекту  него-

вања ерског 
хумора кроз 

“Летњи улични ерски 
кабаре” - објашњава  Љиљана 
Ракић из библиотеке “Љубиша 
Р. Ђенић”.

Библиотека је у сарадњи са 
Историјским архивом из Ужи-
ца издала књигу “Сломљена 
крила Златибора” која је рађе-
на у две верзије: на српском и 
енглеском језику. Верзија на 
енглеском је изашла у едицији 
чајетинске библиотеке .

Ових дана ће из штампе у 
едицији Библиотеке „Љубиша 
Р. Ђенић“ изаћи још два насло-
ва: “  Што ми слику не остави, 
ђедо” завичајног писца Мило-
сава Радибратовића и збирка 
поезије “Дођи кад хоћеш” др 
Слободана Симића.

Промоције нових књига 
биће одржане чим то околно-
сти буду допустиле. У међувре-
мену, читаоци нове наслове 
могу потражити у библиотеци, 
а преко њих се боље упознати 
и са радом њихових аутора.

Мирјана Ранковић ЛуковићЉиљана Ракић
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На посебан начин, ус-
ловљено епидеми-
олошком ситуацијом, 

одржано је девето издање 
„Међународног фестивала 
спортског филма“ на Злати-
бору. У дворани „Културног 
центра Златибор“ није било 
публике, тако да су три при-
казана филма могли да гле-
дају тек аутори приказаних 
остварења, присутни лауре-
ати и представници медија.

Филм о чувеном  
Милутинцу

Филмски програм ового-
дишњег фестивала састојао се 
од три остварења - филм „Ми-
лутинац, легенда која живи“, 
аутора Владимира Станко-
вића и редитеља Владимира 

П. Петровића, који говори о 
животу капитена фудбалске 
репрезентације Краљевине 
Југославије са Светског пре-
венства у Монтевидеу; „Гене-
рал Ђукић“, редитеља Огњена 
Ракчевића и Милана Тодоро-
вића, о оснивачу Олимпијс-
ког комитета Србије и „ШКЛ, 
спорт хиљада лица“, реди-
теља Тонија Цахунека и про-
дуцента Војка Корошеца, о 
25 година постојања школ-
ске спортске приредбе која је 
изнедриле неке од најбољих 
словеначких кошаркаша.

Признања за животно дело 
припала су: Петру Раденко-
вићу, некадашњем голману 
“Минхена 1860” и члану фуд-
балског састава Југославије 
који је на Олимпијским игра-

ма у Мел-
бурну 1956. годи-
не дошао до сребрног одличја; 
Вери Николић, прослављеној 
атлетичарки, освајачици ев-
ропских медаља и власнику 
националног рекорда Југо-
славије и Владимиру Цветко-
вићу, једном од креатора фуд-
балског тима “Црвене звезде” 
који је почетком деведесетих 
година прошлог века освојио 
Куп шампиона Европе и Ин-
терконтинентални куп.

Пуно срце и велика част
Повеља „Наташа Коваче-

вић“ припала је Милошу За-
рићу, ужичком параолимпиј-
цу, освајачу више медаља у 
бацању копља и кугле, учес-
нику Летњих, али и Зимских 
параолимпијских игара. Уз 
то, ради и као тренер у свом 
АК „Пора“.

-Мени је пуно срце и вели-
ка част што сам добио ову на-
граду за моју пожртвованост 
и посвећеност спорту. Мени 
је већа медаља када „напра-
вим“ спортисту и извучем га 
из куће, него када освојим од-
личје. Надам се да ћемо бити 
успешни и наредних година 
– рекао је Зарић.

Награда је уручена и Пр-
вом програму Радио Бео-

града, за 
емисију „Вре-

ме спорта и разоноде“, која 
је пролетос прославила шест 
деценија постојања на ме-
дијској сцени.

