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У ВОД Н И К

Убрзани развој туризма на Златибору изискује све веће 
ангажовање локалног комуналног предузећа, које 
последњих година своје пословање усклађује са 
плановима локалне самоуправе, тежећи да пружи 
максималан допринос њиховој реализацији.

Ова све популарнија туристичка дестинација и својеврсна 
ваздушна бања, како је многи називају, из године у годину 
привлачи све више посетилаца са свих меридијана. Њихов 
први утисак је веома важан и можда пресудан у одлуци да 
ово место поново посете. Јединствена лепота природе 
златиборског краја је евидентна, али никако се не сме 
занемарити комунална хигијена и уређеност јавних 
површина, што туристи итекако запажају.

Због тога већина људи дели исто мишљење да лице једног 
места умногоме зависи од оних који брину о његовој 
чистоћи и уређености. Комунално јавно предузеће 
''Златибор'' Чајетина схватило је то на време, те свим 
обавезама које су му дате у надлежност приступа крајње 
одговорно и професионално.

Поред редовних активности на уклањању комуналног 
отпада, посебна пажња посвећује се уређењу јавних 
зелених површина и њиховом хортикултурном уређењу. 
Ови послови их додатно улепшавају и оплемењују, а то 
многима прво пада у очи.

Циљ нам је да многобројне бројне туристе дочекамо у 
најлепшем могућем светлу. Због тога је посао радника 
чајетинског комуналног предузећа далеко захтевнији и 
одговорнији у односу на друга предузећа у окружењу, а 
потврда томе су посете колега из суседних градова који 
радо преузимају модел рада какав се у нашој пракси добро 
показао.

Како на Златибору више нема вансезоне, стога ни паузе у 
обавезама овог предузећа, на уређењу Златибора, Чајетине 
и околних села ради се непрекидно, а сваки период године 
доноси нове активности. Рад наших запослених је и те како 

Срђан Пантовић
директор КЈП ''Златибор'' Чајетина

приметан – уређене зелене површине, пажљиво посађени 
и одржавани цветњаци, испражњене канте за отпатке, 
покошена трава, чисти путеви и улице у летњем и зимском 
периоду и још много тога. Они обављају тежак и одговоран 
посао и суграђани их често могу видети на нашим улицама. 
Дневно пешке прелазе и по неколико километара чистећи 
тротоаре, пешачке зоне, паркове…Без обзира на временске 
услове, празнике и викенде.

Примера ради, рекордан број туриста боравио је током 
новогодишњих и божићних празника на Златибору. Тада је 
Служба за одржавање чистоће на јавним површинама 
радила појачано, са већим бројем екипа задужених за 
централну зону Златибора. Тих дана количине комуналног 
отпада биле су неупоредиво веће од просечних, самим тим 
повећане и обавезе радника чистоће. Упркос томе екипа 
вредних људи успела је да Краљев трг, где су се у три дана 
одржавали музички концерти, као и простор око језера и 
локала у центру очисти до раних јутарњих сати и у 
најкраћем могућем року доведе у редовно стање. Иако су 
ове локације комуналним радницима биле приоритет, ни 
остали делови општине нису били занемарени.

Ипак, услед забране запошљавања и борбе са пандемијом 
број запослених у овом предузећу често је недовољан. 
Упркос томе, као и отежаним условима рада због короне, 
решење се увек изналази, а посао на терену никако не 
запоставља.

Не смемо заборавити ни на Зимску службу предузећа која 
даноноћно ради на чишћењу путних праваца како би сви 
путници несметано и без проблема могли доћи до својих 
одредишта. Позива и примедби суграђана увек има, али се 
трудимо да на време реагујемо.

Старање о хигијени, о проходности путева, зеленилу, 
расвети јесте пре свега посао комуналних радника. С тим 
што је неопходно да се суграђани као и сви посетиоци са 
пажњом опходе према околини и дају свој допринос у 
очувању њене лепоте.
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Популарна златиборска ''Голд гондола'' ушла је у другу годину свог рада. Протекли једногодишњи период 
донео је изузетно интересовање гостију Златибора за вожње овом јединственом атракцијом, за 

посебан доживљај најпосећеније планине с незаборавним погледом из ваздуха.

Тиме је, брже него што се очекивало, потврђена оправданост великих улагања општине Чајетина у ову 
капиталну инвестицију и остварена вишеструка корист за златиборски туризам. Оно што је 

постигнуто у првој години рада овде су сумирали и наредне активности најавили двоје посебно 
заслужних за стварање ''златне гондоле'': председник општине Чајетина Милан Стаматовић и 

директорка ЈП ''Голд гондола Златибор'' Бојана Божанић.

ПОНОСНИ НА
ПРВУ ГОДИНУ РАДА

''ГОЛД ГОНДОЛЕ''
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Отплаћен кредит
за гондолу, планови

за нова улагања
Председник општине Чајетина најављује градњу крака 
гондоле до врха Чиготе и замисао да се Златибор на такав 
начин повеже са Мокром Гором и Прибојском Бањом

– Општина Чајетина је крајем 2021. године исплатила и 
последњу рату кредита за ''Голд гондолу'', уз подршку од 
милион евра коју је обезбедила Влада Србије. 
Најамбициознија туристичка атракција Златибора доносиће у 
будућности приход који ће допринети додатним улагањима у 
туристички развој ове планине. Златиборска гондола, после 
нешто више од годину дана од званичног пуштања у рад, у 
могућности је да остварује чист профит.

Овим речима председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић сумира постигнуто у највећој инвестицији ове 
локалне самоуправе и успешан биланс једногодишњег рада 
најдуже панорамске жичаре на свету. ''Златна гондола'' сада 
злата вреди и упорност је победила сва оспоравања. Мада на 
почетку остварења ове замисли није било лако.

