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Општина Чајетина из 
године у годину из-
дваја значајна сред-

ства за социјалну заштиту. 
Тако је буџетом за 2020. го-
дину за ове намене плани-
ран износ од 87,5 милиона 
динара, који је након реба-
ланса буџета увећан, и сада 
износи готово 104 милиона 
динара. 

Већ једанаест година 
општина Чајетина финан-
сира услуге Помоћ у кући за 
стара лица и Дневни боравак 
„Зрачак“ за децу са сметња-
ма у развоју. Раније су поме-
нуте услуге функционисале 
преко Центра за социјал-
ни рад, а од 2014. године 
пружалац ових услуга је УГ 
„Златиборски круг“. За услугу 
Помоћ у кући за стара лица, 
у овој години, из буџета 
општине Чајетина издвоје-

но је 11.200.000,00 динара, а 
услугу тренутно користи 67 
лица, док је за „Зрачак“ из-
двојено 5,5 милиона. 

Нови аутомобили  
за геронто домаћице

-Трудимо се да кроз услу-
ге старим лицима која живе 
на територији целе општине, 
у сеоским срединама, омо-
гућимо што лагоднији живот. 
Сваке године се мењају захте-
ви, долазе и пензионери из 
других места на територију 
општине Чајетина, долазе у 
своје давно напуштене куће 
или сеоска домаћинства или 
купују апартмане, док деци 
у градовима остављају ста-
нове. Све је више корисника, 
а у наредном периоду ћемо 
настојати да се још боље ор-
ганизујемо, да набавимо још 
аутомобила за геронто до-

маћице, будући да смо сведо-
ци додатног оптерећења због 
епидемије корона вируса. У 
периоду ванредног стања, за-
послени у јавним предузећи-
ма, у којима нису могли да се 
одвијају текући послови, пре-
тежно спорт и култура, укљу-
чили су се у активности по-
моћи старијим суграђанима, 
заједно са геронто домаћи-
цама. Геронто домаћице са-
весно и одговорно раде свој 
посао, често у тешким усло-
вима, посебно зими, али се 
узајамно трудимо да дамо до-
пинос а све са истим циљем, 
да наши суграђани буду задо-
вољни - каже Милан Стама-
товић, председник Општине 
Чајетина. 

Током ванредног стања 
дељени су и пакети за пен-
зионере са најнижим при-
мањима, међутим, та ак-

ција није наишла на велику 
подршку, јер се локална са-
моуправа труди да економ-
ски оснажи домаћинства 
која сигурно, посебно истиче 
Стаматовић, имају богатије 
залихе намирница у својим 
домаћинствима, него што су 
ти пакети, што можда није 
случај у другим општинама. 

-Много је места у Србији 
где има више корисника и 
грађана који се хране у на-
родним кухињама и зависе 
од пакета које деле локалне 
самоуправе или држава. И 
ми смо поделили пакете, због 
свакако мањег броја људи 
који живи у нешто лошијим 
условима, али та акција код 
нас није била посебно запа-
жена - каже Стаматовић.

На годишњем нивоу из 
буџета општине Чајетина из-
двојено је 7,5 милиона динара 

У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ОВЕ ГОДИНЕ ЗА  
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 104 МИЛИОНА ДИНАРА

Пример како локална власт 
брине о онима којима је 

помоћ најпотребнија
Општина Чајетина издваја значајна средства за помоћ старијим суграђанима, људима 

слабијег материјалног стања, за помоћ деци са посебним потребама и њиховим 
породицама, ђацима, студентима, пензионерима...

Милан Стаматовић, 
председник Општине 

Чајетина
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за стипендирање студената. У 
Општини посебно прате који 
су дефицитарни кадрови које 
је нарочито потребно стипен-
дирати, како би могли да мла-
де људе задрже у овој средини 
и после завршетка факултета. 

-Сама подршка младима и 
образовању веома је значај-
на и за то се издвајају велика 
средства. Често смо сведоци 
да се млади враћају у општи-
ну Чајетина, а томе сигурно 
доприносе добри услови жи-
вота. Услове које омогућава 
свака локална самоуправа 
јесу разлог за одлазак или 
останак. Ми смо, имајући у 
виду да се млади враћају, по-
ложили тај испит - каже Ста-
матовић.

Млади се захваљујући 
добрим условима 
враћају у Чајетину

Уз напомену да је обавеза 
локалне самоуправе да омо-
гући квалитетан и пристојан 
живот за своје грађане, као и 
за туристе који долазе, Ста-
матовић посебно истиче да 
се захваљујући добро уређе-
ној инфраструктури, подрш-
ци у свим сегментима, мла-
ди враћају у ову средину, 
остају, а долазе и нови који 
налазе посао. 

-Све што смо до сада уради-
ли даје резултате, али, то је по-
сао од више од десет година 

улагања у инфраструктуру, ст-
варања позитивног амбијен-
та и услова да би млади били 
овде. Поред основне инфра-
структуре, што је услов да би 
неко живео у руралним под-
ручјима, мора се водити рачу-
на о образовању, здравственој 
заштити, али и о културном 
животу. Млади људи и поро-
дице које остају овде, очекују 
да имају све услове као и њи-
хови вршњаци у граду, а то 
се код нас интензивно деша-
ва. Општина води рачуна и о 
културним дешавањима, што 
је предуслов да би место мог-
ло да живи и да се развија у 
културном смислу, поред тога 
имамо и добро развијену 
спортску инфраструктуру, те 
не чуди све већи број младих 
који се одлучују да овде живе 
- закључује Стаматовић.  

Према плану за 2020. годину, Општина 
Чајетина је за услугу Помоћ у кући за стара 
лица за укупно 67 корисника, колико је сада 
на списку, издвојила 11,2 милиона динара. 
За „Зрачак” издвојено је 5,55 милиона, за 
личне пратиоце деце са сметњама у развоју 
седам милиона, помоћ у кући деци са ин-
валидитетом 1,9 милиона динара. За функ-
ционисање СОС телефона за жртве насиља 
у породици ове године буџетом је планира-
но 250.000 динара, за вантелесну оплодњу 
милион и по динара, за родитељски додатак 

18,3 милиона а за смештај деце у домове 
700.000 динара. За субвенције за комунал-
не услуге ове године одвојено је 2 милиона 
динара, за једнократне новчане помоћи 10,5 
милиона, стипендије за студенте 7,5 мили-
она, за превоз ђака 29 милиона динара, а за 
пакете за пензионере са примањима мањим 
од 30.000 динара одвојено је 7 милиона ди-
нара. Укупно, за социјалну заштиту општи-
на је за ову годину изводјила 87,45 милиона 
динара, односно 103.950.000 динара после 
ребаланса буџета.

Секули Жунићу (89) из Чајетине, ге-
ронтодомаћице помажу већ пет годи-
на, спремају му стан, набављају намир-
нице. 

- Њихове посете значе ми много, јер, 
тешко да бих ја могао да обавим оно 
што оне ураде. Током периода ванред-
ног стања нисам напуштао стан а оне су 

биле ту да ми помогну, дoнесу намирни-
це, лекове, плате рачуне - каже Секула. 

Благоје (90) бивши шумар и његова 
супруга Рада (85) из Семегњева и даље 
се баве пољопривредом, гаје овце...

-Много нам је лакше од како су поче-
ле да долазе ове вредне, дивне жене. 
Помогну нам, набаве и донесу шта је 

потребно, плате рачуне, и, што је по-
себно важно, поседимо, испричамо се, 
слушају нас, вредне су, веома сам задо-
вољан, хвала ономе ко их је послао. До-
лазе нам и деца, али, сви раде, па не-
мају баш увек времена, ове жене би још 
више радиле, само, кад бих им ја дозво-
лио - каже Благоје. 

Дивне и вредне геронтодомаћице, хвала ономе ко их је послао!

За социјалну заштиту 104 милиона динара

Током ванредног стања дељени су и пакети за пензионере 
са најнижим примањима
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АРСЕН ЂУРИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

У току је реализација тендера 
који су у овој години расписани 

и уговорени, а ребалансом 
буџета планирано је додатних 

20 милиона динара за још један 
тендер у коме ће се наћи и 

остали путни правци који нису 
уговорени.

На Златибору се ради и на 
уређењу зелених површина око 
Трга, језера и у ужем центру, 

у току су и завршни радови на 
спортском парку, као и на трим 

стази иза хотела „Ирис”

Приводе се крају капиталне 
инвестиције, следеће године 

више новца за путну и 
водоводну инфраструктуру
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У току су интензивни 
радови на изградњи 
путне инфраструкту-

ре, како у сеоским месним 
заједницама, тако и на Зла-
тибору и у Чајетини. У току 
је реализација тендера који 
су у овој години расписани 
и уговорени, а ребалансом 
буџета планирано је додат-
них 20 милиона динара за 
још један тендер у коме ће се 
наћи и остали путни правци 
који нису уговорени”. 

Ово у разговору за септем-
барски број „Златиборских ве-
сти” каже Арсен Ђурић, пред-
седник Скупштине општине 
Чајетина, најављујући нове 
радове у нашој општини 
и нова још већа улагања у 
идућој години.

Санација путева  
пре зиме

-На Златибору се ради не-
колико улица, тачније из-
градња нових у насељима 
Зова и Потоци, али се ради и 
реконструкција постојећих. 
На Златибору и у Чајетини у 
плану је пресвлачење асфал-
том и крпљене ударних рупа, 
исти радови обављаће се и на 
путним правцима од Водица 
према Љубишу, на путним 
правцима према Шљивови-
ци, као и на путу Ђуровића 
гробље – Стубло. Стручне 
службе тренутно разматрају 
начин решавања и сани-
рања путног правца од Ру-
дина до Алиног Потока и од 
Алиног Потока до Гостиља, 
с обзиром на то да се поме-
нутим правцем креће тешка 
механизација, морамо наћи 
адекватно решење како би се 
тај пут, који је у изузетно ло-
шем стању, санирао. Ребалан-

сом буџета планирана су и 
средства за насипање и про-
бијање атарских и сеоских 
путева. Током године било 
је много падавина, а наше 
Комунално предузеће, због 
обимних радова на Краље-
вом тргу, није било у могућ-
ности да све те путне правце 
санира. Биће расписан тен-
дер по коме ће се укључити 
и приватне фирме како би се 
санирали ти путеви пре зиме 
- каже Ђурић.  

Када је реч о уговореним 
пословима, наставља Ђурић, 
они се одвијају планираном 
динамиком, иако је било 
мало застоја због корона ви-
руса, сада се ради интензив-
но и сасвим сигурно ће се ре-
ализовати, као и тендер који 
ће бити расписан већ након 
усвајања ребаланса буџета.

-Поред радова на путним 
правацима који су у току, 
доста се ради и на водоводној 
мрежи по селима. У сеоским 
месним заједницама, пла-

нирано је да се заврше радо-
ви у Голову, Кривој Реци, Да-
утовцу, Шљивовици, тако да 
до зимске сезоне, а према 
обећањима одговорних из 
„Водовода”, требало би и ти 
послови да буду реализова-
ни - речи су Ђурића. 

Идуће године почетак 
реализације пројекта 

„Сушичка врела”

На Златибору се ради и на 
уређењу зелених површи-
на око Трга, језера и у ужем 
центру, у току су и завршни 
радови на спортском парку, 
као и на трим стази иза хо-
тела „Ирис”, а на два дечија 
игралишта на Златибору, по-
стављене су гумене подло-
ге. У току је израда пројек-
та за постављање гумених 
подлога и на свим осталим 
игралиштима и парковима 
на Златибору, као и проје-
кат санације трим стазе на 
Караули, што ће бити у пла-
ну за наредну годину, као и 

изградња једног већег парка 
на потезу од хотела „Браћа 
Секулић“ ка Постројењу за 
прераду отпадних вода. Зла-
тибор ће следеће године до-
бити још неколико атрактив-
них парковских површина, 
где ће бити заступљени садр-
жаји и за малу децу али и за 
одрасле.

-Како у наредној годи-
ни неће бити издвајања из 
буџета за капиталне инвес-
тиције које су завршене, као 
што су Гондола, Постројење 
за пречишћавање отпадних 
вода, уређење Трга и језера, 
биће више средстава за пут-
ну инфраструктуру, али и за 
водоводну. Надам се да ћемо 
наредне године отпочети ре-
ализацију пројекта „Сушичка 
врела“, затим изградњу резер-
воара на Златибору, а свака-
ко ће једна од значајних ин-
вестиција у наредној години 
бити и изградња Агроиндус-
тријског центра - закључује 
Ђурић.   
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ПОСЛЕДЊЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД ЈЕДНЕ ОД НАЈВРЕДНИЈИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА У ИСТОРИЈИ ЗЛАТИБОРА

Први туристи на 
златиборској Голд гондоли 

крајем октобра
Тренутно се на терену  налази бројна екипа људи: извођачи радова из нашег 

конзорцијума, представници француске “Поме” који раде у пројектном, 
машинском и другим одељењима, затим инструктори, надзор,  

представници Комисије за технички преглед…
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Златиборска Голд гон-
дола, једна од највећих 
инвестиција на најпо-

сећенијој српској планини 
примиће прве туристи већ 
крајем октобра! Техничари 
произвођача и испоручио-
ца опреме, француске фир-
ме“Пома”, у сарадњи са из-
вођачима радова, обављају 
последње припреме и испи-
тивања инсталација на гон-
доли. Све мора бити у скла-
ду са процедуром и важећим 
законима о систему квалите-
та, а досадашњи резултати су 
одлични - каже за  „Златибор-
ске вести“ директорка „Голд 
гондоле“, Бојана Божанић. 