-За популарност наше еми-
сије највише можемо да зах-
валимо великанима Радио 
Београда, који су осмисли-
ли магазински програм који 
могу сви да слушају. Наша 
емисија се и у ово ново вре-
ме лако слуша. Ова награда је 
подстрек за наредни период, 
много нам значи. Последњих 
година више смо оријенти-
сани ка младим талентима, 
које желимо да афирмишемо. 
Они доносе бројне медаље, а 
прва гостовања била су им 
код нас. Трајемо у модерном 
времену, тражимо младе слу-
шаоце, али не одустајемо од 
традиције – каже главни 
уредник Спортске редакције 
Првог програма Радио Бео-
града, Владе Радичевић.

Посебне награде за резул-
тате у спорту уручене су Фуд-
балском и Кошаркашком 
клубу “Златибор”.

Фестивал су организова-
ли: Општина Чајетина, „Маја 
филм“, Туристичка органи-
зација Златибор и Спортски 
центар Чајетина.  

Одличја  
легендама 

српског спорта

НА ЗЛАТИБОРУ ОДРЖАН ДЕВЕТИ „МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ СПОРТСКОГ ФИЛМА“ 

Приказана три спортска филма, признања  
Петру Раденковићу, Владимиру Цветковићу, 

Вери Николић, Милошу Зарићу, Првом  
програму Радио Београда, Фудбалском  

и Кошаркашком клубу “Златибор”

Повеља хероја спорта и живота „Наташа Ковачевић”  
ове године припала је Милошу Зарићу
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Јесењу полусезону Златиборске окружне лиге фудбалери 
“Чајетине” окончали су на 2. месту, са четири бода заостатка у 
односу на водећи “Савинац”. 

Пораз на “Швајцарији” управо од “Савинца”, којим су Чајетин-
ци препустили ривалу водеће место, показао се ненадокнадивим 
у овом делу првенства. У међувремену, на гостовању “Полету” 
остварен је реми (1:1), чиме је бодовна разлика увећана.

Чајетина је победила “Перућац” на “Швајцарији” са 1:0, а као 
домаћини су у последњем колу били успешнији од “Јединства” 
из Каленића са 2:0.  

Петлићи ФК “Чајетина” потврдили су освајање јесење титуле у 
Златиборској окружној лиги. Они су победом на гостовању у Но-
вој Вароши од 3:1 дошли до девете победе у исто толико одигра-

них мечева, тако да су са освојених 27 бодова на добром путу да 
осигурају и звање првака на крају сезоне. Стрелци за Чајетинце у 
последњем овогодишњем мечу били су Милојевић (2) и Токовић, 
док је Ерол био стрелац гола за тим из Нове Вароши.

Одбојкашице “Златибора” забележиле су четири победе у 
низу у Првој Б лиги, чиме су преузеле водећу позицију 

на табели, са 16 освојених бодова (пет победа, један пораз).
После пораза на свом паркету у неизвесном дуелу са еки-

пом “Ваљева” (3:2), Чајетинке су успеле да као гошће победе 
екипу “Радничког” из Крагујевца (3:1) и “Ивањицу” (3:0), чиме 
су остале непоражене на гостовањима у досадашњем делу ове 
сезоне. До прве победе у Чајетини “Златибор” је дошао за 68 
минута игре против “Руме” (3:0), а истим резултатом побеђен 
је и састав “Гимназијалца” из Краљева. На овом мечу тим је са 
клупе предводила Снежана Томић, пошто је због здравствених 
разлога изостао први тренер, Станко Брашанац. 

Услед епидемиолошке ситуације у земљи, дошло је до од-
лагања неких мечева у лиги, тако да је табела формирана на 
основу некомплетних рунди. 

ФУТСАЛ: ЗЛАТИБОР У СЕРИЈИ  
ДОБРИХ РЕЗУЛТАТА

После два пораза на старту нове сезоне Регионалне лиге Запад у фут-
салу, екипа “Златибора” забележила је низ од пет мечева без пораза, у 
којима је постигла 30 голова, а примила шест. Најистакнутији појединац 
у чајетинском тиму био је Марко Костадиновић, који је дошао на водеће 
место листе стрелаца у првенству.