– У песимистичним прогнозама где су нас оспоравали и 
говорили да ћемо изградњом гондоле задужити чак и унуке, 
да ћемо довести општину у финансијске проблеме, ми смо 
ипак веровали и знали да је гондола један од најважнијих 
пројеката у последњих стотинак година на територији 
општине Чајетина. Позитивна искуства из европских земаља, 
које већ имају жичаре и слична превозна средства, служила су 
нам као примери добре праксе.

– Имајући средстава у буџету, уз подршку инвеститора, 
успели смо. Наша студија оправданости, настала на основу 
тадашњих показатеља, оспорена је у то време на 
републичком нивоу уз образложење да ова инвестиција није 
исплатива те да се мора радити нова, са лошијим улазним 
параметрима. Примера ради, рекли су нам да само 80.000 
путника можемо превести у току године, а по томе се и 
исплативост продужава на период од десет година. Али били 
смо истрајни и сада у првој години рада гондоле бележимо 
готово 300.000 превезених путника, пола милиона пролаза 
на капијама гондоле, а да притом, због короне гондола није 
радила пуним капацитетом. Уз то, гондолом се бесплатно 
превезло око десетак хиљада путника: наших пословних 
сарадника, партнера, група људи и деце којима смо 
поклонили бесплатну вожњу, здравствених радника који су 
били у ковид систему и, наравно, грађана који су учествовали 
у нашим мобама. Само током јануара ове године продато је 
више од 30 хиљада карата, што показује да интересовање за 
гондолу и даље расте.

Подсећа председник општине да идеја о градњи гондоле 
није настала случајно. Још је наш песник Љубивоје 
Ршумовић као мали нацртао лакомицу, нешто налик 
гондоли што би га превезло од куће до школе, да би лакше 
савладао брдско-планински терен. Данас, уз напредак 
технологија, а са потпором идеја наших предака, имамо на 
Златибору најдужу гондолу на свету. Захваљујући чијем 
успеху и изузетном интересовању туриста већ настају 
планови за нова слична улагања.

– Видевши да се на врху Торника стварају гужве, да 
капацитети стаза не могу да подрже толики број 
заинтересованих скијаша, дошли смо на идеју да урадимо 
још један крак гондоле, и то од средње станице до врха 
Чиготе. Тај планински масив има много могућности за 
скијање и адреналинске спортове, тако да ће нам стављање 
Чиготе у функцију бити један од наредних пројеката. Сада 
радимо идејно решење, за нови крак до Чиготе можда ћемо 
до краја године расписати тендер за набавку опреме. 
Надамо се да ће, поучени нашим искуством, наставак 
гондоле кренути ка Прибојској Бањи и Мокрој Гори. То је још 
раније била идеја да заједно радимо са општином Прибој, 
али и са Мокром Гором и Кустурицом. Можемо на овај 
начин да умрежимо Прибој и Мокру Гору, где би Златибор 
био база, што би свакако побољшало туристичку понуду и 
Прибојске Бање и Златара и Мокре Горе. То би била добра 
туристичка понуда регионалног карактера, са ауто-путем и 
аеродромом, у потпуности би се побољшала слика 
Златиборског округа. На тај начин би развој туризма и 
пољопривреде, уз индустрију у Ужицу, дао добре ефекте за 
Србију, што би био пример и за друга места. Ако сте 
економски независни, онда сте и ментално здрави и 
можете размишљати на прави начин о напретку. 
Златиборски округ би био позитиван пример, иако је сам 
Златибор замајац доброг пословања – изјавио је Милан 
Стаматовић.
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Људи су ресурс, 
напредак у сваком 

погледу
Златибор је гондолом отишао корак даље на светској 
туристичкој мапи, а раду ове панорамске жичаре сви 
запослени дају свој значајан допринос, истиче Бојана 
Божанић

Након више од деценије активности, рада, реализације 
идеја о изградњи златиборске панорамске гондоле, која је 
још негде шездесетих година 20. века била записана у 
стратешким плановима ове локалне самоуправе, пре 
годину коначно је угледала светлост дана.

Са великим поносом и задовољством директорка ЈП ''Голд 
гондола Златибор'' Бојана Божанић сумира постигнуто: – 
Већ у првих годину дана рада можемо се похвалити 
великим бројем посетилаца. Негде око 300.000 их се до 
краја 2021. возило златиборском гондолом, а такав тренд 
раста броја посетилаца је настављен и током јануара. Ова 

велика, изузетна атракција коју је сопственим средствима 
финансирала општина Чајетина привукла је, и пре него што 
је изграђена, огромну пажњу јавности. А ми смо самим 
отварањем, почетком рада и угођајем који смо пружили 
оправдали сву ту пажњу и фокус јавности на наш рад.
– Када се вратимо на период од пре десетак година када 
смо почињали и били само једна мала група ентузијаста 
верујућих да ће овај пројекат да успе, да ће да угледа 
светлост дана, па упоредимо са данашњом сликом како то 
све изгледа, како функционише, ја не могу да сакријем 
своје велико задовољство овим великим напретком и 
успехом. Свакако да нас оно што смо урадили ових годину 
дана, број људи које смо превезли, обавезује да радимо 
још боље и још квалитетније. Хтела бих да истакнем да нас 
чека још много нових пројеката, али свакако и много обука 
везано, не само за технички сектор, већ и за 
администрацију, јер оно што ми радимо као предузеће је 
свакако постављање неких нових трендова.

