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МИЛАН СТАМАТОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Упркос свему 2020. година 
великих достигнућа, у 2021. 

са још већим плановима
Са свим пројектима који су 

завршени током само јед-
не године, ове 2020, рекон-

струкцијом трга и језера, хале у 
Чајетини, куповином хале на Зла-
тибору, са гондолом и новим садр-
жајима на којима увелико радимо, 
Златибор, то је сада већ сасвим ре-
ално, може да очекује милион по-
сетилаца на годишњем нивоу, од-
носно 10 милиона ноћења! Неће 
проћи много времена, показаће 
се да су све ово пројекти не од ло-
калног, него од националног зна-
чаја. То је добра вест за све људе 
у нашој општини, за власнике 
угоститељских објеката, произ-
вођаче традиционалних произ-
вода, власнике смештаја... Иако 
је период економске кризе и пан-
демије, иако сви трпе последице 
кроз мање посла, смањене буџете, 
код нас је ситуација много повољ-
нија. Никада нисмо боље стајали 
са приливом у буџет и никада нис-
мо урадили више послова”.

Ово, сумирајући годину на ис-
теку за “Златиборске вести” каже 
председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић најављујући 
за 2021. нове инвестиције, нове 

капиталне пројекте који, сада је 
већ сасвим извесно мењају лице 
Златибора.

-Буџет општине Чајетина за 
2021. годину је развојног каракте-
ра. Иако нас често оспоравају, оп-
тужују за прекомерну градњу, наш 
одговор је да је све рађено, да се 
све ради на основу усвојених стра-
тешких планова, уз сву неопходну 
и позитивним прописима дефи-
нисану планску документацију, а 
новац који смо приходовали, уло-
жили смо и улажемо у друге ин-
фраструктурне пројекте. Ако рачу-

намо да је уз заједничка средства 
са инвеститорима буџет у овој го-
дини већи од три милијарде, то 
нам даје наду али и гаранцију да 
Чајетина никада неће ући у фи-
нансијске проблеме. Ми смо се оп-
ределили да радимо и да зарадимо 
и да не зависимо од републичког 
буџета или од било кога, већ да сва-
ки наш појединац може да ради и 
заради - каже Стаматовић. 

Ослањање на студије  
и идеје претходника

По његовим речима, планови 
развоја општине Чајетина раде 
се уз консултације са реномира-
ним институцијама и стручњаци-

Поштовани суграђани, иза нас је успешна  година. Упркос пандемији корона вируса, успели 
смо да реализујемо све наше велике пројекте, инвестиције,  као и да реализујемо планирани буџет.

Свим становницима општине Чајетина али и свим гостима и пријатељима Златибора, же-
лим од Бога свако добро, изнад свега добро здравље, срећан и благословен Божић и Нову годину, уз 
жељу да у наредној години имамо више прилика за заједничка дружења и да у здрављу развијамо 
нашу Чајетину, Златибор, Златиборски округ и целу Србију.

Милан Стаматовић, председник Општине Чајетина

-Ми смо се 
определили да 
радимо и да 
зарадимо и да 
не зависимо од 
републичког буџета 
или од било кога, 
већ да сваки наш 
човек може да ради 
и заради - каже 
Стаматовић
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ма, али и на основу визија, плано-
ва људи који су обележили нека 
ранија времена, и који су остави-
ли пројекте, планове, визије, сту-
дије, који су и сада сасвим упо-
требљиви.

- Не одређују политичари где ће 
се шта градити. Ослањали смо се 
на студије и идеје наших претход-
ника, посебно академика Милади-
на Пећинара и стручних људи тог 
времена, који су нам оставили и 
дали идеје како би требало и у ком 
правцу ми треба да радимо. Тамо 
где су они стали, где нису успели 
да заврше важне пројекте, сада су 
се стекли услови да ми можемо 
да наставимо, пројектујемо, изве-
демо и обезбедимо новац за то. У 
протеклом периоду ми смо језе-
ро које је било прљаво, запуште-
но и дотрајало, реконструисали 
и уредили и пунимо га водом за 
пиће, већ изграђено језеро само 
смо модернизовали и осветлили, 
а све у сарадњи са светски призна-
тим компанијама. Поред естетског 
уређења, радили смо зацевљење 
речног корита према постројењу 
за прераду отпадних вода - каже 
Стаматовић. 

По речима Стаматовића, зла-
тиборска Голд гондола од Нове 
године почиње са радом. Тада 
ће бројни туристи из центра Зла-
тибора, најдужом панорамском 
гондолом на свету кренути на 
врх Торника. 

-Подсећам како су нас оспора-
вали и прозивали зашто асфал-

тирамо пут до једне куће у селу у 
коме су остала старачка домаћин-
ства. Ово време све их је деман-
товало. Били смо у праву! Сада се 
млади враћају, враћају се тамо где 
је уређена инфраструктра. За не-
колико година асфалтирали смо 
локалних путева у дужини једне 
траке ауто пута до Београда. Више 
од 400 километара пута општина 
Чајетина је асфалтирала, насу-
ла, пробијени су  нови правци, 
изграђени мостови. У нашим се-
лима која су уређена има мла-
дих људи који имају добре путе-
ве, здравствену заштиту, вртиће за 
децу, превоз за ђаке до школа, све 
садржаје као и њихови вршњаци 
у градовима. Могу стручњаци у 
“кругу двојке” да причају колико 
хоће о “повратку људи на село”, од 
те теорије нема вајде. Ми то овде 
радимо у пракси и имамо резул-
тате за разлику од теоретичара. 

Нама се овде дешава живот, па 
објавио то РТС или не - каже Ста-
матовић.

Заштита животне  
средине пре свега

У низу пројеката усмерених пре 
свега на заштиту животне среди-
не, од радова у центру планине 
до постројења за прераду отпад-
них вода на Златибору, у плану за 
2021. годину је изградња фекал-
ног колектора до будуће локације 
постројења за прераду отпадних 
вода на Сушици. По речима Ста-
матовића тај пројекат се увелико 
припрема и са радовима ће се сва-
како кренути током 2021. године. 

Председник Општине Чајетина 
наглашава и да је интерес људи у 
овој општини да национални ин-
фраструктурни пројекти, пре све-
га аеродром Поникве, буду заврше-
ни што пре, и да ће и то допринети 

већем броју туриста на Златибору. 
- Гасовод до Златибора већ је за-

вршен, први велики објекти, неко-
лико хотела, већ су прикључени и 
користе гас за грејање и друге по-
требе, а очекујем да ће у наредном 
периоду и други велики корисни-
ци бити прикључени на госовод 
што је интерес свих. Све помену-
те инвестиције, као и одлагање 
чврстог отпада, дају нам за пра-
во да се у неком предстојећем пе-
риоду декларишемо као еколош-
ка општина. Касније ћемо моћи да 
се појавимо са нашим брендом, са 
органском храном, јер је Златибор 
сам по себи бренд, пре свега у ту-
ризму - каже Стаматовић. 

И, за крај, оспоравања, критике, 
прозивање са разних страна због 
онога што се на Златибору ради, 
гради, због развоја, новог језера, 
новог трга, нове расвете, фонтане...

-Дежурним критичарима, 
намћорима, нерадницима никад 
се не може угодити. Ми се то и 
не трудимо, него радимо оно што 
је интерес нашег народа и наше 
заједнице. Ово што ми радимо је 
ново, авангардно, а, шта да ради-
мо што су данас у Србији понекад 
прилике такве да морате да се из-
вињате неким људима зашто што 
сте уредили своје место, удахнули 
живот. Али, кад год смо радили 
нешто ново, имали смо оспора-
вања, навикли смо. Златибор по-
стаје светски туристички центар и 
то је тако, свиђало се неком или не 
- закључује Стаматовић.  

Пројекат „Златни град”

Пројекат ‘’Златни град’’ подразумева изградњу спортских терена, јед-
не спортске хале, хотеле високе категорије и голф терен. Цео комплекс 
простираће се на више од 200 хектара. Према нашим истраживањима и 
мишљењу струке најидеалнија локација у Србији је потез у околини Риб-
ничког језера, како за развијање резиденцијалног туризма, тако и за из-
градњу голф терена. Преовлађујућа намена ‘’Златног града’’ биће спорт, 
рекреација и здравствени туризам. То је  идеална локација и за произ-
водњу соларне енергије јер тај потез око Рибничког језера и конфигура-
ција терена омогућавају постављање соларних панела за производњу 
соларне енергије.  Изградња ‘’Златног града’’ ће започети када се Риб-
ничко језеро преведе у комерцијалне сврхе и  када обезбедимо алтер-
нативни вид водоснабдевања са Сушичког врела - речи су Стаматовића. 

Нове инвестиције на потезу око Рибничког језера
Уз пројекте које приводимо крају, пре свега мислим на гондолу, моћи ћемо да от-

воримо нове инвестиције на потезу око Рибничког језера. Како је гондола завршена, 
отварају се перспективе за изградњу пешачких и бициклистичких стаза. Имаћемо 
један круг од 10 километара из центра Златибора, према хотелу Олимп, кроз на-
сеље Јелена Анжујска, иза споменика на Шуматном брду, кроз Смиљанске закосе 
па до међустанице гондоле на Рибници, од те тачке према Кобиљој глави а затим 
до подножја скијалишта Обудојевица поново до почетне тачке на Краљевом тргу. 
На поменутом пројекту радићемо у наредној години. Реч је о понуди коју тражи 
савремени туриста, а Златибор ће са овим бициклистичким стаза стати на светску 
мапу, а то је свакако нешто што нам је недостајало - каже Стаматовић.
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АРСЕН ЂУРИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Буџет за 2021. развојни, 
седнице СО у духу 

толеранције и уважавања

Скупштина општине 
Чајетина, на 6. седни-
ци одржаној 10. децем-

бра, увојила је Одлуку о буџету 
Општине Чајетина за 2021. го-
дину. Приходи буџета са пре-
нетим средствима планирани 
су у износу од 2.301.000.000 ди-
нара, а по речима Арсена Ђу-
рића, председника Скупштине 
општине Чајетина, планира-

ни општински буџет за идућу 
годину је развојни, значајна 
пажња посвећена је и социјал-
ним давањима, улагањима у 
пољопривреду, као и у туризам 
и промоцију туристичких по-
тенцијала Златибора. 

Према речима Ђурића, 
општински буџет је у 2020. го-
дини приходовао више сред-
става него што је планирано, а, 

како се очекује, приходи ће до 
краја ове године бити за  10 од-
сто већи  у односу на планира-
на средства. 

Путеви, водоводи,  
екологија, нова јавна 

 расвета

-Општина Чајетина једна је 
од ретких у Србији која је ре-
балансом планирала повећање 

приходе буџета а затим тај 
план и реализовала - речи су 
Ђурића.

Како наглашава преседник 
СО, у овој години завршен је ве-
лики број капиталних инвес-
тиција као што су гондола, по-
стројење за прераду отпадних 
вода, реконструкција Краље-
вог трга, Тржног центра и ши-
рег центра Златибора, али је и у 

У општинској каси 
за 2021. годину - 2,3 
милијарде динара, 
после изузетно 
успешне 2020, 
значајна средства 
и у наредној 
години за крупне 
инфраструктурне 
пројекте

ДЕЈАН ШКОДРИЋ, ШЕФ ОДБОРНИЧКЕ  
ГРУПЕ “ЗДРАВА СРБИЈА”: 
Договор са 
представницима опозиције 
око важних одлука

-У новом сазиву Скупштине општине Чајетина донет је велики 
број важних одлука, поред осталог, усвојен је буџет који је по виси-
ни средстава рекордан. Такође, створени су услови за онлајн сед-
нице у стању пандемије. Посебно истичем сталне састанке шефова 
одборничких клубова пре седница СО, договоре око важних одлука 
са представницима опозиције и крајње коректан однос. Као пред-
ставници владајуће већине увек смо били и остајемо спремни да 
прихватимо конструктивне предлоге опозиције. Грађанима општи-
не Чајетина и гостима Златибора уз жеље за добро здравље желим 
срећне божићне и новогодишње празнике. 

ЂОРЂЕ ДАБИЋ, ШЕФ ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ СНС:

Дијалог у локалној скупштини 
подигнут на виши ниво

-Година за нама свакако је била по много чему дру-
гачија од претходних због ситуације са пандемијом ко-

рона вируса. Скупштина је ипак успела да одржи континуитет у раду а сва-
како је похвално што смо од ове године дигитализовали начин гласања 
што је допринело да се одлуке благовремено доносе чак и онда кад смо 
физички били онемогућени да присуствујемо седницама.

Што се тиче дијалога у локалној скупштини он је подигнут на виши ниво 
и надамо се да ће се и убудуће чути искључиво конструктивне расправе 
које ће допринети бољем животу свих грађана општине Чајетина. У име 
повереништва СНС Чајетина желим свим нашим грађанима срећне пред-
стојеће празнике и да их проведу у здрављу са својим најближима зато што 
нас је година за нама научила да је то једино важно.

- Свим грађанима општине 
Чајетина желим срећне 
божићне и новогодишње 
празнике, уз жељу да имају 
пуно здравља, успеха и 
среће, да им се у наредној 
години остваре сви планови, 
да се смири епидемиолошка 
ситуација и да сви заједно 
наставимо са нормалним 
животом.

Арсен Ђурић,  
председник СО Чајетина
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буџету за 2021. годину планиран 
значајан износ средстава за ве-
лике инвестиције.

-За путну инфраструктуру, за 
изградњу путева и улица као и 
за реконструкцију постојећих 
саобраћајница, планирано је 
око 250 милиона. Планирана 
су средства за прву фазу радова 
на изградњи водовода Сушич-
ко врело, од Сушичког врела 
до Жигалског виса, са резерво-
аром. Планирана је делимична 
замена магистралног цевовода 
од Рибничког језера до Злати-
бора као и санација фабрике за 
прераду воде у Рибници и из-
градња резервоара од 2.000 куб-
них метара на самом Златибо-
ру. Поред поменутог, планирана 
су и средства за изградњу реци-
клажног дворишта, изградњу 
радионица, гаража и управне 

зграде КЈП „Златибор“ као и 
средства за формирање гробља 
на Златибору - каже Ђурић.

 Значајна средства су плани-
рана и за текућа одржавања, за 
изградњу нове јавне расвете и 
замену постојећих светиљки са 
лед сијалицама у циљу уште-
де енергије, планирана је и из-
градња неколико нових дечијих 
игралишта, као и уређење по-
стојећих. 

Добра атмосфера  
на заседањима СО

По речима председника СО 
Чајетина, локални парламент 
је у години на измаку радио 
изузетно ефикасно, Скупштина 
општине Чајетина прва је у Ср-
бији конституисана после избо-
ра 21. јуна, и одржано је седам 
седница на којима је на днев-

ном реду било више од 150 та-
чака.