Прикупљање  
документације  

за употребну дозволу

-Осим резултата тестова, 
предстоји нам прикупљање 
преостале документације 
коју увелико припремамо 
послењих неколико година и 
коју ћемо предати Комисији 
за технички преглед, а кас-
није и надлежном минис-
тарству како бисмо добили 
употребну дозволу. Једино би 
администрација можда мо-
гла да одложи почетак рада 
гондоле, прве комерцијал-
не вожње, али сам сигурна 
да ће надлежни надзорни 
органи, заједно са овлашће-

ним лицима из свих инсти-
туција све врло лако и брзо 
завршити - каже директорка 
Божанић. 

 Тренутно се на терену   
налази бројна екипа људи: 
извођачи радова из нашег 
конзорцијума, представни-
ци француске “Поме” који 
раде у пројектном, машин-
ском и другим одељењима, 
затим инструктори, надзор, 
представници Комисије за 
технички преглед… 

-Наредне недеље крећу 
обуке за извршне раднике. 
Обуку ће изодити оператери 
из Француске који ће и пр-
вих десетак дана, када гон-
дола буде пуштена у рад, по-
магати нашим радницима 
у послу на лицу места и не-
ким практичним примери-
ма показати како би све тре-
бало да функционише - каже 
Бојана Божанић.

За сада постоји мањи про-
блем у недостатку стручног 
кадра на теритoрији саме 
општине Чајетина потреб-
ног за рад на гондоли, као и 
проблем који је наметнут за-
коном који ограничава број 
запослених у јавном секто-
ру, каже она. Представници 
овог јавног предузећа и ло-
кална самоуправа већ су се  
тражећи решење за ове про-
блеме обратили надлежним 
министарствима и од њих 
добили позитивне одговоре.

Додатни садржаји на 
станицама гондоле

- Мислим да ће гондо-
ла рад започети успешно, а 
нема сумње да ће тек у на-
редним годинама дати из-
узетне резултате. Локална 
самоуправа која даје ком-
плетну подршку, финансијс-
ку и сваку другу, за функ-

ционисање овог предузећа 
и пуштање најдуже гондоле 
на свету свакако ће учество-
вати у даљој реализацији и 
унапређењу пројекта, док не 
будемо приходовали и прва 
средства, а заиста их оче-
кујем већ у овој првој годи-
ни - речи су Бојане Божанић.

За наредно пролеће план 
је да се на свим станицама 
гондоле уреде додатни садр-
жаји који ће путницима дати 
прилику да још више ужи-
вају у чарима Златибора. 
Тако ће на почетној станици, 
поред управне зграде, бити 
угоститељски и други садр-
жаји који би могли бити за-
нимљиви гостима. На међус-
таници на Рибници акценат 
ће бити стављен управо на 
прородне лепоте саме око-
лине која је идеална за 
шетње, фотографисања, као 
и уживања на води, док су на 
крајњој станици планирани 
адреналински садржаји - на-
гласила је директорка „Голд 
гондоле“. 

Очекује се да ће приход од 
продаје карата, за чију цену 
Божанићева каже да ће бити 
повољне како за грађане 
чајетинске општине, тако и 
за туристе, бити довољан за 
остваривање  нових добрих 
идеја.

М. Ранковић ЛуковићБојана Божанић
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Златибор и овог лета, 
упркос здравствено 
неповољној ситуацији 

у земљи и свету, бележи ве-
ома високу посећеност. Ре-
кордне посете остварене су 
на скоро свим локалитети-
ма, а према статистици  био 
је најпосећенија планина у 
Србији у првих осам месеци 
са више од  491. 000 ноћења.

После успешне летње се-
зоне, активности које пред-
стоје ТО “Златибор” јесу про-
моције ове дестинације у 
земљи и инстранству. Ове 
године, због отказаних сај-
мова, туристички после-
ници мораће на различите 
начине да се сналазе у на-
стојању да скрену пажњу 
потенцијалним гостима на 
своју дестинацију. ТО “Зла-
тибор” већ припрема пону-

ду за предстојећи зимски 
период и осмишљава начи-
не презентације.

Презентације на  
неуобичајен начин

-Презентације ће се радити 
на мало неуобичајен начин, 
јер морамо да се прилагођа-

вамо ситуацији. Фокусираће-
мо се на штампане медије, 
интернет презентације, пор-
тале и друштвене мреже, на 
неки вид нове комуникације 
са туристима. Ове јесени неће 
бити сајмова и презентација 
по градовима, ми ћемо у так-
вој сиутацији искористити све 

могуће ресурсе и алате како 
бисмо што боље промовиса-
ли зимску туристичку сезону. 
А имамо шта да промовише-
мо, имамо шта да најавимо - 
каже Владимир Живановић, 
директор ТО “Златибор”. 

-Очекујемо да хотелијери 
изађу са новим пакетима за 

УПРКОС НЕПОВОЉНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ СИТУАЦИЈИ, ЗЛАТИБОР  
И ОВОГ ЛЕТА НАЈПОСЕЋЕНИЈА ПЛАНИНА У СРБИЈИ

Пола милиона ноћења 
током лета, добар увод  

у зимску сезону
- Ове јесени неће бити сајмова и презентација по градовима, ми ћемо у таквој ситуацији 

искористити све могуће ресурсе и алате како бисмо што боље промовисали зимску 
туристичку сезону. А имамо шта да промовишемо, имамо шта да најавимо  

- каже Владимир Живановић, директор ТО „Златибор” 
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зимску сезону. Ту ће се сигур-
но користити бенефити ра-
них резервација, одређени 
попусти који обично иду и до 
30 одсто - каже Живановић. 

Прошле године су проши-
рени капацитети ски-центра 
Торник, што је донело пози-
тивне резултате и побољша-
ло посету овом центру, а са-
мим тим и Златибору. Радови 
на уређењу Краљевог трга и 
околине приводе се крају, па 
ће гостима бити понуђена и 
нешто другачија слика самог 
центра Златибора.

Језеро у центру – бисер 
Златибора

-Ради се на завршном 
уређењу Трговачке улице 
где су измештени привре-
мени локали са локације из 
самог центра Златибора у зи-

дане објекте. Требало би да 
за најдаље месец дана све 
добије прави изглед и буде 
комплетно завршено. Језеро 
у центру постаће бисер ове 
планинске лепотице јер ће 
добити велелепне фонтане, 

подводну расвету, монтаж-
ну бину која ће се по потреби 
инсталирати за одржавање 
одређених манифестација 
и концерата.  Заиста, Злати-
бор као озбиљан туристич-
ки центар добија један нов 

квалитет са, такође, потпуно 
уређеном пешачком стазом 
која ће у првој фази ићи од 
хотела „Олимп“ до одмара-
лишта „Дунав“, без барије-
ра, степеница, погодну за 
старије особе, особе са инва-
лидитетом, као и за мајке са 
малом децом - истиче Жи-
вановић.

-Оно на шта је уложено 
пуно рада, труда  а и новча-
них средстава, даће резулта-
те већ за који месец - уверен 
је Живановић. 

Након успешног пуштања 
златиборске гондоле у проб-
ни рад, гости ће у пред-
стојећој сезони имати при-
лику да панораму Златибoра 
погледају из нове перспек-
тиве.

Мирјана Ранковић  
Луковић
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Службе КЈП „Златибор“ 
радиле су летос,  пра-
тећи  вредна инвес-

тициона улагања, пуном па-
ром. Главни радни задатак 
за екипе „Зеленила” био је 
формирање нових зелених 
површина, а у помоћ су при-
текли и радници других це-
лина овог јавног предузећа. 

Уређен је простор од ресто-
рана „Златни бор“ до хотела 
„Палисад“, површине испред 
зграде Поште, амбуланте, 
Станице полиције... Велика 
пажња посвећена је уређењу 
зелених површина око језера, 
где се истовремено ради ре-
конструкција пешачке стазе, 
која подразумева уклањање 
старог и постављање новог 
бехатона. Овај простор ускоро 
ће добити потпуно ново рухо, 

на радост мештана и посети-
лаца Златибора. Са сличним 
активностима наставиће се и 
током наредних дана, док се 
упоредо ради на одржавању 
већ постојећих јавних повр-
шина.

Грађевински радови по 
сеоским МЗ до зиме

Редовно се спроводе ак-
тивности летњег одржавања 
путева и улица на терито-
рији општине Чајетина, као 
и грађевински радови по се-
оским месним заједницама, 
који обухватају изградњу но-
вих макадамских путева, као 
и реконструкцију и санацију 
старих. Како би сви поднети 
захтеви били реализовани 
потребно је доста времена, 
па ће радови трајати све док 

то временски услови дозво-
ле, односно до почетка рада 
зимске службе. Грађевинска 
оператива комуналног пре-
дузећа већ дуже време ан-
гажована је на почетној ста-
ници Голд гондоле, где се 
изводе припремни радови 
за изградњу објекта управне 
зграде овог предузећа, и из-
мештању саобраћајнице од 
пијаце до хотела “Торник”.

У складу са потребама, 
КЈП “Златибор” константно 
улаже у набавку нове опре-
ме и механизације. Тако је 
након 100 контејнера који 
су стигли у јуну, набављено 
још сто нових, за шта је укуп-
но издвојено 4.644.000. Возни 
парк обогаћен је са три нова 
ауто-смећара, од 8, 16 и 22 
кубика, за које је фирма из-

двојила  47,76 милиона ди-
нара. За разлику од претход-
но набављених, нова возила 
имају више електронике, са-
мим тим су и бржа приликом 
сакупљања отпада. Поседују 
Еуро 5 моторе који смањују 
потрошњу горива и емисију 
штетних гасова, све у циљу 
очувања животне средине. 
Припадају групи „најчис-
тијих“ и „најзеленијих вози-
ла“, која су намењена упра-
во заштићеним подручјима 
и туристичким областима.

Изградња још једног 
рециклажног острва

Стварајући услове за 
увођење примарне селек-
ције отпада, кренуло се са 
изградњом још једног ре-
циклажног острва, иза жуте 

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЛАТИБОР”  
ТОКОМ ЛЕТЊИХ МЕСЕЦИ

Нове зелене површине,  
нови путеви, нова опрема

Уређен је простор од ресторана „Златни бор“ до хотела „Палисад“, површине испред 
зграде ПТТ-а, амбуланте, станице полиције... Велика пажња посвећена је уређењу 

зелених површина око језера, где се истовремено ради реконструкција пешачке стазе
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зграде у Тржном центру Зла-
тибор. По угледу на већ по-
стојеће које се налази не-
далеко од одмаралишта 
“Дунав”, биће опремљено ау-
томатским осветљењем и 
видео надзором, како би по-
стајао увид у правилно раз-
врставање отпада. Корис-
ницима комуналних услуга 
који се налазе у близини ове 
локације биће на распола-
гању 24 часа дневно. У пла-
ну је изградња рециклаж-
ног дворишта, за које је 21. 
маја 2020. године добијено 
решење о утврђивању јавног 
интереса.

Међу комуналне делат-
ности КЈП „Златибор“ недав-
но је уврстило и одржавање 
јавне расвете. То је осма де-
латност овог предузећа која 
сходно закону о комунал-
ним делатностима обухвата 
послове везане за одржавање 
инсталација јавне расвете 
на целој територији општи-
не Чајетина. За ту сврху на-
бављено је специјализова-
но возило са платформом и 

корпом за рад на висини, и 
запослено једно лице елек-
тро-струке. Возило поседује 
надоградњу са хидраулич-
ним системом подизања, уз 
могућност управљања хи-

драуличном руком из корпе 
и са висине. Током првих ме-
сеци ангажовања вршено је 
испитивање стања на терену 
и отклањање најургентнијих 
кварова.

Комунално јавно преду-
зеће „Златибор“ Чајетина 21. 
септембра обележило је Дан 
фирме. Тим поводом запос-
ленима су исплаћене јуби-
ларне награде за 10 и 20 го-

дина стажа, али и сумирани 
резултати досадашњег рада. 
Већ неколико година уна-
зад КЈП “Златибор” послује 
са добитком, константно ра-
дећи на унапређењу посло-

вања, подизању квалитета 
својих услуга, ширењу оби-
ма делатности, на прво ме-
сто стављајући задовољство 
својих корисника. Евидентно 
је да је труд уродио плодом 

и да разлога за задовољство 
има. Циљ предузећа је да у 
наредном периоду буде још 
ефикасније  и истраје у ре-
ализацији свих зацртаних 
планова и пројеката.  

