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У ВОД Н И К

КАКО СУ НАСТАЛИ ЗЛАТИБОРИЗМИКАКО СУ НАСТАЛИ ЗЛАТИБОРИЗМИ

Знам да ће звучати као фраза, међутим знам и шта је 
истина: наиме, са Златибором се, практично, одувек знам. 
Још из дана детињства, када смо одлазили на море, 
маштао сам да се ауто поквари негде на Боровој Глави где 
је ваздух увек био свеж, опојан и лак за разлику од густог и 
загушљивог у родном граду или на самом Јадрану. Касније 
се слична жеља пренела и на путовања возом, односно 
помало загонетну железничку постају ''Златибор'' спуштену 
усред живописног крајолика између два бескрајна тунела.

И, надаље, Златибор је био увек ту за мене. У тренуцима 
неких личних тешкоћа и тражења, као и у не-време сурових 
санкција, НАТО бомбардовања, пандемије корона вируса, 
није било дилеме ко јамчи добре вибрације, неспутану 
опуштеност и древни мир лишен лажирања и брига. Лутао 
сам којекуда по шумама и горама, али ми се нигде, изузев 
на Златибору, није догађало да после препешачених 
тридесетак километара не осећам ни најмањи умор и да 
сам оран за даље ходање, још и више него на почетку туре.

Када сам, пре много јесени, за једну маркетинг кампању, 
између осталог, смишљао привлачне слогане који би 
тржишту препоручили нов производ, да бих имао мирну 
главу отишао сам, разуме се, на Златибор. Но, афирмативно 
промишљање о том будућем артиклу ме није служило, па 
сам, да бих се извукао из ћорсокака, напросто почео 
усредсређено да посматрам све(т) око себе. Другим 
речима, карактер и осећајност Златибора, који су се 
одвијали пред мојим очима и којима сам се увек дивио, 
приписивао сам том новом производу. Тако сам, сведочећи 
привидно о другом, све време портретисао драги Златибор 
са свим његовим драгоценим вредностима и 
незаборавним чудима. А тако је тада почела да настаје и 
''Златиборска свеска''.

Наредних година бележио сам о Златибору, без 
предумишљаја и јасне намере да прерасту у књигу, кратке 
записе различите нарави: од класичних афоризама, преко 
парафраза српских народних пословица, загонетки и 
других умотворина до Марфијевих закона пропуштених 
кроз особене златиборске ''филтере''. Такође сам 
златиборском енергијом  ''умивао'' алузије и асоцијације 

Душан Видаковић
писац из Ваљева, аутор нове књиге ''Златиборска свеска''

на рекламне слогане, цитате из књига, стрипова и 
филмова, као и ону врсту досетки на какве је мислио 
Фројд тумачећи снове. Некако се сам од себе за тај 
''нови'' књижевни облик, који је заправо својеврсна 
легура свих наведених форми, наметнуо назив – 
златиборизам. И свакако није претерано рећи да је 
Златибор, са свим својим својствима, коаутор 
''Златиборске свеске'' која доноси више од две стотине 
златиборизама. Уствари, можда је најтачније да је ово 
књига ''преписана'' од Златибора и живота, настала као 
одраз таложења снажних доживљаја и осећања током 
нашег вишедеценијског друговања.

Посебно ми је било битно да у овом рукопису, као неку 
врсту самосвојног зачина, нађем места и за дивне 
мелодичне речи старих времена које се све ређе могу 
чути. Док широм Србије газдује латиница и изрази 
страног порекла, у свакодневном говору многих 
златиборских села још увек живе: губер, лужњак, 
нотњак, дрињак, целац, бардак, овсеница, ћетен, 
крсноимендан, разљевуша, суват, колеба (а не колиба), 
терзија, јапија, вајат, закос, докољен, креманац, 
кириџија, луч, сарајевска бронза, сведнако... И ваља их 
чувати од пролазности као градивни елемент 
нематеријалне културне баштине, ништа мање 
значајан од старих заната и традиционалних обичаја 
или фолклорне ношње, песме и игре. Штавише, 
испоставило се да су ти исконски појмови изузетно 
добродржећи, као и заједница која их употребљава, 
тако да се савршено сналазе и у многим модерним 
контекстима, где модерно не треба узимати као 
вредносну категорију.