-Атмосфера у Скупшти-
ни била је воема добра, ради-
ли смо у духу толеранције и 
међусобног уважавања, надам 
се да ћемо у том духу настави-
ти рад и у наредном периоду. 
Оно што су новине које смо уве-
ли у функционисању локалног 
парламента јесте да се пре сва-
ке седнице СО одржавају сас-
танци са шефовима свих од-
борничких група на којима се 
пређе читав дневни ред. Уко-
лико шефови опозиционих од-
борничких група имају неке 
предлоге и сугестије, решава-
мо их пре саме седнице, тако 
да Скупштина ефикасно функ-
ционише. Због епидемије коро-
на вируса, увели смо нови сис-
тем изјашњавања одборника, 

направили смо апликацију за 
електронско гласање, и већ смо 
имали две седнице на којима 
смо електронски гласали. На-
дам се да ће се ситуација у на-
редном периоду, што се вируса 
тиче, стабилизовати и да ћемо 
моћи нормално да функциони-
шемо. У сваком случају, сви од-
борници су добили своје таблет 
рачунаре, материјал се више не 
штампа, него се шаље у елек-
тронском облику, електронски 
се гласа и када су одборници 
присутни. Надам се да ће идуће 
године апликација бити до-
рађена и да ћемо моћи да сед-
нице држимо видео конферен-
цијском везом. Надам се ипак 
да ће се сиутација поправити и 
да за тим неће бити потребе  - 
каже Арсен Ђурић, председник 
СО Чајетина.  

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ,  
ШЕФ ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ ПОКС: 
Арсена Ђурића за 
председника СО  
добар потез

-ОО ПОКС Чајетина после локалних избора има у локалној 
Скупштини једног одборника. Са задовољством истичем да сам 
први представник једног монархистичког покрета који је по-
сле 75 година то остварио. Избор господина Арсена Ђурића за 
председника СО сматрам добрим потезом јер је Ђурић веома 
упућен у локалну проблематику. Нарочито похваљујем одржа-
вање састанка са представницима локалне Скупштине дан пре 
скупштинског заседања. Као представник ОО ПОКС у Скупшти-
ни сам говорио више пута и изнео конкретне проблеме и пот-
ребе наших грађана. Морам са задовољством да нагласим да 
је већина сугестија прихваћена и многе су већ реализоване или 
је реализација у току. Свим грађанима општине честитам пред-
стојеће новогодишње и божићне празнике уз жељу да  нам на-
редна година буде успешнија од претходне. 

ОСТОЈА КОВАЧЕВИЋ,  
ШЕФ ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ СПС: 

Владајућа већина уважила и 
прихватила наше предлоге

-Задовољан сам досадашњим радом локалног парламента у овом сазиву. 
Иако смо радили у отежаним условима изазваним пандемијом, све планира-
не седнице су одржане, уз максимално поштовање свих мера заштите здравља 
у складу са препорукама Владе, а одлуке су доношене благовремено. Рад 
Скупштине је протекао у духу толеранције и међусобног поштовања. Одбор-
ничка група СПС-а је подржала све одлуке које су, по нашем мишљењу, у инте-
ресу грађана наше општине. Такође желим да нагласим да је и владајућа већи-
на уважила и прихватила наше добронамерне предлоге и сугестије. Сматрам 
да тако треба наставити и у наредној години, да сви заједно допринесемо још 
бржем и јачем развоју наше општине. Без обзира на изазове, првенствено због 
епидемије короне, мислим да смо се са њима суочили на најбољи могући на-
чин, и у тешким условима успели да остваримо пуно видљивих резултата од 
интереса за живот и бољитак наших Златибораца. Грађанима општине честиам 
Нову годину и Божић, желим им добро задравље и много успеха. 
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-Завршна провера од стране техничке комисије чија је контрола подразумевала  
проверу целе трасе, свих објеката, свих делова – покретних и непокретних као  
и комплетну усклађеност пројектне документације и функционалности  
целог система прошла је веома добро - кажу у ЈП «Голд гондола Златибор»

Сви грађевински, машин-
ски, електро и други ра-
дови на златиборској Голд 

гондоли су завршени, завршена 
је обука радника, спремљена је 
сва потребна документација, 
упућен је захтев Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре за добијање 
употребне дозволе. Од Нове го-
дине креће промо период рада 
гондоле до свечаног отварања 
које је планирано за средину ја-
нуара. Први туристи кренуће из 

центра Златибора на врх Торни-
ка што ће означити завршетак 
ове велике инвестиције важне 
и за Златибор и за туристичку 
понуду читаве Србије. 

-Све је спремно да се крај ове 
године обележи на најлепши 
могући начин – пуштањем у рад 
ове мега инсталације, на радост 
и понос целог Златибора, а као 

најлепши новогодишњи поклон 
бројним посетиоцима ове пла-
нине. Да, „Голд гондола“ броји 
последње сате до исписивања 
историје, када ће својом ре-

ОД НОВЕ ГОДИНЕ ПРОМО ПЕРИОД РАДА ЗЛАТИБОРСКЕ ГОНДОЛЕ  
ДО СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА СРЕДИНОМ ЈАНУАРА

Гондола завршена, на понос 
Златибора и читаве Србије!
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кордно дугом трасом од импо-
зантних 9 километара, преузе-
ти титулу најдуже панорамске 
гондоле, остављајући иза себе 
познату кинеску гондолу Ти-
анмен - кажу у ЈП “Голд гондола 
Златибор”.

Завршени сви припремни 
радови

Захваљујући лепом времену 
које је извођаче радова служи-
ло током скоро целог децембра  
радови на гондоли су се нес-
метано одвијали  и то према 
планираној динамици и оби-
му, што је за Златибор реткост 
у ово доба.

-Комплетно је завршено пар-
терно уређење све три станице 
и насипање белог облутка као и 
монтирање ограда, а поставље-
не су и заштитне, неклизајуће 
подлоге од гуме на платоима 
станица чиме   су испуњени сви 
сигурносни захтеви прописани 

законом.  Захваљујући упорнос-
ти и пожртвованости радника 
ЈП „Голд гондола Златибор“ на 
терену одрађен је јако велики 
број припремних радова који 
су били неопходни за конач-
ни пријем комплетне инста-
лације. Такође је комплетно је 
опремљено и завршено продај-
но место и обука радница које 
ће радити на продаји карата - 
кажу у ЈП «Голд гондола Зла-
тибор».  

Сертификати за раднике 
ангажоване на гондоли

Радници који су у новембру 
били на обуци на Копаонику, у 
децембру су, пред  трочланом 
комисијом Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфра-
структуре  успешно положили 
стручни испит за извршне рад-
нике гондоле и технички одго-
ворна лица и  добили сертифи-
кате за рад на жичари.  Такође су 
успешно завршили и обуку прве 

помоћи и заштите, а  ускоро је у 
плану обука за противпожарну 
заштиту.

-Завршна провера од стране 
техничке комисије чија је кон-
трола подразумевала  проверу 
целе трасе, свих објеката, свих 
делова – покретних и непокрет-
них као и комплетну усклађеност 
пројектне документације и функ-
ционалности целог система про-
шла је веома добро. Након ових 
финалних тестова упућен је за-
хтев Министарству грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструк-
туре ради добијања употребне 
дозволе. На крају, када та дозвола 
стигне, остаје коначно пуштање 
„Голд гондоле“ у комерцијални 
рад и да ова несвакидашња ат-
ракција приушти јединствен до-
живљај уживања у панорамској 
вожњи дугој скоро девет киломе-
тара како гостима тако и  станов-
ницима ппштине Чајетина - кажу 
у ЈП «Голд гондола Златибор».  

Гондолом до Торника и назад 
- 1.000 динара

Крајем децембра усвојен је и ценовник вожње гондолом, а посебно 
се водило рачуна да, иако гондола мора пословати по комерцијалном 
принципу,  цене карата  буду прихватљиве свачијем џепу. Тако ће вожња 
до Торника и назад одрасли коштати 1.000, док ће дечја карта бити 550 
динара. Деца до 6 година имаће право на бесплатну вожњу у пратњи 
бар једне одрасле особе. Посебно се водило рачуна о становницима 
општине Чајетина за које су предиђени посебни попусти, па ће одрасли 
плаћати карту по цени од 500, а деца 350 динара.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР

Милион ноћења у тешкој 
2020. години, Златибор оаза 

мира и сигурности
Са више од милион ноћења, Златибор је то-

ком протекле године био једна од најпо-
сећенијих туристичких дестинација у Ср-

бији. То је биланс тешке, несвакидашње 2020. 
године, током које је Златибор показао да с пра-
вом носи епитет лидера међу планинским цен-
трима у Србији, да је дестинација која одоле-
ва и најтежим изазовима. Туристи су Златибор, 
и поред неповољне глобалне епидемиолошке 
ситуације, препознали као сигурну и безбедну 
оазу одмора, где су могли да уживају у нетакну-
тој природи, планинском амбијенту и свежем 
ваздуху. 

Боравак бројних гостију употпунили су за-
бавни и адреналински садржаји, као и бога-
та понуда једнодневних излета. Гости су, уз то, 
уживали у летњим садржајима Ски-центра 
‘’Торник’’, као и у необичном амбијенту ново-
отвореног “Kаубојског града” на Водицама.

Успех кампање  
‘’Твој Златибор’’ 

Директор Туристичке организације Златибор 
Владимир Живановић истиче да су кампање и 
промоције које је ТО Златибор током протеклог 
периода спроводила, углавном путем интерне-
та и друштвених мрежа, дале више него добре 
резултате. 

– Упркос неповољним условима за путовања, 
летња сезона на Златибору била је више него 
успешна. На пример, током августа на Златибо-
ру одмарало се 55 одсто више домаћих туриста 
него у истом месецу прошле године, а оства-
рено је чак 44 одсто више ноћења. Да је Злати-
бор и ове године био у самом врху туристичког 

промета показује податак да је током летњих 
месеци био најпосећеније планинско место у 
нашој земљи, те да је чак 34 одсто целокупног 
туристичког промета свих планинских центара 
Србије остварено на Златибору – наводи Жива-
новић за ‘’Златиборске вести’’. 

Он подсећа да је након успешне летње сезоне 
ова туристичка организација спровела кампању 
„Твој Златибор“. Циљ кампање био је да, кроз за-
нимљив и садржајан серијал од пет видео епизо-
да и текстова, покаже прелепе златиборске пејза-
же, открије мање познате дестинације и подсети 
на садржаје и активности у којима гости најпо-
сећеније планине у Србији уживају. 

- Поред добро познатих златиборских ло-
калитета, кампања је гостима приближила и 

мање истражене делове српске планинске ле-
потице. Љубитељи природе уверили су се да се 
већ на пет минута од центра пружају непрег-
ледни пашњаци и стазе за шетњу, а они који тра-
же мир сазнали су где нема гужве ни у шпи-
цу сезоне. Kампања је била изузетно медијски 
пропраћена, резултирала је одличном посетом 
Златибора и током јесењих месеци. Пешачке 
стазе до Чукера и Чиготе, видиковци Градина 
и Обадово брдо, стаза до споменика на Шумат-
ном брду и друге били су препуни знатижељних 
шетача – додаје Владимир Живановић. 

Добар глас стигао  
до Индије 

Промоцију и презентацију туристичких по-
тенцијала планине ТО Златибор је употпунила 
учешћем на манифестацији поводом обележа-
вања Светског дана туризма, која је у органи-
зацији Националне туристичке организације 
одржана 27. септембра на београдској Ади Ци-
ганлији. 

Вредно пажње је што је у години за нама ТО 
Златибор угостила једног од најпознатијих ту-
ристичких влогера и новинара из Индије Ва-
руна Вадиша, чији су јутјуб снимци на којима 
приказује лепоте Златибора за  веома кратко 
време достигли преко 300.000 прегледа. Зах-
ваљујући његовом врло праћеном јутјуб каналу 
“Моунтаин Треккер”, велики број становника да-
леке Индије заинтересовао се за туристичку по-
нуду “златне планине’, па је неколико великих 
агенција већ ступило у контакт са ТО Златибор. 

Да су страни туристи, упркос свему, веома за-
интересовани за боравак на Златибору показује 

– Упркос неповољним условима 
за путовања, летња сезона 
на Златибору била је више 
него успешна. Током августа 
на Златибору одмарало 
се 55 одсто више домаћих 
туриста него у истом месецу 
прошле године, а остварено 
је чак 44 одсто више ноћења 
- каже Владимир Живановић, 
директор ТО Златибор
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и велико интересовање руских туроператора за 
туристичку понуду планине. Представници де-
вет туроператора из Русије у другој половини 
новембра посетили су Златибор. У организо-
ваној посети били су представници неколико 
агенција из Москве, као и агенције из градова 
Јарослављ, Тула, Самара, Пенза и Архангељск. 
За њих је организована презентација и пешач-
ка тура по Златибору, па су имали прилику да 
се увере у мноштво садржаја којима планина 
располаже.

Рекорд Стопића пећине 
Током 2020. године Туристичка организација 

Златибор посебну пажњу посветила је уређењу 
Стопића пећине, која је у овој години забележи-
ла преко 120 хиљада посетилаца, чиме је обо-
рила све досадашње рекорде. Почетком године 
пећина је проширена, за посетиоце је отворено 
још 70 метара нових атрактивних стаза. При-
лазни пут ка Стопића пећини је проширен, а на 
паркингу је уређен санитарни чвор, магацин, 
припремљен простор за отварање сувенирни-
це и адаптиран плато мини пијаце на чијим 
тезгама ће посетиоци моћи да купе разноврсне 
домаће производе. Kомплетна сигнализација ка 
Стопића пећини је обновљена, а кренуло се и са 
радовима на обезбеђивању заштитном оградом 
веома атрактивних вигледи (дугура), отвора у 
таваници пећине.  

У октобру је  Туристичка организација Злати-
бор представила јавности и туристичкој прив-

реди свој нови пројекат назван ‘’Дестинацијски 
резервациони систем’’. Осмишљен је тако да 
омогући свим заинтересованим регистрова-
ним објектима да дигатилизују своју понуду 
смештајних капацитета. Главни циљ пројекта 
јесте да управо мали издаваоци смештаја до-
бију прилику да постану што видљивији на тр-
жишту и да уз минималне трошкове што лак-
ше дођу до крајњих корисника и остварених 
резервација. Сваки појединачни објекат који 
бесплатно примени резевациони систем имаће 
могућност да самостално у реалном времену 
креира и управља својом понудом, ценама, про-
моцијом, специјалним акцијама које ће бити 
видљиве на сајту Туристичке организације Зла-

тибор. Ово је један од највећих пројеката које 
спроводи ТО Златибор, започет је у 2020, а ње-
гова примена наставиће се током 2021. године.