Једна од делатности КЈП „Златибор“ је и одржавање јавне расвете  Возни парк обогаћен је са три нова ауто-смећара

Реконструкција пешачке стазе код језера 

Изградња рециклажног острва Радови код почетне станице гондоле на Златибору



12СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ АКТУЕЛНО

Постројење за пре-
чишћавање отпад-
них вода на Злати-

бору, најзначајнији пројекат 
ЈКП „Водовод Златибор“ по-
следњих година,  ускоро би 
требало да буде пуштено у 
пробни рад   који ће траја-
ти годину дана. Уз радове на 
постројењу који се приводе 
крају, интензивно се ради и 
на проширењу канализацио-
не мреже на Златибору.

После нешто више од три 
године од покретања пројек-
та, на постројењу је заврше-
но око 95 посто радова, а по 
речима надлежних из преду-
зећа „Хидроинжењеринг” из 
Љубљане и „Јединства” из Се-
војна већ у овој фази готово 
је постављена сва потребна 
опрема. Преостају радови на 
постављању трафостанице и 
доводу струје до постројења, 
а по процени Мирослава Ђо-
кића, в. д. директора ЈКП “Во-

довод Златибор”, постројење 
би у пробни рад могло да уђе 
за око два месеца. 

У Црни Рзав ићи ће чиста 
и бистра вода

-Постројење које завршава-
мо веома је значајно за Злти-
бор и околину јер ће све от-
падне воде са овог подручја 
које иду у Црни Рзав бити 
прерађене, и до реке ће сти-
зати чиста и бистра вода. На 
овај начин заштитићемо и 

слив Црног Рзава али и Дри-
ну у коју се ова река улива. У 
плану је изградња сличног 
постројења у Чајетини, по-
стоји пројекат за пречишћа-
вање отпадних вода и у Си-
рогојну а ми размишљамо и 
о другим селима. То ће бити 
мања постројења, то су наши 
планови  за будућност - каже   
Ђокић.

Уз заврше радове на по-
стројењу за пречишћавање 
отпаних вода, на Златибору 

се интензивно ради и на ши-
рењу канализационе мреже 
на насеља у којима ово пи-
тање није решено. 

Ширење канализационе 
мреже

-Велики део Златибора по-
кривен је канализационом 
мрежом, циљ је да сада обух-
ватимо и насеља која су до 
сада била ван мреже. Желимо 
и да на овај начин дамо до-
принос једном великом циљу, 
а то је да Златибор буде чис-
тији, да спречимо сваку врсту 
загађења - каже Ђокић.

По речима в.д. директо-
ра ЈКП „Водовод Златибор” у 
плану је да се уради и идејни 
пројекат за ширење канали-
зационе мреже  у Сирогојну. 
Свакако, приоритет и у на-
редном периоду биће обезбе-
дити довољну количину воде 
како би сви потрошачи били 
подмирени.  

ПРИ КРАЈУ РАДОВИ НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА  
НА ЗЛАТИБОРУ, ПОСТРОЈЕЊЕ УСКОРО КРЕЋЕ У ПРОБНИ РАД

Златибор пример како се 
штити животна средина

-У плану је изградња сличног постројења у Чајетини, постоји пројекат за пречишћавање отпадних 
вода и у Сирогојну а ми размишљамо и о другим селима. То ће бити мања постројења, то су наши 

планови  за будућност - каже Мирослав Ђокић, в. д. директор ЈКП „Водовод Златибор”

Мирослав Ђокић
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Испитивање задовољства корисника  
и корисница услуга КЈП „Златибор“ Чајетина  

и ЈКП „Водовод Златибор“  Чајетина

Поштовани суграђани и суграђанке,

У периоду од 15. октобра до 15. новембра 2020. године општина Чајетина и 
КЈП „Златибор“ Чајетина и ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина ће спроводити испи-
тивање Вашег задовољства услугом сакупљања и транпорта комуналног отпада, 
снабдевања пијаћом водом и одржавања канализације на територији општине 
Чајетина. 

Кроз ово испитивање желимо да чујемо Ваше мишљење о квалитету услуга 
и унапредимо комуникацију између грађана и оба јавнa комунална предузећа. 

Позивамо Вас да попуните упитник који можете преузети на наплатним 
местима КЈП „Златибор“ и ЈКП „Водовод Златибор“, као и на Инфо центру општи-
не Чајетина у периоду од 15.10.2020. до 15.11.2020. године. На поменутим мес-
тима можете и оставити попуњене упитнике. Упитник можете попунити и елек-
тронским путем на званичном веб сајту оптшине (www.cajetina.org.rs), на сајто-
вима комуналних предузећа (www.kjpzlatibor.rs) и (www.vodovod-zlatibor.org) 
као и на Фејсбук страницама поменутих предузећа. 

Додатне информације у вези са испитивањем задовољства корисника ко-
муналних услуга можете добити и путем телефона 064/821-97-96 или имејла 
info@kjpzlatibor.rs.

Општина Чајетина, КЈП „Златибор“ Чајетина и ЈКП „Водовод Златибор“ Чаје-
тина унапред се захваљују свим грађанима и грађанкама општине Чајетина на 
учешћу у овом испитивању. 

Испитивање се спроводи у сарадњи са Сталном конференцијом градова и 
општина и уз финансијску подршку Владе Шведске кроз Програм „Подршка ло-
калним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ - Друга фаза”.
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Септембар 2020. го-
дине за школарце 
и образовни систем 

потпуно је другачији него 
претходних година. Часови 
су скраћени, одељења су по-
дељена у групе, обавезно је 
ношење маски уз дезинфек-
цију руку, а деци се нагла-
шава да је обавезно држати 
се на дистанци.

Први дан школе осим што 
је означио почетак нове 
школске године, предста-
вљао је и повратак у клупе 
после пет и по месеци пау-
зе због корона вируса. Ђаци 
у основним школама од мар-
та нису били са друговима, 
учитељицама и наставни-
цима, али и по повратку су 
их дочекале другачије окол-
ности. Обавезно је ношење 
маски у школи, дезинфек-
ција руку и апелује се на др-
жање одстојања, а настава ће 
се одржавати у групама, од-
носно одељења ће бити по-
дељена у две смене.

- Први пут после толико го-
дина сам почела да радим у 

измењеним условима. Могу 
рећи да су деца спремна, да 
су родитељи добро одради-
ли свој део посла. Oдржали 
смо родитељске састанке, 
упознали родитеље са мера-
ма безбедности - каже учи-
тељица Рада Глишовић која 
води други разред. 

На територији општине 
Чајетина у први разред ове 
године пошло је114 ђака у 
три основне школе. И за нове 
ученике важе иста правила, 
а првог дана су се упознава-
ли са школом и новим окру-
жењем.

Сваке наредне недеље гру-

пе мењају смене, осим уче-
ника који путују до шко-
ле који ће увек бити у првој 
смени. Из ОШ „Димитрије 
Туцовић“ кажу да се школа 
добро спремила и да се на-
дају да ће се настава одвија-
ти без проблема.

Мирослав Јевремовић

НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА ПО НОВИМ ПРАВИЛИМА

Часови скраћени, одељења 
подељена у групе...

У општини Чајетина у први разред ове године пошло је 114 ђака  
у три основне школе. И за нове ученике важе иста правила, а првог дана  

су се упознавали са школом и новим окружењем

Обавезно је ношење маски у школи, дезинфекција руку и апелује се на држање 
одстојања, а настава ће се одржавати у групама, односно одељења ће бити 

подељена у две смене

Часови су скраћени, одељења подељена у групе
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Специјална болница 
“Чигота” 10. августа је 
изашла из ковид сис-

тема и вратила се стандард-
ном виду функционисања. 
По обављеној дезинфекцији 
објекта, почела су закази-
вања и примања деце за ле-
чење гојазности, пацијената 
на рехабилитацију преко Ре-
публичког фонда здравствене 
заштите, као и за комерцијал-
ни програм „Чигота“. Кренула 
је са радом и амбуланта, пре-
гледи штитасте жлезде, кар-
диологија и физикална ме-
дицина… Директор Болнице 
др Александар Симић, међу-
тим, посебно истиче чињени-
цу да је “Чигота” пропустила 

део године када је могао бити 
остварен значајан профит, а 
ту се пре свега мисли на јул 
и август.

– Још од марта смо имали 
најаву да ћемо бити ковид 
болница. У јуну смо добро 

кренули са радом, заказали 
термине за јул и август, али 
нас је повратак вируса оне-
могућио да нормално функ-
ционишемо и остваримо 
неки профит. Захваљујем се 
Општини Чајетина и свим до-

наторима који су нам помог-
ли, као и запосленима који 
нису штедели себе у борби са 
корона вирусом – каже дирек-
тор Симић.

На поново покренутом „Чи-
готица програму“ тренутно је 
више од тридесеторо деце, а 
постоје и најаве за наредни 
период.

–Обавезно се примењују 
мере попут дезинфекције, но-
шења маски, дистанце, мање 
су групе са којима се ради… 
Меримо им температуру на 
улазу, а за пацијенте који се 
смештају код нас неопходни 
су тестови - кажу у „Чиготи”.

Мирјана Ранковић  
Луковић

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „ЧИГОТА” ВРАЋА СЕ НОРМАЛНОМ ПРОЦЕСУ РАДА 

Борба да се надокнади 
пропуштено током летњих месеци
Директор Болнице др Александар Симић посебно истиче чињеницу да је “Чигота” пропустила 

део године када је могао бити остварен значајан профит, а ту се пре свега мисли на јул и август

Од почетка епидемије вируса КО-
ВИД-19 Златиборски округ имао 

је велики број оболелих међу којима 
је било и деце. Међу малишанима ин-
фекција је прошла углавном са лакшим 
симптомима и без већих комплика-
ција. С обзиром да су након скоро пола 
године деца кренула у колективе дошло 
је до благог повећања респираторних 
инфекција али то су спораднични слу-
чајеви у односу на исти период прошле 
године.

-Дете које има инфекцију код куће 
треба изоловати да не би дошло у кон-
такт са осталим члановима породице. 
Најбоље је да родитељи позову телефо-
ном и закажу преглед. Ми наравно при-

мамо и све незаказане пацијенте али 
уколико су пацијенти заказани избећи 
ће контакт са осталом децом. Сестре на 
шалтеру ће их упутити даље, у којој ор-
динацији ће бити прегледани и каква је 
процедура. Узимају се и узорци крви и у 
року од 15 мин све буде завршено - каже 
др Биљана Пантовић Вучинић, педијатар 
Дома здравља у Чајетини.

У служби Дома здравља у Чајетини у 
потпуности је одвојен рад са здравом и 
болесном децом тако да нормално функ-
ционише и саветовалиште и систематски 
прегледи. Симптоми код болесне деце на 
које треба обратити пажњу су темпера-
тура, губитак апетита, губитак чула ми-
риса.

„Опште препоруке које слушамо сва-
ки дан мислим да сви већ знају. Роди-
тељима бих препоручила да причају са 
својом децом о корона вирусу онолико 
колико то децу занима. Да им дају неке 
опште препоруке али да их не оптерећују 
превише причом јер може бити за њих 
стресније него за нас одрасле. Такође јед-
на од препорука је не затварати децу у 
кућу. Слободно изађите напоље, шетајте 
са децом, дружите се на отвореном, на-
равно у мањем кругу људи - истиче др 
Пантовић Вучинић.

Што се тиче вирусних инфекција ос-
новна терапија је симптоматска, уз миро-
вање, унос течности и витамина, како би 
организам ојачао и бранио се од вируса.

СПОРАДИЧНИ СЛУЧАЈЕВИ РЕСПИРАТОРНИХ  
ИНФЕКЦИЈА КОД ДЕЦЕ

Код малишана инфекција  
са лакшим симптомима
Слободно изађите напоље, шетајте са децом, дружите се  

на отвореном, наравно у мањем кругу људи  
- истиче др Пантовић Вучинић
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Старе, болесне и немоћ-
не становнике Општи-
не Чајетина већ неко-

лико година редовно посећују 
неговатељице Службе „Помоћ 
у кући за старе“. Тренутно 
обилазе 67 корисника у свим 
селима чајетинске општине, 
недељно реализујући 90 по-
сета. Медицинске сестре и 
геронто домаћице старима 
помажу у набавци лекова, 
куповини хране и обављању 
кућних послова.