Чајетинци су са по 8:0 славили на гостовањима екипи “Зенона” у 
Лајковцу и “Флешу” у Ваљеву. Неизвесно је било у дуелу са екипом 
“Безбедности” у Ваљеву (2:1), док су у Убу са “Карелијем” одиграли 
3:3. У овом периоду Златибор је одиграо само један меч у дворани 
“Спортског центра Чајетина”, у којем је савладала “Браћу Недић” из 
Осечине са 9:2.

После четири победе у низу одбојкшице 
„Златибора” на водећој позицији прве Б лиге

Фудбалери „Чајетине” 
другопласирани 

после пола првенства
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Утакмица 11. кола Кошаркашке лиге Србије 
између Златибора и Динамика није одиграна 
у планираном термину. Како је објављено на 
сајту такмичења, нови термин одигравања меча 
биће накнадно одређен.

Поред сусрета Чајетинаца и Београђана, овог 
викенда неће се одиграти ни утакмице Нови Па-
зар – Металац, Младост – Слобода, Раднички 
– Колубара, као ни Нови Пазар – Слобода која 
је планирана у овом термину да се надокнади.

Кошаркаши “Златибора” на де-
бију у регионалној АБА2 лиги 
остварили су три победе и је-

дан пораз на турниру чији су били 
домаћини. У новембру су уписане 
победе и у Кошаркашкој лиги Ср-
бије које су наше кошаркаше довеле 
до врха табеле у првенству. 

Победа после 17 поена минуса

Готово невероватно изгледа пода-
так да је сваку од три победе у АБА2 
„балону“ тим “Златибора” остварио 
након што је губио двоцифреном 
разликом па су домаћини на турниру 
оправдано добили надимак - краље-
ви преокрета. Против “Сутјеске”, на 
првом мечу, заостатак је био чита-
вих 17 поена, али је уписана исто-
ријска победа на дебију резулатом 
82:78. “Широки” је имао 14 поена 
предности у другој утакмици али је 
поражен са 88:80, а први пораз “Зла-
тибор” је доживео од бањалучког 
Борца са 93:70. Утисак је поправљен 
у последњој утакмици против “Хели-
оса” којом је „мехур“ завршен када 
је надокнађено 11 поена минуса за 
коначних 80:73.

-Имали смо на Златибору и тест 
такмичарског карактера и органи-
зационог. Мислим да смо и један и 
други тест положили са веома висо-
ком оценом. Са три победе и једним 
поразом, ми у кошаркашком клубу и 
ја као тренер и играчи и управа смо 
презадовољни јер је то велики квали-
тет, висок ниво екипа - каже тренер 
Страјин Недовић. 

У дворани Туристичко рекреати-
вног комплекса Златибор, најефи-
каснији код домаћина турнира био је 
Драгослав Папић са 14,5 поена у про-

секу, а по просецима су се истакли и 
Душан Кутлешић и Немања Протић. 
Играчки кадар пред наставак сезоне 
ојачан је доласком Андрије Марјано-
вића који је такође био учесник „ба-
лона“ са екипом ужичке “Слободе”.

Одлични резултати и  
у Кошаркашкој лиги Србије

- Јако сам задовољан, сви у клубу 
су ме одлично прихватили. Услови су 
одлични, људи су према мени били 
јако коректни тако да су ми за сада 
најбољи утисци. Мислим да ова екипа 

има велики потенцијал, јако је искус-
на са добрим играчима тако да сма-
трам да ће ово бити добра сезона и 
да се могу направити добри резулта-
ти. Организација турнира је била пер-
фектна, ми смо били одушевљени, и 
АБА лига се потрудила да добро орга-
низује турнир, то су добре екипе, јаки 
играчи. Биће добро и за нас да наста-
вимо, мислим да можемо да избори-
мо јако добар пласман - каже бивши 
играч Меге који је део омладинског 
стажа провео у Барселони. 

“Златибор” у АБА2 има скор 3/1 а 
исти учинак остварили су и “Подго-
рица”, “МЗТ” и “Слобода” (једна по-
беда службеним резултатом 20:0) и 
налазе се иза водећег “Студентског 
центра” који је непоражен. После 
регионалног турнира забележене су 
две убедљиве победе у Кошаркашкој 
лиги Србије, против “Дунава” 97:77 и 
против “Колубаре” 103:69 са којима 
чајетински састав сада има скор 8/1, 
исто као и “Војводина”. Управо меч 
са Новосађанима би требало да буде 
одигран пре Нове године. Ипак, пан-
демија коронавируса отежава наста-
вак такмичења.  