Инфо-центар на главном шеталишту 
Kако би туристима и бројим посетиоцима 

омогућила што лакши приступ информацијама 
и што садржајнији боравак на планини, Турис-
тичка организација Златибор отворила је нови 
савремени Инфо-центар на Kраљевом тргу, у са-

мом средишту туристичког насеља. Инфо-цен-
тар ће свим посетиоцима бити лако доступан, 
јер се налази на најпрометнијем шеталишту. 
Представља спој традиционалног и модерног, 
а туристичка понуда Златибора у њему ће бити 
промовисана како путем штампаних брошура, 
проспеката и флајера, тако и путем савремене 
технологије, промо филмова који ће се прикази-
вати на ТВ екранима, ВР наочара. У Инфо-цен-
тру постављен је интерактивни излог чији садр-
жај је синхронизован са званичним сајтом ТО 
Златибора, па ће сви заинтересовани посетиоци 
моћи да дођу до важних информација и пра-
те актуелна дешавања. Осим информација о 
најпосећенијим локалитетима, активностима 
и садржајима које су им на располагању, турис-
ти ће моћи да добију и корисна сазнања која ће 
им олакшати боравак на Златибору (информа-
ције о смештајним капацитетима, радно време 
привредних субјеката, важне контакт телефоне, 
информације у вези са категоризацијом апа-
ратмана и бројне друге). У оквиру Инфо-центра 
планирано је отварање сувенирнице, па ће тако 
Златибор добити место где ће посетиоци моћи 
да пронађу и купе неке од аутентичних злати-
борских производа, као и уникатне сувенире.

Година која је за нама показала је вели-
ко интересовање гостију Златибора да плани-
ну истраже из неког другог угла, да пронађу 
најлепше природне локалитете, уживају у пла-
нинским пејзажима, посвете се активном одмо-
ру у природи и  адреналинским активностима. 

Управо из тог разлога Туристичка организација 
Златибор посветиће се током следеће године 
уређењу најатрактивнијих природних локали-
тета, видиковаца, излетишта. Рибничко језеро, 
Водице, прераст у Доброселици. Околни врхо-
ви Златибора и бројна друга места имају вели-
ки потенцијал за развој, а приоритет ће бити 
уређење самих локалитета, као и пешачких и 
бициклистичких стаза које воде до њих. Акце-
нат ће се посебно ставити на развој нове ди-
гиталне платформе Дестинацијског резерва-
ционог система, са циљем да се различитим 
активностима допринесе унапређењу понуде 
смештаја у домаћој радиности и сеоским до-
маћинствима.  

Нове стазе у Стопића пећини
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ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА КЈП «ЗЛАТИБОР» У 2020. ГОДИНИ

Сви као један до успеха  
у тешком времену

Оцена из КЈП «Злати-
бор» јесте да је иза 
њих још једна успешна 

пословна година у којој је, зах-
ваљујући залагању свих запос-
лених, доброј опремљености 
механизацијом, доброј оспо-
бљености радника, остварен и 
добар финансијски резултат и 
напредак по свим параметри-
ма. Директор предузећа Срђан 
Пантовић посебно наглашава 
да је постигнути успех заслуга 
тимског рада свих запослених 
који функционишу као један, 
носећи огроман терет и вели-
ку одговорност према свему 
што раде. 

У овом КЈП кажу да су 
свесни чињенице да турис-
ти, којих је из године у годи-
ну све више, први утисак о 
уређености Златибора стичу 
управо на основу оног шта и 
колико раде њихови радници. 
Поверење у рад предузећа ло-
кална самоуправа потврдила 
је ове године „Златиборском 
повељом“, највећим општин-
ским признањем за изузе-
тан допринос развоју Општи-

не Чајетина, које годи али и 
обавезује. 

Општинско признање, 
потврда доброг рада

-Добити овако престижно 
признање је огроман успех, 
круна нашег рада и довољан 
показатељ да и јавна преду-
зећа могу бити ефикасна у 
обављању својих делатности. 

Све то не би било могуће без 
подршке локалне самоупра-
ве, која нам је велики осло-
нац. Због тога се захваљујем 
на указаном поверењу и же-
лим да нагласим да је то за-
слуга свих запослених који 
свакодневно предано раде и 
успешно обављају низ раз-
личитих комуналних делат-
ности од општег интереса. 

Стога нам ово признање пуно 
значи, јер су ти напори при-
мећени - каже директор Пан-
товић.

Директор КЈП «Златибор» 
додаје да ово предузеће го-
динама предано ради на уна-
пређењу пословања, поди-
зању квалитета свих услуга, 
ширењу обима делатности, 
на прво место стављајући за-
довољство својих корисника. 

-Сада видимо да је труд уро-
дио плодом. Ово је подстицај 
да у наредном периоду будемо 
још бољи,  и мотивација да ис-
трајемо у реализовању свих на-
ших планова и пројеката - каже 
Пантовић, подсећајући да је 
протекла година била изузетно 
тешка због пандемије изазване 
корона вирусом, али да то није 
посебно утицало на рад преду-
зећа које је током целе године 
имало пуне руке посла. 

-Протеклу годину обеле-
жио је пројекат реконструк-
ције Краљевог трга и центра 
Златибора, који је спроведен 
у сарадњи са Општином Чаје-
тина. То је за нас, као носио-

Директор предузећа Срђан Пантовић посебно наглашава да је постигнути успех 
заслуга тимског рада свих запослених који су носећи огроман терет показали 
велику одговорност према свему што раде
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це посла, био велики изазов. 
У почетку су планирани ра-
дови мањег обима, али како 
се посао отварао, видело се да 
ту има простора да се спрове-
ду и неке друге идеје. Прво су 
рађени припремни радови, 
скидање старих плоча са трга 
и око језера, где су радници 
нашег предузећа били мак-
симално ангажовани - каже 
Пантовић. 

Нове зелене јавне  
површине

Током реконструкције трж-
ног центра и околине језера, 
велики труд уложен је у реви-
тализацију постојећих, али и 
формирање нових јавних зе-
лених површина, и то на око 
20.000 метара кваратних. На 
бројним локацијама засађе-
но је више од 300 листопад-
них стабала,  високих четина-
ра и туја. 

У КЈП истичу да су све ове  
активности у великом обиму 
захтевале ангажовање и радне 
снаге и механизације, али да 
се то није одразило на функ-

ционисање осталих служби. 
Редовно је рађено на одржа-
вању комуналне хигијене, из-
вођени су грађевински радови 
у насељеним местима Чајети-
на и Златибор и сеоским мес-
ним заједницама, рађено на 
одржавању већ постојећих 
јавних зелених површина, 
летњем одржавању путева... 
Све послове током 2020. пре-
дузеће је обављало са укупно 
104 запослена радника, што 
није било ни мало лако. С об-
зиром да су потребе за услуга-
ма које пружа КЈП „Златибор“ 
све веће, решење је нађено у 
додатном ангажовању радни-

ка преко програма јавних ра-
дова, као и кроз набавку нове 
механизације у коју је КЈП 
„Златибор“ ове године уложи-
ло 130 милиона динара. 

Велике амбиције  
у 2021. години

Поучени искуством из про-
текле године, у којој је пан-
демија пореметила планове, 
у овом КЈП кажу да је незах-
вално је говорити о циљевима 
и плаовима за наредну годи-
ну. Кажу да амбиција свака-
ко има, и да ће у 2021. години 
стрпљиво и предано радити 
на њиховом остваривању. 

-Након три рециклажна 
острва која смо завршили у 
овој години, у наредној нас 
очекује изградња рециклаж-
ног дворишта, као и стварање 
свих неопходних услова за 
покретање система примарне 
селекције отпада. Осим на-
бавке нове опреме, едукације 
становништва, у плану је и на-
ставак изградње новог посло-
вног објекта предузећа. У пла-
нове за наредну годину убраја 
се израда пројектне докумен-
тације гробља на Златибору, а 
први лепи пролећни дани ис-
користиће се за почетак радо-
ва. С обзиром да се налазимо 
у времену пандемије, прио-
ритет ће бити здравље запос-
лених, јер само здрав човек 
може допринети раду пре-
дузећа - наводи Срђан Пан-
товић, и додаје: „Користим 
прилику да радницима КЈП 
„Златибор“, грађанима општи-
не Чајетина и свим корисни-
цима наших услуга пожелим 
срећне новогодишње и божић-
не празнике, пуно здравља и 
сваког успеха.“  
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ЈКП «ВОДОВОД - ЗЛАТИБОР» У ТЕШКОЈ 2020. ГОДИНИ

Радили као да нема  
короне и пандемије

Главни напор свих за-
послених у ЈКП «Водо-
вод - Златибор» током 

године на измаку био је да у 
условима пандемије, отежа-
ног рада, обезбеде и конти-
нуитет и квалитет услуга, да 
сви потрошачи у сваком тре-
нутку имају редовно снабде-
вање водом. 

-И док смо мањак радника 
изазаван поштовањем епиде-
миолошких мера и одсуством 
због саме болести успели да 
надокнадимо бољом органи-
зацијом и рационалном упо-
требом материјалних сред-
става, губитак диретора ЈКП 
“Водовод” Рада Јовановића је 
ненедокнадив и трајан уда-
рац за наше предузеће и све 
нас лично. Било је јако теш-
ко функционисати без човека 

који је био први директор ЈКП 
“Водовод” и који је предузеће 
изградио до нивоа на ком се 
налази данас. Уз све потеш-
коће и трагедије, предузеће 
је ипак успело да се консоли-
дује и оствари завидне резул-
тате у години за нама - каже 

Мирослав Ђокић, в.д. дирек-
тора овог ЈКП.

Много посла за  
механизацију

Постројење за пречишћа-
вање отпадних вода на коме 
се радови приводе крају, сва-

како је један од најважнијих 
пројеката овог предузећа и 
општине у години за нама. 
Монтажа опреме је заврше-
на, решени су проблеми имо-
винско правне природе и 
тренутно се ради на прикљу-
чењу постојења на електро 
мрежу. Очекује се да ће у пр-
вом тромесечју наредне го-
дине постројење бити пуште-
но  у пробни рад. 

-Наша механизација је од 
априла ове године била ан-
гажована на опсежној ре-
конструкцији Краљевог трга, 
језера и комплетног тржног 
центра на Златибору. У ок-
виру ове реконструкције уг-
рађена је значајна количи-
на нових водоводних цеви, 
радило се на измештању во-
доводних и канализационих 

У ЈКП «Водовод» кажу да им је један од главних задатка да прате велики број 
грађевинских инвестиција на Златибору. Тако је током године уграђено 30.555 
метара нових водоводних цеви и 7.180 метара канализационих инсталација, 
урађено је преко 300 шахтова. Уграђено је 1.338 нових водомера
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инсталација у самом центру. 
Око језера је урађен опточни 
канал чија је основна функ-
ција спречавање уливања ат-
мосферских вода у језеро, да 
би вода остала бистра и чис-
та. Урађене су комплетне во-
доводне и канализационе 
инсталације за нове услужне 
објекте од трга до тениских 
терена. Радници ЈКП “Водо-
вод” су спровели инстала-
ције за пуњење језера чистом 
и бистром водом, као и бочне 
прскалице. На пролеће, биће-
мо укључени у радове на при-
преми и монтирању фонтане 
која је планирана на средини 
језера - каже Ђокић. 

У ЈКП «Водовод» кажу да 
им је један од главних за-
датка да прате велики број 
грађевинских инвестиција 
на Златибору. Тако је током 
године уграђено 30.555 ме-
тара нових водоводних цеви 
и 7.180 метара канализацио-
них инсталација, урађено је 
преко 300 шахтова. Уграђено 
је 1.338 нових водомера. При-
мера ради, само на пројекту 
„Титова вила“ радници ЈКП 
“Водовод” су уградили 600 
нових водомера.

Радови у свим месним 
заједницама

-Радили смо у скоро свим 
месним заједницама наше 
општине. Рађене су нова цр-
пна станица у Љубишу, нова 

пумпа у Шљивовици и водо-
водна мрежа, нови кракови 
водоводне мреже у великом 
броју насеља. Уз то, не запос-
тављамо ни реконструкције 
дотрајале мреже. Наши водо-
инсталатери су имали вели-
ки број хитних интервенција 
и поред раније планираних 
реконструкција. Такође, пла-

нирана су средства за рекон-
струкцију већег броја објека-
та резервоара којим управља 
наше предузеће - каже в.д ди-
ректор «Водовода».

У овом ЈКП посебно су, 
кажу поносни на «Пројекат 
мерних места”, чијом  реали-
зацијом ће имати тренутни 
увид у потрошњу и евенту-

алне губитке воде на мре-
жи. Рађено је и на докумен-
тацији за реконструкцију 
магистралног цевовода од 
Рибнице до насеља Камаљ и 
изградњи новог резервоара 
од 2.000м3 на локацији Тић 
поље. Реализацијом ових 
пројекта, могућност већих 
рестрикција воде биће све-
дена на минимум. Тренутно, 
ради се на пројекто-технич-
кој документацији за проје-
кат Сушичка врела, који ће у 
наредним годинама бити је-
дан од приоритета овог пре-
дузећа. 

-Током годне  набављено је 
више возила за потребе пре-
дузећа. Набављена су нова  
пик-ап возила, а у току је на-
бавка новог камиона-путар-
ца, нове цистерне и камиона 
са краном неопходног за уто-
вар и транспорт габаритног 
материјала. Успостављена 
је и служба ГИС (географско 
информациони систем) чији 
је задатак уцртавање свих во-
доводних и канализационих 
инсталација. Уредна евиден-
ција инсталација је битна са 
становишта безбедности и 
сигурности мреже, јер ће 
бити смањена могућност 
оштећења услед прекопа, 
али ће и олакшати евентуал-
не поправке јер ће се унапред 
знати локација, материјал и 
промер цеви на одређеној ло-
кацији - каже Ђокић.  
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ПОСЛЕ ГОДИНЕ ПАНДЕМИЈЕ И БОРБЕ СА ПОСЛЕДИЦАМА, „ЕКО АГРАР”  
ИМА ОЗБИЉНЕ ПЛАНОВЕ ЗА НОВУ ГОДИНУ

Ускоро почетак изградње 
нове млекаре у Кривој Реци

Пандемија се одразила и на локал-
ни сектор пољопривреде, како на 
рад пољопривредника, тако и на 

пословање „Златиборског Еко аграра 
- каже директор овог привредног 
друштва, Марко Марић, додајући 
да су неповољни ефекти углавном 
већ санирани.

