
П о с е т и т е  н а с  :
w w w . z l a t i b o r . o r g . r s

Б р о j  1 9  |  ј у л  2 0 2 2 .

Е лек т р онск е  новине
Т У Р ИС Т ИЧК Е  ОР ГА НИЗА ЦИ jЕ

З Л АТ И Б О Р

ФОНТАНА НА ЈЕЗЕРУ 
СВЕТСКА АТРАКЦИЈА

''ЗАНА'', ''ФРАЈЛЕ', НИНА БАДРИЋ
И ДРУГИ НА КРАЉЕВОМ ТРГУ

''ЗАНА'', ''ФРАЈЛЕ', НИНА БАДРИЋ
И ДРУГИ НА КРАЉЕВОМ ТРГУ

ХОТЕЛИ 
ЗЛАТИБО

РА

''АГАПЕ''

СЕРДАР МИЋИЋ И
ЊЕГОВ КОНАК У ЧАЈЕТИНИ

СЕРДАР МИЋИЋ И
ЊЕГОВ КОНАК У ЧАЈЕТИНИ



З Л АТ И Б О Р

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

У ВОД Н И К

РАЈСКА ВИСОРАВАН
ПОД ЗВЕЗДАМА
РАЈСКА ВИСОРАВАН
ПОД ЗВЕЗДАМА

''Зелен чворе Златиборе изнео си своје дворе
изнад земље, реке, горе са звездама да говоре,
да из тога речног сјаја приказују слику раја“

Овако је песник између два рата видео рајску висораван под 
звездама. А многи су певали о Златибору, који је најопеванија 
планина у окружењу. 

Дође овде млади краљ Обреновић августа 1893. године. 
Златиборци као чазбени људи краљевски угостише свог владара. 
Дођу девојке из околних села у народној ношњи, певале су и 
играле док се краљевска свита гостила златиборским 
ђаконијама. Причала је својевремено моја бака да је са својом 
породицом певала песму из вика: 

''Сеја сеју на Златибор звала
Хајде сејо да видимо краља“.

Ручак је био приређен код извора хладне воде на месту 
Кулашевац. Одушевљен дочеком, краљ Александар обећа 
својим домаћинима да ће на том месту подићи чесму од 
квалитетног материјала, као успомену на свој боравак на 
Златибору. Одржао је краљевско обећање и ево те Краљеве 
чесме која и данас гргољи историју Златибора, шумећи прича о 
ратовима, а највише о развоју туризма и о гостима свих сталежа.

Мудри Златиборци одредише ту 1893. годину за званични 
почетак организованог туризма на Златибору. У 20. веку 
''златна планина'' је стекла афирмацију лепог туристичког краја 
и најбољег климатског лечилишта у Србији, али подаци о 
боравку првих гостију датирају из далеке прошлости. Један 
документ из породичне архиве инж.Милана Јањушевића из 
Ужица указује да је први до сада познати туриста на Златибору 
био његов предак Хаџи Никола Селак, који је 1750. године 
саградио колибу у Водицама. Следећих седам година овај 
богати сарајевски трговац проводио је лета у свом летњиковцу 
и уживао у чарима Торника, Чавловца и Муртенице.

Испод северних падина Торника простиру се романтични 
предели Рибнице. На размеђу 19. и 20. века Рибница постаје 
туристичко насеље, рекли бисмо и претеча здравственог 
туризма. У једној репортажи у Трговинском гласнику 1904. о 

Жарко Божанић
културни и туристички посленик Златибора

Рибници је написано: ''Ту је први пут један ужички адвокат 
направио колибу где је са породицом проводио јул месец 
сваке године“. Реч је о адвокату Алекси Поповићу који у 
''Политици'''1905. пише: ''Оздрављење сина дало ми је 
повода те одмах идуће године подигох неколико зграда 
од борових брвана и тамо од тада сваког лета идем са 
породицом. Сада у Рибници има лепо озидана механа, 
купатило и више дрвених зграда. У последњих неколико 
година има прилично посетилаца''.

У наше доба све је другачије: преко рибничких пашњака и 
језера које је бисер Златибора прелазе кабине најдуже 
панорамске гондоле на свету. То је феномен своје врсте да 
гост са висине, из посебне перспективе, ужива у чарима 
Златибора. А планина се развија незамисливом 
прогресијом, општина Чајетина успева инфраструктурно да 
прати овај развој. Нема разлога да се приговара 
урбанизацији, јер дуж златиборских предела и у 
златиборским селима има простора за старе и младе.
 
Смисао у туризму, било смештајем или понудом својих 
производа, налазе и златиборска села, повезана 
асфалтним путевима. Сирогојно с плетиљама прешло је 
својевремено границе Југославије. Прочуо се и Мачкат с 
чувеном пршутом  и ''Пршутијадом'', Шљивовица са 
сајмом домаће ракије, Рожанство изворном 
песмом...Свако село има своју манифестацију. Отиђи, 
поштовани читаоче, у Јабланицу на сеоски вишебој, види 
цркву брвнару и собрашице, посети први спомен-камен у 
Великом рату подигнут мајору Луковићу. 

Има Златибор и три незаборавна уметничка бисера: Божа, 
Ћупа и Влада. Они су с пуно љубави опевали и осликали свој 
Златибор. Ћупо у стиху пише Божу: ''Вече, запад у пламу. Са 
Торника рику бика гледам у раму. Врх Чиготе оштар као 
кама, Кумова слама. Златибор цео пред нама расте из рама“.