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ КОШАРКАША „ЗЛАТИБОРА” НА ТУРНИРУ АБА2 ЛИГЕ НА ЗЛАТИБОРУ

Златиборци - краљеви преокрета
- Уверен сам да смо и један и други тест положили са веома високом оценом. Са три победе и једним 
поразом, сви ми у кошаркашком клубу, и ја као тренер и играчи и управа смо презадовољни јер је то 

велики квалитет, висок ниво екипа - каже тренер Страјин Недовић

ОДЛОЖЕНА УТАКМИЦА ЗЛАТИБОР – ДИНАМИК

Ф
от

о 
Д

ра
га

на
 С

т
је

па
но

ви
ћ



32НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ СПОРТ

Фудбалери “Златибора” веза-
ли су три победе у Линглонг 
Суперлиги Србије које су до-

неле нову наду да се може избо-
рити опстанак у најјачем српском 
фудбалском такмичењу. Осим по-
беда над “Радом”, “Новим Пазаром” 
и “Бачком”, одиграна је и утакмица 
шеснаестине финала Купа Србије у 
којој је чајетински тим поражен од 
“Црвене звезде” после прекорета. 

Серију победа играчи чајетин-
ског тима започели су на Бањи-
ци против “Рада” резултатом 2:0. 
Тријумф у дербију зачеља донео је 
прве бодове од доласка на клупу 
тренера Зорана Његуша.

Добар посао на Бањици

Стрелци за другу победу у елит-
ном рангу, а прву на гостовањима, 
били су Димитрије Петронијевић у 
13. и Ифет Ђаковац у 77. минуту. 
Отварање меча на Бањици било је 
за фудбалере „Златибора” најбољи 
почетак утакмице од када је Ње-
гуш дошао на клупу. “Златибор” се 
добро бранио, а имао и конкретне 
нападе па је све крунисао млади 
Петронијевић одличним ударцем 
са леве стране. Бонус играч који је 
други пут играо за чајетински тим 
и уопште у сениорском фудбалу 
преварио је једног од најискуснијих 
голмана у лиги Дамира Kахримана 
показавши да има опасну „левицу“. 
Вођство је гостима донело велико 
славље, али и самопоуздање пред 
наставак меча па су до полувреме-
на одржали мрежу нетакнутом.

Поставка популарног Златибор-
ца одрађивала је посао у других 45 
минута. Повремене ударце „грађе-
винара“ бранио је голман Чубрако-
вић. Kоначан ударац домаћима за-
дао је задњи везни  Ђаковац голом 
у 77. минуту.

-Већ сам упознао квалитете на-
ших играча. Доста ми је добро овде, 
услови су феноменални за рад. Сви 
знамо да сви фудбалски и спортски 
тимови хрле на ову нашу планину 
лепотицу да би се спремали. Људи 

у клубу су ми пријатељи који су ме 
довели на место тренера, надам се 
да ћемо заједничким снагама оства-
рити циљ, опстанак у лиги. Идеја је 
да идемо утакмицу по утакмицу и да 
освојимо што више бодова - рекао је 
после победе над „грађевинарима“ 
тренер “Златибора” Зоран Његуш. 

Уследила је нова победа против 
конкурента из доњег дела табеле, 
екипе “Новог Пазара” резултатом 

2:1. Двоструки стрелац за “Злати-
бор” био је нападач Милан Ђокић 
погоцима у 33. и 56. минуту, што 
му је донело звање најбољег игра-
ча кола. 