Директорка тог предузећа истиче да је Златибор отишао 
корак даље на светској туристичкој мапи управо овом 
гондолом: – То је била нека визија руководства која је 
остварена и свакако да је све оно што се дешава у 
предузећу, пре свега почевши од односа према путнику, 
госту, наше услуге, нових садржаја, али свакако и рекламе, 
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као и праћења апсолутно нових трендова у свему томе, 
неопходно како би се гондола даље развијала. У фокусу нам 
је путник, гост, посетилац, корисник наших услуга коме 
желимо да пружимо пуну пажњу и потрудимо се да ужива и 
доживи Златибор на другачији начин, у погледу из ваздуха. 
Задовољство ми је да кажем да у томе све колеге учествују 
и заиста ми је драго када видим да сви имају неке идеје и 
предлоге како бисмо и на који начин могли да унапредимо 
рад жичаре, наравно свако у неком свом домену.

Сви запослени, напомиње она, имају свој значајан удео у 
функционисању рада ове жичаре: – Као руководилац се 
не задовољавам тренутним стањем, већ планирам да се 
развијамо у новим правцима, односно да туристима који 
дођу на Златибор сваки пут понудимо нешто ново. Да 
могу да виде златиборска широка пространства на 
другачији и новативан начин, да се усавршавамо и 
пратимо светске трендове. Ми већ јесмо, знам, бренд за 
овај део Србије, али свакако морамо још више радити на 
томе и то ми је негде основни циљ: унапређење људских 
капацитета, људских ресурса, припрема неких нових 
кадрова, јер ће се ово предузеће свакако ширити и у 
смислу нових жичара о којима смо и раније говорили, 
али, са друге стране, и уређења простора за неке нове 
садржаје на траси гондоле.
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Досадашња велика улагања и успешан рад не значе да 
овде треба стати, предстоје нове инвестиције: – Једна од 
првих активности које ћемо урадити јесте покривање 
последње станице, као и набавка нових кабина која ће 
скратити време чекања на вожње, те у једном делу 
повећати капацитет наше гондоле. Након тога циљ нам је 
да радимо на уређењу станица. На почетној станици 
требало би ове године да се заврши управна зграда са 
додатним садржајима за госте: осим продаје карата ту ће 
бити угоститељски и комерцијални садржаји, различите 
активности за децу, скијашница...За Торник су у току 
припреме планске документације за изградњу објекта, 
видиковца и уређења простора који је изузетно 
атрактиван. Међустаница, као драгуљ са Рибничким 
језером одмах ту поред, захтева посебан ниво уређења у 
складу са природом, тако да ћемо идеју у том стилу и 
реализовати.

– Желим да истакнем да су људи оно што чини ову 
гондолу. Изузетно је задовољство, морам још једном да 
истакнем, што видим да је ово један тим који ради, 
расте, који се развија и жели да напредује. Тако да мени 
као руководиоцу, или сутра неком другом, свакако неће 
бити тешко да води ову фирму са таквом екипом људи 
која је уз њега – закључује Бојана Божанић.

ГОЛ Д  ГО Н Д ОЛ А
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ГОЛ Д  ГО Н Д ОЛ А

Обукама до 
беспрекорног 

функционисања 
гондоле

Након прве успешне године рада ''Голд гондоле'' прилика је 
да се сагледају изазови у техничком погледу, као и остварени 
предуслови да ова популарна атракција технички 
беспрекорно функционише. У ЈП ''Голд гондола Златибор'' 
подсећају да је током реализације пројекта велики изазов са 
једне стране била изградња најдуже панорамске гондола на 
свету делимично неприступачном трасом, постављање 36 
стубова и изградња станице поред Рибничког језера, а са 
друге стране одабир и обука радника који ће овај пројекат 
водити.

– Свакако да смо у том једном периоду током реализације 
идеје схватили да је веома мало људи који су имали додира 
са једном оваквом инсталацијом, тако да је из тог разлога 
било јако тешко наћи најстручније људе. Међутим у сарадњи 
са Французима, који су припремили план рада, обуке и све 
што је било потребно како би овај пројекат заживео, 
потражили смо стручне раднике и заиста, на моју велику 
радост, нашли велики број квалитетних људи који су били 
спремни да прихвате изазов и желели да буду део ове приче. 
Није било лако наћи људе са искуством на жичарама, и то не 
било каквим, али смо успели. Још једном истичем да смо од 
почетка стварали тим људи, што се показало као исправно и 
довело до добрих резултата, посебно у области руковања 
жичаром, у Техничком сектору – каже Бојана Божанић, 
директорка ЈП ''Голд гондола Златибор'' и додаје:

– Након првих обука са Французима, припреме, упутстава, 
процедура и правила које су на почетку морали да савладају, 
заиста су кренули да упознају читав систем у овом 
необичном превозном средству, јер гондола то свакако 
јесте. Велико ми је задовољство што данас након нешто 
више од годину дана рада могу да кажем да су заиста 
савладали све што је било потребно и те почетничке 
проблеме које смо имали. Јер не може се, свакако, све 
објаснити у једном тренутку, у три-четири недеље или у 
месец дана обуке, већ се кроз рад долази до стицања нових 
искустава у послу. Постали смо један тим и то ме јако радује, 
а видим након годину дана изузетан напредак у сваком 
погледу.

Радници ЈП ''Голд гондола Златибор'' морали су проћи и још 
увек пролазе читав низ обука како би били оспособљени за 
обављање свих послова које овако одговорно радно место 
захтева.

– Основу свега представља обука и полагање стручног 
испита за извршне раднике на гондоли, на основу чега су 
стекли сертификат за жичничаре. Поред ове основне обуке, 
сви извршни радници су стручно оспособљени за безбедан 
рад на висини, док је један број радника прошао и додатно 
оспособљавање за рад са опремом у електроенергетским 
постројењима. Такође, у складу са одредбама Закона о 
безбедности и здравља на раду, извршни радници ''Голд 
гондоле'' су прошли оспособљавање за безбедан рад, као и 
обуку за случај евакуације где су подршка на земљи Горској 
служби спасавања. У случају повреде, изненадне незгоде 
или обољевања, а како би правовремено могли ефикасно и 
на адекватан начин пружити потребну помоћ, обавезно су 
морали проћи обуку из прве помоћи.