Неговатељице службе „По-
моћ у кући“ свакодневно оби-
лазе многобројна старачка 
домаћинства у златиборским 
селима, пружајући им неоп-
ходну помоћ при обављању 
кућних послова.  Екипе које 
раде при овој служби састоје 
се од геронто-домаћица и ме-
дицинског особља. За “Злати-
борски круг”, добар рад запос-
лених представља  показатељ 
добре организације рада, али 
и квалитет, професионалност 
и колегијалност на делу.

Недељно и више  
од 90 посета

-Запослено је 11 геронто 
домаћица које су подељене у 
четири радне групе и у зави-
сности од дневног распореда 
оне одлазе колима до породи-
ца или старијих лица којима 
је потребна помоћ. Сада је на 
нашим списковима око 67 ко-
рисника а очекује се и при-
лив нових корисника након 
завршетка ванредног стања и 
нормализације рада установа 
и упутних органа. Недељно се 
у просеку обави око 90 посе-
та - каже Марина Кутлешић 
координатор службе „Помоћ 
у кући“.

Након што је уведено ван-
редно стање, служба је до-
била од Министарства за 

рад и социјалну зашти-
ту обавештење да се због 
епидемије не улази у куће 
код корисника како би се 
заштитили припадници ове 
најрањивије групе. У почет-
ку је било негодовања, неки 
су то ново стање схватали и 
као увреду јер једина помоћ 
у коју се уздају јесте помоћ 
геронто домаћица.

-Наш посао је био исти 
осим што нисмо могле ући 
у куће. Набављали смо на-
мирнице, лекове а осим на-
ших корисника било је и ван-
редних па смо дневно имали 

обавезу обићи и по 15-оро 
људи којима је била потреб-
на помоћ - каже Драга Зеко-
вић, геронто домаћица.

Дотрајао возни парк
-„Златиборски круг” има са 

Општином Чајетина, ТО Зла-
тибор и Центром за социјал-
ни рад одличну сарадњу на 
збрињавању свих оних људи 
који сами живе у селима а 
нису корисници услуге „По-
моћ у кући“. Тако да смо има-
ли много више корисника 
него иначе, више смо  обила-
зили али су и резултати били 

бољи јер се време није троши-
ло на рад у кућама већ само 
на обилазак -додаје Весна 
Белчевић, руководилац служ-
бе „Помоћ у кући“.

Возни парк службе „Помоћ 
у кући“ од велике је важнос-
ти у обављању свакодневних 
обилазака наших најстаријих 
суграђана али је и дотрајао, па 
из службе кажу да је то једино 
што их донекле омета у раду. 
С обзиром да општина Чаје-
тина редовно излази у сусрет 
свим њиховим захтевима не 
сумњају ни да ће се овај тре-
нутни проблем решити.  

УСЛУГЕ СЛУЖБЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“ ОД НЕПРОЦЕЊИВЕ ВАЖНОСТИ ЗА СТАРЕ

Они су једини који куцају на 
врата некима од старих

Неговатељице службе „Помоћ у кући“ свакодневно обилазе многобројна старачка домаћинства  
у златиборским селима, пружајући им неопходну помоћ при обављању кућних послова

Квалитет, професионалност и колегијалност на делу

Драга Зековић Весна Белчевић Марина Кутлешић
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Европска недеља мобилности овога 
септембра обележена је под сло-
ганом “Мобилност без загађења 

за све”. Иако у специфичним условима 
епидемије, организатори - Европска ко-
мисија, као и национални координатори 
Стална конференција градова и општи-
на и Министарство грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре, акцију су 
спроводили са акцентом на одговорном 
понашању свих учесника. У чајетинској 
општини носиоци активности били су 
Савет за безбедност саобраћаја општи-
не Чајетина и Спортски савез Чајетине.

Усвајање здравих животних  
навика

Савет за безбедност саобраћаја   и 
Спортски савез општине Чајетина под 
покровитељством општине Чајетина и 
Кабинета председника Општине,  и ове 
године су у периоду од 16. до 22. септем-
бра спровели низ активности којим су 
обележили Европску недељу мобилно-
сти. Са ђацима основних и средње шко-
ле у Чајетини и спортским клубовима, 
уз све мере заштите, спроведене су ак-
ције које имају за циљ усвајање здра-
вијих животних навика кроз фавориза-

цију немоторизованих видова превоза 
у градовима.

Срђан Радовић  из Савета за безбедност 
саобраћаја оштине Чајетина каже:

-Европску недељу мобилности обеле-
жили смо активности током ове недеље, 
такође, организована је и акција “Дан без 
аутомобила” а представљене су и трајне 
мера које је Општина урадила у циљу 
унапређења одрживе урбане мобилно-
сти. Кад говоримо о трајним мерама, по-
носни смо што ове године пуштамо у рад 
нашу златиборску гондолу као вид јавног 
транспорта и прави пример добре прак-
се, јер кретање моторизованим возили-
ма мењамо једним еколошким средством 
превоза.

Са циљем да трајно унапреди мере у 
области одрживе урбане мобилности, 
Општина је повећала број шетачких ста-
за при том пазећи да оне буду безбедне 
за коришћење и рањивих група грађана, 
чиме се потврђује опредељење локалне 
самоуправе да ова општина  постане еко-
лошка.

-Заједничка активност свих општина 
које учествују у обележавању Европске 

недеље мобилности јесте анкета о ставо-
вима учесника у саобраћају. Ову анкету 
моћи ћете да нађете на ФБ страницама 
СЗБС општине Чајетина, а замолићемо и 
наше традиционалне пријатеље, Општи-
ну Чајетина и “Златибор прес”, да је ока-
че на своје портале. Уједно молим наше 
суграђане да анкету попуне како бисмо 
добили одређене смернице ради лакшег 
и даљег решавања саобраћајне инфра-
структуре на територији наше општине 
- каже Радовић.

Успешном обележавању Европске не-
деље мобилности допринео је Спортски 
савез Општине који је у сарадњи са шко-
лама и спортским клубовима допринео 
јачању свести, пре свега најмлађима, о 
свим предностима немоторизованог на-
чина кретања у јачању тела и духа.

Важно локално деловање
-Овога пута смо се базирали на спор-

тисте који су у оквиру својих клубова на 
тренинзима успели да   новим учесни-
цима  промовишу здрав начин живота и 
објасне им од каквог су значаја алтерна-
тивни видови кретања у односу на мото-

ризован саобраћај, колико је то здравије и 
боље, посебно имајући у виду свеукупну 
ситуацију. Кретање је значајно за јачање 
плућа, јачање целог организма, стицање 
боље кондиције. Нама је најважније да се 
схвати колико је важно од малих ногу по-
чети са бављењем спортом. И током епи-
демије, летос, имали смо одличне услове 
за тренинге! Сви спортисти су на одличан 
начин то користили, једино би требало 
подстаћи родитеље и старије да се укључе 
више - каже Слађана Вуловић, шеф Каби-
нета председника општине. 

Како би подстакли учешће већег броја 
градова и општина у кампањи Европ-
ска недеља мобилности, Министар-
ство грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре и Стална конференција градова 
и општина доделиће, на крају 2020. годи-
не, награду јединици локалне самоупра-
ве која је највише допринела унапређењу 
квалитета живота у својој општини или 
граду. Сврха додељивања награде је пре 
свега успешност у кампањи о подизању 
свести о потреби локалног деловања у об-
ласти одрживе урбане мобилности.

Мирјана Ранковић Луковић

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ ОБЕЛЕЖЕНА  
У ЧАЈЕТИНИ НИЗОМ АКЦИЈА

Промоција 
кретања, здравог 
начина живота

Са ђацима основних и средње школе у Чајетини и спортским 
клубовима, уз све мере заштите, спроведене су акције које 

имају за циљ усвајање здравијих животних навика

Основна школа у Кривој Реци
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На Сава променади у Бе-
ограду   у оквиру дру-
гог “Good food & wine 

festival”-а који је отворен 28. 
августа, одржан је Сајам тра-
диционалне хране и вина на 
коме  се представило више од 
педесет излагача из Србије и 
региона. Прича о добром вину 
и традиционалним гастроном-
ским специјалитетима била је 
погодна  прилика да се Злати-
бор, планина традиције и из-
ворних српских укуса, пред-
стави бројним посетиоцима 
Фестивала.

На сајму више  
од 70 излагача

Манифестација која је ове 
године одржана под слоганом 
„Окуси љубав на реци“, током 
фестивалске недеље окупи-
ла је више стотина учесника, 
произвођача хране и вина, 
угоститеља, туристичких рад-
ника и велики број посетила-
ца, љубитеља традиционалних 
производа из Србије и региона. 
Манифестацију је отворио за-
меник градоначелника града 
Београда, Горан Весић.

-Овакве манифестације су 
прилика за наше произвођаче 
да покажу шта имају, да буду 
њихов излог, да могу да продају 
своју робу. Заиста сам срећан 
што су сви ови људи овде. Сама 
чињеница да је ове године овде 

више од 70 излагача, а прошле 
године их је било око 40, говори 
о томе колико су излагачи жељ-
ни да представе своју робу пуб-
лици и колико су наши грађа-
ни жељни да присуствују једној 
оваквој манифестацији - рекао 
је  Весић поздрављајући учес-
нике и посетиоце овог догађаја.

Уз промотивне активности 
Туристичке организације “Зла-
тибор”, на београдској Сава 
променади место су нашли и 
произвођачи које представља 
Привредно друштво за развој 
пољопривреде „Златиборски 
еко аграр“.

-Овде је седам врло репре-
зентативних произвођача који 
су својим радом и залагањем 
заслужили да учествују на 
оваквој смотри. Свима нама 
који директно или индирект-
но учествујемо у производњи 
хране, круна нашег посла су 

посете оваквим фестивалима 
- истакао је  Марко Марић, в.д. 
директор ПД “Златиборски еко 
аграр”.

Од сира и кајмака до  
пршуте, ракије и меда

Тако су се  у главном граду 
са територије општине Чајети-
на представили -   пољоприв-
редно газдинство Ирене 
Мишовић „Златне Рудине“, 
произвођач сувомеснатих про-
извода Митар Марић из Мач-
ката, пољопривредно газдин-
ство Радељић са “Тубаковом 
ракијом од шљиве”, пршутана 
„Аћим“д.о.о., пољопривредно 
газдинство Светозар Дабић из 
Алиног Потока са златиборс-
ким ливадским медом,   као 
и Млекара „Наша Златка“.

-Откупљујемо млеко од 
мањих произвођача са терито-
рије општине Чајетина. Мле-

ко са златиборских пашњака 
одлична је сировина за наше 
производе, а поред тога имамо 
и традиционалну производњу, 
тако да је квалитет загаранто-
ван. На фестивалу у Београду 
представили смо -  златибор-
ски кајмак, полумасни сир, 
бели сир кришку, сир са до-
датком влашца и љуте туцане 
паприке, производе млекаре 
“Наша Златка”. На основу доса-
дашњег искусва могу да кажем 
да не успевамо да задовољимо 
тржиште својим производима 
тако да је у плану проширење 
капацитета и асортимана про-
извода. У плану је такође и из-
градња дегустационог центра 
у оквиру Млекаре - каже Раз-
уменка Лучић, руководилац 
криворечке млекаре. 

Овогодишњи “Good food & 
wine festival” организовало је 
удружење „Центар Спектар“, под 
покровитељством Секретарија-
та за привреду града Београда и 
Министарства трговине, тури-
зма и телекомуникација.

На Фестивалу су додељене 
и награде за најбрендове у 16 
категорија међу којима и сира-
на „Златне Рудине“ као произ-
вођач специфичне врсте сира 
која је награђена плакетом 
“Најбренд - за иновативност 
у производњи традиционалне 
српске хране” .   

Мирјана Ранковић Луковић

ЗЛАТИБОРСКИ ПРОИЗВОЂАЧИ ХРАНЕ НА ДРУГОМ “GOOD FOOD & WINE FESTIVAL”-У У БЕОГРАДУ

Укуси и мириси златиборског 
краја на Сава променади

Уз промотивне активности Туристичке организације “Златибор”, на београдској Сава 
променади место су нашли и произвођачи које представља „Златиборски еко аграр“

Сирана „Златне Рудине“ добитници признања на Сајму
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Златибор је, према про-
ценама и домаћина и 
гостију, био изузетно 

посећен у другој половини 
летње сезоне. Мноштво садр-
жаја, међу којима и доста но-
вих, били су и ове године у 
понуди златиборских турис-
тичких посленика. Такође је 
било  и повољних пакет-аран-
жмана, а према најавама, тако 
ће се наставити и у септембру.

Дино парк је овога лета, 
а посебно у његовом по-
следњем месецу, премашио 
број посета у односу на исти 
период претходне године. 
Томе је, пре свега, допринео 
сам положај парка који своје 
атракције базира на отво-
реном простору, као и нови 
садржаји који су намењени 
одраслима.