Некада ће неко причати како је грађена гондола, 
скијалишта на Торнику, како се ових година развијао 
туризам... А развијао се снажно и нека буде берићетно. 
Нека се памти да је цео тај развој подржала општина са 
својим јавним предузећима и установама.
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ЗЛАТИБОР ДОБИО ЈЕДИНСТВЕН СПЕКТАКЛ 

ФОНТАНА НА ЈЕЗЕРУ 
СВЕТСКА АТРАКЦИЈА
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ЗЛАТИБОР ДОБИО ЈЕДИНСТВЕН СПЕКТАКЛ 

Општина направила 
бисер од запуштеног 

језера
Председник општине Чајетина Милан Стаматовић 
говорио је за наше е-новине о значају мултимедијалне 
фонтане коју је на Дан општине званично пустио у рад. По 
његовим речима, ово је важан нови садржај за све који 
долазе на Златибор и овде проводе време, могућност да 
бесплатно уживају у тој јединственој атракцији. 

– Фонтана је једна нова понуда за Србију. Додатни садржај 
где ће на воденом екрану на језеру моћи да се приказују 
биоскопске пројекције и пројекције за децу. Надам се да 
ће она допринети повећању броја посетилаца, а то 
аутоматски значи бољу зараду и профит за све који се баве 
туризмом и угоститељством на Златибору.

Председник општине напомиње да је фонтана поклон од 
значајних инвеститора који су градили објекте на овој 
планини, а да је локална самоуправа тај новац од накнаде 
за уређење грађевинског земљишта преусмерила у општу 
корист. – Ту мислим на три значајна инвеститора. ''Галенс 
Инвест'' је саградио хотел са пет звездица ''Златибор'' 
уложивши у њега преко 50 милиона евра, што је огромно 
улагање,  запослиће око 200 људи. Исто тако и ''Пионир'' 
Суботица који је направио хотел с пет звездица ''Торник''. 
А ту је и фирма ''Балкан ченс''која гради и апартмане и 
апартхотеле. Они су заједно с нама накнаду за уређење 
грађевинског земљишта определили у општу корист и 

Општина Чајетина, једна од најразвијенијих у Србији, 
обележила је крајем јуна свој општински празник низом 

садржаја: од ''Видовданских културних свечаности'' и 
витешких признања за заслужне, до свечане седнице 

Скупштине општине на којој су додељене повеља, 
плакете, новчане награде и дипломе истакнутим 

појединцима и колективима.
 

А догађај који је изазвао посебну пажњу био је пуштање у 
рад мултимедијалне фонтане на обновљеном језеру у 

центру Златибора, атракције светског нивоа какве нема 
у Србији. Опремљена је савременим светлосним, звучним и 
ласерским ефектима, док водоскоци достижу висину до 18 

метара. Свечани почетак њеног рада означио је 
председник општине Чајетина Милан Стаматовић, 
рекавши да ће фонтана, поред златиборске гондоле, 

представљати још једну светску атракцију Златибора. 
''Ово је круна активности општине током ове две године 
када смо успели да реновирамо језеро и пратеће садржаје 

у његовом окружењу'', изјавио је он, док је фонтана на 
воденом биму изнад површине језера стварала 

спектакуларну слику дешавања са Краљевог трга.

Аутор пројекта фонтане је Милан Кулић, а радове на 
сценском, декоративном и општем осветљењу извела је 

београдска фирма ''Фина техно лед''. Инсталирана је 
опрема познатих светских произвођача у овој области: 

компанија ''ХБ ласер'' из Немачке и ''Игуцини'' из Италије.    
Након те свечаности концерт на позорници Краљевог 
трга, пред многобројном публиком, одржали су Биља 

Крстић и  ''Бистрик оркестар''.
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инфраструктуру. То је једна добра синергија између 
локалне самоуправе и инвеститора. Подсетио бих да 
бројни инвеститори који долазе на Златибор знају јасна 
правила, зато и плаћају, па се предвиђеном динамиком 
пуни буџет општине Чајетина. Ми у локалној самоуправи 
схватили смо да морамо да будемо сервис грађана, 
стално на услузи, тако се и понашамо. Овакав однос даје 
резултате, а то је најбоље видљиво по буџету општине 
Чајетина и развоју инфраструктуре. Буџет општине из 
године у годину расте – рекао нам је председник 
Стаматовић.

На подсећање како је ранијих година језеро дуго било 
запуштено, пре него што је дошло у надлежност локалне 
самоуправе, и питање да ли је овим уређењем, за које се 
одавно залаже, испуњена и његова лична велика жеља, 
председник општине одговара: – Наравно да је испуњена. 
Ми смо језеро комплетно реконструисали, подигли ниво 
воде за један метар. Оно данас има потпуно друкчију 
слику: јасну, чисту и бистру воду. Језеро на Златибору од 
свог оснивања никад није било овако зелено и прозирно, 
а видите да данас стварно изгледа као један бисер. Ми 
смо ту уложили огромна средства: да га заштитимо од 
бујичних вода, одведемо површинске воде, направимо 
опточни канал и урадимо те инсталације које су веома 
скупе. Тиме смо успели и да заштитимо објекте од 
поплаве. Раније кад се топе снегови биле су велике 
поплаве у тржном центру, па смо плаћали огромне 
одштете. Сада су ти објекти потпуно заштићени. Река 
Обудовица била је замрла, без живота, а сада је поново са 
живим светом. Дакле, општина Чајетина је направила 
бисер од језера које је било запуштено. 

Мултифункционални 
парк огромних 

могућности
Стручњак београдске фирме ''Фина техно лед'' Милан 
Кулић аутор је пројекта мултимедијалне фонтане на 
златиборском језеру. Из разговора с њим сазнали смо да 
је овај захтеван пројекат осмишљен пре две године, те да 
је, уствари, реч о мултифункционалном парку чији главни 
садржај је фонтана.
 
– Састоји се из више сегмената. Рецимо, ''Air flow'' чине 
две велике фонтане које, поред тога што имају 
декоративну функцију, такође пречишћавају воду, и то 
тако што се вода меша с ваздухом. Посебан сегмент су два 
џета (сударају се млазнице) са именима Тара и Златибор 
(место где се вода игра, плеше) – објашњава Кулић.