Очито, ''Златиборска свеска'' је врло лична књига 
дубоке узајамне оданости. Стварајући је, понекад 
нисам избегавао прејаке формулације, јер ми ниједан 
комплимент упућен Златибору није деловао 
претерано. Ако сам, кадикад, био субјективан, надасве 
сам ипак био искрен и поново бих о Златибору писао 
исто овако. А вероватно и још похвалније. Јер Златибор 
за мене заиста јесте ''покретни празник'', што би (за 
Париз) рекао Хемингвеј.
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ЛЕТЊИ ОДМОР НА НАЈПОСЕЋЕНИЈОЈ ПЛАНИНИ 

Олимпијски базен крај 
хотела ''Олимп''

Спољашњи олимпијски и дечји базен крај хотела ''Олимп'' 
магнет су за госте Златибора и овог лета. Јединственост им је 
у томе што су напуњени природном изворском 
магнезијумском водом са ниским садржајем натријума, из 
бунара који се налазе у дворишту хотела. Током летњих 
месеци (ради од 1.јула до 1.септембра) ово је врло посећено 
место, а на располагању је и одређеном броју гостију који 
нису смештени у хотелу. Базени су модерно уређени, по 
највишим безбедносним и хигијенским стандардима, 
озвучени амбијенталном музиком, са масивним дрвеним 
лежаљкама, уз соларно догревање воде.

Милош Костадиновић, управник отвореног базена хотела 
''Олимп'', каже за е-новине да су димензије олимпијског 
базена 25 са 50 метара, а највећа дубина 2,1 метар. Дечји 
базен је кружног облика, ширине 10 метара и дубине од пола 
метра. –Увек кад су топлији дани базен је изузетно посећен, 
користи га и више од двеста људи. Цена улазница је 600 
динара за одрасле и 250 за децу. Ту су лежаљке и сунцобрани, 
један ресторан, летњи бар и други садржаји. Ово је без 
сумње најпосећеније купалиште на Златибору, не само због 
изузетног одржавања и величине базена, него и због места 
на коме се налази: ту смо кад улаза у туристичко место, код 
''капије Златибора'', а посебна погодност је што овде код 
хотела базен има велики паркинг за возила бесплатан за 
посетиоце – објашњава Милош.

Познаваоци хотела ''Олимп'' знају да поред отвореног овде 
има и затворени базен, у оквиру велнес и спа центра 
''Хедона''. То је место које гостима нуди велики избор 
садржаја за опуштање и постизање потпуне удобности. Ту је 
затворени базен са регулисаном температуром и ђакузијем, 
теретана високе технологије, персонализовани програми 
вежбања са инструкторима, парно купатило, финска сауна, 
биосауна, калдаријум, велики избор масажа, третмана лица 
и тела, педикира и маникира... Подсећамо да је 2013. 

Планински рај током летњих врућина...Тако описују 
Златибор, који је и овог августа препун туриста из 

Србије и иностранства. Овде их, поред мноштва 
садржаја, атракција и услова за активан одмор у 

природи, као магнет привлаче разноврсна купалишта 
и базени на отвореном. Лепо уређени и са чистом 

водом, најбоља места за освежење кад жега притисне. 

– У идеалној комбинацији планинског одмора и 
уживања на отвореним купалиштима и базенима 

гости проналазе оно што им је потребно за  савршен 
летњи ужитак – објашњава такво интересовање 

директор Туристичке организације Златибор Владимир 
Живановић.

Поглед на привлачна и уређена купалишта креће од 
улаза у туристички центар Златибора. Ту сваког 

дочека олимпијски базен крај хотела ''Олимп'' и мањи 
дечји уз њега, место за право опуштање током врелих 

летњих дана.За њим следе и мања купалишта у 
центру, с уређеним базенима и високим хигијенским 
стандардима. А у близини је планинско окрепљење 

налик морском: у сланој води са мирисом мора гости 
могу уживати на базену Виле ''Романтика'', која се 

налази недалеко од туристичког центра Златибора.