-Из ових разлога смо каснили са 
спровођењем програма мера, који 
сада финализирамо, а, напомињем, 
овај део послова раније смо заврша-
вали још у јесењим месецима. Ипак, ус-
пећемо да буџет који је на располагању, 
нашим произвођачима расподелимо пре-
ма плану. С обзиром да смо третирани као 
неразвијено подручје, што наша надмор-
ска висина подразумева, наши производ-
ни капацитети су далеко скромнији него 
нпр. у Војводини. Када говоримо о нежеље-
ним ефектима епидемије, свакако су нај-
више погођени произвођачи који су међу 
највећима у својим областима пословања. 
Свакако су и наши пољопривредници осе-
тили последице, с тим да су уз подршку 
“Еко аграра” и Општине успели да то у ве-
ликој мери превазиђу  - каже Марић.

Ускоро први производи са жигом 
„Добро са Златибора”

“Еко аграр” има озбиљне планове за 
наредну годину, повећање капацитета и 
појачану производњу, а најављује се и по-

четак изградње постројења за нову млека-
ру у Кривој Реци. Додатни подстицај свему 
биће и недавно добијање жига квалитета 
“Добро са Златибора”. Први производи који 
би требало да понесу овај жиг су млечни 
производи млекаре “Наша Златка”.

-Добијањем жига гаранције квалитета 
“Добро са Златибора” наша храна постаје 
још препознатљивија, а, с обзиром да је 
она већ велики адут овог краја, очекује-
мо да то може додатно поспешити и ту-
ристичку понуду. На почетку овог ланца 
налазе се сами произвођачи, који ће до-
бијањем овог жига имати боље оцењен, 
односно скупљи производ.    Правилни-
ком је установљено да ће жигом квали-
тета бити обухваћени млечни и месни 

производи, мед, као и воће и поврће. Та-
кође, осим произвођачима, овај жиг 

намењен је и понуђачима услуга, 
у овом случају људима који нуде 

смештај и услуге у угоститељс-
ким објектима. Производи са 
овом ознаком морају бити 
произведени од сировина са 
овог подручја, тј. не од оних 

које потичу из других краје-
ва земље. Једини изузетак су 

прерађевине од меса, што је ус-
ловљено величином сточног фон-

да.  Све остало биће произведено на 
Златибору, наравно, треба имати у виду 
да сточни фонд на нивоу земље није баш 
на сјајном нивоу. Међутим, и ту се под-
разумева да ће животиње, које овде буду 
припремане за даљу прераду, морати да 
одређено време проведу на овдашњим 
пашњацима, како би производи од њихо-
вог меса били заштићени овим жигом - 
каже Марић.

Кооперанти немају разлога  
за бригу

Када је у питању откуп млека, у плану 
је дуплирање откупних капацитета. Пре-
ма Марићевим речима, радови на том 
пољу су већ у току и општински буџет је 
планиран у складу с тим, тако да, што се 
тиче коопераната, нико нема разлога за 
бојазан.  

-Због епидемије каснили смо са спровођењем програма мера, који сада 
финализирамо, а, напомињем, овај део послова раније смо завршавали још у јесењим 
месецима. Ипак, успећемо да буџет који је на располагању, нашим произвођачима 
расподелимо према плану - каже Марко Марић, директор „Еко аграра”
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «РАДОСТ» 

Уз помоћ општине и Ђоковића 
до новог вртића у Љубишу

Епидемија короне у много-
ме је променила планове и 
циљеве рада Предшколске 

установе «Радост» и они су, нарав-
но, морали бити редефинисани у 
сваком сегменту рада. Пре свега, 
у погледу отворености установе, 
комуникације и сарадње са роди-
тељима и локалном заједницом. 
Оно што је још важно поменути 
јесте да смо и физички имали два 
прекида у раду установе, и то од 
15. марта до 11. маја као и од 10. 
јула до 10. августа 2020.“

Ово у разговору за «Злати-
борске вести», сумирајући 2020. 
годину, каже Јелена Митраши-
новић Брашанац, директорка 
Предшколске установе «Радост» 
у Чајетини. Она напомиње да 
је упркос епидемији током го-
дине реализовано увођење но-
вог програма рада се децом, ин-
вестирано је у објекте вртића, и 
што је посебно важно, почела је 
сарадња са фондацијом „Новак 
Ђоковић“ на изградњи вртића у 
Љубишу, чије је отварање плани-
рано за наредну годину.

Рад са родитељима и децом 
преко вибер група 

-У периоду када је због ванред-
ног стања прекинут васпитно-об-
разовни рад, радили смо са де-
цом и родитељима преко вибер 
група и то уредно документова-
ли. А када је реч о здравственим 
и хигијенским мерама преду-
зето је и даље се предузима све 
оно што је наше министарство 
у сарадњи са Заводом за јавно 
здравље прописало: маске и фи-
зичка дистанца су обавезне мере 
за све одрасле особе запослене у 
вртићу, као и за родитеље који 
доводе децу, на улазима у објек-
те се мери температура и врши 
дезинфекција руку, задржавање 
родитеља и других сарадника ус-
танове у просторијама вртића је 
минимално, радни простори се 
свакодневно детаљно чисте, де-
зинфикују и проветравају, деца 
из различитих васпитних група 
се не спајају, кад год је то могуће 

боравак и активности са децом 
се реализују на отвореном прос-
тору - каже директорка Јелена 
Митрашиновић Брашанац. 

По њеним речима, установа 
је упркос епидемији, успела да 
реализује и друге веома важне 
обавезе. 

-Наиме, у предшколском сек-
тору дошло је до промене нај-
важнијег документа - “Основа 
предшколског програма”. На том 
документу почива и на њега се 
наслања програм рада са децом 
сваке предшколске установе. Сви 
професионалци (васпитачи, ме-
дицинске сестре, стручни сарад-
ници и директор) завршили су 
неопходне обуке које је организо-
вало МПНТР у сарадњи са Унице-
фом и започели примену новог 
начина рада са децом у оним 
оквирима у којима је то у овим 
околностима могуће - каже она. 

Сем овог, установа је у складу 
са програмским захтевима успе-
ла да опреми 11 радних соба, а 
у следећој календарској години 
је неопходно опремити још 11. 

-Поред тога, завршене су и 
потпуно опремљене све просто-
рије новог дела вртића у Чаје-
тини а око дворишта вртића је 
постављена нова ограда. У дво-
ришту вртића на Златибору оп-

ремљено је игралиште у складу 
са прописаним стандардима: 
постављена је безбедна подло-
га и нови мобилијар. Наравно, 
предшколска установа је веома 
сложен систем који захтева стал-
на улагања у њено одржавање и 
функционисање, тако да се зна-

чајна средства континуирано 
улажу у све објекте и просторе 
- каже директорка ове установе.

У Љубишу шести вртић  
у селима општине

-Епидемија је значајно омела 
почетак радова на адаптацији 
простора ОШ у Љубишу у коме 
ће боравити деца предшколског 
узраста са тог подручја и у коме 
ће се реализовати предшкол-
ски програми. У тај пројекат смо 
уложили пуно енергије и новца. 
Општина Чајетина је партиципи-
рала са 3,5 милиона и своје оба-
везе према извођачу је већ извр-
шила, док ће фондација Новака 
Ђоковића уложити 6,5 милиона 
за адаптацију простора, и још не-
колико милиона за опремање, ди-
дактички и потрошни материјал. 
Било је пуно формалних препре-
ка које је требало отклонити на 
путу до реконструкције, али сада 
са великим задовољством може-
мо рећи да су радови почели и да 

веома брзо напредујемо. Очекује-
мо да ћемо у априлу 2021. отвори-
ти наш нови вртић, шести вртић у 
сеоској средини. Такође, очекује-
мо и радујемо се раду са децом 
која до сада нису била укључена у 
предшколске програме - каже Је-
лена Митрашиновић Брашанац. 

У објектима ове предшколске 
установе тренутно борави 540 
деце, а од почетка радне године 
(септембар) уписано је око 30-оро 
деце. Оно што је нарочито важно 
јесте да је обухват деце предшкол-
ским образовањем на територији 
општине Чајетина изнад 90 одсто. 

-Што се тиче циљева за идућу 
годину, план је да се отвори из-
двојено одељење у Љубишу и у 
њега укључи око 20 деце. Такође, 
планирали смо, и за то су нам 
опредељена средства, да адап-
тирамо две радне собе у старом 
делу вртића у Чајетини, као и 
да партерно уредимо двориште 
овог вртића. Kада је реч о про-
грамима које реализујемо са 
децом, план је интензиван рад 
на имплементацији и примени 
нових основа у свим објектима. 
Наравно, под условом да епиде-
миолошка ситуација буде мир-
на - каже Јелена Митрашиновић 
Брашанац, директорка Предш-
колске установе “Радост”.   

У објектима ове предшколске установе тренутно борави 
540 деце, а од почетка радне године (септембар) уписано 
је око 30-оро. Обухват деце предшколским образовањем 
на територији општине Чајетина изнад 90 одсто
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ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА ОСНОВАЛА ИНОВАЦИОНИ БИЗНИС ЦЕНТАР ЗЛАТИБОР

Нове идеје и нова знања за 
нове пословне искораке

Општина Чајетина ос-
новала је Иновациони 
бизнис центар Злати-

бор као привредно друштво са 
ограниченом одговорношћу а 
са циљем обједињавања и под-
стицања иновативних, науч-
них, предузетничких и прив-
редних капацитета у општини 
Чајетина. Оснивање овог биз-
нис центра који је смештен у 
згради Културног центра на 
Златибору подржало је и ми-
нистарство Владе Србије на-
длежно за иновације.

Развој микро, малих и 
средњих предузећа

-Иновациони бизнис центар  
усмерен је на развој микро, ма-
лих и средњих предузећа, обез-
беђује услуге организације до-
гађаја, умрежавања, обуку, 
коришћења заједничог радног 
простора и сала за састанке. 
Поред наведеног, Иновацио-
ни бизнис центар ради и на 
промоцији и развоју предузет-
ништва и расту и комерција-
лизацији иновација базира-

них на знању, расположивим 
природним и антропогеним 
ресурсима, туризму, пољоприв-
реди и другим гранама - кажу 
у овом Иновационом центру. 

Активности су примарно на-
мењене предузећима и почет-
ницим тј. старт ап предузећи-
ма, а циљ је и да се млади људи 
мотивишу да размишљају про-
активно ка реализацији својих 
пословних идеја. Активности 
би требало да се заснивају на 
развоју и примени нових тех-
нолгија, производа и услуга, 

односно активностима које 
имају висок потенцијал рас-
та, у складу са стратешким 
циљевима Општине Чајетина 
и друштвено-економском кон-
тексту општине. 

-Важан циљ је да се успоста-
ви интензивнија сарадња из-
међу научне заједнице и прив-
реде и развој формалног и 
неформалног образовања, у 
циљу подршке запошљавању 
и самозапошљавању. Развој 
људских ресурса из општине 
Чајетина, али и оних из дијас-
поре су предуслови за паметан 
развој - истичу у чајетинском 
Иновационом бизнис центру. 

Промоција и креирање 
позитивног имиџа  

Златибора

Привлачење инвестиција и 
инвеститора у Општину Чаје-
тина би требало да се базира на 
активној припреми и промо-
цији инвестиционих понуда из 
обаласти туризма и пољоприв-
реде  и других делатности. 

Пружање услуга туристима 
је последњи аспект рада Ино-
вационог бизнис центра, са 
циљем допуњавања и инови-
рања туристичке понуде Зла-
тибора у циљу промоције и 
крериања позитивног имиџа 
Златибора као пословног цен-
тра.  

Активности су примарно намењене предузећима  
и почетницим тј. “старт ап” предузећима, а циљ је  
и да се млади људи мотивишу да размишљају 
проактивно ка реализацији својих пословних идеја

Развој микро,  
малих и средњих 

предузећа

Обезбеђује услуге 
организације 

догађаја

Умрежавања  
и обуку

Коришћења заједничог 
радног простора и сала 

за састанке

Промоцији и развоју 

предузетништва

Расположиви природни  

и антропогени ресурси, 

туризам, пољопривреда...

ИНОВАЦИОНИ  
БИЗНИС ЦЕНТАР
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Упркос корона вирусу, 
закључавању земље, 
смањеном обиму ту-

ристичких путовања и у Ср-
бији и у читавом свету, за 
„Дино парк” на Златибору 
година 2020. била је најус-
пешнија од оснивања. Са 
око 70.000 гостију, златибор-
ски „Дино парк” био je у го-
дини на измаку најпосеће-
нија туристичка дестинација 
у земљи, а, обогаћивање и 
проширење капацитета по-
казало се, кажу у Парку, као 
прави потез. 

Уз посао и  
хуманитарни рад

-Иако је ситуација која је 
задесила целу планету ути-

цала  на смањене послова у 
туристичком сектору, код нас 
то овог лета није био случај. 
Ова година била је прилика 
и да се посебно посветимо 
хуманитарном раду па смо 
тако прикупили и одвојили 
посебна средства за помоћ 
здравственим установама 
као и деци која бију најтеже 
битке. Такође, покренули смо 
и акцију „Јунаци нашег доба“, 
па је тако, сваког викенда у 
парку била постављена “ху-
манитарна тезга”, преко које 
су акцију  максимално подр-
жали наши посетиоци. Била 
је ово, без обзира на ситуа-
цију која нас је задесила, 
слободно можемо рећи, изу-
зетно успешна година, а, да 

су околности биле другачије, 
наш парк посетило би још 
барем 25.000 гостију - каже 
ПР менаџер “Дино парка” 
Славица Марић. 

Како је ово забавно-едука-
тивни парк,  нова година до-
носи и обавезу за нове изазо-
ве, нове садржаје и другачију 
понуду.

Нови садржаји  
за нову годину

-Навикли смо наше посе-
тиоце да сваке године про-
ширимо понуду, тако да уве-
лико и за наступајућу годину 
припремамо нове садржаје. 
Оно што ће сигурно привући 
велику пажњу је огромна 
играоница на отвореном, 

смештена међу боровом шу-
мом. Што се зиме тиче, спре-
мили смо, сходно ситуацији, 
веома занимљиву понуду – 
садржаје на отвореном попут 
тјубинга на леду, две стазе за 
санкање, 12 Д биоскоп, леде-
не куће, дечији кино, стре-
личарство, сир -софт,  као и 
нешто ново и јединствено на 
овим просторима: ер софт 
полигон у правој шуми - на-
глашава Славица Марић.