Помиње и такозване ''штапове'', који су овде на Златибору 

ЗЛАТИБОР ДОБИО ЈЕДИНСТВЕН СПЕКТАКЛ 

први пут код нас употребљени у води, представљају 
имитацију трске и осветљени су (реч је о оптичким 
кабловима). Брана језера је осветљена како би се добиле 
дубине, а када приђемо ствара нам илуминацију да смо на 
води.

– Главна фонтана је мултимедијална, јер омогућава разне 
медијалне садржаје преко ласера и видео пројектора. На 
воденом биму, дугачком 30 а високом 10 метара, може 
уживо да се емитује видео пројекција, као и она унапред 
припремљена. Ту су 23 млазнице воде, од којих 12 иде 
равно у висину, а 11 су плешуће. На дну језера налази се 
звездано небо са 200 светлосних тачака. Око језера су 
мотиви ''Стаза љубави'' и ''Дечја стаза''. А на Краљевом 
тргу се налазе светлосни гобови са мотивима Златибора, 
као и мотивима одређених манифестација, празника, 
дечјим и другим – објашњава техничке појединости овај 
стручњак, закључујући:   

– Велика је предност што Златибор поседује пре свега 
јединствену природу. Она у склопу са светлосним 
ефектима формира амбијент који ствара емоције, где 
поред тога посетиоци доживљавају динамички спектакл у 
самом језеру са чистом изворском водом. Нагласио бих да 
је битно одржавање ове фонтане, као и да су могућности 
огромне у смислу пројектовања видео материјала, 
светлосних ефеката, стварања јединственог доживљаја и 
да ће се временом радити на томе. 

Искорак у туристичкој 
понуди Златибора

Импресивна фонтана изузетних могућности, јединствена 
код нас, права је атракција за најпосећенију планину 
Србије, сматра директор Туристичке организације 
Златибор Владимир Живановић.
 
– Летња понуда Златибора, коју смо успешно представили 
уочи сезоне на трговима двадесетак наших градова, 
добила је овим додатни садржај, и то на светском нивоу. 
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Раскошне светлосне, видео и аудио могућности 
мултимедијалне фонтане свакако ће заинтересовати 
посетиоце ''златне планине'', и младе и старе. Управо 
један овакав спектакл на води приличи туристичком 
центру који има амбиције да буде посебан и 
препознатљив и ван граница наше земље. Значајан 
такав искорак направљен је са ''Голд гондолом'', 
најдужом једножичном на свету, а сада је и фонтана 
атракција какве се срећу у светским метрополама  – 
истиче Живановић. 

Кључни потез, додаје он, направила је општина Чајетина 
потпуном реконструкцијом језера  на Златибору, када је 
обимним радовима од занемарене водоакумулације у 
центру планине створено прелепо ''горско око'', прави 
туристички бисер. Фотографије уређеног језера сада су 
међу најчешће објављиваним на друштвеним мрежама. 
А с призорима нове вишенаменске фонтане то ће бити и 
израженије, што се већ показало приликом отварања 
када су њене слике обишле свет, истиче Живановић. 

Фонтана као оне у 
Дубаију и Лас Вегасу

Новом фонтаном на златиборском језеру одушевљена је 
и Такако Сакаи из Јапана, која као стручни консултант 
ради у Туристичкој организацији Златибор у име 

ЗЛАТИБОР ДОБИО ЈЕДИНСТВЕН СПЕКТАКЛ 

Јапанске агенција за међународну сарадњу "Japan Inter-
na�onal Coopera�on Agency'' (JICA). 

– Сматрам да је ова мултимедијална фонтана 
јединствена у свету. Заиста ми се допало истицање 
српске заставе уз химну на почетку отварања. 
Импресивно је уживати и уз пејзаже Златибора који се 
пројектују на екрану на самом језеру – износи она своје 
утиске и додаје: 

– Поред екрана од водене паре, пажњу свакако 
привлачи перформанс који формирају водени млазови. 
Сличне фонтане у свету видела сам у Дубајиу и Лас 
Вегасу, с тим што је њихов фокус више на кретање 
фонтане, док ова златиборска поседује и могућност 
импресивне видео пројекције. 
 
Писали смо да је Такако након дипломирања на 
Факултету за компаративну културу Универзитета 
''Софија'' у главном граду Јапана стекла импресивно 
радно искуство: од посла у радио станици, па у 
издавачкој кући, затим у Националној туристичкој 
организацији Јапана, до маркетинг менаџера за Хаваје, 
учествовања на међународним промоцијама, послова у 
оквиру олимпијског комитета у Токију. Године 2010. 
путовала је шест месеци око света и то искуство ју је 
заинтересовало за рад у туризму. До сада је посетила 
више од 70 земаља, односно 80 дестинација ако се узму 
у обзир острва као што су Хаваји, Бали и друга. Две 
године ће боравити и радити на Златибору.
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Богат програм ''Златиборског културног лета'' припремиле 
су општина Чајетина и Туристичка организација Златибор. 
Рановрсни концерти, културни догађаји и традиционалне 
манифестације обележавају ову летњу сезону на 
Златибору. Ве ћина тих програма одржава се на летњој 
позорници Краљевог трга, поред језера које је током 
протеклог периода обновљено и опремљено новом 
мултимедијалном фонтаном. Ту ће, свакако, највећу пажњу 
посетилаца привући концерти познатих музичара.

Тако ће овог лета гости Златибора уживати у концертима 
Нине Бадрић, група ''Фрајле'',''Партибрејкерси“, ''Зана“, 
''Београдски синдикат“, кабареу глумца Небојше Дугалића, 
као и у концерту Симфонијског оркестра РТС-а. Током јула и 
августа на летњој позорници Краљевог трга биће 
организовани и наступи бројних фолклорних друштава из 
Србије и региона, међу којима су КУД ''Абрашевић“ из 
Аранђеловца, УГ ''Ветерани Златибора“, КУД ''Гружа'' и 

ЗЛАТИБОРСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

''ЗАНА'', ''ФРАЈЛЕ', НИНА БАДРИЋ
И ДРУГИ НА КРАЉЕВОМ ТРГУ

други. Пажњу најмлађих привући ће и дечје преддставе. 
Током августа на Краљевом тргу биће организован и Турнир 
у баскету 3х3, као и фестивали ''Лицидерско срце“ и 
''Моравски бисери''.
 