Затим се ређају опуштајући летњи призори из 
околине, са купалишта у лепим селима златиборским 

.Почев од атрактивног Гостиља, где базен у парку 
близу чувеног  водопада, пуне чистом изворском водом, 

преко Љубиша и познате ''Бошкове воде'' чије 
купалиште употпуњује слику можда и најлепшег 

туристичког домаћинства. Затим до базена у Голову, 
привлачном селу, где се освежавају у чистој води са 

оближњег извора. Ту у близини су Мушвете са својим 
лепим купалиштем, а на другој страни Златибора, 
према Семегњеву, налазе се ''Златиборска језера'', 

''Трчинога'' и купалиште звано ''Код Комша'' са 
најдужом традицијом. Тај круг места за летње 

расхлађење завршава се уређеним базенима у срцу 
природе, смештеним између Сушица и Бранежаца, а то 

место (уз купање је и риболовачки рај) зову ''Јокино 
врело''.

Златиборски туристички посленици потрудили су се 
да на свим купалиштима и базенима створе амбијент 
пријатан за одмор, а ''златна планина'' је ту да својом 
''ружом ветрова'', мирисом борова и лепотом природе 

омогући да се посетиоци осећају као у правом 
планинском рају.
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''Олимп'' постао први хотел у Србији који је добио енергетски 
пасош, документ с потврдом о квалитету зграде са 
становишта комфора и потрошње енергије, о економичности 
и еколошкој прихватљивости. Хотел се у потпуности греје 
системом вода-вода помоћу топлотних пумпи и тиме су 
укупни трошкови грејања смањени пет пута, а строги 
еколошки захтеви испоштовани. 

Купалиште на речици за 
успех ''Бошкове воде''

''Бошкова вода'' у Горњем Љубишу познато је 
етно-домаћинство предузимљиве породице Дацовић , где 
већ дуже од деценије на одмор долазе не само гости из 
Србије и Европе, него и из удаљених држава (Кине, Турске, 
Малезије, Азербејџана...) . Интересовање за ''Бошкову воду'' 
је велико, у овим брвнарама усред ливада и мириса борова 
током летње сезоне тешко је наћи слободан лежај. Свој 
допринос туристичком успеху домаћинства даје и лепо 
купалиште направљено на речици бисерно чисте воде. 

''Бошкова вода'' је прича о доброј пословној идеји и труду, 
коју причају генерације породице Дацовић. Некад деда 
Бошко, по коме је све ово названо, па његов син 
Александар који се први подухватио уређења, а данас 
унук Урош, млад човек у чијим рукама је вођење и развој 
етно-домаћинства. Наравно, и остали чланови породице 
неуморни су у заједничком раду.

Пре деценију и по Александар је овде на очевини почео да 
обнавља домаћинство. Купио стару брвнару у селу и 
преуредио је за породичне потребе, да имају викендицу 
кад наврате из Ужица. Затим је преградио речицу и 
направио невелико купалиште. Нису тада ни размишљали 
о туризму, само да лепо уреде простор где ће се 
одмарати. Али људи су приметили ово пријатно место крај 
пута у Горњем Љубишу и почели лети да свраћају на 
купање. Дацовићима се отворила прилика, па су набавили 
додатне брвнаре, направили ресторан и воденицу 
поточару. Проширили су купалиште, које је сада 40 са 15 
метара, и доградили базен за децу, цео простор обогатили 
садржајима.
 
Зато је туриста све више последњих година у ''Бошковој 
води''. Остају у просеку по четири-пет дана, а за то време 
обилазе цео Златибор, упознају занимљивости. Кажу да 
им се свиђа ова тишина, ливаде, базен, домаћа храна у 
ресторану препознатљивом по телетини испод сача, 
пастрмци, гибаници...Дацовићи су допринели и 
туристичком напретку Љубиша, лепоте овог села гости су 
боље успознали захваљујући ''Бошковој води''.