– Планирано је да се обуке наставе, али и да се реализују 
студијска путовања како у Француску код наших партнера и 
обилазак инсталација које су они радили тако и на другим 
местима, у центрима који имају сличне гондоле. У циљу што 
бољег упознавања са радом у сличним предузећима. Ту могу 
да истакнем добру сарадњу са ''Скијалиштима Србије'' и да 
су бројне обуке рађене на Копаонику. Колеге са Копаоника 
долазиле су овде, а одлазили смо и на Јахорину где смо 
стицали нека нова искуства, обзиром да Олимпијски центар 
Јахорина последњих неколико година доживљава процват, 
те смо заиста имали од кога и да научимо и шта да видимо – 
каже директорка ЈП ''Голд гондола Златибор''.
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ЧАРИ СКИЈАЊА НА
''ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ''

ЧАРИ СКИЈАЊА НА
''ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ''

Д А Н И  С Н Е ГА  И  СУ Н Ц А

Обудовица одлична обуку ски-полазника

На стазама Обудовице, где се скија мноштво младих, саговорник нам је био Дејан 
Јовановић, менаџер ски-школе ''Пингвин''. Ова школа постоји од 2011. године и за 
протеклу деценију кроз њу је прошло више хиљада полазника свих узраста. ''Пингвин'' 
омогућава и рентирање ски-опреме на Обудовици и Торнику.

– Овде смо на стазама Обудовице која је одличан полигон за обуку полазника. Налази се 
у самом центру Златибора, опремљена је топовима за вештачко оснежавање, ту су и 
мини жичаре, потребна ски-опрема, постоје сви предуслови за обуку скијаша. Улагања 
општине Чајетина у уређење овог скијалишта су све приметнија. Сада је овде савремена 
улица са паркинг местима за возила, тако да је долазак на стазу много лакши – истиче 
Јовановић. додаје он, погодни услови за скијање. Свима ''златна планина'' пружа 
прилику за зимска уживања. На Обудовици су, углавном, они који почињу да се баве 
скијањем и овде могу потребно да науче.

– Полазници наше ски-школе су најчешће деца, али прилично има и одраслих. Овај 
терен намењен је углавном онима који желе добро да науче и временом да се скијају у 
Ски-центру ''Торник'', с којим је повезан гондолом – рекао нам је менаџер ски-школе 
''Пингвин''.

 Провод на Торнику и за сноубордере

На добро припремљеним и захтевним стазама Ски-центра ''Торник'' нису само многи 
скијаши, већ и сноубордери. Млади, храбри, окретни, својим даскама добро владају на 
стрмим странама. Разговарали смо са бордерима из Београда Петром и Марком 
Чуровићем о томе шта их овде посебно привлачи:
– Торник је одлично место за скијаше и сноубордере. Има и простора, утабаног снега, 
ради шестоседна жичара. Златибор као планина поред скијања нуди и много других 
садржаја, тако да је добар избор за зимски одмор. Сада је и путовање од Београда знатно 
скраћено, па је ово одлична база за боравак викендом. Наравно, за нас љубитеље зимских 
спортова потребно је што дуже продужити сезону – кажу Петар и Марко.

Имају и један практичан предлог: – Било би добро да овде постоји још нека стаза. Јер на 
Торнику уме да буде велика гужва, па је то додатни проблем за скијаше, али и за 
одржавање стаза које због тога брзо постану неравне – истичу ови бордери.

Пуна су ове зиме скијалишта Златибора: на Обудовици, у Ски-центру ''Торник'', на стазама Авантура парка... 
Снега и сунца у изобиљу, стазе одлично припремљене и жичаре у погону,доброг друштва не недостаје, а сва 
потребна опрема може се изнајмити. Младо и старо овде је на скијама. Док једни савладавају ту вештину, 

други с лакоћом силазе стазама и у проводу уживају.

Посебну вредност овогодишњој зимској понуди ''златне планине'' даје атрактивна ''Голд гондола''. Њене 
вожње омогућавају скијашима и бордерима да из центра лакше стигну на стазе Торника. С тим што укупан 

доживљај чини потпунијим богатство садржаја на све посећенијем Златибору, јединствен целодневни провод 
каквог нема на другим планинама. То су нам потврдили поједини скијаши и сноубордери с којима смо ових дана 

разговарали на стазама Обудовице и Златибора, питајући их у чему су чари скијања на ''златној планини''.
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Оптимални услови за скијање
у Ски-центру ''Торник'' 

Десетине хиљада посетилаца ужива током ове зиме 
у златиборском Ски-центру ''Торник''. Ово 
скијалиште без престанка ради од 24. децембра 
када је почела сезона, а временски услови, уз 
довољно снега, погодују за зимске спортове. 
Највећа посећеност била је од Нове године до 
Божића, мада овде пуно скијаша има током целог 
јануара и у првој половини фебруара.

Ове зиме су оптимални услови за скијање у 
ски-центру под највишим златиборским врхом. На 
стазама има до пола метра утабаног снега и на 
њиховом одржавању се ради пуним капацитетом, 
сваке ноћи у погону су три табача снега. Раде све 
стазе (Торник, Чигота, Крнево пландиште, Змајевац 
и Станкова раван), као и боб на шинама и покретна 
трака. Од жичара скијаше редовно превозе 
шестосед и ски-лифт, отворени су сви ски-путеви. Из 
центра Златибора до Торника лако и брзо се стиже у 
кабинама панорамске гондоле или у возилу уредно 
одржаваним главним путем поред Рибничког 
језера.

Посетиоци овог скијалишта су више него задовољни 
условима за скијање и добро припремљеним 
стазама. Кажу да су стазе добре, да жичара ради 
коректно и да је уживање зимске дане проводити у 
овом ски-центру. А о успеху сезоне говори и слика 
са паркинга код улаза у скијалиште где се сваког 
дана паркира од 300 до 500 возила из градова 
Србије и региона.