Дечји сајам  
на отвореном

-Оно што слободно има-
мо право да кажемо, пратећи 
наш округ, јесте да је Дино 
парк дестинација која је нај-
више посећена у 2020.години 
у августу. О томе говори по-
датак да нас је посетило не-
где око 70.000 људи. Уколико 
околности дозволе, план нам 
је да у септембру отворимо и 
први Дечји сајам на отворе-
ном где ће се представити сви 
излагачи који се на било који 
начин баве како производњом 
дечјих ствари, тако и разним 
активностима везаним за 
децу. Такође бих нагласила да 
ћемо овога лета бити домаћи-
ни, што нам је посебно драго, 
тим билдинг хотелијерима, 
угоститељима али и јавним 
предузећима  где ћемо после 
овако јаке сезоне, али и ове си-
туације која нас је све задеси-
ла, да се окупимо и направи-
мо заједничко дружење - каже 

Славица Марић, ПР менаџер 
Дино парка.

Ускоро би у Парку требало 
да се, испред самог улаза, от-
вори инфо-кутак у којем би 
посетиоци  били обавеште-
ни о свим занимљивим ло-
кацијама на Златибору. ПР 
менаџерка Дино парка каже 
да је Дино парк и овога лета 
имао одличну сарадњу са дру-
гим туристичким посленици-
ма на овој планини, а са ВИП 
касом ће, као и претходне три 
година, заинтересованим гос-
тима уприличити наградну 
игру у којој ће једна породи-
ца  бити награђена бесплат-
ним породичним викендом.

-Наградна игра кренула је 
1. септембра и трајаће све до 
30. октобра. Наши посетиоци 
и гости ВИП касе моћи ће да 
учествују у њој тако што ће на 
полеђини свог фискалног ра-

чуна оставити своје податке и 
убацити их у назначене кутије 
које ће се налазити на ове две 
локације, а 30. 10. би јавно из-
вукли породицу коју доводи-
мо на бесплатан породични 
викенд - каже Славица Марић.

Различите промотивне 
кампање

И ВИП каса је била одлич-
но посећена како због специ-
фичних садржаја, тако и због 
разуђености апартманског 
комплекса и одличних усло-
ва у њима.

-Оно што планирамо за на-
редни период јесу свакако раз-
личите промотивне кампање 
и промо-пакети за наше госте. 
Још увек нам траје кампања 
„Хладан туш за врело лето“ 
која је подразумевала 50 по-
сто попуста на смештај уз ре-
зервацију полупансиона. Гос-

ти могу искористити прилику 
и до 15. септембра  резервиса-
ти смештај под тим условима, 
а након тога почињемо кам-
пању „Шах-мат“. То је, иначе, 
кампања по којој смо постали 
препознатљиви и коју гости 
много воле, а која подразуме-
ва свако друго ноћење за је-
дан динар уз резервацију по-
лупансиона - прича Милкица 
Милинковић, директорка про-
даје ВИП каса клуба.

Оно по чему је још популар-
на ВИП каса јесте тзв. “Каме-
леон кухиња“ у којој се  нуде 
гурманлуци из свих краје-
ва света. Септембар је у овој 
кући познат и по свом „Вин-
ском календару“ где гости 
могу дегустирати врхунска 
вина различитих винарија.

-Ми сви радимо, у сушти-
ни, у истом циљу а то је да 
дочекамо све већи број гос-
тију овде на Златибору, да их 
угостимо најбоље могуће и да 
нам се они, из године у годи-
ну, враћају.  Сарадња је заиста 
беспрекорна, када су у питању 
сви сектори овде, на Златибо-
ру - наглашава Милкица Ми-
линковић.

Уколико здравствена ситуа-
ција то допусти, најаве казују 
да ће и септембар на овој пла-
нини бити благодетан.

Мирјана Ранковић Луковић

ИЗУЗЕТНА САРАДЊА ТУРИСТИЧКИХ ПОСЛЕНИКА НА ЗЛАТИБОРУ У ЗАЈЕДНИЧКОМ ЦИЉУ 

Крај лета враћа наду, 
заједничке акције за нове госте

-Сви радимо у истом циљу а то је да дочекамо све већи број гостију овде на Златибору, да 
их угостимо најбоље могуће и да нам се они, из године у годину, враћају.  Сарадња је заиста 
беспрекорна, када су у питању сви сектори овде, на Златибору - каже Милкица Милинковић

Милкица Милинковић Славица Марић
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Великим трудом свеште-
ника чајетинске епар-
хије,  парохијана , 

Општине Чајетина, бројних 
донатора, храм Светог Архан-
гела Гаврила у Чајетини добио 
је нови иконостас, а чајетин-
ска светиња нових изглед. По 
речина оца Петра Лазића, ста-
решине овог храма, нови ико-
ностас само је почетак опсеж-
них радова и нових улагања у 
чајетинску цркву - од уградње 
подног грејања до постављања 
нове столарије. 

Донатори широког срца
-Урађен је иконостас и оче-

кујемо да ускоро стигне трон 
за икону Пресвете Богороди-
це и једна певница. Иконос-
тас је урађен у дуборезу, од 
липовог дрвета и његова цена 
је 8.000 еура. Све је трајало 
око 2,5 године и за то време 
црквена општина је издвоји-
ла нешто средстава и по уго-
вору авансно уплатила. Сада 
када је иконостас коначно уг-
рађен, човек из Бранежаца, 
пољопривредник, одлучио је 
да прода парче земље на Зла-
тибору и да донира комплет-
ну преосталу суму новца - 
каже свештеник Лазић.

Нови иконостас у храму 

привукао је пажњу нових до-
натора који су изразили жељу 
да допринесу колико могу а 
све у циљу завршетка радова 
на обнови цркве.

-Имамо обећање нашег 
привредника, бизнисмена 
са Златибора, који је за зада 
затражио да остане анони-

ман, да прикупимо специ-
фикацију а он ће са групом 
својих пријатеља исфинан-
сирати нови комплетан под и 
подно грејање у цркви. Проје-
кат је завршен и послат на 
одобрење у Епархијски управ-
ни одбор. Надам се да ћемо у 
току јесени то урадити и ако 

Бог да, ове зиме по први пут у 
цркви имати подно грејање - 
каже свештеник Петар Лазић.

Велика захвалност 
свештенства

Нова столарија за цркву, 
која је иначе донација суг-
рађанина из Чајетине, је гото-
ва, али због повреде мајстора 
који је израђивао, уградња је 
одложена. Да су људи хума-
ни и великог срца доказао је 
и столар који је због свог не-
планираног и ненамерног 
кашњења одлучио да ста-
кла на столарији буду лично 
његова донација на чему су 
свештеници овог храма не-
измерно захвални. Са суза-
ма у очима, велику захвал-
ност свештеник  Петар Лазић 
упутио је свим дародавцима 
почев од Општине Чајетина, 
свих јавних предузећа па све 
до мештана ове парохије а и 
шире.  

ОПСЕЖНИ РАДОВИ У ХРАМУ СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА У ЧАЈЕТИНИ

Нови иконостас у чејетинској 
цркви, ускоро подно грејање  

и нова столарија

Сада када је иконостас коначно уграђен, човек из 
Бранежаца, пољопривредник, одлучио је да прода парче 
земље на Златибору и да донира комплетну преосталу 

суму новца - каже свештеник Лазић

Иконостас је урађен у дуборезу од липовог дрвета
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Захваљујући многобројним донато-
рима, на парохијском дому у пор-
ти цркве Светог Архангела Гаври-

ла у Чајетини, завршени су радови на 
постављању крова чија је вредност ско-
ро два милиона динара. Вишенаменски 
објекат у порти чајетинске цркве замиш-
љен је као место где ће бити смештене 
две свештеничке канцеларије, стамбени 
простор, мања и већа  сала са кухињом 
за обележавање црквене славе, магацин-
ски простор, котларница, подрум и јав-
ни тоалет.

Урађено више од очекиваног
И поред проблема са епидемијом ви-

руса корона, радови на парохијском дому 
нису прекидани. Пројекат је велики и 
изискује доста средстава а према речи-
ма оца Петра Лазића, старешине храма 
Светог Архангела Гаврила, ове године је 
урађено и више од очекиваног. Завршена 

су два велика посла а то су уградња сто-
ларије и кров. Укупна вредност ових ра-
дова износи око 4.000.000 динара.

-Урађен је кров што, кад се погледа ово-
лики објекат, и не изгледа нешто много, 
међутим, са финансијске стране ово је ог-
ромна инвестиција од скоро два мили-
она динара и са те стране ово је озбиљан 
део посла. Најважније је да завршавамо 
део по део радова. Пролетос смо ставили 
столарију, сада кров и надам се да ћемо 
у току јесени стићи да урадимо водовод-
ну и електро инсталацију - каже отац Пе-
тар Лазић..

Поред проблема са новцем, проблеми 
су  и са радном снагом, поготово са рад-
ницима који су потребни за радове који 
предстоје. На срећу, каже свештеник Ла-
зић, комплетан рад што се тиче водовода 
и канализације донираће локална при-
ватна фирма  а у току су преговори да се 
донира и потребан  материјал. За електро 

материјал обећање је добијено од људи 
из ЕПС-а а велике су шансе да донатор 
обезбеди сав потребан материјал.

Велика помоћ локалне самоуправе
-Када је у питању парохијски дом и ра-

дови који се изводе, сваки вид помоћи 
је добродошао. Да ли је то грађевински 
материјал, храна за раднике, новац или 
нешто друго, за нас је то веома  значајно 
- каже свештеник Лазић.

Велику подршку у читавом овом 
пројекту пружила је локална самоупра-
ва, парохијани и многобројне радне ор-
ганизације. КЈП „Златибор“ ове године, по 
први пут, помогло је у уређењу дворишта 
и тај вид сарадње ће се и у будућности 
наставити. Од великог значаја су и радо-
ви на обнављању водоводне инсталације 
у старом парохијском дому на чему су 
свештеници чајетинске парохије изузет-
но захвални.  

ПОСТАВЉЕН КРОВ НА ПАРОХИЈСКОМ ДОМУ У ЧАЈЕТИНИ

Зрно по зрно, ниче вредан 
објекат у порти цркве у Чајетини

Када је у питању парохијски дом и радови који се изводе, сваки вид помоћи је 
добродошао. Да ли је то грађевински материјал, храна за раднике, новац или нешто 

друго, за нас је то веома значајно - каже свештеник Лазић
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Некада је Влаовина 
била далеко, а данас 
никад ближа. Некад 

се ишло пешке и запрегом, а 
данас аутомобилом. Биле су 
то ливаде са понеком брвна-
ром, а данас туристичко на-
сеље са модерним викенди-
цама. Терали су људи своју 
стоку на испашу, од пролећа 
до касне јесени. Али, дошла 
су нека нова времена и све 
је постало некако ново, дру-

гачије. Тим новим времени-
ма успешно одолева Прво-
слав Ћировић из Мушвета. 
У томе му помаже супруга 
Милева, његова десна рука 
и подршка. Заједно стварају 

већ 50 година. Деца помажу 
колико треба, а највећу ра-
дост чине унуци кад обиђу 
бабу и деду. 

Прле и Милева се баве 
помало сточарством и 

пољопривредом. У Влаовини 
на Златибору имају две кра-
ве и врт и неколико мањих 
дрвених објеката. Засадили 
су и сунцокрет, што је пра-
ва атракција за туристе који 
туда пролазе и сликају се са 
овим необичним Сунчевим 
пратиоцима. С обзиром да 
су пензионери и да имају 
слободног времена, ипак 
њихово време је испуњено 
„од јутра до сутра“. Раде по 

ПРВОСЛАВ И МИЛЕВА ЋИРОВИЋ ИЗ МУШВЕТА НА ЗЛАТИБОРУ  
ОДОЛЕВАЈУ НОВИМ ВРЕМЕНИМА

Човек треба да ради,  
а не да буде докон!

„Цео живот сам радио и дан данас радим колико могу. Људи ми кажу: Што се мучиш?  
А ја уствари уживам. Не могу да не радим. Био сам месар, фотограф, радио сам  

и грађевину. Сада сам пољопривредник у уживам на свом имању.“

Имамо све што на треба.  
Кад хоћемо, радимо, кад нећемо  

седнемо у кола и будемо  
као прави туристи. 

Никада не шетам по 
свом имању. Ако нема 

ништа да се ради,  
ја чистим имање од 

корова и трња.
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васцели дан, а кад седну да 
попију кафу, знају да ужи-
вају к`о прави туристи. 

Месар и фотограф, 
сељак и господин

Првослав је живео како 
је хтео. Био је и месар и фо-
тограф, и сељак и господин, 
што је пожелео то је и радио. 