Програм ''Златиборског културног лета'' употпуниће 
традиционалне сеоске манифестације. Празник 
Преображења Господњег, 19. август, обележиће се у 
Рожанству манифестацијом ''Без извора нема воде“, док 
се у селу Трнава од 17. до 22. августа одржава ликовна 
колонија. Село Трипкова биће домаћин Михољских 
сусрета села.

Златибор ће летос своје посетиоце обрадовати и 
пројекцијама најновијих филмова у биоскопу Културног 
центра Златибор. У овом здању организоваће се и 
позоришне представе, као и изложбе слика познатих 
уметника.
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ЗЛАТИБОРСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

ПРОГРАМ ЗЛАТИБОРСКОГ
КУЛТУРНОГ ЛЕТА 2022.
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''ДОЖИВИ ЗЛАТИБОР'' 
У ЛУКСУЗУ И АВАНТУРАМА

''ДОЖИВИ ЗЛАТИБОР'' 
У ЛУКСУЗУ И АВАНТУРАМА

НОВИ ХОТЕЛ СА ПЕТ ЗВЕЗДИЦА ПРЕДСТАВЉЕН МЕДИЈИМА

За ову летњу туристичку сезону Златибор се добро 
припремио. Уз познату понуду, представљену минулих 
седмица на трговима двадесетак наших градова, има и 
прилично новог.

Сада популарна ''Голд гондола'' путнике превози у укупно 72 
кабине (18 нових), што је смањило редове за вожње ка врху 
Торника. Обновљено језеро код Краљевог трга добило је на 
Дан општине мултимедијалну фонтану са воденим стубом 
високим 18 метара. Подно трасе гондоле, уз улагања 
државе, прави се спортски комплекс са двадесетак 
отворених терена, важан Златибору да постане водећи 
центар за припреме спортиста.

Искорак је начињен и код смештаја за туристе. Као део 
тренда да се граде и отварају објекти вишег комфора, госте 
овог лета прима и један нови, са пет звездица. Подигнут у 
срцу планине, поред Краљевог трга. То је недавно отворени 
хотел највише категорије ''Zla�bor mountain and resort &
spa'', инвестиција компаније ''Галенс Инвест''. С мноштвом 
соба и апартмана различитог типа, луксузним садржајима, 
врхунским велнес центром... 

За најаву прве летње сезоне тог хотела у њему су последњег 
викенда у јуну окупили представнике многобројних медија 
из целе Србије и приредили им медијско-туристички 
садржај ''Доживи Златибор''.  Да новинари упознају нови 
хотел, а затим прокрстаре ''златном планином'' и доживе 
авантуре које туристе посебно привлаче: од вожње 
гондолом, боравка на Рибничком језеру и квад авантуре до 
обиласка Стопића пећине и Гостиљских водопада.

О хотелу ''Златибор маунтин ризорт и спа'' говорио је његов 
директор Милосав Дуњић, рекавши да је ово јединствен 
ризорт високе категорије у читавом региону са највећим и 
најсавременијим спа центром који се простире на преко 
4.000 квадрата. 

– Спа центар чине четири базена испуњена магнезијумском 
водом која благотворно делује на организам. Хотел 
поседује и куглану, билијар салу, играоницу за децу, забавни 
део, познати ''а ла карт'' ресторан... Првенствено смо 
прилагођени породицама с децом, али и конгресном 
туризму, као и спортским екипама које се припремају за 
такмичења, чак и на светском нивоу – изјавио је Дуњић, 
додајући: – Као представнци најсавременијег ризорта на 
овој планини са поносом истичемо да смо за нешто више од 
три месеца остварили преко 20.000 ноћења, што за нас 

представља велики успех и додатно нас мотивише да 
наставимо у истом духу.

Током два дана обиласка Златибора представници медија 
сазнали су о посебностима ''Голд гондоле'' најдуже 
једножичне на свету, плановима за градњу ''Златног 
града'' код Рибничког језера. па и зашто младе привлачи 
вожња квадова у којој су се и сами опробали. 

Обилазећи Стопића пећину, најпосећенији спелеолошки 
објекат у Србији, од водича Драгомира Стопића сазнали су 
да овде има 330 метара уређених стаза које воде поред 
бигрених када до водопада ''Извор живота''. Као и да 
Туристичка организација Златибор редовно улаже у нове 
стазе за све бољи приступ атрактивној унутрашњости 
пећине. 
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НОВИ ХОТЕЛ СА ПЕТ ЗВЕЗДИЦА ПРЕДСТАВЉЕН МЕДИЈИМА

Новинари су у Гостиљу видели водопад на Гостиљској 
реци висок 22 метра и веома леп парк око те природне 
атракције. Такође и отворени базен у селу, ново 
пространо паркиралиште, па и многе посетиоце међу 
којима су и инострани. А на сјајно организованом пикнику 
у парку пробали су специјалитете овог краја. По повратку 
у хотел приређено је културно вече ''У сусрет Видовдану'' 
с познатим глумцима (Небојша Дугалић, Ненад Јездић, 
Небојша Миловановић) и музичарима (етно група ''Траг'' 
из Бањалуке са солистима ансамбла ''Славко Мандић'').