Зимско уживање са скијама и без њих

На врху Торника, где се кабине гондоле по завршетку вожње 
окрећу ка центру Златибора, затекли смо на скијама Ивана 
Божовића из Ариља. Та варош поред Рзава није далеко од 
''златне планине'', а Иван радо скија на овим стазама и 
редовно долази.

– Торник је модерно скијалиште са одличном 
инфраструктуром и додатним садржајима, тако да се на 
овом месту може уживати. Са или без скија, у шетњи, у 
угоститељским објектима, свуда је пријатно. Заиста немам 
замерки, чари скијања на Златибору увек ме привлаче – 
задовољан је Иван.

То што живи у оближњем месту представља погодност. – 
Велика је предност за нас из околине да посећујемо 
Златибор. Ми можемо доћи и на један дан, без додатних 
трошкова смештаја. А излазак на Торник сада је много 
једноставнији за скијаше. Овај врх модерно је повезан 
гондолом са центром Златибора – додаје наш саговорник.

Д А Н И  С Н Е ГА  И  СУ Н Ц А
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Током празничних дана и целог јануара десетине хиљада 
људи сливале су се из већих градова на Златибор у колонама 
возила. На целодневни провод, вожње ''Голд гондолом'', 
концерте на отвореном, скијање на Торнику и Обудовици... 
Изузетну посећеност ове зиме бележи најпосећенија српска 
планина, као у најбољим временима.

У том мноштву гостију има и оних који су на овај планински 
одмор повели своје кућне љубимце. С њима им је, кажу, 
овде пријатније, ужитак потпун. Прија човеку друштво верне 
животиње, прија и њој боравак у здравој средини.

Будући да последњих година све више туриста долази с 
кућним љубимцем, на Златибору су предузели послове да 
ово туристичко место постане ''пет френдли'' дестинација. 
Прилагођавајући се савременим потребама гостију, многи 
хотелско-угоститељски објекти у оквиру својих услуга нуде и 
вид ''пет френдли'' одмора.

Они који примају кућне љубимце својих гостију истакнути су 

сајту Туристичке организације Златибор. Број таквих повећан 
је у последње време. Читамо да су за ''пет френдли'' одмор 
сада доступни хотел ''Златибор Мона'', апартманска насеља 
''Златиборски конаци'', ''Краљеви конаци'',''Вип Каза'' и ''All 
seasons residence'', Каубојски град ''Ел Пасо сити'', гарни 
хотел ''Централ ин'', пансион клуб ''Сателит'', ''Грин хил 
апартмани'', вила ''Пина'', преноћиште са исхраном ''Алиби'', 
те коначишта ''Перла'', ''Дабић'', ''Сунце'' и ''Кристал''.

Поред набројаних, кућне љубимце на Златибору примају и 
многи приватни апартмани, о чему се информације добијају 
приликом резервације смештаја. Чине то и готово сви 
ресторани који имају баште. А као свако задовољство, и 
најам смештаја за псе додатно кошта. Али не превише, 
колико два пића у златиборским ресторанима. 

Ова планина, подсећају у Туристичкој организацији 
Златибор, обилује природним лепотама, стазама преко 
пространих ливада и кроз шумарке погодним за дуге шетње, 
идеалне уз друштво кућног љубимца.

С КУЋНИМ ЉУБИМЦЕМ
НА ЗИМОВАЊЕ
С КУЋНИМ ЉУБИМЦЕМ
НА ЗИМОВАЊЕ
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– Познато је да пси људима дарују пријатељство и одржавају 
нас здравим, јер захтевају шетње и боравак на отвореном. 
Самим тим доприносе смањењу осећаја усамљености и 
стреса. С обзиром на све што кућни љубимци пружају, људи их 
више него икада доживљавају као породицу и нерадо проводе 
своје одморе без њих – истиче Катарина Чубрак из Туристичке 
организације Златибор.

Ту блиску повезаност потврђују и туристи власници кућних 
љубимаца. Наши саговорници ових дана овде су били 
Новосађани Драгана и Александар Бјелица, њихове куце су 
две мађарске вижле (четворогодишњи Арон и деветогодишња 
Реа).

– Ми са кућним љубимцима живимо у Новом Саду, у Сремској 
Каменици, а овде долазимо једном месечно и за нас је ово 
празник, са псима проводимо наше слободно време. На 
Златибору смо у нашем смештају. До сада нисмо наишли да 
нам је неко направио проблем, ово је заиста ''пет френдли'' 
планина – рекао нам је Александар.

 

ЗЛ АТ И Б О Р  ' ' П Е Т  Ф Р Е Н Д Л И ' '  П Л А Н И Н А

Краљевске птице на Краљевом тргу

Нису само пси привилеговани да уз власнике бораве 
на Златибору. Овде је редован гост Краљевчанин 
Перица Милетић са својим соколовима, сивим и 
поларним. Те краљевске птице увек украсе 
златиборски Краљев трг. Перица је одгајивач, а 
поносни соколови широких крила, који му мирују на 
руци и погледе привлаче, бржи су летачи од других 
птица. – Код нас су соколови угрожени, зато их 
приказујем на посећеним местима. Поучавам 
неупућене како да те ретке птице буду сачуване – 
рекао нам је Милетић. Прошле зиме овде је био са 
сивом соколицом Азром, а ове је са поларном 
соколицом Нером, скупом и ретком птицом која 
води са Исланда и борави у хладним пределима. 
Перица те поларне гаји од пре две године.



ЗЛ АТ И Б О РО М  О В И Х  Д А Н А
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Панорамски точак
нова атракција

Златибора

Панорамски точак
нова атракција

Златибора
''Златна планина'', која током целе године нуди 
многобројне садржаје и вожње најдужом панорамском 
''Голд гондолом'', добила је ових дана још једну атракцију 
– вертикални панорамски точак.