Уколико околности дозво-
ле, организоваће се дечије 
играонице,  на различите 
теме. Тренутно у парку раде 
сви садржаји пуним капаци-
тетом.

Мирјана Ранковић  
Луковић

-Била је ово, без обзира на ситуацију која нас је задесила, слободно можемо рећи, 
изузетно успешна година, а, да су околности биле другачије, наш парк посетило би  
још барем 25.000 гостију - каже ПР менаџер “Дино парка” Славица Марић

OДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ „ДИНО ПАРКА” НА ЗЛАТИБОРУ У 2020. ГОДИНИ

Упркос корони више  
и посла и гостију
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СТАНИМИРКА И ВИДОСАВ ДУЊИЋ ИЗ ЗАСЕОКА  ДУЊИЋА ВРЕЛА

Протурило се у нашим 
годинама много чега

На западној страни под-
но Торника, у засеоку 
Дуњића Врела, живи Ви-

досав са супругом Станимирком. 
Средина је децембра, сунце огреје 
изутра само до куће, а после уда-
ри ‹ладноћа. Много је лепше лети 
него зими. Овде је зима лепа само 
на сликама. Планинари некада 
прођу овуда и оду. Видосав је 32. 
годиште, а жена 41. Живе сами, а 
деца их повремено посећују и до-
несу шта треба.

„Изутра кад устанемо ја и баба 
попијемо по кафицу, с’ тим што ја 
попијем једну домаћу ракију. То 
је моја ракија, коју сам ја пек’о. 

Имам старе и по три године. Сад 
тренутно имам 20 лампека што ћу 
да испечем на пролеће чим отоп-
ли. Најбоље је пећи кад почне да 
бе’ара. Помажу ми син и унучад“.

Буду завејани некад  
и по месец дана

За зиму су се спремили, имају 
свега. И шећера и брашна и све-
га осталог што је потребно док не 
прође зима. Снег кад напада они 
углавном седе у кући. Буду овде 
велики снегови, а сметови кад 
надувају са запада, једва  да се 
изађе из куће. Некад буду завеја-
ни по месец дана. Често морају 

Гледају нешто мало оваца и кокошака. Старост стигла па се и слабије крећу.  
Славе Аранђеловдан и тог дана им долази парохијски свештеник те им окади 
колач. Виде се са децом и унучадима и прославе славу по правом српском обичају
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лопатом да чисте да би дошли до 
стоке да их намире. Дрва су спре-
мили још прошлог месеца. Имају 
своју шуму, трактором влаке при-
вуку до куће, а син и унук истружу 
и исцепају.

„Прошле недеље смо заклали 
крме“, прича нам Станимирка, „и 
хтели смо да закољемо и још две 
овце. Међутим, овце нам побегну 
и не нађемо их ту ноћ. Ја сам ми-
слила да су их курјаци појели. 
Изутра смо их нашли у Стублу 
идући према главном путу. Изне-
надили смо се кад смо видели да 
се једна овца ојагњила“.

У Торнику има вукова. Често на-
падају па и кољу овце. Не плаше се 
да сиђу и до кућа. Станимирка је 
видела вука и није се уплашила. 

Кад је зграбио јагње, она је потрча-
ла за њим да га спасе. Од тога није 
било ништа, вук забаци јагње пре-
ко леђа и тако с њим побегне. Неки 
људи су видели чак и медведа. Ви-
досаву је неке године, код колиба у 
брду, медвед поломио тор, поклао 
овце и отишао. 

Видосав је увек имао 
добре волове

„Протурило се у мојим година-
ма много чега“, каже Видосав. „Ра-
баџијао сам са воловима и вуко 
трупце. Увек сам имао добре воло-
ве. Ови задњи су ми били најбољи, 
али сам морао да их продам јер не 
могу више да радим. Остарио сам 
и не могу више“.

Гледају нешто мало оваца и 
кокошака. Старост стигла па се 
и слабије крећу. Славе Аранђе-
ловдан и тог дана им долази па-
рохијски свештеник те им окади 
колач. Виде се са децом и унуча-
дима и прославе славу по правом 
српском обичају. 

Пада вече и време је да се 
крене. А и домаћини морају да 
подмире стоку. Пролази још један 
дан у Дуњића Врелима. 

Мирослав Весовић

За зиму су се 
спремили добро, имају 

шећера,  брашна и 
свега осталог што је 

потребно
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БИБЛИОТЕКА „ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ” И У ТЕШКОЈ 2020. ГОДИНИ  
ОРГАНИЗОВАЛА БРОЈНЕ КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Књиге, изложбе,  
промоције, да се лакше  
дише у време короне!

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“, прва 
установа културе у Чајетини, која 
више од сто година постоји као 

својеврсна ризница знања и центар ши-
рења културе у златиборском крају, током 
2020. година приновила је 1.429 књига, а 
важан сегмент рада биле су и  програм-
ске делатности - промоције књига, књи-
жевне вечери, тематске изложбе, позо-
ришне представе, музички концерти, 
предавања...

-У току 2019. године организовали смо 
чак 60 културних манифестација, тако 
да смо се заиста потрудили  да обезбеди-
мо један богат и разноврстан културни 
живот у нашој вароши. Наша програм-
ска делатност требало је да буде још бо-
гатија у 2020. години јер смо отворили  
огранак библиотеке у Културном центру 
на  Златибору што је, наравно, од великог 
значаја не само за наше суграђане који 

живе на Златибору већ и за многоброј-
не туристе који посећују нашу планину 
- каже Снежана Ђенић, директор ове ус-
танове културе.

Питање - како одржати  
културу живом?

До проглашења ванредног стања биб-
лиотека у Чајетини организовала је низ 
културних и едукативних догађаја. Међу 
првима промоцију књиге „Знамени-
ти професори Ужица“ аутора Слободана 
Радовића, а почетком фебруара и про-
моцију  књига „Хладни рат“ аутора Му-
харема Баздуља и књиге „Божанствени 
безбожници 1“ ауторке Сање Домазет (у 
сарадњи са Специјалном библиотеком 
Чиготе) у Чиготи. Такође почетком фебу-
рара у Чиготи је, у сарадњи са Специоном 
библиотеком Чиготе изведена монодра-
ма  „Пу спас за све нас“ Јелене Пузић, а 

пар дана касније организована је и ра-
дионица са децом поводом Светског дана 
читања наглас. Организована је и ради-
оница са децом из ПУ „Радост“ поводом 
Међународног дана матерњег језика, 21. 
фебруара 2020. год, а 25. фебруара Чаје-
тинци су могли да погледају представу 
„Мудри и јуначни војвода Јанко Катић“, 
у извођењу Александра Дунића. Библио-
тека је била и организатор семинара „Об-
лици и методи дигиталних комуникација 
у раду са младим корисницима библио-
течких услуга 2020”. а организована је и 
радионица посвећена 8. марту. Почетком 
марта у Галерији културног центра Злати-
бор отворена је изложба „Рујански старе-
шина Јован Мићић“ аутора Снежане Ђе-

нић, а такође почетком арта одржана је и 
промоција књиге „Енергија слободе, ства-
ралачка биографија Ђорђа Марјановића“ 
Маријане Дујовић. 

-Међутим, пандемија која је изазвана 
корона вирусом све нас је пореметила, из-
менила наш рад и наше животе. Знамо да 
је читав свет био затечен, поготову што 
нико није имао  искуства у томе и нико 
није могао да предвиди шта ће се деша-
вати. У удару пандемије догодило се не-
замисливо – у огромном броју случајева 
уобичајени начини личне комуникације 

-Ове године добили смо и 
једно изузетно признање, 

наиме УО Интернет клуба, 
Удружења интернет 

стваралаца Србије, „на 
основу резултата у развоју 

наступа библиотеке на 
Интернету”, доделио  је 

Библиотеци „Љубиша 
Р. Ђенић“ плакету „WEB 

БИБЛИОТЕКА 2020“ - каже 
Снежана Ђенић, директор 

Библиотеке у Чајетини

На основу резултата у развоју наступа библиотеке на
Интернету, унапређењу  web апликације библиотеке 

http://www.bibliotekacajetina.org.rs/
и заживљавању у свакодневици глобалне и локалне 
заједнице 

INternetClub додељује

ББИИББЛЛИИООТТЕЕЦЦИИ
„„ ЉЉУУББИИШШАА РР..ЂЂЕЕННИИЋЋ““

ЧЧААЈЈЕЕТТИИННАА

ППЛЛААККЕЕТТУУ

Љиг, 27.март 2020. године

22002200..
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буквално су престали. Након драматич-
них догађаја из првих месеци 2020. годи-
не наметнуло се једно важно питање а то 
је како одржати културу живом у овим 
ванредним околностима. Оно што смо ми 
могли  да учинимо јесте да не дозволимо 
да се културни живот потпуно угаси, већ 
да га преместимо у један виртуелни прос-
тор, како бисмо могли да наставимо рад и 
публици понудимо квалитетне садржаје. 
У првом плану био је утицај дигиталних 
технологија на то како корисници, али и 
даваоци услуга, могу да користе дигитал-
не алате за побољшање свога рада, што 
смо покушали да искористимо за ства-
рање ефикасних, поузданих и одрживих 
библиотечкох услуга коришћењем Интер-
нета - каже Снежана Ђенић.

Манифестације  
у онлајн форми

Прва манифестација која је у онлајн 
форми одржана у библиотеци био је тра-
диционални Фестивал пољског цвећа 
којим се наша установа културе укључи-
ла у реализацију пројекта Хортикултурне 
библиотеке Србије. Фестивал је одржан 21. 
маја а на овом скупу учествовали су чла-
нови мреже из Србије, Босне и Херцегови-
не, Републике Српске, Северне Македоније 
и Хрватске. Тачније биле су то библиотеке 
из Чајетине, Кикинде, Лазаревца, Суботи-
це, Крушевца, Зворника, Тузле, Радовиша, 
Битоља и Винковаца.

-Затим и Видовдан, Дан библиотеке смо 
преместили у виртуелни свет а главни до-
гађај на тој свечаности била је виртуелна 
изложба слика из колекције наше Библи-
отеке. Још једна наша традиционална  ма-
нифестација, Летњи улични ерски каба-
ре, преместиће се у виртуелни простор. 
Завршено је снимање филма „Кашаљ“ по 
сценарију нашег познатог афористичара 
Слободана Симића и у режији Слобода-
на Љубичића у коме су играли глумци 
ужичког Народног позоришта. У оквиру 
Кабареа расписан је и дванаести Међуна-
родни конкурс за афористичара године - 

каже директорка Библиотеке у Чајетини.
Обележен је и дан Сећања на Ђупа, 

пријем првака у Библиотеку, организо-
вана радионица „Цврчак и мрав“ са де-
цом из ПУ „Радост“ из Чајетине, расписан 
наградни конкурс за најбољу фотографију 
„Књига, јесен и ја на Златибору“.

-Наша Библиотека има веома живу 
изложбену активност. У новембру је у 
Културном центру на Златибору отворе-
на изложба слика из Уметничке збир-
ке Библиотеке. Циљ  ове изложбе, која 

на најплеменитији начин симболизује 
нашу мисију очувања и афирмације срп-
ске културе и уметности, је да се љуби-
тељима ове врсте стваралаштва прикаже 
део збирке коју поседује наша Библиоте-
ка, као репрезентативни пример квали-
тета и богатства ликовног опуса врсних 
стваралаца. У питању је Збирка  која се 
стално обогаћује новим радовима и која 
данас садржи 93 предмета (слике, црте-
жи, графике, скулптуре и помоћни фонд), 
међу којима се по својој уметничкој вред-

ности истичу радови Вељка Станојевића, 
Оље Ивањицки, Милића од Мачве, Радо-
мира Верговића, Душана Старчевића,  Об-
рада Јовановића, Божа Ковачевића, Дра-
гића Петровића Медоша, Ђорђа Станића 
и других врсних уметника - каже Снежа-
на Ђенић.

Култура - начин да се преживе  
тешка времена

Библиотекари чајетинске Библиотеке 
имали су прилику да учествују на струч-
ном семинару  „Библиотеке на интернету 
током пандемије COVID 19 – Нова реал-
ност” у Бањи Врујци. Такође,  Библиотека 
је организовала семинар „Облици и ме-
тоди дигиталних комуникација у раду са 
младим корисницима библиотечких ус-
луга 2020“. У току ове, по свему, тешке и 
необичне године Библиотека је успела да 
објви чак шест књига.

-Ове године добили смо и једно изузетно 
признање, наиме Управни одбор Интернет 
клуба, удружења интернет стваралаца Ср-
бије, „на основу резултата у развоју насту-
па библиотеке на Интернету, унапређењу 
web  апликације библиотеке и заживља-
вању у свакодневници глобалне и локалне 
заједнице“ доделио  је Библиотеци „Љуби-
ша Р. Ђенић“ плакету „WEB БИБЛИОТЕКА 
2020“. У образложењу стоји: „Ова плакета се 
додељује као резултат истрајности у при-
мени интернет технологија у раду библи-
отеке и праћењу културног миљеа локалне 
заједнице... Овај пример треба  да послужи 
као пример многима, пре свега установа-
ма културе из средина које су веће само по 
територији и броју становника које својим 
деловањем покривају.“ Наша Библиотека 
ће наставити да ради и  у овом виртуел-
ном свету, јер култура је кључни темељ 
сваког озбиљног друштва. Култура је и у 
најтежим моментима људске историје, за 
време великих страдања и ратова, пома-
гала људима да преживе тешка времена. 
Тако је било и ове драматичне 2020. годи-
не - каже Снежана Ђенић, директор Биб-
лиотеке у Чајетини.  

Александар Дунић, монодрама Јанко КатићОља Ивањицки, Плејађани

Милић Станковић, Милић од Мачве, 
Златна гора
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ПОГЛЕД НА НОВИ ЗЛАТИБОР: НЕДЕЉКО ПОПАДИЋ, ПЕСНИК

Кад год загусти побегнем 
на Златибор!

Кад год загусти побег-
нем на Златибор. Кад 
се угојим, кад тешко 

дишем, кад се нагутам црни-
ла из београдских ауспуха, 
кад ме наљутe, кад ми доса-
ди Кнез Михаилова, кад ми 
досаде пријатељи и неприја-
тељи... Уствари, ја волим Зла-
тибор. Навијао сам као луд да 
се ауто-пут пробије до Чачка, 
како бих до најлепше плани-
не на свету стизао брже. На-
пето ослушкујем хук машина 
које пробијају тунеле кроз Oв-
чарско-кабларску клисуру. Ве-
сти пратим само због тог пута. 
Прослављам песницом у ваз-
духу сваки нови километар. 