ЛЕТЊИ ОДМОР НА НАЈПОСЕЋЕНИЈОЈ ПЛАНИНИ 

Чаролија воде у Гостиљу
У врелим данима свима прија свежина водопада у 
златиборском селу Гостиљу, испод кога је још 15 мањих 
слапова. Поред ових атракција води уређено шеталиште 
са дрвеним мостићима, клупама, видиковцима, све до 
ушћа Гостиљске реке у оближњу Катушницу. Цео тај 
простор, као и пространи улазни парк са летњиковцима и 
справама за игру најмлађих, Гостиљци су у сарадњи са 
општином Чајетина уредили с пажњом, на понос 
златиборском туризму.

А чаролију воде у Гостиљу допуњује велики базен на 
отвореном (35 са 15 метара), окружен шумом, напуњен 
чистом изворском пијаћом водом. Крај њега су лежаљке и 
сунцобрани, од отварања пре неколико година постао је 
идеално место за љубитеље купања. Тако је и овог лета 
(почео је да ради још у јуну), када на базену у Гостиљу 
многи гости Златибора траже освежење од жеге. Цене 
улазница су 350 динара за одрасле и 250 за децу (уз то две 
лежаљке и сунцобран су 250 динара). Поред базена 
недавно је отворено пространо паркиралиште, као и нови 
додатни садржаји за децу.
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Мирис мора на базену 
Виле ''Романтика''

 
Отворени базен Виле ''Романтика'', модерне планинске 
куће са 11 луксузно опремљених апартмана и низом 
садржаја (на око 700 метара од центра Златибора), 
јединствен је међу златиборским купалиштима. 
Напуњен је сланом и млаком водом са мирисом мора, 
па се купачу, док ужива у мирисима планине, ствара 
утисак као да се освежава на морској обали. Базен 
''Романтике'' опремљен је лежаљкама и сунцобранима, 
а одржава се по најзахтевнијим хигијенским и 
безбедносним стандардима, док је за температуру воде 
обезбеђено соларно догревање. Цена улазнице је 1.000 
динара за одрасле, а 800 за децу. У ову цену урачунато је 
коришћење лежаљки и сунцобрана.  

ЛЕТЊИ ОДМОР НА НАЈПОСЕЋЕНИЈОЈ ПЛАНИНИ 

Летњиковци и кафе бар 
код купалишта у Голову

Златиборско село Голово издваја се по лепоти и 
очуваној природи у овом туристичком крају. Слику 
Голова улепшава пространи базен, омиљен купачима 
који овде на летње освежење долазе и из центра 
Златибора.

Базен је дуг 30, а широк 16 метара. Дубина му је између 
једног и два метра, за слабије и боље пливаче. Вода је 
чиста, купалиште се њоме снабдева са оближњег 
извора. Околина базена у Голову је уређена: постављена 
су два летњиковца и кафе бар на отвореном, а ту су и 
лежаљке и сунцобрани како би одмор и уживање у срцу 
природе били потпуни. Цена улазница овде је 300 
динара за одрасле и 200 за децу (комплет лежаљки 
наплаћују 400 динара). Овај отворени базен преуређен 
је 2018. када је на њему уређен систем за 
пречишћавање воде с додатним филтерима, а посебан 
део одвојен за децу.
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Гостопримљиви Гостиљци не одустају: ово по водопаду 
препознатљиво златиборско село (са 250 житеља), чије лепоте је 
прошле године видело 62.000 посетилаца с разних страна света, 
озбиљно је решило да се домогне светског признања које му је 
лане измакло. Гостиље хоће поново да се кандидује за признање 
Светске туристичке организације, намењено најбољим 
туристичким селима света.

Крајем 2021. године, подсећамо, Србија је три своја изузетна села – 
Мокру Гору, Тршић и Гостиље – номиновала за то признање. Било је 
више од 170 кандидата из 75 земаља. У таквој конкуренцији наша 
Мокра Гора је, на заседању Генералне скупштине Светске 
туристичке организације Уједињених нација (UNWTO) одржаном у 
Мадриду, проглашена за једно од најбољих туристичких села 
света. 