„Цео живот сам радио и 
дан данас радим колико 
могу. Људи ми кажу: Што се 
мучиш? А ја уствари ужи-
вам. Не могу да не радим. 
Био сам месар, фотограф, 
радио сам и грађевину. Сада 
сам пољопривредник у ужи-
вам на свом имању.“

Ливаде се косе после Пет-
ровдана. Тада и Прле покоси 
и своје ливаде у Влаовини, а 
сено отера кући у Мушве-
те. Након месец дана, он и 
Милева долазе на Златибор 
у своју колибу. Крену пешке 
преко Градине, водећи са с 
собом две краве на испашу. 
Тада креће сезона, од августа 
до краја септембра. 

„Мени је овде лепше него 
код куће,“ каже Прле. „Има-
мо све што на треба. Кад 
хоћемо, радимо, кад неће-
мо седнемо у кола и будемо 
као прави туристи. Са мојим 
„Голфом“ стигнем где поже-
лим. Идем кући по два пута 
на дан. Доле имам овце и 
свиње, па кад их намирим, 
ја отресем шљиве, накупим 
крушке и јабуке и вратим се 
на Златибор.“

Почетком септембра пова-
дио је кромпире, стрпао у џа-
кове и отерао кући. Било је 
око 300 килограна кромпи-
ра и лука црног око 30 кила. 

„Човек треба да се бави ра-
дом, а не шетњом,“ објашња-
ва Првослав. „Ја никада не ше-
там по свом имању. Ако нема 
ништа да се ради, ја чистим 
имање од корова и трња.“

Радост и сузе  
на фотографијама  
старог мајстора

Воду је довео пре 15, а 
струју увео пре 10 година. И 
сви кажу да му је овде лепо, 
често му долазе пријатељи и 
туристи. Дођу и оду. 

Као што смо већ рекли, ба-
вио се и фотографијом, имао 

је фотографску радњу у Чаје-
тини пре 40 година. Сликао 
је свадбе, рођендане, весеља. 
Морао је да полаже за фото-
графа да би отворио радњу. 

Још увек чува старе фотоа-
парате.

„Највише сам волео „Зе-
нит“ и са њим сам правио 
најбоље фотографије. Свадбе 

су обично треајале два дана. 
Први дан сликам, а други 
дан делим слике. Младенци 
су углавном били задовољ-
ни. Њима сам давао нешто 
јефтиније, а гостима сам на-
плаћивао по цени. И данас 
кад ме сретну, кажу: „Ено га 
сликар“, а ја нисам сликар 
него месар. Све у свему, лепо 
ми је прошла фотографска 
каријера. Сви ме памте као 
Ћира фотографа.“

Фотографије мајстор Ћира 
и данас красе многе породи-
чне албуме и подсећају на 
нека прошла времена. Толи-
ко осмеха, загрљаја, радости 
и суза остало је записано на 
фотографијама овог старог 
мајстора. 

Мирослав Весовић

Туш од старог 
казана

Првослав има стари ка-
зан од ког је направио туш 
за туширање. На дну ка-
зана се налази ложиште, 
које кад се наложи греје 
воду. Тако да се Прле увек 
тушира топлом водом.

Заједно стварају већ 50 година: Првослав и Милева
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Библиотека “Љубиша 
Р. Ђенић” у Чајетини 
од 31. августа поно-

во је у старом режиму рада 
а читаоцима је на распола-
гању велики број нових књи-
га најтраженијих аутора. 
Зановљен је дечји одељак на-
словима увек актуелне лек-
тире.

После вишемесечне из-
мене радног времена услед 
пандемије изазване вирусом 
КОВИД-19, сви заинтересо-
вани читаоци, и суграђани и 
туристи, могу доћи по своје 
омиљене наслове радним да-
нима у периоду од 8- 18 ча-
сова у библиотеке у Чајетини 
и на Златибору и суботом од 
9-14 часова у чајетинску биб-
лиотеку.

Обновљена дечја  
лектира

-Радно време је и даље из-
мењено у смислу да и даље 
не радимо са корисницима, 
нема задржавања у нашим 
просторијама, не набавља се 
дневна штампа а све у циљу 
прилагођавања свих нас 
овим новим условима. Ипак 
читаоци сада могу да дођу 
у старо радно време библи-
отеке и замене своје књиге 

-  каже Љиљана Ракић, биб-
лиотекар.

Чајетинска библиотека на-
бавила је у протеклом перио-
ду велики број нових књига 
и тако додатно обогатила 
своју понуду насловима који 
су тражени. Међу најтраже-
нијим ауторима нашли су се 
Лусинда Рајли, Кејт Мичел, 
Кејт Квин док су од домаћих 
аутора најтраженија дела Је-
лене Бачић Алимпић, Вање 
Булић као и Дејана Стојиљко-
вића. Поред тога што је дечја 
лектира обновљена, стиг-
ло и доста нових наслова 
за најмлађе међу којима су 
нове књиге Андрије Мило-

шевића, Бојана Љубеновића, 
Гроздане Олујић и многих 
других.

Добродошлица  
за све прваке

-Надамо се да ћемо у перио-
ду који је пред нама моћи да 
радимо овако као и сада, а, на-
равно, као и сваке године пла-
нирамо да учланимо све наше 
будуће прваке. У односу на 
претходне године сада ће то 
бити мало другачије и нажа-
лост нећемо моћи да им при-
редимо свечани дочек, да нам 
сви заједно дођу и да заиста 
буде леп доживљај и њима и 
нама и учитељима, али учла-

нићемо их у „тишини“. Ве-
роватно ћемо чланске кар-
те поделити учитељима који 
ће деци проследити и што је 
најважније и они ће постати 
чланови наше библиотеке и 
моћи ће да користе наше књи-
ге - каже Љиљана Ракић.

Библиотека „Љубиша Р. 
Ђенић“ ове године ће путем 
електронских медија обеле-
жити дане нашег завичај-
ног песника Михајла Ћупо-
вића, под називом „Сећање 
на Ћупа“. Потрудиће се да на 
овај начин подсете суграђане 
на лик и дело нашег песника 
и на његов значај као песни-
ка и културног радника.  

БИБЛИОТЕКА „ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ” У ЧАЈЕТИНИ

Нове књиге за децу и одрасле, 
чланске карте за све прваке

Међу најтраженијим ауторима су Лусинда Рајли, Кејт Мичел, Кејт Квин док су од домаћих 
аутора најтраженија дела Јелене Бачић Алимпић, Вање Булић као и Дејана Стојиљковића

Љиљана Ракић
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У организацији INternet 
CLUB-а и Библиоте-
ке „Љубиша Р. Ђенић“, 

23. септембра је у просто-
ријама библиотеке  у Чаје-
тини одржан стручни скуп 
под називом „Библиотеке 
на интернету током панде-
мије COVID-19“. У три дана 
трајања скупа, библиотека-
ри су кроз размену искуста-
ва, разговарали о новој реал-
ности у раду библиотека где 
је постало јасно колико је 
дигитализација библиотека 
постала како потреба, тако и 
добро решење посебно у ус-
ловима које је наметнуо КО-
ВИД 19.

Ново окружење у коме 
ће библиотекари морати 

да раде

Скуп у Чајетини одржан 
је уз примену свих мера 
здравствене заштите, а дру-
гог дана скупа, библиоте-
каре су путем  видео линка 
поздравили Дејан Масли-
ковић, помоћник министра 
културе за дигитализацију 
културног наслеђа и савре-
меног стваралаштва и Дејан 
Ђукић, директором РНИДС-а.  
О томе како су се библиоте-
ке у Србији сналазиле у вре-
ме пандемије, председник 
УО Интернет клуба, Мирко 
Марковић, је рекао:

-Овај семинар, уз стручну 
помоћ Педагошког факул-

тета у Сомбору – катедре за 
библиотекарство, покушава 
да изгради научно тумачење 
и све сабере на једно место 
као и да да закључке и смер-
нице шта и како даље, јер је 
ситуација са корона вирусом 
ново окружење у којем ће 
библиотеке морати да раде. 
Са друге стране, није случај-
но што је скуп на Златибору 
јер је ове године библиоте-
ка у Чајетини добила награ-
ду за ВЕБ библиотеку и већ 
има четири програма која 
су одрађена елелктронски и 
која су присутна у јавности, 
у медијима. Када имамо по-
кровитеља као што је Регис-
тар националних домена 
Србије који покушава да на 
интернету начини простор 
како би библиотеке у Србији 
биле на српским доменима, 

ми морамо учинити све како 
би дали научну дефиницију 
даљег функционисања.

Месеци који су показали 
колико је књига  

драгоцена

У ових шест месеци ван-
редне ситуације када су биб-
лиотеке имале скраћено рад-
но време а комуникација са 
читаоцима уз обострани оп-
рез била сведена на мини-
мум, показала је колико је 
књига драгоцена и колико 
недостају и неки други кул-
турни  садржаји које библи-
отеке омогућавају.

-Читаоцима је најпотреб-
нији физички додир са књи-
гама и физички сусрет са 
библиотекарима. Јер, реч је 
на неки начин и утеха, и ин-
формација, и смерница шта 

и како даље. Уз сва ограни-
чења: маске, узимање књига 
након 72 сата од најаве итд, су 
у ствари део који  употпуњује  
оно што је дигитално, што је 
електронски (као што су ди-
гиталне изложбе, социјалне и 
друштвене мреже…) које су у 
функцији да буду ипак само 
замена за нешто што је пра-
во“ - истакао је Марковић.

Гости стручног скупа били 
су представници библиоте-
ка Ужица, Лазаревца, Бео-
града, Пријепоља, Зворника, 
Малог Црнића, Сопота, Љига, 
Винковаца, Скопља… Трећег 
и завршног дана је предста-
вљен интернет портала www.
covid19.bibioteke.org.rs  , а по-
том су додељени сертифика-
ти о учешћу.

Мирјана Ранковић 
 Луковић

НАУЧНИ СКУП „БИБЛИОТЕКЕ НА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19“  
У БИБЛИОТЕЦИ “ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ

Књига као утеха у време короне
У ових шест месеци ванредне ситуације када су библиотеке имале скраћено радно време а 

комуникација са читаоцима уз обострани опрез била сведена на минимум, показала је колико је 
књига драгоцена и колико недостају и неки други културни  садржаји које библиотеке омогућавају
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У Музеју “Старо село” у Сиро-
гојну и током лета трудили 

су се да поред бројних ограни-
чења условљених пандемијом 
корона вируса организују нове 
културне садржаје, изложбе, како 
би, колико је год могуће, задржа-
ли ниво културних активности 
из периода пре короне. Тако је 
9. септембра у овом музеју, без 
уобичајеног позива публици да 
присуствује догађају, отворена из-
ложба Иштвана Фуска, уметника 
из Србобрана, коју су протеклих 
недеља већ видели посетиоци 
старог села у Сирогојну. 

-После дужег времена има-
мо прилику да угостимо једног 
уметника и да организујемо гос-
тујућу изложбу у дворани Му-
зеја на отвореном  “Старо село”. 
Гост Иштван Фуско који долази 
из Србобрана  представио се на-
шој публици изложбом коју је 
назвао “Стари занати”, што се ук-
лапа у концепцију Музеја на от-
вореном. Иако не потиче из овог 
краја, његов рад, његова уметност, 
има дух старих занатлија који су 
се бавили  обрадом дрвета. Овде 
су изложени дуборези, али и др-
вени тањири, кашике, чутуре - 
каже Драган Цицварић, виши 
кустос Музеја.

Иштван Фуско уметничко 
знање стекао је у атељеу профе-
сора Светозара Каћанског у Ср-
бобрану, као и у радионици Ишт-

вана Мезеија у Суботици. Члан 
је асоцијације Српски арт цен-
тар из Новог Сада и Асоцијације 
српских архитеката из Београда. 
Учесник је више од 50 колектив-
них изложби. О раду и делу ср-
бобранског скулптора говорио је 
и директор Арт центра.

-Иштван је чудо од уметника! 
Уствари, он је исконски уметник 
и мајстор у раду са разним врста-
ма дрвета. Значи, дрво може бити 
невероватно старо, или ма какве 
врсте, он успева да му нађе жицу 
и да направи праву ствар - исти-
че Дарко Чонкић, директор асо-
цијације Српски арт центар из 
Новог Сада.

Отварајући једну од Фускових 
изложби, писац Сима Ћосин је 
рекао: “Фуско зна да удахне душу 
дрвету, исто као што може да нам 
подстакне апетит.”

-Свако дрво се може обрађива-
ти; питање је само колико се руке 
и мозак уморе обрађујући тај ма-
теријал, али, свако дрво се исто 
воли... Можда да упоредим ова-
ко: као што се и свака жена исто 
воли - каже уметник. 

-Ја сам у уметности у дуализму. 
Значи, бавим се старим занати-
ма, али радим и друго, на пример, 
скулптуре на тему еротике. Овде 
су изложени употребни предме-
ти који се могу и користити, али 
и препродати. Нека друга врста 
уметности која се ради можда по 
конкурсу или по нарученом кон-
курсу, не може се продати већ се 
може приказати, а онда се могу 
добити  награде, или похвале за 
то - каже још аутор изложбе. 