Ово је други хотелски објекат са пет звездица на 
Златибору (први је ''Гранд хотел Торник'' отворен пре 
четири године), а има их прилично у категорији од четири 
и три звездице. Сви присутнио представници медија 
уверили су се да је ''Златибор маунтин ризорт и спа'' 
заиста изузетан хотел, уз велика улагања и посебну пажњу 
осмишљен, саграђен и опремљен. О томе говори и 
награда ''Витез привреде'' коју је ''Галенс Инвесту'' за 
инвестицију овог хотела доделила општина Чајетина у 
оквиру овогодишње манифестације ''Видовданске 
културне свечаности''. 
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Почетак сезоне на Златибору
у знаку ''Голд гондоле''

Почетак сезоне на Златибору
у знаку ''Голд гондоле''

На златиборском Краљевом тргу 27. јуна одржана је 
промоција ЈП ''Голд гондола'', у сарадњи са Туристичком 
организацијом Златибор. Повод је најава летње 
туристичке сезоне и понуде овог најпосећенијег 
планинског центра, представљене у протеклом периоду на 
трговима многих градова широм Србије. – Најдужа 
гондола на свету током овог лета дочекује госте са новим 
капацитетима у додатних 18 кабина (сада их је укупно 72) и 
различитим садржајима крај Рибничког језера и на 
Торнику, осмишљеним како би боравак на ''златној 
планини'' био што занимљивији стотинама хиљада 
туриста. Забавни садржаји, атракције за децу, вечерње 
вожње, активни одмор и едукативне радионице само су 
део нових активности – изјавила је Бојана Божанић, 
директорка ЈП ''Голд гондола''. 

Овом приликом сталним гостима Златибора детаљније је 
представљена туристичка понуда за предстојеће лето. 
Заинтересовани посетиоци имали су прилику да се 
упознају са лековитим дејствима биља са Златибора, које 
им је представио новинар и народни травар Момчило 
Антонијевић. Испред бине на Краљевом тргу постављена 
је ретроспективна изложба фотографија о изградњи 
златиборске гондоле под називом ''Од лакомице до Голд 
гондоле'', а организована је и наградна игра.

Витешка признања за седам заслужних Витешка признања за седам заслужних 
У оквиру програма обележавања општинског празника 
''Видовданске културне свечаности'' одржане су 25. јуна у 
Културном центру на Златибору, 13. пут заредом под 
покровитељством општине Чајетина уз подршку Туристичке 
организације Златибор и ЈП ''Голд гондола''. Овом приликом 
заслужнима су додељена признања ''Видовдански витез''. 
Плакетом ''Витез српске књижевности'' награђена је Милена 
Марковић, ''Витез српске глуме'' је Тихомир Станић, а плакету 
''Витез српске музике'' добила је емисија Радио Београда 2 ''Од 
злата јабука''. Витешко признање у области медицине припало је 
проф.др Бошку Милеву, у вајарству Небојши Савовићу Несу, а у 
спорту кошаркашу Душану Кутлешићу. Признање ''Витез српске 
привреде'' додељено је предузећу ''Галенс Инвест'' за инвестицију 
хотела ''Златибор'' на Златибору. Награде добитницима уручио је 
председник општине Чајетина Милан Стаматовић, рекавши да је 
сигуран да ће овогодишњи лауреати достојно носити ову титулу и 
кроз свој будући рад наставити да негују витешке вредности. У 
пригодном програму учествовали су драмска уметница Јелена 
Ђукић, водитељ Иван Голушин и етно група ''Траг''.
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Традиција на 16. Сеоском вишебоју у Јабланици Традиција на 16. Сеоском вишебоју у Јабланици 
Златиборско село Јабланица било је 19.јуна домаћин 16. 
Сеоског вишебоја, традиционалне манифестације с 
такмичењима у старим занатима, вештинама и спортовима. У 
име организатора, Туристичког удружења Јабланица, окупљене 
је поздравио Вукомир Божанић, захваливши се општини 
Чајетина на сталној подршци у организовању манифестације. 
Вишебој је отворио председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић, рекавши да је ово најбољи начин да се сачува село 
и традиција. У спортском делу програма најуспешнији су били 
Урош Милићевић у скоку удаљ, Марко Пурић у бацању камена с 
рамена и превлачењу руку, Милош Ђурђић у превлачењу 
кличка, Александар Драговић у скоку увис из места, док је у 
надвлачењу конопца победила екипа ''Златиборци''. У ручном 
стругању дубећом тестером прво место је освојио трио који су 
чинили Славко и Мирко Вујовић и Милосав Дидановић, док је у 
престругивању тестером кладаром најбржи био тандем Љубо и 
Радојица Бакић. У трци коња победило је грло Лолан власника 
Василија Планића, у вучи на влаци коњском запрегом у 
једнопрегу најуспешније је било грло Путаљ Ивана Зорића,  а у 
двопрегу пар Путаљ-Вихор истог власника. У вучи на влаци 
воловском запрегом победили су волови Рушко и Баља 
Љубомира Анџића. У оквиру 16. Сеоског вишебоја одржани су и 
"Катран дани", којим се чува три века дуга традиција печења 
катрана у овом крају. Манифестацији је присуствовало око 
3.000 посетилаца.

Летња туристичка сезона отворена је у планинском 
центру ''Торник'' 22.јуна. Тада су летњи садржаји овде 
пуштени у рад, у присуству представника медија, ЈП 
''Скијалишта Србије'', Туристичке организације 
Златибор и ЈП ''Голд гондола''. Представница 
''Скијалишта Србије" Ана Јовановић најавила је да 
током лета туристи могу да уживају у панорамској 
вожњи жичаром, користе стазе за планински 
бициклизам, е-бајк, као и стазу за ''маунтин карт''. У 
току летњих месеци на Торнику су на располагању и 
адреналински садржаји: боб на шинама, тјубинг стаза, 
авантура парк, као и мултифункционални терен. По 
речима директорке ЈП "Голд гондола" Бојане Божанић, 
током сваке сезоне ради се на иновирању садржаја 
како би госте на Златибору увек чекало нешто ново и 
атрактивно. Најавила је вожње гондолом у вечерњим 
сатима, интересантна места за фотографисање на 
почетној и крајњој станици, као и друге новитете за 
потпунији боравак туриста на ''златној планини''.  
Радно време планинског центра ''Торник'' током лета је 
сваког дана од 10 до 17 часова.