У Златибор сам се заљубио 
кад је имао само два хотела и 
стотинак кућа од којих је не-
колико нудило скромне собе 
за издавање. Данас су сви 
заљубљени у њега. Подсећа 
ме на девојку коју сам довео 
из провинције у град, чедну, 
скромну, са сукњом до чла-
нака, у коју данас, пожељну и 
раскалашну, гледају сви. Она 
више није моја, али од Злати-
бора не одустајем.

  - Баш имамо ових дана 
пуно гостију. – кажем коно-
бару.

  - Ви сте са Златибора? – 
пита.

 - Не. Из Београда.
Синоћ сам опет дошао. То-

лико се гради да замало да 
залутам. Нема оне улице у 
којој понекад изнајмим мали 
апартман у коме волим да пи-
шем. Толико се све за шест ме-
сеци променило.

Уместо скромне кућице ок-
речене у бело – велелепни со-
литер. Уместо радње с врућим 
ђеврецима – мега маркет у 
коме можете купити све. Иза 
солитера још један. Иза њега 
трећи, па следећи... Више је 
кафића и ресторана него на 
Новом Београду. Луксузни ау-
томобили, маркирана гарде-

роба... Дуге косе београдских 
лепотица лепршају на пла-
нинском ветру. Милион лам-
пиона. Српски Лос Анђелес. 
Хотели ничу брже него што 
ја сложим домине. Апартма-
ни на продају. Коштају као да 
ће власнику у њима бити за-
гарантована бесмртност. Ако 
летећи тањир направи круг 
изнад Европе прво ће слетети 
на Златибор. 

- Ијао, шта су урадили – 
буни се госпођа удобно за-
ваљена у фотељу новог ресто-
рана. – На шта ово личи?

 - Личи на место које сте Ви 
изабрали, да у њега дођете. 

- Молим? – каже запре-
пашћено.

 - Имате Космај, Дивчибаре, 
Копаоник, Фрушку Гору... Што 
не одете тамо? 

- Ви ћете да ми кажете где 
ћу за викенд? – постаје рато-
борна. 

- Нисам Вам ја рекао, сами 
сте изабрали. – браним место 
које волим.

  - Изабрала сам оно место 
мира и тишине које памтим. 
Желим природу.

 - Госпођо драга, волите Зла-
тибор, кисеоник, мир и цвркут 
птица?

 - Наравно човече! Да се од-
морим од града. 

- Ако волите ову планину – 

подижем театрално прст у ваз-
дух – онда знате да Златибор 
има десет села. Има Сирогој-
но, Шљивовицу, Мачкат, Кри-
ву Реку, Љубиш, Рожанство, да 
не набрајам даље... Поред на-
ведених има и ово село, Лос 
Злат-Анђелес. Дакле, ако сте 
истински заљубљеник у при-
роду изаберите неко од оста-
лих девет села. У њима птице 
знају да изведу сваку Бетове-
нову симфонију. И неупоре-
диво је јефтиније. Али Ви сте 

изабрали да дођете овде, где је 
скупље. На само неколико ки-
лометара одавде имате сеоску 
идилу. Милина. Пустите ту де-
магогију.

Тајац. Госпођа поправља 
пунђу и гледа ме испод ока. 
Мислим да почиње да ме 
мрзи. Ћуте и други. Само се 
радознали конобар смеје.

- Ви би сте били одличан ад-
вокат. Могли би да браните не-

одбрањиво. – каже помирљиво. 
– Вама се заиста допада ово? 
- Наравно – раширим руке – 
радујем се што моја земља до-
бија најлепше туристичко ме-
сто на Балкану. Волим моју 
земљу која расте. Сви дола-
зе. Из Црне Горе, из Републи-
ке Српске или што би аутошо-
винисти рекли из Босне... Сви 
су ту. 

Након разговора и кафе на-
стављам да шетам. Обилазим 
језеро у центру. Већ годину 

Обилазим језеро у центру. Већ годину дана ту машине не 
стају. Од неугледног језера са прљавом водом, предамном 
је невероватна слика. Милион рефлектора, сијалица, 
лампиона. Може се упоредити са најлепшим језерима 
светских туристичких дестинација
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дана ту машине не стају. Од 
неугледног језера са прља-
вом водом, предамном је не-
вероватна слика. Милион 
рефлектора, сијалица, лам-
пиона. Може се упоредити са 
најлепшим језерима светских 
туристичких дестинација. Као 
да се све звезде југоисточне 
Европе купају на његовом дну. 
Шетачи ваде мобилне телефо-
не. То се једноставно мора фо-
тографисати. Свраћам у Ко-
нобу, диван ресторан уз само 
језеро. Увек је у њој пријат-
на атмосфера, добра музика. 
Срећем старог пријатеља Бо-
ришу, власника. 

- Није ово ништа. Видећеш 
како ће све изгледати на про-
леће. – каже с поносом.

 - Човече, ко је имао среће 
да се овде роди, баш је имао 
среће. Боље је имати кров над 
главом овде него у Будви или 
Дубровнику. Тамо сезона траје 
два месеца а овде свих два-
наест. Без престанка. 

- Тачно тако! Изгубисмо од 
Црвене Звезде а водили смо. 
– каже и показује ми укусно 
урађен грб ФК ЗЛАТИБОР на 
прозору.

 - Да, изгубисмо... – одгова-
рам невесело, мада смо обоји-
ца Звездаши, дабоме. Јесмо, 
осим кад Звезда не игра с 

нама. Враћам се у апартман у 
коме сам одсео. На степеништу 
ме поздравља газда. 

- Надисали сте се кисеони-
ка?

 - Мало кисеоника, па мало 
дуванског дима у ресторану, 
па опет кисеоника и тако у 
круг...

  - Само да вам кажем, мо-

рате ми рећи одмах ако ћете 
овде чекати Нову годину. Због 
резервације. А и да знате, цена 
за празнике није иста.

 - Колика је?
 - Сто евра.
 - Молим – раширим очи – 

па нема за празнике дочека, 
због вируса, због Короне... 

- Без обзира, све ће бити 

пуно. - Дакле, четири ноћи, 
четиристо евра, само да се 
преспава? Улази ли у цену и 
девојка? - Каква девојка? – ув-
лачи главу у рамена.

 - Гола. – кажем. – За те нов-
це, гола свакако. 

Кисео осмех и... лаку ноћ. 
Нову годину ћу сачекати кући, 
у Београду. Али кад прође доћи 
ћу поново. Златибор се једнос-
тавно воли. Воли или не. Нема 
равнодушних. Гасим светло. 
Одшкринуо сам прозор и гле-
дам солитер преко пута, чија 
је свака тераса оивичена лам-
пионима. Одшкринуо сам га 
како бих судар копненог и ме-
дитеранског ветра удисао и у 
сну. Сутра ће се, размишљам 
док тонем у сан, вероватно 
расписати референдум, да ли 
ће главни град Србије и даље 
бити Београд или је ред да то 
ипак буде Златибор... Шта ћу 
заокружити? Али сада је нај-
важније да се ауто-пут про-
бије до Пожеге. Кад већ пише-
мо и ћирилицом и латиницом, 
кад имамо два писма, кад већ 
имамо три државе, Републику 
Српску, Црну Гору и Србију, мо-
жемо да имамо и два главна 
града. А што да не...

(Из књиге НАЈЛЕПШЕ ПРИЧЕ 
НЕДЕЉКА ПОПАДИЋА)

Невена Ћосовић: Ко не 
напредује – назадује!

-Сећам се, кад сам као студент путовала у Барселону, посебно 
смо доплатили да бисмо видели овакву фонтану у Барселони. Дру-
ге излете понеко је и пропустио, али тај не. Подршка за овај подух-
ват, много ми је жао када гледам и слушам негативне коментаре. 
Доводите свет и светске атракције ту, пред ноге, да их људи гледају 
бесплатно, а они се буне. Никада у животу не би имали прилику 
да виде ни овакву фонтану, ни гондолу ни друге грађевине за које 
вас критикују, не знају да се светски туризам темељи на оваквим 
стварима, а дају себи за право да коментаришу. Знате како кажу: 
ко не напредује, назадује (јер свет има тенденцију константног на-
претка, а онај ко стоји у месту, све и да је био први, нужно ће оста-
ти последњи), драго ми је да сте корак испред свих. Златибор јесте 
градилиште, али како да се нешто направи, ако пре тога није гра-
дилиште? Они који критикују немају дар да сагледају ствари у њи-
ховом ширем поретку, не могу да се уздигну изнад тренутка, што 
значи да се ради о осредњим умовима и молим вас да се не секи-
рате због мишљења таквих. Поздрав за цео админ тим, а посебно 
за господина председника, било га је дивно гледати како предано 
обилази радове, с нестрпљењем чекајући коначни изглед центра. 
П.С. Добронамерна сугестија: сви гобои, осим оног на чесми, чине 
се сувишним. Поздрав!



24ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ГОДИНА ЗА НАМА 

Новац који је Републички фонд за 
пензионо и инвалидско осигурање 
уплатио свим удружењима пензи-

онера у Србији, у Чајетини је потрошен за 
набавку и поделу  пакета помоћи старијим 
суграђанима који имају пензију нижу од 
15.000 динара. На подручју општине Чаје-
тина је више од 1.400 пензионера са так-
вим примањима.

-Добили смо средства у износу од 176.300 
динара, а на претходно расписани оглас 
примили смо 210 захтева старијих суг-
рађана. Формирали смо комисију за 
састављање садржаја и одређивање 
вредности пакета, па смо према 
броју пријава креирали и саме 
пакете. Помоћ у подели нам је 
пружило КЈП “Златибор”, доде-
ливши нам аутомобил и возача 
– каже председник Удружења 
пенионера Чајетина, Славко 
Пантовић.

Дружења стала  
због короне

Епидемиолошка ситуација 
одразила се и на функциони-
сање Удружења, као и на његове 
активности.

-Последње дружење пензионера 
имали смо 8. марта на Златибору. Пре-
кинула је с радом фолклорна секција, 
дружења у просторијама Удружења су 
такође престала, али нисмо прекинули 
с радом. ПИО фонд обезбедио је бањско 

лечење за пензионере с ниским примањи-
ма. Имали смо 120 пријављених, од којих је 
40 људи добило могућност одласка у бању. 
Међутим, епидемија се појачала у време 
када су они боравили тамо и после свега пет 
дана су се вратили, с обзиром да је велики 
број тих објеката ушао у систем лечења за 
ковид. Обећано је да ће, по престанку епи-
демије, имати право да „дораде“ терапије - 
каже Пантовић.

И ове године Удружење је делило зимни-
цу и свињске полутке, на овај начин, месо 
су, уз отплату на четири месечне рате, наба-
вила 64 пензионера. У понуди је и набавка 
меда, око 70 пензионера је набавило лис-
нато тесто, а 46 пензионера су узели турис-
тичке ваучере, али углавном нису били у 
прилици да их искористе због епидемије. 
Што се тиче финансијског пословања, Пан-
товић истиче да им Општина опредељује 
средства за покривање трошкова струје, 
воде и канцеларијског материјала. Огрев 
се ове године није могао набавити, такође 
услед превентиве, с обзиром да снабдевачи 

нису желели да ризикују и посећују ста-
рије суграђане. Удружење је логистички 
помогло поделу пакета које је Општина 
пролетос делила пензионерима са при-

мањима испод 30 хиљада динара.

Подела пакета  
без притужби

-Тешко смо долазили до броја 
пензионера који имају примања 

мања од 30 хиљада, тј. до потребних 
података из ПИО фонда. Иако нисмо 

непосредно учествовали у подели, знам 
једино да није било притужби, односно 
није се догодило да неки пензионер који 
је имао примања испод 30 хиљада није до-
био пакет - каже Пантовић.

Планирана акција пошумљавања такође 
је пропуштена ове године, иако је одређена 
локација, као и саднице, тако да је то један 
од приоритета за пролеће.  

-Добили смо средства у износу од 176.300 динара, а на претходно расписани оглас 
примили смо 210 захтева старијих суграђана. Формирали смо комисију за састављање 
садржаја и одређивање вредности пакета, па смо према броју пријава креирали и саме 
пакете – каже председник Удружења пенионера Чајетина, Славко Пантовић

НА КРАЈУ ГОДИНЕ ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА 
УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА У ЧАЈЕТИНИ

Пакети помоћи 
суграђанима са 

пензијама испод 
15.000 динара
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УСПЕШНА 2020. ГОДИНА ЗА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА”

Реконструкција „Швајцарије” 
приоритет у новој години

Иако је епидемија коро-
не током 2020. године 
условила прекиде број-

них спортских такмичења, са-
мим тим и недолазак одређе-
ног броја екипа на летње 
припреме на Златибор, тере-
ни „Швајцарије” били су и овог 
лета заузети. Према речима 
директора „Спортског центра 
Чајетина”, Николе Смиљанића, 
ни овог лета није било слобод-
них термина за припреме.

Фестивали у паузи између 
два таласа епидемије

-Ова година свакако је била 
необична за нас, неке од ма-
нифестација нисмо могли да 
одржимо из познатих разлога. 
Ипак, успели смо доста тога. 
Континуирано смо пружали 
услуге корисницима терена, 
током лета није било слобод-
них термина, већина екипа из 
земље су дошле на Златибор, а 
две екипе су нам се вратиле на 
припреме још једном током го-
дине, “Рад” и “Чукарички”. С те 
стране, испуњен је план који 
се односи на комплекс тере-
на „Швајцарија”. Такође, иста-
као бих да су радници „Спорт-
ског центра” били ангажовани 
током првог таласа епидемије, 
када су активно учествовали 
у расподели пакета помоћи 
за старије особе са простора 
општине - каже Смиљанић.

Према његовим речима, од 
свих сектора које ова устано-
ва обухвата, највише промена 
у пословању претрпео је „Дом 
културе”.

-Поред свега, успели смо 
да у паузи између два таласа 
епидемије одржимо фестивал 
“Деца међу нарцисима”, који је 
чак био успешнији него прет-
ходни, са гостима међу којима 
су били и Љубивоје Ршумовић, 
Андрија Милошевић, Тоде Ни-
колетић... Такође, успели смо 
да одржимо „Сликарску коло-
нију Трнава”, сви учесници су 
послали радове на задату тему 
и ту изложбу је могуће виде-
ти на нашем сајту. Што се тиче 
дворане у Чајетини, кошарка-
ши, одбојкашице и клуб ма-
лог фудбала нормално су иг-
рали своја такмичења, а сви 
тренинзи су се одржавали 
по плану, уз поштовање свих 
мера. Током недавног  турни-
ра АБА2 лиге, дворана је пу-
ним капацитетом била иско-
шићена за тренинге екипа, 

док је наша техничка служ-
ба помагала колегама у хали 
на Златибору. Иначе дворана 
располаже и теретаном са нај-
савременијом опремом која 
испуњава све услове за при-
преме врхунских спортиста. 
Жао ми је што ове године нису 
могле да се одрже неке тради-
ционалне манифестације, као 
што су „Сабор трубача”, турни-
ри по сеоским месним зајед-
ницама, „Новогодишњи тур-
нир у малом фудбалу”, „Сајам 
ракије” у Шљивовици... - каже 
Смиљанић.