А када је о наградама реч, Ишт-
ван Фуско је овогодишњи добит-
ник бијеналне награде “Ненад 
Чонкић”. Изложба у Сирогојну 
отворена је до 30. октобра.

Мирјана Ранковић Луковић

У МУЗЕЈУ “СТАРО СЕЛО” У СИРОГОЈНУ 
ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ИШТВАНА ФУСКА

Удахнути душу дрвету

Иштван Фуско

Део поставке

СЕРИЈА КОНЦЕРАТА “ЗЛАТНИ ЗВУЦИ”  
У ХОТЕЛУ “ПАЛИСАД”, УЗ ПОДРШКУ 

ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Од Моцарта и Бетовена 
до Штрауса и Чајковског

После успешне премијере пре годину дана, серија концерата 
„Златни звуци“ по други пут одржана је у хотелу “Палисад”, уз 

поштовање свих мера заштите од корона вируса. У петак, 25. сеп-
тембра наступили су млади пијаниста и директор манифестације 
Душан Аксентијевић са Камерним саставом “Арцобалено”, пред-
стављајући публици дела Моцарта али и Лудвига ван Бетовена, 
јер се у овој години обележава 250 година од рођења великог ком-
позитора и њему у част изведен је  његов Трећи клавирски кон-
церт. Другог дана, у суботу, 26. септембра, наступ су имали вокал-
ни солисти са делима Шумана, Белинија, Доницетија, Чајковског, 
Дворжака, Обрадорса, Штрауса, Лехара …

Публика жељна оваквих манифестација
-Циљ нам је да један нови културни садржај понудимо публици 

која је жељна оваквих програма. Нови музички садржај у је складу 
са развојем читавог културног живота у општини Чајетина. Чини 
ми се да у томе успевамо, судећи по заинтересованости публике. 
Жеља нам је да следеће године ова манифестација прерасте у ин-
тернационални фестивал, односно фестивал на коме ће учество-
вати уметници из Европе и Азије. Због читаве ситуације са корона 
вирусом, ми у организацији као и сам хотел “Палисад” поштујемо 

епидемиолошке препоруке - рекао је овом приликом Аксентије-
вић који је, као пијаниста и професор клавира у музичкој школи 
„Војислав Лале Стефановић“ у Ужицу, до идеје за овај догађај до-
шао уз помоћ уметничког директора Бориса Краљевића, угледног 
пијанисте који већ 15 година живи и ради у Сингапуру а оства-
рен је и као директор фестивала „Дани музике“ у Херцег Новом.

Наступајући поново на Златибору, Јелена Станојевић Качавен-
да, сопран и Предраг Качавенда, баритон, захвалили су се Аксен-
тијевићу на поновном позиву да буду део овог програма. 

Концерти у изузетном простору
-Ми смо позив са великом радошћу прихватили зато што нам 

је прошле године било изузетно лепо и све три вечери прошле го-
дине биле су јако квалитетне. Овога пута све се одиграло у две ве-
чери, на жалост, због корона вируса. Што се тиче репертоара који 
смо извели, то су биле арије и дуети из опера на четири језика: 
италијанском, немачком, руском и шпанском. Јако је леп простор, 
окружени смо дивним сликама, ту је клавир... Добра сцена допри-
носи томе да се осећамо пријатно док музицирамо и певамо за 
ову пажљиву публику - додао је Качавенда.   

 Серију концерата „Златни звуци“ подржала је Општина Чајети-
на, а генерални спонзори су хотел „Палисад“ и предузеће “Пулсар“.
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“+381 World Music festival” 
Сирогојно који је недавно 
одржан у Музеју “Старо село” 
Сирогојно, био је разноликог 
садржаја. У оквиру фестива-
ла одржане су певачке ради-
онице које је водила Биљана 
Крстић, концерт групе „Бист-
рик” као и монодрама „Гос-
пођа Милихброт” у извођењу 
глумице Горице Поповић. 
Фестивал је настао са жељом 
да се гостима и посетиоцима 
овог лепог музеја на отворе-
ном понуде нови садржаји 
који и даље прате традицију 
и имају за циљ чување ма-
теријалне и нематеријалне 
баштине.

Иако је ово први фестивал, 
специфичност ситуације око 
КОВИД-а није оставила из-
бора организаторима који су 
догађај морали да организују 
без присуства публике. Само 
гости који су се затекли на 
простору Музеја имали су 
част и задовољство да про-
прате неку од радионица, 
концерт и монодраму, уз по-
штовање правила здравствене 
заштите због епидемиолошке 
ситуације. Међутим, органи-
затори - Музеј „Старо село” Си-
рогојно у договору са Биља-
ном Крстић, већ су се у старту 
побринули да овогодишњи 

фестивал буде доступан ши-
рој јавности тако што ће видео 
запис са овог догађаја током 
септембра бити постављен 
на портал Музеја, друштвене 
мреже и  Јутјуб канал.

Они који прате портал 
„Златибор прес”, захваљујући 
љубазности директорке Му-
зеја Светлане Ћалдовић, као и 
продукцијске куће „Actio pro 
Beograd” и реализатора Мића 
Ћалдовића, већ сада могу по-
гледати део програма ового-
дишњег фестивала.

Мирјана Ранковић  
Луковић

“+381 WORLD MUSIC FESTIVAL”  СИРОГОЈНО  

Концерт групе „Бистрик”, 
монодрама Горице Поповић, 

певачке радионице
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У центру Чајетине, у 
малом парку, крај 
спомен бисте пило-

ту јунаку, 26. септембра обе-
лежена је осма годишњица 
смрти пилота мајора Горана 
Савића. Тим поводом, пред-
ставник локалне самоуправе 
Општине Чајетина Предраг 
Јокић и председник Месне 
заједнице Зоран Удовичић, 

положили су венац на спо-
мен бисту Савићу.

Горан Савић, мајор, пилот 
Техничког опитног центра 
Војске Србије, подлегао је по-
вредама 26. септембра 2012. 
године после пада авиона 
“Ласта” у Новој Пазови. Био 
је један од најцењенијих пи-
лота у Војсци Србије.

-Горан Савић рођен је у 

Зеници и већи део живот-
ног века провео је у Чајети-
ни. Овде је похађао основну 
школу после  чега је отишао у 
средњу војну школу и на Војну 
академију у Београд. Био је је-
дан од најцењенији пилота у 
Војсци Србије. Поред тога био 
је активни члан акро групе 
“Звезда” са којом  је учество-
вао на  многим митинзима у 

Србији а и Европи - рекао је 
Зоран Удовичић, председник 
Месне заједнице Чајетина.

На основу одлуке Скупшти-
не општине Чајетина, која је 
донета пре пар година, улица 
која се налази у непосредној 
близини бисте а која пролази 
између Дома културе и биб-
лиотеке, добила је име мајора 
Горана Савића.

-С обзиром да је Горан Са-
вић био активни радио ама-
тер настојаћемо да у следећој 
години организујемо једно 
веће такмичење радио амате-
ра са подручја целе Србије а 
место одржавања такмичења 
било би овде у Чајетини или 
на Златибору. У наредном 
периоду настојаћемо да ост-
варимо контакт са Савезом 
радио аматера Србије како 
бисмо окупили што већи број 
такмичара из целе Србије а 
и шире - рекао је Удовичић.

На храбрости и несебич-
ности мајору Горану Савић 
захвална је и Нова Пазова јер 
је пилот из Чајетине на дан 
када се десила несрећа свес-
но угрозио свој живот да би 
спасио друге. У знак сећања 
на Горана, једна улица сада 
носи име по њему, као и вр-
тић у Новим Бановцима чији 
је назив „Херој мајор Горан 
Савић“. 

У ЧАЈЕТИНИ 26. СЕПТЕМБРА 
ОБЕЛЕЖЕНО ОСАМ ГОДИНА ОД СМРТИ 

МАЈОРА ГОРАНА САВИЋА

Чајетина 
памти пилота 

хероја
Горан Савић, мајор, пилот Техничког 

опитног центра Војске Србије, подлегао 
је повредама 26. септембра 2012. године 

после пада авиона “Ласта” у Новој 
Пазови. Био је један од најцењенијих 

пилота у Војсци Србије

Представник локалне самоуправе Општине Чајетина Предраг Јокић и председник Месне 
заједнице Зоран Удовичић, положили су венац на спомен бисту Савићу
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ДОБАР СТАРТ “ЗЛАТИБОРА” У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

„Пазар” пао после преокрета
Да су трибине биле пуне, сигурно би публика са одушевљењем поздравила поене повратника  

у матични клуб Душана Кутлешића који је био најефикаснији код победника са 17 поена  
уз пет асистенција и четири скока

Кошаркаши “Златибора” по-
бедили су “Нови Пазар” ре-
зултатом 77:70 у првом колу 

Кошаркашке лиге Србије на пар-
кету Спортског центра Чајетина. 
Домаћи тим није блистао, али је 
уписао важну победу у првом зва-
ничном мечу након више од шест 
месеци паузе због корона вируса.

Погађали тројке у кључним 
тренуцима

Чајетинска екипа већи део 
меча била је у резултатском за-
остатку, али је у четвртој чет-
вртини направила преокрет и 
захваљујући “дужој клупи” и бор-
бености  дошла до победе. Екипу 
“Златибора” није служио шут за 
три поена (8/27), али су у другом 
полувремену у кључним момен-
тима погађали тројке које су то-
пиле разлику.

Гостујући тим са којим је “Зла-
тибор” отворио и прошлогодишњи 
шампионат, боље је шутирао за 
три поена у првом полувремену, 
а у појединим деловима меча је 

имао бољи скок и нове шансе у на-
паду. Искусни плеј Алексеј Нешо-
вић, уласцима са клупе одржавао је 
добар темпо, проналазио отворене 
саиграче и био добра подршка ома-
леном Меклуру. Водио је Пазар са 
10 поена разлике у првој четврти-
ни, правио је серије од по 6:0 и у на-
ставку, али када је Протић везао пет 
поена за преокрет 62:60 на почетку 
последње четвртине, почело је тра-
сирање пута ка победи домаћих.

Да су трибине биле пуне, сигур-
но би публика са одушевљењем 

поздравила поене  повратника у 
матични клуб Душана Кутлешића 
који је био најефикаснији код по-
бедника са 17 поена уз пет асис-
тенција и четири скока. Искусни 
центар Бојан Станојевић постигао 
је 16 поена, од тога 12 у првом по-
лувремену укључујући првих 10 за 
екипу “Златибора”, док је још један 
повратник, Ужичанин Никола Ма-
лешевић убацио 16 поена. Други 
Чајетинац Лазар Јоксимовић упи-
сао је деби у сениорској кошарци са 
два скока за пет минута на терену.

Тежак распоред у октобру
Због мера уведених против 

ширења вируса КОВИД19, сви 
присутни на овом мечу, осим иг-
рача, стручних штабова и судија 
били обавезни су да носе заштит-
не маске, а ограничено је и уоби-
чајено поздрављање између ти-
мова.

У наредном колу “Златибор” 
гостује у Алексинцу екипи “На-
претка”, а у октобру га очекују ме-
чеви против “Младости”, “Слобо-
де”, ОКК “Београд” и “Металца”.  

Нову сезону Прве Б лиге од-
бојкашице “Златибора” за-

почеће утакмицом са екипом 
“Паноније”, у Бачкој Паланци 
3. октобра.

Распоред такмичења и ос-
тале одлуке у вези лиге доне-
те су на недавно одржаној он-
лајн скупштини представника 
клубова. С друге стране, још 
увек нема информација када 
ће се играти утакмице квали-
фикационих фаза Купа Србије. 
Играчице тренера Станка Бра-
шанца први меч на домаћем 
терену одиграће 9. октобра 
против екипе “Ваљева”, а у но-
вој сезони овај ранг такмичења 
бројаће 12 тимова. 

Половином августа одлуче-

но је да екипа ужичког “Једин-
ства” административним путем 
уђе у виши ранг. За ово место 
била је отворена могућност 
клубовима који би за то уло-
жили одређена материјална 

средства. Према речима пред-
седника ОК “Златибор”, Деја-
на Шкодрића, клупски Управ-
ни одбор одлучио је да екипа 
не жели да се помоћу финан-
сијских давања избори за пр-

волигашки статус, већ ће то по-
кушати да оствари на терену, у 
предстојећој сезони.

Екипа Златибора у међувре-
мену је појачана са две игра-
чице, које су дошле из Бајине 
Баште (Анђела Јовановић) и из 
Сокоца (Марија Батинић). По-
ред њих на припремним утак-
мицама наступале су Анђела 
Тошић, Теодора Селаковић, 
Снежана Тошић, Јелена Ми-
лошевић, Магдалена Мићић, 
Исидора Тошић, Милена Вла-
соњић, Александра Пантовић 
(капитен), Катарина Митровић 
и Марта Раденовић. Одигране 
су три припремне утакмице, а у 
последњој је савладана Ивањи-
ца са 3:0.  