Садржајно лето у планинском центру ''Торник''
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Балет, фолклор и валцер 
на Фестивалу игре ''Златибор 2022.'' 

У организацији Балетског студија ''Адађо'' 
из Београда и Туристичке организације 
Златибор на Краљевом тргу је 25.јуна 
одржан Фестивал игре ''Златибор 2022.''. 
Ова смотра ревијалног карактера приказала 
је различите видове уметничке игре: од 
балета преко плеса до фолклора. Учесници 
овогодишњег фестивала били су играчи од 
предшколског до сениорског узраста из 
Србије, Канаде и Аустрије. Поред балетског 
студија ''Адађо'' наступили су и плесни клуб 
''Балерина'' Панчево, ''Свонзи скул оф денс'' 
из Торонта, плесни клуб ''ПСН'' Врбас, 
Светлана Павић и Јелена Минић Галон из 
Београда, плесни ансамбл ''Староградска 
Србија'' Београд, КУД ''Опанак'' Салцбург, 
КУД ''Опанак'' Земун, КУД ''Бранко 
Радичевић'' Нови Бановци и КУД  ''Др Раша 
Лазаревић'' из Живице код Пожаревца. Сви 
учесници су награђени медаљом за учешће, 
док су кореографима додељени пехари.  
Програм је затворен уз звуке валцера који 
су, заједно са плесним ансамблом 
''Староградска Србија'', плесали сви 
учесници и гледаоци на Краљевом тргу.

Светски дан велнеса обележен
и на Краљевом тргу

Светски дан велнеса, 11. по реду у организацији Кластера 
здравственог велнес и СПА туризма Србије, обележен је 11.јуна на 
више локација на отвореном у Србији, заједно са још 150 земаља 
света и око 350 милиона људи. На златиборском Краљевом тргу, 
под покровитељством општине Чајетина у сарадњи са Спортским 
савезом Чајетина, програм је започео ''Златиборском шетњом'', а за 
најмлађе је осмишљена анимација са вежбама. Спортски клубови и 
чланови Спортског савеза Чајетина учествовали су у програму, при 
чему су најбројнији били чланови Карате клуба ''Рујно''. Лекари, 
нутрициониста и психолог  СБ ''Чигота'' давали су савете о очувању 
здравља током и после пандемије, а за све посетиоце било је 
обезбеђено бесплатно антропометријско мерење. Ведар дух 
Златибора кроз песму и игру донели су чланови Удружења за 
неговање народне традиције ''Златибор''. У основи ове 
манифестације је мотивација људи за увођење здравих животних 
навика под слоганом ''Мисли позитивно – Успори, удахни и 
осмехни се''.
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Голмански камп Милана Борјана
Тајне и вештине голманског умећа на Златибору ће учити 111 
малишана од голмана и капитена Црвене Звезде Милана Борјана у 
оквиру голманског кампа отвореног овде 27.јуна. Одржава се у две 
смене по седам дана, а деца су из свих делова Србије, као и из Црне 
Горе, БиХ, Хрватске, Канаде, са Фарских острва. Камп је отворио 
голман Предраг Рајковић, репрезентативац Србије, а председник 
општине Чајетина Милан Стаматовић на отварању изјавио да је 
велики допринос овог кампа што деца могу да дођу и бораве на 
Златибору, осете чари спорта и планине, стварају своју шансу за 
бављење спортом и што је најбитније, уче да буду добри људи. По 
речима директорке кампа Снежане Борјан, супруге познатог 
голмана, визионарство председника општине Чајетина је довело 
до тога да ће Златибор што се тиче спортског туризма веома брзо 
моћи да се пореди са Анталијом, која је тренутно број један у 
спортском туризму.

Ђаци уређивали зелене површине 
Туристичка организација Златибор угостила је 
недавно ученике Основне школе ''Димитрије 
Туцовић'' са Златибора који су поново желели да 
пруже подршку радницима Службе зеленила у 
послу. Циљ ове сарадње био је уређивање зелене 
површине испред зградеТуристичке организације 
Златибор и Културног центра, како би га учинили 
што интересантнијим и лепшим за око 
посматрача. У знак захвалности школарцима који 
су показали велико интересовање како за ову 
активност тако и за многе друге, као и радницима 
Службе зеленила Туристичка организација 
Златибор обезбедила је послужење током кратког 
предаха у раду. Посао је обављен успешно, уз 
опуштену атмосферу и забаву

Изложба дела троје уметника
У галерији Културног центра Златибор током јула је постављена изложба 
слика и скулптура троје уметника: Тање Старчевић, Марије Станојловић и 
Мирољуба Кршанина. Тања се бави сликарством, најрадије бира технике 
акварела и сликарског угљена, слика фигуре људи и портрете као и морске 
пејзаже, а запослена је у Полицијској управи у Ужицу где је помоћник 
командира. Марија је завршила Академију примењених уметности и дизајна 
у Београду, одсек керамика, и имала је низ самосталних и групних изложби у 
Србији и Холандији. Мирољуб Мики Кршанин живи и ради у Панчеву, по 
образовању је машински инжењер, а сликарством се бави годинама, излагао 
је код нас и у иностранству, у последње време интензивно истражује у 
домену скулптуре од 3Д алуминијумских форми. 
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''АКУСТИК''

''Нажалост, све је мање правих кафана с душом... Јер онда морају 
дати и волети... Ова коноба је настала баш тако... Из љубави...''
Ово је порука Конобе ''Акустик'', ресторана на изузетној локацији у 
срцу Златибора, поред обновљеног језера и Краљеве чесме.