Радови на терену,  
трибинама, приступним 

путевима

Недавно је у локалном пар-
ламенту, усвајањем новог 
буџета, 35 милиона динара 
опредељено за изградњу нових 

свлачионица и реконструк-
цију комплекса „Швајцарија”, 
што ће бити приоритет устано-
ве у наредном периоду.

-Наша обавеза јесте да свла-
чионице уредимо у складу са 
стандардима Фудбалског са-
веза Србије за највиши ранг 
такмичења, у којем игра ФК 
“Златибор”. Један тендер је рас-
писан у овој, један ће бити по-
четком наредне године. Нада-
мо се да ћемо брзо завршити 
тај објекат, у којем ће се нала-
зити свлачионице, простор за 
медицинско особље, теретана, 
канцеларије “Спортског цен-
тра” и фудбалског клуба. Биће 
потребни већи радови на са-
мом стадиону, на трибинама 
и приступном делу. 

Поред тога, почели смо и 
израду пројекта реконструк-
ције „Дома културе”. Средства 
је на конкурсу одобрио „Фил-
мски центар”, закључили смо 
уговор и тиме ћемо приступи-
ти реконструкцији сале, која 
ће подразумевати: издизање 
нивоа простора где се налази 
публика, другачији распоред 
столица, дигитализацију сале, 
климатизацију и противпо-
жарни елаборат, све што је не-
опходно да сала коначно буде 
у пуној функцији. 

У плану је да наредне годи-
не, такође помоћу „Филмског 
центра”, набавимо дигитални 
пројектор, чиме бисмо најно-
вије филмове могли да при-
казујемо свега пар дана после 
премијере - закључује Смиља-
нић.  

-Један тендер је расписан у овој, један ће 
бити почетком наредне године. Надамо 
се да ћемо брзо завршити објекат у коме 
ће се налазити свлачионице, простор 
за медицинско особље, теретана, 
канцеларије „Спортског центра” 
и фудбалског клуба - каже Никола 
Смиљанић, директор СЦ „Чајетина”
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СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ КЛУБОВА СПОРТСКОГ САВЕЗА ЧАЈЕТИНЕ У ГОДИНИ ИЗА НАС

Чајетина – општина спорта  
и спортиста, резултати  

у 2020. за понос!

За Спортски савез 
општине Чајетина го-
дина која је иза нас, а 

због низа сјајних резултата, 
запажених успеха клубова, од 
којих су неки направили ис-
торијске резултате, била је и 
више него успешна, а, да није 
било епидемије короне, свака-
ко би била још успешнија.

- Веома тешка година за 
спорт у целом свету, па тако 
и у нашој општини. Због пан-
демије корона вируса велики 
број манифестације је одло-
жен, вирус је паралисао спорт. 
На оне манифестације које 
смо успели да организујемо 
јако смо поносни, јер смо по-
казали да и у овако тешким 
условима можемо успешно 
да се носимо са изазовима - 
каже Мирко Петровић, гене-
рални секретар Спортског са-
веза општине Чајетина.

Како истиче Петровић, 

-Поносни смо на чињеницу да је бављење спортом за сву децу у општини Чајетина 
бесплатно, да у клубовима нема наплате чланарина, с обзиром да је Општина 
повећањем буџета свим клубовима обезбедила неометан рад - каже Мирко 
Петровић, генерални секретар Спортског савеза општине Чајетина
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Спортски савез је у 2020. годи-
ни успео да организује  Спорт-
ске игре младих,  на којима је 
по трећи пут учествовао ве-
лики број деце са територије 
општине, како у самој општи-
ни, тако и у Брзећу на држав-
ном финалу, као и на међуна-
родном финалу у Сарајеву. 

Поносни на  
организацију бројних 

манифестација

-Бициклистичка трка кроз 
Србију, Ски рол куп Звезда, 
Авантура изазов, Риболовач-
ка олимпијада, шампионат 
Србије у релију, само су још 
неке од манифестација које 
смо са нашим партнерима ор-
ганизовали веома успешно у 
овим специфичним околнос-
тима. Општина Чајетина била 
је и домаћин „балон” АБА 2 
лиге, где смо се показали као 
одлични домаћини. Остаје 
жал што домаћа публика није 
уживо могла да ужива у мајс-
торијама кошаркаша - каже 
Петровић.

По речима генералног се-
кретара, Спортски савез је 
посебно поносан на клубо-
ве, чланове Спортског савеза 
и на њихове резултате оства-
рене у 2020. години. ФК „Зла-
тибор” је остварио историјски 
пласман у Супер лигу Србије, 
а у Спортском савезу искрено 
се надају и верују да ће клуб и 
у идућој сезони остати у овом 
рангу такмичења. И за КК 
„Златибор” 2020. била је исто-
ријска година, изборен је плас-
ман у АБА 2 лигу, кошаркаши 
из године у годину показују 

да напредују а овако посвеће-
ним и добрим радом ни АБА 
лига није далеко. Одбојкашице 
„Златибора”, једини женски ко-
лектив у општини, бележе од-
личне резултате и истакле су 
кандидатуру за највиши плас-
ман и виши ранг. ФК „Чајети-
на” и КМФ „Златибор” такође у 

2020. бележе сјајне резултате  
и у самом врху су у својим ран-
говима. Смучарски клубови су 
такође били веома  успешни, 
што је и у традицији Златибо-
ра. СК „Звезда” је шампион др-
жаве, а СК „Златибор” вицеша-
мион.

Медаље са државних 
првенстава

-Планинарски клубови   
„Торник“ и   „Александар Џа-
вовић“ имали су велики број 
такмичења и организованих 
освајања врхова, а радује и 
све већи број чланова. Одли-
чне резултате постизали су 
и чланови Карате клуба „Руј-
но”. Ваља посебно поменути 

Александра Радишића, који 
је све ближи норми за пара-
олимпијске игре а освајач је 
сребрне медаље на државном 
првенству. Велика улагања 
општине у аутомобилизам 
су дала резултате, такмича-
ри наша два клуба, Ауто мото 
клуб „Златибор“ и „АСУ Злати-

бор“, имали су запажене ре-
зултате у претходној години. 
Рашо Јевремовић из Скијашког 
клуба „Торник” је наставио са 
сјајним резултатима и поново 
у Чајетину донео сребрну ме-
даљу са државног првенства. 
Са великим успехом наступа-
ли су и шахисти ШК „Чигота” - 
каже Петровић.

И КБВ „Фама” је имао одлич-
не резултате у претходној годи-
ни. У Спортском савезу истичу 
и рад Удружења спортских ри-
боловаца, који су и у овим теш-
ким условима повећали број 
деце, својих чланова, на више 
од 100. СК „Степски соко” у овој 
години повећао је  број тами-
чара на 191, чиме је постао и 

најмасовнији клуб на терито-
рији општине. Стреличарски 
клуб „Златиборац” је наста-
вио успешан рад, повећан је 
број такмичара и за 2021. го-
дину планирају да се држав-
но првенство организује у на-
шој општини. Атлетски клуб 
„Чајетина” је почетком годи-

не, до почетка пандемије, бе-
лежио сјајне резулате, посебно 
Димитрије Љубичић.

-Надамо се да ће нам 2021. 
година однети пандемију која 
је у многоме поремитила спорт 
и да ће нам донети много успе-
ха у  такмичењима наших еки-
па. Велики број манифестација 
је планиран  за наредну годи-
ну и ми се надамо да ћемо све 
успешно реализовати. Поносни 
смо на чињеницу да је бављење 
спортом за сву децу у Чајети-
ни бесплатно, да у клубови-
ма нема наплате чланарина, 
с обзиром да је Општина по-
већањем буџета свим клубо-
вима обезбедила неометан рад 
- каже Петровић.  
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УСПЕШНА 2020. ГОДИНА ЗА ФК „ЧАЈЕТИНА”

На пролеће борба 
за виши ранг 
такмичења

Сумирајући годину која се 
ближи крају, у ФК „Чаје-
тина” посебно истичу да 

је сениорски тим други део по-
лусезоне 2019/2020. која је пре-
кунита због корона вируса, завр-
шио на трећем месту. 

-За сезону 2020/2021. сачу-
ван је костур тима и уз још пар 
појачања истакнута је кандида-
тура за прво место и виши зон-
ски ранг такмичења. Полусезону 
смо завршили на другом месту  
са скором од 10 победа, две не-
решене утакмице и једним по-

разом што је било довољно за 
друго место са заостатком од 
четири бода иза одличне еки-
пе ФК “Савинац” из Пожеге. На 
пролеће нас чека велика борба 
за пласман у виши ранг такми-
чења - кажу у ФК “Чајетина”. 

У клубу посебно истичу да се 
у организационом смислу сва-
ке године - пењу барем степе-
ник више. 

Никад бољи услови за рад
-Сениорски тим је ове године 

имао никад боље услове за рад. 

Терен “Швајцарија”, свлачиони-
це, опрема, лопте, организован 
превоз и мање надокнаде за 
сваког играча наше екипе. Ус-
пели смо да доводемо и петори-
цу наших младих играча и тако 
подмладимо тим и да на њима 

градимо будућност нашег клу-
ба. Велики део наше екипе чине 
играчи  са територије општине 
Чајетина што је и циљ еве екипе 
- кажу у ФК „Чајетина”.

Клупска школа фудбала та-
кође има иза себе успешну го-
дину. 

-Тренутно окупљамо око 80 
чланова. Упркос вирусу успели 
смо да одржимо континуитет 
тренинга и да одиграмо више 
од 20 турнира у овој години. Ге-
нереције 2008, 2009, 2010, 2011. 
и 2012. учестовале су на више 
турнира у околним градовима. 
У месецу августу и септембру 
освојили смо три турнира на 
Златибору, Прибоју и Севојну... 
У општинској Лиги петлића, 
екипа ФК “Чајетина” (годиште 
2008/2009) у конкуренцији де-
вет екипа заузела је убедљиво 
прво место са скором од девет 
утакмица и исто толико побе-
да уз гол разлику 33 - 9. Вредно 
смо радили и тренирали и сав 
тај труд се вратио кроз помену-
ти резултат - кажу у ФК „Чаје-
тина”. 

Велика помоћ Општине 
Чајетина

У клубу посебно истичу са-
радњу са Општином Чајетина 
и стабилну финансијску ситу-
ацију. 

-Ове године сви чланови су 
добили клупске мајице за тре-
нинге, купили смо дадатну оп-
рему за тренирање, нове лопте и 
реквизите, нову гарнитуру дре-
сова за први тим... Уредили смо 
клупску канцеларију у Чајети-
ни. Организовали смо деци из-
лет у Аква парк у Јагодини и још 
много других ствари. На челу са 
председником клуба Николом 
Смиљанићем и тренерским ка-
дром Оливером Лазаревићем, 
Мирославом Ћалдовићем  и 
Драганом  Вујовићем очекује-
мо веома успешну наредну го-
дину - кажу у ФК „Чајетина.  

-Полусезону смо завршили на другом месту   
са скором од 10 победа, две нерешене утакмице  
и једним поразом што је било довољно за друго  
место са заостатком од четири бода иза одличне  
екипе ФК „Савинац” из Пожеге - кажу у ФК „Чајетина”.



29ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ     СПОРТ

СТАНКО БРАШАНАЦ, ТРЕНЕР ОК “ЗЛАТИБОР”

Циљ је био и остаје борба за виши ранг

Одбојкашице “Златибора” су 
победом над екипом “Смеч 
5” из Крагујевца дошле до 

20-ог освојеног бода у Првој Б лиги 
(шест победа и два пораза у осам 
мечева), с тим што треба напоме-
нути да је први део сезоне неком-
плетан, услед одлагања неколико 
мечева због епидемије. О учинку 
клуба у 2020. години тренер Станко 
Брашанац каже:

- До половине марта и прекида 
прошле сезоне услед епидемије ства-
ри су се одвијале сасвим добро. По-
следњи меч одиграли смо у Чајетини, 
са “Румом”, која нас је победила. По-
кушали смо током паузе која је траја-
ла до јуна, акценат што више да ста-

вимо на тренинг, с обзиром да наша 
сезона ионако траје релативно крат-
ко а треба играти и тренирати и ван 

такмичења. Онда је током лета опет 
дошло до јачања епидемије. Кренули 
смо са радом на време, током августа, 

довели две нове играчице, међутим у 
паузи су нам три играчице отишле, а 
нисмо успели да нађемо адекватне 
замене. Тако да сада на позицији бло-
кера имамо Марту Раденовић, којој 
су ово практично прве такмичарске 
утакмице. Али, опет, политика клуба 
и јесте афирмација младих играчи-
ца. Циљ је био и јесте и даље борба 
за виши ранг. Имали смо два кикса 
на домаћем паркету и то у дуелима 
са директним конкурентима, екипа-
ма “Ваљева” и “Црно-белих”, где смо 
водили са 2:0 у сетовима и због неке 
психичке баријере смо их изгубили. 
Надам се да више нећемо имати так-
вих падова и да ћемо остварити наше 
циљеве.  

РАДОСАВ ЈЕЛИСИЈЕВИЋ, СМУЧАРСКИ КЛУБ 
“ЗЛАТИБОР”

 Наш такмичар на 
Светском првенству  

у Оберсдорфу
-Током зимске сезоне 2020. године имали смо, што због 

временских услова, што, касније, због глобалне пандемије, 
веома кратак период такмичења од једва 20-так дана. Ипак, 
и током тог периода на Златибору су одржана четири међу-
народна такмичења, на којима су наши млађи такмичари 
имали доста успеха, док су мало старији стицали искуства 
првим наступима на ФИС међународним тркама. Имали 
смо и један наступ на ФИС трци у БиХ, на Ја-
хорини, на којој је Емилија Бућић заузела 
треће место. На крају зимске сезоне наш 
клуб је опет заузео друго место у гене-
ралном пласману Купа Србије иза СК 
«Звезда» Златибор.