ПРВА Б ОДБОЈКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ

Одбојкашице “Златибора” на старту против “Паноније”
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Златиборски параатлетичар 
Александар Радишић освојио је 
сребрну медаљу у бацању чуња 
(класа Ф-51) на Државном пр-
венству Србије за параатлетича-
ре, одржаном у Крушевцу. Овај 
резултат представља велики ко-

рак напрет на нашег атлетичара, 
пошто је у претходна два наврата 
освајао бронзане медаље на зим-
ском првенству Србије.

–Изузетно сам задовољан пр-
вом сребрном медаљом на др-
жавном првенству, уз резултат 
од 27.46 метара. Ове године нас 
је коронавирус мало омео, тако 
да су нам сва такмичења одло-
жена. Зимус смо одрадили одли-
чне припреме, боравили у Бару, 
очекивало нас је такмичење у 
Сплиту, али је стицај околности 
такав… Било је тешко темпирати 
форму, јер нисмо знали када ће 

бити неко такмичење. Чак ни за 
ово првенство државе нисмо зна-
ли тачан датум до одређеног тре-
нутка – каже Радишић.

Ова година, због познатих окол-
ности, била је знатно сиромашнија 
када су спортска дешаванја у пи-

тању, па су тако отказана и такми-
чења на којима је Радишић плани-
рао учешће – Европско првенство 
у јуну, а потом и Параолимпијске 
игре у Токију. Током октобра ме-
сеца очекује га митинг у Горњем 
Милановцу, после чега следи дво-
недељна пауза, а затим и почетак 
припрема за наредну сезону. У 
марту месецу одржаће се Европско 
првенство, а за 2021. годину поме-
рене су и Параолимпијске игре.

Радишић је тренутно на 9. месту 
светске ранг листе и за наредну 
сезону очекује још боље резул-
тате.

ЧЛАНОВИ КК “РУЈНО” 
УЧЕСТВОВАЛИ НА ЛЕТЊЕМ 
КАРАТЕ КАМПУ У ЈАГОДИНИ

Тренинзи cа 
вршњацима 

из читаве 
Србије

ФК “РАД” СА НОВИМ ТРЕНЕРОМ ЊЕГУШЕМ 
ТРЕНИРАО НА „ШВАЈЦАРИЈИ“ 

Са Златибора у борбу 
за опстанак

Недуго по завршетку летњих припрема, фудбалери 
“Рада” још једном су се вратили на „Швајцарију“, корис-
тећи паузу у првенству. Овога пута, на Златибору су бо-
равили под вођством новог шефа стручног штаба, Зора-
на Његуша.

–Познато је да је Златибор идеално место за припреме 
спортиста. На „Швајцарији“ имамо сјајне услове за рад. На-
равно, потребно је време да се играчи и ја мало упознамо, 
битно је да нема повређених. Све иде по плану. Код сваке 
промене тренера долази нешто ново. Покушаћу да неке 
моје захтеве спроведем у кратком временском периоду. 
Чињеница је да нисам радио неколико година, али сам 
то време користио да се упознајем са новим трендовима 
у европском фудбалу. Користио сам свако путовање у Ев-
ропу за консултације са фудбалским радницима, највише 
у Шпанији – каже Његуш.

Примарни циљ Рада, који се налази на зачељу табеле 
биће борба за опстанак, а према речима тренера Његуша, 
не треба губити наду.

На „Швајцарији“ је недавно мини-припреме спровела 
и екипа “Чукаричког”, која је такође током лета на истом 
месту обавила главни део припрема за нову сезону.

Такмичари Карате клуба “Рујно” учество-
вали су на летњем карате кампу у Ја-

години. Једанест младих каратиста КК 
“Рујно” заједно са тренером Слађаном 
Вуловић имали су прилику да тренирају 

са вршњацима из целе Србије. Тешка си-
туација са пандемијом корона вируса у 
свету и код нас није спречила спортисте 
да се окупе и отпочну припреме за наред-
ну сезону. Полазници кампа су се окупили 

24.-29. августа и тренирали по упутствима 
селектора Аце Ћировића. Чланови клуба 
настављају редовно са тренинзима, јер у 
народном периоду почињу такмичарске 
активности.
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У КРУШЕВЦУ ОДРЖАНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ  
ЗА ПАРААТЕЛЕТИЧАРЕ

Сребро за Александра 
Радишића
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Најуспешнији такмичар 
прве етапе 60. издања 
бициклистичке „Трке кроз 

Србију“, чији је циљ био на Зла-
тибору, је руски такмичар, Ро-
ман Маикин, који је уједно био и 
носилац жуте мајице после пр-
вог дана. Друго место припало 
је Шпанцу, Рожеру Адрији Оли-
веирасу, који је понео и белу 
мајицу намењену најбољем 
младом возачу, а трећепласи-
рани је био Чех, Војтех Репа.

–Било је тешко. На неким де-
оницама било је заиста ризично 
ѕа многе такмичаре, али сам на 
том равнијем делу остварио ве-
роватно најзначајнију предност. 

Поготово ми је важна победа 
због тога што дуже време ни-
сам возио трке – каже Маикин.

Словачки такмичар, Јурај Бе-

лан, био је најуспешнији брдски 
возач и најуспешнији спринтер, 
те су му припале плава и црве-
на мајица.

Прва етапа овогодишње 
трке, у дужини од 170 кило-
метара, вожена је од Јахорине 
до Златибора. Носила је епитет 
„краљевске“ етапе и на њој су, 
према најавама, до изражаја до-
шли пре свега такмичари који су 
вични брдској вожњи.

–Ми се трудимо као најбољи 
домаћини етапе из прошле го-
дине да оправдамо то поверење. 
Радимо на томе да Златибор 
постане бициклистички центар и 
у том смеру развијамо и инфра-
структуру, како за неке локалне, 
тако и за међународне трке – ре-
као је председник Општине Чаје-
тина, Милан Стаматовић.

РОМАН МАИКИН ПОБЕДНИК ПРВЕ ЕТАПЕ  
„60. ТРКЕ КРОЗ СРБИЈУ“

Рус најбржи на  
стази од Јахорине  

до Златибора
Друго место припало је Шпанцу Рожеру Адрији 

Оливеирасу, a трећепласирани је био Чех Војтех Репа

БОГДАН ПЛАНИЋ ПОТПИСАО ЗА “МАКАБИ ХАИФУ”

Штопер из Чајетине у 
најтрофејнијем клубу Израела

Некадашњи капитен Стеауе из Букурешта (FCSB), Богдан Планић, нови је члан екипе “Ма-
каби Хаифе” из Израела. Иначе, Макаби је најтрофејнији клуб ове блискоисточне земље, 
са 12 титула првака. Штопер из Чајетине је током пролећа раскинуо сарадњу са румунским 
клубом, а претходно је носио дрес “Црвене звезде”, “Војводине”, “ОФК Београда”, “Жаркова”, 
“Слободе” и “Златибора”.
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У редовима ФК “Златибор” 
много је боља атмосфера, 
лакше се дише у односу на 

прва четири кола Линг Лонг Су-
перлиге Србије када су били без 
бодова. Од тада су нанизали ре-
мије на гостовањима “Вождовцу” 
и “Напретку” и остварили историјс-
ку прву победу против “Младости” 
са 1:0 голом Ифета Ђаковца.

Почетак низа од три утакми-
це без пораза поклопио се са 
повратком штопера Немање 
Анђелковића, што је, посебно је 

нагласио и тренер Предраг Риста-
новић, донело потребну чврстину 
и сигурност у одбрани.

Тежак распоред  
на почетку првенства

-Вратио сам се зато што волим 
овај клуб. Екипа је на почетку пр-
венства имала нешто тежи распо-
ред, прво гостовање потив “Спар-
така” који је при врху табеле, екипа 
“Чукаричког” је доста јака, “ТСЦ” је 
играо Европу, тек касније смо мож-
да имали мало лакши распоред. 
Играли смо кући против “Лучана”, 
против “Вождовца” “на крову” где 

мислим да је требало да добијемо 
утакмицу - каже Анђелковић. 

Историјска утакмица са “Парти-
заном” у осмом колу прекинула је 
низ добрих резултата “Златибора”, 
али су је обележиле судијске одлу-
ке. На Градском стадиону у Ужицу 
“црно – бели” су до јединог погот-
ка дошли из пенала, стрелац је био 
Бибрас Натко, а утисак је да је пе-
нал неоправдано досуђен. 

Прву шансу на утакмици у Ужи-
цу Београђани су имали у 14. ми-
нуту. Дуг пас до Асана који је ис-

коса покушао да изненади младог 
чувара мреже “Златибора”, Чу-
пића али је лопта завршила поред 
гола. У 25. минуту Марковић је са 
18. метара опробао свој шут али 
је и овог пута голман Чупић био 
на висини задатка. Наставили су 
“Партизанови” играчи да нападају 
а фудбалери “Златибора” су бо-
ребено и мотивисано отклањали 
сваку опасност испред свог гола. 
У 30. минуту Стојковић је из кор-
нера упутио директан шут на гол, 
али је лопта само окрзнула преч-
ку. Најбољу прилику у том делу 
утакмице имао је Ђаковац, а то 

је уједно и била прва прилика за 
“Златибор” на овој утакмицу,  који 
је  брзом полуконтром у соло про-
дору снажно шутирао, али је гол-
ман Поповић на време истрчао и 
скрену лопту у корнер. 

Пенал после корнера

У наставку сусрета тренер црно 
белих Станијевић у игру је увео Са-
дика и младог Стевановића у жељи 
да “парни ваљак” пронађе своју 
игру. Ређали су се напади “Парти-
зана” али је одбана Чајетинаца и у 

том делу утакмице фунционисала 
беспрекорно. У 59. минуту  Лазар 
Марковић је снажно шутирао са 20 
метара, али је и овај пројектил зар-
шио поред гола. У 62. минуту брза 
контра “Златибора”, Јањић са 25 ме-
тара снажно шутирао у горњи десни 
угао, али је голаман био на месту 
и послао лопту у корнер. У 80-ом 
минуту, после корнера, неко од од-
брамбених играча “Златибора” је 
по процени судија играо руком, а 
главни судија Широки је досудио 
једанестерац. Сигруран са беле ли-
није био је Натхо, голман је отишао 
у једну а лопта у другу страну. 

Уместо да главни утисци са пр-
вог такмичарског меча између 
чајетинског клуба и једног од два 
најпознатија фудбалска колектива 
у држави, буду фудбалски, после 
меча се највише коментарисало 
суђење. Тренер “Златибора” Пред-
раг Ристановић био је видно разо-
чаран на конференцији за медије 
после меча и рекао је да је његов 
тим незаслужено изгубио:

-Честитам мојим момцима на 
великој борби у којој сигурно нису 
заслужили да буду поражени. Не-
заслужена победа “Партизана”. 
Мислим да нас данас није побе-
дио “Партизан” него његова са-
општења претходних недеља. То 
је оно што имам да кажем, ништа 
више - изјавио је шеф струке екипе 
“Златибора”. 

Ристановић је после меча го-
ворио о притиску који је стварао 
“Партизан”, а током саме утак-
мице на званичном твитер нало-
гу клуба објављено је негодовање 
због поништеног гола у првом по-
лувремену.

Вредан бод у Ивањици

После пораза од београдског 
тима, “Златибор” је наставио да ос-
ваја бодове, јер је у деветом колу 
одиграо нерешено 1:1 против “Ја-
вора” у Ивањици. Овим резулта-
том екипа Предрага Ристановића 
дошла је до шестог бода у такми-
чењу и тренутно је на 18. месту на 
табели. Повео је “Златибор” про-
тив екипе из средине табеле у 11. 
минуту голом Василија Јањића по-
сле доброг ударца за 20-ак метара. 
Ипак, ивањички тим је до изједна-
чења стигао у 40. минуту, а стрелац 
је био Лука Радивојевић након што 
је остао сам у шеснаестерцу. У дру-
гом полувремену мреже су миро-
вале, резултат је - подела бодова у 
једном од дербија западне Србије.

Првог викенда октобра Златибор 
дочекује “Радник” из Сурдулице, а 
потом игра против “Инђије”, “Војво-
дине” и “Рада” ког води Златибору 
познато лице Зоран Његуш.  

ФУДБАЛЕРИ “ЗЛАТИБОРА” ПОСЛЕ ДЕВЕТ КОЛА НА 18. МЕСТУ У ЛИНГ ЛОНГ СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ

Победа против „Младости” и незаслужен 
пораз против „Партизана” у Ужицу

-Мислим да нас није победио “Партизан” него његова саопштења претходних недеља. То је оно 
што имам да кажем, ништа више - изјавио је шеф струке “Златибора“ Предраг Ристановић

Ф
от

о 
Ст

ар
сп

ор
т

Детаљ са меча против Партизана