Коноба ''Акустик'' је угоститељски бренд познат широм Србије и 
Црне Горе, а популаран је и у осталим земљама у региону. Може се 
похвалити да једини поседују ресторане-кафане у пет различитих 
места: Београд, Златибор, Крагујевац,  Сутоморе и  Котор. У сваком 
од ових градова препознатљиви су по звуцима тамбураша који 
свако вече (од понедељка до недеље) употпуњују рустичан, 
уникатан етно-амбијент ресторана.

Тако је и на најпосећенијој планини Србије Златибору, где 
посетиоци имају прилику да упознају најлепшу традиционалну 
гастрономију зачињену малом али идеалном дозом модерног 
приступа, што доводи до специјалитета који се не заборављају. 
Краљица хедонизма јесте јагњетина испод сача. Ту је и 
специјалитет под називом ''коноба опанак'', ролована телетина, 
пуњена вешалица. По укусу се памти и незаобилазни златиборски 
доручак, кисело млеко, гибаница. А ту је уживање и у морским 
специјалитетима. Наравно, у нераскидивој вези са тако добром 
храном је и квалитетно вино.

Поред својих гастрономских деликатеса, Коноба ''Акустик'' 

З А Л О ГА Ј И  ЗЛ АТ И Б О РА

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



препознатљива је по јединственој локацији у самом срцу 
Златибора. Ова кафана са душом спаја традиционалне 
специјалитете са прелепим погледом на туристички центар 
Златибора, Краљев трг, језеро, приликом чега настају тренуци 
за памћење.

Коноба ''Акустик'' Златибор  право је место и за све љубитеље 
тамбураша с обзиром да овде свирају свако вече. Зато многи 
гости у коноби налазе музички ужитак и уточиште од монотоне 
свакодневице.
У Коноби ''Акустик'' посетиоце чека све на једном месту: 
врхунска гастрономија, најљубазније особље и, наравно, 
незаобилазни провод сваке вечери. Ево о томе порука овог 
угоститељског објекта:
''За све оне који у звуку тамбураша чују више од обичних нота... 
Слушајте их код нас сваку ноћ...''
''За све који у ракији не виде само алкохол, већ препознају цвет 
дуње, кајсије, крушке, шљиве...''

''За све који уживају уз његушку пршуту, берански сир, 
лесковачки роштиљ и бакина кувана јела...''
''За све своје срећне тренутке, славља и прославе ( око 100 
места )''
''За све који у кафани не виде само излазак већ осећају ритам, 
врело струјање воћа кроз вене и душу која радује и теши''.
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''АГАПЕ'' 
МЕСТО ЗА РЕЛАКСАЦИЈУ

И УЖИВАЊЕ 
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МЕСТО ЗА РЕЛАКСАЦИЈУ

И УЖИВАЊЕ 
Хотел ''Агапе'', богатог садржаја и примамљивог 
концепта за различите врсте корисника, налази се у 
срцу Златибора.
  
– Ми нисмо само још један у низу нових објеката на 
Златибору, већ ћемо бити ваше место коме ћете се 
увек враћати, Место где ћете уживати са својим 
најдражима и где ћете имати утисак да сте у посети 
код старих пријатеља –   поручују из хотела.
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''Агапе'' се налази се на врло доброј локацији. 
Код самог уласка у туристичко насеље са десне 
стране пута, одмах након проласка кружног тока. 
Одатле за само десетак минута лаганог хода 
стиже се до препознатљивог златиборског језера 
и Краљевог трга.

У овом хотелу на располагању су различите врсте 
смештајних јединица, затим пансионски 
ресторан, кафе бар, играоница за децу узраста 
до седам година, као и модеран велнес и спа 
центар.

 Једнокреветне, двокреветне, ''комфорт'' и 
породичне собе, као и апартмани са и без 
кухиње задовољавају најразличитије потребе. 
Буђење у тако квалитетном смештају, уз цвркут 
птица и мирис борова, довољни су разлози да за 
свој одмор гости одаберу баш хотел ''Агапе''.

Једна од најлепших тераса на Златибору управо 
је тераса ресторана хотела ''Агапе'', а укусна јела 
припремљена умећем шефа кухиње употпуњују 
целокупан доживљај. Ту је и кафе бар, кафа за 
почетак или пиће за крај испуњеног дана. Или 
можда неки лагани оброк и посластица... То је 
место где свако може наћи своју праву 
комбинацију.

Хотел располаже велнес и спа центром који 
омогућава потпуну планинску релаксацију. Ту су 
корисницима на располагању слана соба, финска 
сауна, базен са ђакузијем, тепидаријуми, ''кнајп'' 
кадице за масажу стопала и собе за масажу. Све 
што треба за опоравак уморних од ужурбаног 
темпа савремене свакодневице.

ХО Т Е Л И  ЗЛ АТ И Б О РА
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СЕРДАР МИЋИЋ 
И ЊЕГОВ КОНАК У ЧАЈЕТИНИ

СЕРДАР МИЋИЋ 
И ЊЕГОВ КОНАК У ЧАЈЕТИНИ

Родом из Мачката, догурао је до човека од највећег 
поверења књаза Милоша Обреновића. Моћан у власти, 
богат, одликован. Али кад је тај владар пао, крај је дошао и 
његовој моћи. Заточен, понижен скончао је у тамници. 
Далеко од својих конака, имања, ливада чија се величина 
мерила сатима хода.

Такве судбине био је рујански сердар Јован Мићић 
(1785.-1844.). Храбар у бојевима, немилосрдан као власт 
према хајдуцима (иако је пре власти и сам био хајдук), са 
својом пратњом од 40 момака увек при руци књазу кад су 
му претиле буне. А владар је био широке руке: ређала су се 
признања и почасти Мићићу за ''дуговремену беспорочну 
службу'' и осведочену верност.