“Златибор” је на почетку меча 
препустио посед лопте домаћи-
ма, шансе чекао из контра напада, 
а у 11. минуту шансу је имао Ђо-
кић. За тај промашај нападач чаје-
тинског тима се искупио у 33. ми-
нуту када је одлично реализована 
контра. Из одбране је пас у празан 
простор упутио Ђаковац, а Ђокић се 
стуштио сам кроз противничку по-
ловину, штопер Курдић није успе-
вао да га сустигне, а лепо је преба-

цио и голмана за вођство 0:1. Ипак, 
неколико минута касније, “Пазар” 
изједначује, и то после корнера 
када је највиши у скоку био задњи 
везни из Гвинеје, Сисе, и прецизно 
послао лопту у мрежу. Гости су има-
ли још две шансе у финишу полу-
времена после прекида, али је ос-
тало 1:1.

Сигурност у игри која се врати-
ла у екипу “Златибора” на прет-

ходном мечу била је одлучујућа 
за добар почетак другог полувре-
мена. Нападач Милан Ђокић пока-
зао је да је ова новембарска субота 
његов дан, и у 56. минуту доноси 
предност 2:1, а први пут у сезони је 
постигао два гола на једном мечу. 
Како је време одмицало, тако су се 
појачавали напади “Новог Пазара”, 
а Његушев тим је тражио прилику 
да брзо одговори. До идеалне при-
лике за “Златибор” је дошао у 75. 
минуту и заиста је за чуђење како 
Почек није постигао трећи гол када 
је имао празну мрежу без истрча-
лог голмана Дробњака на 30-так 
метара удаљености. До краја меча 

дефанзива гостију није попустила 
и дошли су до треће победе у лиги.

После паузе због утакмица ре-
презентације, “Златибор” је про-
тив Бачке уписао и трећи везани 
тријумф, а стрелац јединог гола 
за укупно четврто славље у сезони 
био је Аднан Исламовић у 47. ми-
нуту првог полувремена. Дуел про-
тив екипе која је такође у зони ис-
падања био је тврд и неизвестан, а 
тимови су били уједначени по ста-
тистичким параметрима. Ипак, тим 
тренера Зорана Његуша је у добром 
моменту дошао до вођства које је 
задржао до краја.

Преокрет на Маракани

“Златибор” сада има 15 бодова, 
али је и даље у зони испадања јер 
бод више има “Нови Пазар” а по три 
“Инђија” и “Јавор”. “Бачка” је оста-
ла на седам бодова и пала је на по-
следње место, а испод “Златибора” 
на табели су још “Напредак”, “Рад” 
и “Мачва”. Ово је била друга победа 
“Златибора” на стадиону у Ужицу у 
сезони, након тријумфа против лу-
чанске “Младости” у шестом колу.

Утакмица са “Црвеном звез-
дом” у Купу је посабна прича, јер 
осим што је “Златибор” водио са 
2:0, привукла је пажњу због преки-
да меча. Чајетинци су на стадиону 
„Рајко Митић“ водили а 2:0, али су 
на крају поражени са 4:2. “Злати-
бор” је голом Јањића у 31. минуту 
решио прво полувреме у своју ко-
рист. Милорадовић је у 56. дупли-
рао вођство екипе Зорана Његуша и 
најавио велико изненађење на ста-
диону „Рајко Митић“. Међутим, цр-
вено-бели су веома брзо дошли до 
поравнања – у 71. минуту Иванић је 
смањио, а само два минута касније 
Вукановић је изједначио. До потпу-
ног преокрета “Звезда” је дошла са 
још два брза поготка – Панков је био 
стрелац у 84, а у 86. минуту Радуло-
вић је угасио и последњу наду тиму 
из Чајетине да би могао доћи до ве-
роватно највеће победе у историји 
клуба.  

ФУДБАЛЕРИ „ЗЛАТИБОРА” ДОБРОМ ИГРОМ ТОКОМ НОВЕМБРА ПОКАЗАЛИ 
ДА ИМАЈУ „ШТОФА” ЗА НАЈЈАЧУ ФУДБАЛСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ

Три победе за нову наду
- Људи у клубу су ми пријатељи који су ме довели на место тренера, надам 

се да ћемо заједничким снагама остварити циљ, опстанак у лиги. Идеја је да 
идемо утакмицу по утакмицу и да освојимо што више бодова - рекао је после 

победе над „грађевинарима“ тренер „Златибора” Зоран Његуш

Сигурност у игри се 
вратила у екипу  

“Златибора”

Зоран 
Његуш
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