Та јединствена атракција, постављена код улаза у 
туристички центар Златибора, нуди изузетан поглед с 
висине од 35 метара из 24 отворене кабине. Вожња 
панорамски точком траје од пет до десет минута. Током 
вечерњих сати овде се виде раскошни светлосни ефекти. 
Цена улазнице је 300 динара (може се купити уколико је 
особа/дете висине изнад 98 цм), а самостално коришћење 
панорамског точка могуће је за старије од 12 година.

Панорамски точак се налази преко пута хотела ''Олимп'' у 
оквиру парка који представља праву оазу за све љубитеље 
активног одмора, рекреације, вежбања на отвореном. 
Овде је уређен терен за кошарку, направљене су теретана 
са справама за вежбање и атлетска стаза, као и забавне 
справе ''Валцер шкољки'' и ''Гусеница'', намењене 
првенствено деци, а потом и старијима. Љуљашке, 
клацкалице, тобогани и друге справе за игру на 
располагању су најмлађим посетиоцима, што спортски 
парк чини мултифункционалним простором са мноштвом 
садржаја за целу породицу.

Вредни комуналци благовремено
чисте путеве и улице

Вредни комуналци благовремено
чисте путеве и улице

Најпосећенија планина Србије не оскудева снегом ове зиме, чему се 
највише радују многобројни гости који овде проводе свој одмор. 
Њиховом уживању у зимским садржајим умногоме доприноси и рад 
запослених у КЈП ''Златибор'' који су задужени за уређење 
туристичког центра Златибора и околине. Вредни и пожртвовани, 
они су током ових зимских дана предузели низ послова да у 
најкраћем року обезбеде проходност путева који су им дати у 
надлежност. Екипе зимске службе КЈП ''Златибор'' стално су на 
терену и раде на рашчишћавању путева и улица, а механизација се 
благовремено упућује где затреба. Обавља се редовно чишћење 
снега са путева, улица, тргова, тротоара... У вечерњим и раним 
јутарњим сатима уведени су редовни обиласци и подасипања због 
могућности стварања поледице. Према информацијама са терена, 
сви путни правци у нашем крају су проходни. Екипе ће бити 
ангажоване све док то временски услови буду захтевали, односно 
док трају падавине, истиче пословођа зимске службе КЈП 
''Златибор'' Владимир Лекић.

 



Промо-видео новогодишње атмосфере 
на Краљевом тргу
Промо-видео новогодишње атмосфере 
на Краљевом тргу
Општина Чајетина и ТО Златибор потрудиле су се да 
за посетиоце ''златне планине'' приреде 
незаборавне новогодишње концерте уз позната 
имена музичке сцене и одличном организацијом 
показале зашто је златиборски дочек један од 
најпосећенијих у нашој земљи и региону. А тај 
тродневни програм на Краљевом тргу прошао је у 
добром расположењу, уз песму, забаву и ватромет. 
Ове незаборавне тренутке с почетка године 
пратили смо, снимили и фотографисали како бисмо 
сликом и звуком најбоље дочарали и приближили 
тај новогодишњи провод. Нови промо-видео 
''Атмосфера на Златибору за новогодишње 
празнике'' налази се на званичном јутјуб каналу 
Туристичке организације Златибор и може се 
погледати на следећем линку: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=Zfd3fqs4zQw

Подводни свет Рибничког језера 
за ''Националну географију''

Подводни свет Рибничког језера 
за ''Националну географију''

Након што су прошле године истраживали Тавничко језеро, рониоци ронилачког 
клуба ''Свет роњења'' из Београда и Панчева били су недавно поново на 
Златибору. И то у подводном истраживању Рибничког језера. Они раде као 
фотографи и видео сниматељи за Националну географију Србије, истражују 
занимљивости подводног рељефа, флоре и фауне. По речима Иване Орловић 
Кранц, која је подводни фотограф, истраживање Рибничког језера показало се као 
једна од најзахтевнијих акција: кренули су с роњењем када је било 20 степени 
испод нуле, али су ипак снимили атрактивне кадрове. Истичу да су Рибничко 
језеро изабрали јер је различито од оних у којима су ронили. Има необичну 
наранџасту боју (захваљујући глиновитом терену) и помало подсећа на мексичка 
језера. Зарањање под лед није било безазлено, с тим што очекују спектакуларне 
снимке и сјајан материјал за ''Националну географију''. Истраживање је обављено 
захваљујући помоћи општине Чајетина, ЈКП ''Водовод Златибор'', ЈП Голд гондола 
Златибор'', ИБ центра, ТУ Гостиље и домаћинства Филиповић.

Златиборски мотиви Душана Старчевића
у галерији Културног центра

Златиборски мотиви Душана Старчевића
у галерији Културног центра

Предели Златибора, давнашње брвнаре, пропланци с четинарима, али и други мотиви из овог дела Србије могли су се видети у 
првој половини фебруара на изложби у галерији Културног центра Златибор. Реч је о делима ужичког уметника Душана Старчевића, 
чијих пола века стваралаштва пре свега обележава техника акварела. То је његова замка за светлост у воденим бојама, како су је 
ликовни познаваоци назвали. Старчевић је, подсећамо, минуле јесени изложбом у Градској галерији у Ужицу и објављивањем 
монографијом ''Пут у светлост'' означио приближавање свом полувековном уметничком јубилеју (прву самосталну изложбу имао 
1973. године). Ова поставка на Златибору, по избору дела налик ужичкој, донекле истиче златиборске мотиве којима је аутор (као 
лепотама реке Дрине и сличним завичајним бисерима) одавно посвећен. Изложбу Старчевићевих дела у галерији Културног 
центра организовали су чајетинска библиотека ''Љубиша Р. Ђенић'' и Туристичка организација Златибор.