О томе је пре две године сведочила изложба ''Рујански 
старешина Јован Мићић – од хајдука до сердара, од 

сердара до заточеника Гургусовачке куле'' ауторке 
Снежане Ђенић, постављена у галерији Културног центра 
на Златибору. На Мићића су тада подсећали изложени 
документи, записи и скице, сердарев уметнички портрет 
(рад сликара Радомира Верговића) и родослов, макета 
сердаревог конака која је део збирке Музеја ''Конак'' из 
Чајетине. А о сердару сада говори нова књига Снежане 
Ђенић ''Добростиви и часни путеви Господњи'', написана о 
Златиборцима по добру упамћеним. 

Зна се да Милош Обреновић у тешкој борби за 
успостављање националне државе није бирао средства, 
али је бирао људе који су му признатим војним успесима и 
изузетним способностима могли бити од помоћи. Један од 
таквих био је и Јован Мићић, који ће од хајдука и 
устаника достићи највише положаје у државној 
хијерархији ослобођене Србије. 
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Реч је о човеку израслом из народа који се у једном 
суровом времену понашао у складу са важећим 
обичајима. Помињао се као буљубаша у Првом 
устанку и већ тада по храбрости ушао у народно 
памћење. Мићић у Другом устанку ужива велико 
поверење Милоша Обреновића, који му по 
ослобођењу даје на управу кнежину Рујно (са 57 села 
од Златибора до Ариља). 

За седиште кнежине Јован бира Чајетину, где гради 
''двор са многим зданијама''.  Овуда пролази 
каравански пут, а помиње се и хан у коме су се 
сачекивали- чајили крамари, одмарали и коначили, 
да би кириџије у групи прешле Рујно опасно због 
звери и хајдука. Тако и место доби име Чајетина. 
 
''Старешина кнежине Рујно је желео да сазида здање 
достојно положаја који је имао, те на западној страни 
Градине подиже импозантан конак, намењен 
стамбеним и службеним функцијама. Била је то 
складна грађевина која је имала приземље и спрат. У 
приземљу три собе, оџаклија и велика сала, на спрату 
ходник и више соба. Таванице стамбених просторија 
биле су украшене дуборезним мотивима. У 
''шареном конаку'', који је добио име по 
молерисаним одајама, одседали су угледни гости, па 
и сам кнез Милош. У госпођином конаку, складној 
четвороугаоној грађевини са три собе, салом и 
оџаклијом, живела је сердарева супруга Вукосава, а 
ту је боравила и женска послуга. Из безбедоносних 
разлога конаци Јована Мићића били су заштићени 
масивним каменим зидом високим око три метра. 
Око овог утврђења најпре ће се развити друмска 
касаба, потом варошица која ће бити седиште 
кнежине Рујно, а затим и Златиборског среза'', пише у 
књизи Снежана Ђенић.

И З  П РО Ш Л О СТ И  ЗЛ АТ И Б О РА

20. Е л е к т р о н с к е  н о в и н е  и з д а ј е  Ту р и с т и ч к а  о р г а н и з а ц и ј а  З л а т и б о р

Јован Мићић је одиграо велику улогу у обрачуну 
књажевом са присталицама Карађорђа и учествовао у 
гушењу свих буна подизаних против Милошевог 
апсолутизма. Припадају му заслуге за успостављање 
границе и исељавање Турака из ових крајева након 
добијања хатишерифа тридесетих година 19. века, када се 
изборио да нека погранична села уђу у састав Србије.
  
Стога је 1830. Јовану Мићићу међу првима припала тек 
установљена титула сердара. Када је књаз ишао у 
Цариград 1835. на поклоњење султану па добио 16 
одликовања (''нишане ифтикаре'') да подели истакнутим 
људима, једно је добио и сердар Мићић. Њему је дато и 
звање каваљер полковника, а за начелника Округа 
ужичког постављен је 1839. године.

На врхунцу своје моћи Мићић је био један је од 
најбогатијих људи ужичког краја. О његовом богатству 
забележено је: ''Једнога ата јаше, два у једеку води. На 
једном у рахтовима било је по седам ока сребра. Од 
дивљи вепрова зуби били су коњима на прсима, к'о кад се 
месец мени у средини звезда''.

Али моћ буде и прође, јер ничија до зоре није горела, па 
ни Мићићева. Након Вучићеве буне и доласка Александра 
Карађорђевића за кнеза, сердара прогањају због његове 
привржености династији Обреновић, хапсе и понижавају. 
Милева Алимпић о томе наводи: 

''Добивши у своје руке овога српског див-јунака, Вучић са 
њим поступи варварски... Мићић је провођен кроз варош 
на воловским колима, руке му везане конопцем, а ноге 
ланцима оковане. С леве стране поред кола ишао је Вучић, 
у руци носио дугачак прут и њиме ударао волове по 
леђима. Очевици су говорили: кад је Вучић са овим јунаком 
српским у доњи град стигао он је уставио кола на пољани 
пред касарном, где су сви градски Турци били искупљени 
да га виде, па је тада говорио: ''Ну ето вам страшнога 
Мићића, душмана вашег и нашег, који смо верни нашем 
милостивом цару и царском Уставу. Не бојте га се више, он 
је сада кротак као јагње. Пљујте га! Пљујте! И јавите 
милостивоме цару како сте га својим очима видели''. Но, 
очевици су говорили да се ни један Турчин није усудио на 
Мићића пљунути, а многи седи Турчин ухвати руком своју 
седу браду и кроз зубе рече: Јазук! Јазук!''

Сердара су заточили у злогласној кули у Гургусовцу, у 
мрачној и мемљивој ћелији. ''Тешка мемла увлачила се 
сердару у кости, живе ране су пекле, а глад га је мучила до 
самртних мука. За тањир бљутаве клин-чорбе и мало 
дувана нудио је најбоље ливаде на Златибору и воденицу 
своју од девет витлова и сто дуката, али му нису хтели 
дати''. Умро је  у тој кули децембра 1844. године. А у 
пролеће 1856. Мићићев син Јеврем уз дозволу највише 
власти преноси очеве кости у Ариље и сахрањује их у 
порти цркве Светог Ахилија.      