 У летњем периоду одржана су на Злати-
бору два међународна ФИС такмичења у ски-
ролу (летњој замени за скије), на којима смо опет имали 
доста успеха у млађим категоријама, деца од 10 до 14 го-
дина. Почетком школске године организовали смо Скирол 
фестивал као промоцију нашег спорта код школске деце, 
што је убрзо и привукло нове чланове Клуба. Тренутно ре-
довно тренира 35 малишана са Златибора, што је негде у 
оквиру наших могућности. Тренинзи се и даље одвијају че-
тири пута недељно и поред пандемије вируса корона, по-
што тренутно имамо на располагању четири тренера који 
децу могу да поделе у адекватне групе и термине. Наша 
четири члана су укључена у јуниорску репрезентацију Ср-
бије у биатлону, док је Милош Ђорђевић изабран у састав 
репрезентације Србије која ће нас у фебруару представљати 
на Светском првенсту у нордијским дисциплинама у Обер-
сдорфу- Немачка.

 Спремни дочекујемо наредну сезону, са надом да ће се 
све планиране трке одржати без проблема и да ће се све 
брзо вратити у нормалу.

-Због пандемије ковида и ограничења 
која је борба са вирусом условила, посло-
вање „Туристичко рекреативног компле-
кса Златибор“ у 2020. години, било је, као 
и код других спортских установа овог типа, 
сведено на минимум. 

Иако смо по резервацијама и планови-
ма које смо имали на почетку ове годи-
не, очекивали једну од најбољих у доса-
дашњем раду, бројни откази и немогућност 
путовања, учинили су да је 2020, једностав-
но речено - година за заборав, а сада нам 
преостаје да пуном паром кренемо у реа-
лизацију послова за предстојећу 2021.

Оно на шта смо поносни  у овој години 
јесте организација балон такмичења АБА 
2 лиге, првог тог типа на Балкану, за које 
смо добили изузетно позитивне критике и 
обећања челника лиге да ћемо завршни-

цу такмичења имати поново на Златибору.
Уз изузетну захвалност руководству 

Општине, које је исказало довољно разуме-
вања и подршке за наш рад, екипе су на Зла-
тибору, могу слободно рећи, имале евро-
лигашке услове, у реновираној дворани, са 
новим паркетом, семафорима и кошевима. 

Сада се окрећемо новим изазовима 
у предстојећој години, очекујемо госте у 
зимској сезони, наравно, поштујући све 
епидемиолошке мере, спремамо нове 
пројекте, које ће учинити наш објекат и 
наш крај још бољим и препознатљивијим 
на туристичкој и спортској мапи Европе.

Свим суграђанима желимо срећне бо-
жићне и новогодишње празнике, што ус-
пешнију годину на пословном плану, али 
ипак, пре свега, да будемо здрави и да бу-
демо људи, на првом месту.

НИКОЛА НОВАКОВИЋ, ВАИ ТАИ

Нови пројекти да Златибор буде  
још препознатљивији на спортској  

мапи Европе
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Тренер каратиста “Рујна”, Слађана Вуловић, 
сумирајући 2020. годину, коју већина спорт-

ских колектива због короне неће памтити по до-
бром,  каже да такмичари овог клуба годину за-
вршавају са минималним бројем такмичарских 
наступа.

-Иако су најаве с почетка године биле дру-
гачије, очекивали смо велике успехе,  до тога 
због познатих околности није дошло. На такми-
чењима на самом почетку године, такмичари 
„Рујна“ остварили су изузетне резултате, неко-
лико њих изборили су пласман на Европско пр-
венство, које на крају није ни одржано. После 

првог дела године и прекида тренинга, сусрели 
смо се са новом ситуацијом, за све непознатом. 
Чак и у том периоду нисмо се предали, били 
смо једини клуб из нашег краја који је имао 
онлајн клупске тренинге и за време полицијс-
ког часа. Под радним називом „карате у доба 
короне“, чланови су радили онлајн тренинге и 
сви су вредно вежбали. Након тог дела, наста-
вили смо са тренинзима, вратили смо се рути-
ни. Важно је напоменути да су такмичари више 
посећивали семинаре и припреме, где је так-
мичарски моменат у великој мери редукован у 
односу на претходне године. После сумирања 

утисака, ипак могу да кажем да се све то није 
неповољно одразило на такмичаре. Одмор им 
је донекле и пријао, јер након свих такмичар-
ских обавеза, пауза и база на неке друге ст-
вари је добродошла. Фокус је био на припре-
мама за полагање и усавршавање технике, за 
разлику од ранијег периода када смо се више 
посветили такмичарском напретку. Као и сви 
спортисти, надамо се да ћемо се ускоро врати-
ти у хале и борилишта. Каратисти „Рујна“ већ 
сада имају велики подмладак који нестрпљиво 
чека предстојећи такмичарски период - каже 
Слађана Вуловић.

КАРАТЕ КЛУБ РУЈНО

Тешка 2020. за каратисте, мало такмичења,  
нада да ће 2021. бити боља

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА “ЗЛАТИБОР”

Седам победа у полусезони  
за друго место на табели

КМФ “Златибор” јесењу полусезону Регионалне лиге Запад за-
вршио је на другом месту на табели, са 11 бодова мање од водеће 
“Бајине Баште”, тима који је остварио максималан учинак у 11 утак-
мица. Чајетинци су забележили седам победа, реми и три пораза 
(два од “Бајине Баште”), а поготово ефикасни били у на домаћем 
паркету, у дворани „Спортског центра Чајетина“.

-Све у свему, одлично смо одрадили ову полусезону. “Бајина 
Башта” је евидентно јача екипа, али ми смо задовољни. Свесни смо 
да ове године нећемо моћи да се боримо за виши ранг, али нам је 
циљ да што боље уиграмо екипу у преосталим мечевима на про-
леће, како бисмо могли да се надамо да евентуално наредне годи-
не уђемо у виши ранг – каже председник клуба, Жарко Љубојевић.

-Ситуација због корона вируса пого-
дила је све спортове, али због специ-
фичности шаха као спорта у коме игра-
чи седе у затвореном простору, на врло 
малој удаљености један од другог, так-
мичења су ове године безброј пута отка-
зивана. Дешавало се чак да турнир почне 
и усред турнира наступе нове мере борбе 
против вируса, па се такмичење одложи. 
Читаве године били смо у ишчекивању 
такмичења које је за нас најважније, а то 
је Лига Централне Србије.  Лига је четири 
пута одложена и на крају је одлучено да 
се одреди термин за пролеће 2021.  По 
први пут ће ШК “Чигота” бити домаћин 
првог дела Лиге Централне Србије, који 
ће се играти у Спортском центру Рајевац, 
у Чајетини. Та чињеница ће нам много 
значити, с обзиром на околности да се 
играју по два исцрпљујућа меча дневно, 
а имаћемо могућност да укључимо више 
резерви у тим и на тај начин боље оди-
грамо лигу.  Како ово такмичење из го-

дине у годину постаје све квалитетније, 
неопходно је појачавати тим како бисмо 
опстали у овом или прешли у виши ранг. 
Ми смо ове године добили појачање из 
ШК ФАП, који је прошле године низом 
несрећних околности испао из овог ран-
га. Од ове године на другој табли “Чи-
готе” биће Сретен Дрчелић, прошлого-
дишњи регионални првак у убрзаном 
шаху, иначе веома чврст и квалитетан 
мајсторски кандидат.  Мислим да опста-
нак у лиги не би требао да представља 
проблем за наш клуб, али и апетити за 
виши ранг и даље су присутни.

ТЕОДОР ЂЕНИЋ, ШАХОВСКИ КЛУБ “ЧИГОТА”

Ни виши ранг такмичења није 
недостижан
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„Краљеви преокрета” одлични  
на оба фронта

Кошаркаши “Златибора” и љуби-
тељи кошарке у Чајетини, 2020. 
годину памтиће по уласку тима 

у АБА2 лигу, а поред свих недаћа иза-
званих корона вирусом, екипа са Зла-
тибора успела је да оствари добре ре-
зултате у оба такмичења током јесењег 
дела сезоне.

Година је кренула добро. Трећу се-
зону у Кошаркашкој лиги Србије ко-
шаркаши “Златибора” завршили су са 
17 победа и девет пораза. Освојено је 
треће место иза “Борца” и “Слободе”, 
што је свакако био најбољи пласман 
чајетинског клуба у прволигашком 
рангу, а с обзиром да су се Чачани 
пласирали у Прву АБА лигу, то је било 
довољно и за историјски улазак наше 
екипе у АБА2 лигу. 

Нови почетак за Кутлешића, 
 Јоксимовића и Малешевића

Током лета, клуб су напустили Јо-
ван Стаменић и Радомир Маројевић 
који је обележио једно доба у исто-
рији КК “Златибор”. Као појачања ан-
гажовани су Алекса Чабрило из “Та-
миша”, током сезоне је дошао Андрија 
Марјановић, а велику пажњу су при-
вукла тројица повратника у клуб - Ду-

шан Кутлешић, Лазар Јоксимовић и 
Никола Малешевић. 

Стицајем епидемиолошких околно-
сти, АБА2 лига је одлучила да се сезона 
спроведе кроз балон турнире, како би 
се смањили ризици од ширења виру-
са и смањили трошкови екипа за тес-
тирања. Домаћин првог балон турни-
ра у новембру био је управо чајетински 
кошаркашки клуб са мечевима који су 
играни у дворани Туристичко рекреа-
тивног комплекса Златибор. Све утак-
мице прва четири кола за 14 екипа из 
другог АБА ранга преношене су на ТВ 
Арена спорт, па је такмичење могао да 
види цео регион бивше Југославије, а 
сви учесници су веома похвално гово-
рили о домаћинству Златибора и орга-
низацији турнира. 

Ни на резултатском плану “Злати-
бор” није заказао јер су остварене три 
победе, а због начина на који су дола-
зили до резултатa добијен је надимак 
“краљеви преокрета”. 

Недовић задовољан  
учинком екипе

-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 - рекао је тренер 
Страјин Недовић који се добро пока-
зао у другој сезони на месту главног 
тренера. 

Крајем новембра клуб су задеси-
ли проблеми са коронавирусом, па 
су због отежаног стања одложене три 
утакмице у КЛС. У претпоследњој утак-
мици у години савладана је “Војводи-
на”, и то у Новом Саду, што је био дру-
ги пораз за екипу Мирослава Муте 
Николића, а први код куће. Са побе-
дом против “Младости” у трећем колу 
у Чајетини, “Златибор” има тријумфе 
против две водеће екипе из КЛС-а и са 
скором 9/3 чајетинска екипа налази се 
одмах иза њих. 

Према распореду, “Златибор” так-
мичење наставља 9. јануара против 
“Новог Пазара” у Кошаркашкој лиги 
Србије, а од 18. јануара екипу очекује 
учешће на другом АБА2 балон турниру 
у Бањалуци и утакмице са “Слободом”, 
“Студентским центром” и “Работнич-
ким”... 

Према распореду, 
“Златибор” 
такмичење наставља 
9. јануара против  
“Новог Пазара”  
у Кошаркашкој  
лиги Србије, а од 18. 
јануара екипу очекује  
учешће на другом 
АБА2 балон 
турниру у Бањалуци 
и утакмице са 
“Слободом”, 
“Студентским 
центром” и 
“Работничким”...
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Без короне, са публиком на стадиону 
у Ужицу на којој игра суперлигаш-
ке утакмице, за фдбалере “Злати-

бора” све би у години у којој су оствари-
ли највећи успех у историји клуба било 
много лакше! Овако, са пандемијом, уз 
празне трибине стадиона у Ужицу, бор-
ба за опстанак у највишем рангу српског 
фудбала још је тежа!

Против „Спартака” у фебруару  
за наставак борбе за опстанак

После 19 утакмица у јесењем делу, 
фудбалери “Златибора” завршили су 
први део сезоне 2020. - 2021. на 18. месту 
са четири победе, три ремија и 12 пораза 
и укупно 15 бодова уз гол разлику 13:33. 
Прва екипа изнад зоне испадања је “Нови 
Пазар” који има шест бодова више. Поче-
так другог дела првенства заказан је за 
6. фебруар 2021. када Златибор дочекује 

“Спартак” у утакмици којом ће почети гр-
чевита борба Златибораца за опстанак у 
српској фудбалској Супер лиги.

После утакмице са “Црвеном Звездом”, 
и пораза од 1 : 0, чајетински тим ушао је у 
последња два јесења кола са амбицијама 
да освоји четири бода за мирнији улазак 
у други део првенства. Ипак, против “Рад-
ничког” у Нишу домаћи тим је славио ре-
зултатом 2:1, иако је “Златибор” до самог 
финиша држао „реми“. Пораз од “Мачве” 
покварио је расположење пред паузу јер 
су бодови изгубљени у дуелу са директ-
ним конкурентом у борби за опстанак. 
Имао је чајетински састав у овој утакми-
ци своје шансе, погађао пречку и стати-
ву, али до победоносног гола су ипак до-
шли Шапчани.

-Моји момци су дали све од себе, aли 
има и оваквих утакмица. Не треба да кло-
немо духом. Треба да се спремимо за 

прелазни рок што је боље могуће и иде-
мо даље - рекао је тренер Зоран Његуш у 
коментару последње утакмице у години.

 
У Супер лиги свака грешка  

се кажњава

-У односу на Прву лигу, Суперлига је 
доста озбиљније такмичење, не само по 
физичкој спреми, већ и квалитету игра-
ча. У другом рангу нам се дешавало да 
нам је и лошија игра доносила бодове, 
али овде се свака грешка кажњава. Про-
тивници су квалитетнији, боље решавају 
своје шансе, а кажњавају нас ако их ми не 
искористимо, што се видело против “Про-
летера”, “Инђије” или “Радника”, што нам 
је највећи кикс - речи су бека “Златибора” 
Милана Јездимировића који је меч про-
тив “Црвене Звезде”, после ударца који је 
добио, завршио са три хируршке копче на 
глави.  

ФК “ЗЛАТИБОР” НА КРАЈУ ГОДИНЕ У КОЈОЈ ЈЕ ПОСТИГНУТ  
НАЈВЕЋИ УСПЕХ У ИСТОРИЈИ КЛУБА

Без короне, са публиком на стадиону, 
све би било много лакше

Његуш уместо Ристановића

У октобру 2020. године, уместо Предрага Ристановића, 
који је постављен на место спортског директора, шеф 
стручног штаба “Златибора” постао је Зоран Његуш. Не-
када прослављени фудбалер “Слободе”, “Црвене звезде”, 
“Атлетико Мадрида” и “Севиље”, после неколико година 
паузе вратио се тренерском послу и од његовог доласка 
остварени су бољи резултати.

После 19 утакмица у јесењем делу, фудбалери “Златибора” завршили су 
први део сезоне 2020. - 2021. на 18. месту са четири победе, 
три ремија и 12 пораза и укупно 15 бодова уз гол разлику 13:33