ЗЛ АТ И Б О РО М  О В И Х  Д А Н А

14. w w w. z l a t i b o r. o r g . r s



ХАРМОНИЈА АМБИЈЕНТА И УКУСА У 
''ГАСТРО БАРУ ЦЕНТРАЛ ЗЛАТИБОР''
ХАРМОНИЈА АМБИЈЕНТА И УКУСА У 
''ГАСТРО БАРУ ЦЕНТРАЛ ЗЛАТИБОР''

''Гастро бар Централ Златибор'', који послује у оквиру хотела 
''Централ Ин Златибор'', отворен је 2019. године. Осмислили су га 
енергични и млади људи, представља први гастро бар у туристичкој 
понуди ''златне планине''. Осмишљен је са идејом да новим 
савременим концептом створи незаборавну хармонију јединственог 
амбијента и укуса за сваког госта.

''Гастро бар Централ Златибор'' лоциран је у самом центру Златибора, 
али одвојен и сакривен од гужве главног шеталишта, па гостима нуди 
миран и пријатан амбијент за уживање са друштвом и пријатељима, 
уз омиљену храну и пиће.

Препознатљив је по јединственој понуди интернационалне кухиње 
код које се издваја ''Напуљска пица''. Овде је праве по 
традиционалном италијанском рецепту са киселим тестом и пеку у 
пећи на дрва, на температури од преко 400 степени.

Познат је и ''Централ Ин стек-месарев стек'' или како га зову локални 
месари ''краљица одрезак''. Док ''Гастро бар Централ Златибор'' овај 
одрезак није убацио у своју понуду месари су тај комад меса чували 
за себе. Препорука њихове кухиње је да се тај одрезак спрема до 
нивоа печења ''medium rare''. Златиборски бранч, који је спој доручка 
и раног ручка, овде сервирају по принципу бифе стола на коме се 
могу наћи разноврсни специјалитети, од комплет лепиње из пећи на 
дрва до сушија.

Кажу да је ''Гастро бар Централ Златибор'' нешто што је морало да се 
деси на већ богатој гастрономској сцени Златибора. Код њих и 
најчешћи гости ''златне планине'' увек могу пробати нешто ново из 
садржајне понуде хране и пића.

З А Л О ГА Ј И  ЗЛ АТ И Б О РА
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Издваја их то што им на свакој позицији раде особе које су 
прошле специјализоване обуке. Од самог јутра гостима кафу 
спремају баристи, бартендер припрема омиљени коктел, а 
сомелијер (Bartenders 710, WSET,  SERSA обуке ) увек је на 
услузи за препоруку вина или неког другог пића, цигаре новог 
или старог света. Предност када посао у бару обављају 
обучени људи који имају слободу у раду је то што у сваком 
тренутку могу смислити неко ново пиће. Зато неки од наших 
сталних гостију имају коктеле са својим именима (Rade Colins, 
Johan Old Fashioned, Džon sour). Резултат оваквог приступа раду 
је увек задовољан гост.

Што се тиче понуде пића, ''Гастро бар Централ Златибор'' може 
понудити преко 20 етикета врхунских српских ракија, од којих 
већину чине ракије од шљиве, посебно одабране од тима 
''Гастро бар Централ Златибор''. У понуди је преко 20 сингл малт 
вискија из свих регија Шкотске, поред њих ту су и вискији из 
Америке, Јапана, Канаде и Ирске. Што се тиче џинова, као 
растуће категорије пића у целом свету, овде се увек може наћи 
минимум седам различитих етикета.

Уз велики избор кубанских и некубанских цигара, у гастро бару 
препоручују румове са Барбадоса, Јамајке, Венецуеле, 
Доминиканске Републике и наравно Кубе. Ту је и велики избор 
разних текила. Целу ову понуду употпуњује винска карта од 37 
етикета свих стилова вина из Француске, Италије, Шпаније, 
Немачке, Македоније и наравно Србије.

''Гости нас, пре свега, воле због особља које даје посебну 
топлину нашем гастро бару, због самог амбијента и избора 
музике (четвртак и субота је музика уживо) који је прилагођен 
добу дана, и наравно због комплетне гастрономске понуде'', 
истичу у ''Гастро бару Централ Златибор''.

З А Л О ГА Ј И  ЗЛ АТ И Б О РА
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''АРИА КЛУБ ЗЛАТИБОР'' НОВИ КУТАК
ЗА ПРАВО УЖИВАЊЕ

''АРИА КЛУБ ЗЛАТИБОР'' НОВИ КУТАК
ЗА ПРАВО УЖИВАЊЕ

Смештајна понуда ''златне планине'', 
прилагођавајући се захтевима туриста, 
постала је богатија за оазу мира и уживања 
– комплекс ''Ариа Клуб велнес & спа 
Златибор''.

Новоотворени објекат налази се у мирном и 
пријатном делу Златибора, недалеко од 
центра. Локација је идеална, ушушкана за 
оне који желе мир и бег од гужве, а погодна 
и за оне који уживају у урбаном делу 
Златибора, јер за свега неколико минута 
могу се наћи у жижи дешавања.

Посматрањем ентеријера новоотвореног 
комплекса ''Ариа Клуб Златибор'' може се 
открити још један луксузни комплекс ове 
''златне планине”. Цео комплекс ''Ариа Клуб 
велнес &спа Златибор'' је потпуно нов. 

ХО Т Е Л И  ЗЛ АТ И Б О РА
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Модерна опремљеност, комфор, удобност одликују 
целокупан смештајни капацитет.

У склопу свих апартмана налазе се дневна и спаваћа соба, 
кухиња, купатило и тераса са погледом на природу и 
миран део Златибора. Паркинг простор испред зграде 
бесплатан је за госте.

Како се налази недалеко од самог центра Златибора, сва 
туристичка дешавања овде су надохват руке. Све оне који 
ипак одлуче да остану у модерно опремљеним 
апартманима чека богата услуга и пратећи садржај. Поред 
модерно и функционално опремљених апартмана, пружа 
и услуге ''велнес & спа центра'', као и теретане. У ''велнес 
& спа центру'', који поседује базен, финску сауну, парно 
купатило и хидромасажну каду, гости могу опустити своја 
чула и "напунити батерије".

Како би гостима који бораве у ''Ариа Клуб'' апартманима 
боравак био што пријатнији, ''Ариа'' кухиња ради за њих. 
Могу уживати у златиборском доручку, а љубазно особље 
ресторана и лоби бара учиниће угођај потпуним.

Свакоме ко жели угодан и садржајан одмор са својом 
породицом, опуштајући викенд са пријатељима и слично 
''Ариа Клуб Златибор” ће својом понудом, стручним и 
насмејаним особљем испунити и више од очекивања. 
Водећи се мисијом да сви посетиоци осете удобност и 
топлину као у свом дому.
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ФАМИЛИЈА СМИЉАНИЋА 
СА 16 СВЕШТЕНИКА 
И НАЈСТАРИЈА ЦРКВА

ФАМИЛИЈА СМИЉАНИЋА 
СА 16 СВЕШТЕНИКА 
И НАЈСТАРИЈА ЦРКВА

Није лако ни пребројати прохујале године од 1764. кад је у 
Сирогојну настала црква Светих апостола Петра и Павла, а 
она од тада никад није престајала да служи и окупља вернике 
из тог и околних златиборских села. Везујући за себе и 
познату свештеничку лозу Смиљанића (Цмиљанића), која је 
током минулих два и по века дала чак 16 свештеника.

О дугом трајању нашег народа и вере мало шта у овом 
планинском крају тако верно сведочи као црква у Сирогојну. 
Невелика, а најстарија сачувана на златиборском подручју. У 
њој је 1764. своје прве радове створио познати зограф 
Симеон Лазовић, који је са сином Алексијем потом 
иконописао десетине храмова по српским земљама. О том 
свом делу Симеон је оставио запис на царским дверима 
сирогојнске цркве, где се у ктиторском делу чита да је ктитор 
храма био протојереј Георгије Цмиљанић, у овом запису 
наведен као ''начелник целе обитељи'', њен зачетник и 
оснивач у времену у коме је црква саграђена и украшена.

О овоме је писала Зорица Златић Ивковић у публикацији ''250 
година цркве Светих апостола Петра и Павла у Сирогојну''. Ту 

дознајемо да култно место на коме се уздиже зидани храм 
чува остатке још од времена Немањића, кроз столећа 
робовања под Турцима. Црква, којој је сада већ 258 година, у 
два наврата је детаљно обнављана. Дочекала је без већих 
поправки од оснивања прву велику обнову крајем 19. века 
(завршену 1891.). По Великом рату за сирогојнски храм 
ужички уметник Михаило Миловановић урадио је 1922. три 
спомен-плоче са рељефним представама ратника, откривене 
те године на Видовдан када је у Сирогојну др Арчибалд Рајс 
одржао пригодан говор. Следећа велика обнова цркве била 
је деведесетих година 20. века, током које је задржан и 
заштићен изглед те богомоље с краја 19. столећа.

Познато је да се надомак ове цркве, на северним странама 
истог брега, налазе сеоске окућнице настале преношењем 
старих златиборских брвнара. То је Музеј ''Старо село'' који 
чува традицију нашег народног градитељства и обичаја. 
Сирогојнска црква и овај музеј, као јединствена целина, 
законом су заштићено културно добро од изузетног значаја.

Што се тиче поменуте свештеничке лозе, њен родоначелник 
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је ктитор ове цркве Георгије Цмиљанић. О њему Зорица 
Златић Ивковић пише да је потомак досељеника с Косова 
који су крајем 17. века у време Велике сеобе жена и деце, 
без мушких глава, бежећи ка северу стигли на Златибор и 
ту се настанили. Већ у другој генерацији међу потомцима 
Цмиљане, која их је са јетрвама Ојданом и Јасном довела у 
златиборско село Љубиш, појавили су се и први 
свештеници.   

''Осам генерација разгранате фамилије љубишких 
Цмиљанића и потоњих Смиљанића досељених у Равни крај 
Сирогојна дало је чак 16 свештеника, а  већина међу њима 
опслуживала је током протеклих столећа парохијски храм 
Светих апостола'', наводи ауторка поменуте публикације, 
додајући да се у сачуваним синђелијама из 1785. и 1792. 
помињу свештеници Милутин Цмиљанић (Георгијев брат) и 
Тома Јовановић (потомак Јована Цмиљанића) из Љубиша, 
као и Филип Радуловић из суседног Гостиља.

''Смењивали су се на служби, за певницом, у олтару и на 
парохији свештеници фамилије Цмиљанић из Љубиша, а 
од средине 19. века њихови потомци Смиљанићи 
досељени у село Равни како би били ближе Сирогојну. Уз 
њих су у подели територије и обавеза учествовали и 
представници гостиљских свештеничких фамилија 
Радуловића и Туцовића''.

Уз многе знане свештенике лозе Смиљанића, цењене у овом 
крају, свакако да је најпознатији прота Милан Смиљанић 
(Равни 1891. – Сирогојно 1979.), учесник Балканских ратова и 
НОР-а, посланик, први министар пољопривреде у 
послератној Влади Србије. Био је уважен и упамћен у народу 
(чије је досетке и анегдоте бележио, па у књигу ''Узгредице'' 
преточио), а после смрти сахрањен у породичној гробници у 
порти цркве у Сирогојну.
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