– Честитали смо комшијама Мокрогорцима, али ни ми у овом 
избору, наравно, нисмо изгубили. Свет је на тај начин чуо за лепо 
село Гостиље, у које гости из многих држава већ долазе. Уверени 
смо да и ми заслужујемо светско признање из више разлога. Пре 
свега због изузетне природе и онога што смо предузели да ту 
природу не нарушимо а доступном учинимо, као и због хиљада 
задовољних гостију. Утисцима оних који су долазили свуда се 
раширио добар глас о Гостиљу. Зато нам посета расте, па од избора 
за најбоље село не одустајемо. Боримо се верујући да ћемо и ове 
године бити кандидовани, а можда и добити светско признање – 
каже Мирослав Туцовић, председник Туристичког удружења 
Гостиље.

Видан је последњих година туристички напредак села. Мада 
удаљено у брдима, доказ је да се уз лепу природу, посвећен рад 
житеља и бригу локалне самоуправе могу привлачити бројни 
гости. Савремени туриста ужива у очуваној природи и њеним 
бисерима, уз добар смештај и услугу, што Гостиље обезбеђује.
 
Понуда је позната: чаробан водопад на Гостиљској реци висок 22 
метра (у коме су се, према легенди, купале виле), а испод дуж 
кратког речног тока ниже се још 15 мањих слапова. Ту је шеталиште 
с дрвеним мостићима, видиковцима, клупама, све до ушћа у 
оближњу Катушницу. Изнад је уређен парк, а у гостиљску чаролију 
воде уклапа се базен на отвореном (35 са 15 метара) напуњен 
изворском водом пријатне температуре, са лежаљкама и 
сунцобранима. У селу су и рибњаци пастрмке, терени за планинаре 

ТУРИСТИ ИЗДАЛЕКА ПОРЕД НАЈЛЕПШЕГ ВОДОПАДА

ГОСТИЉЕ 
НА ПУТУ ДА
БУДЕ НАЈБОЉЕ
СЕЛО НА СВЕТУ
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ТУРИСТИ ИЗДАЛЕКА ПОРЕД НАЈЛЕПШЕГ ВОДОПАДА

и параглајдере, излетишта, родна кућа Димитрија 
Туцовића... 

– Добро смо посећени и овог лета. Гостиље је нашло своје 
место на туристичкој мапи, не само наше најпосећеније 
планине Златибора, него и целе Србије. Препознати смо као 
једна нетакнута оаза у природи. Гости долазе да виде наше 
водопаде, којима посета траје 365 дана у години, али и да 
уживају у амбијенту села. Изнад водопада је парк са 
садржајима за одмор, справама за игру деце, ту породице 
проводе сате и уживају. Доступно је и јахање коња, простори 
за пикник, дрвена одморишта и друго – додаје Туцовић, 
помињући и странце: 
– Посетиоци нам долазе не само из Србије и држава региона, 
већ и из других земаља. Из ЕУ најчешћи гости су Словенци, 
Немци, Италијани, препознају нас и као сјајно место за 
камповање па долазе камперима. У последње време има 
прилично и Руса. Стижу и туристи из Азије, сада нарочито из 
Емирата, а раније из Ирана (овде их је из те државе 2019. 
било око 1.000) и Кине. Сви су одушевљени пре свега 
Златибором, али и Гостиљем.
 
Овде помињу редак гест једног госта из Емирата. Почетком 
овог лета једном Гостиљцу се покварио ауто, није хтео да 
упали. Видео то посетилац који је овде дошао из далеког 
Дубаија, по струци механичар, па није хтео да пође у 
обилазак водопада док лично не помогне да се покрене тај 
ауто. Кад му је то успело, на обострано задовољство, 
уследило је заједничко фотографисање Гостиљца и овог 
пажљивог госта.

На питање имају ли погодних услова за смештај, Мирослав 
Туцовић одговара да у селу ради ресторан и коначиште 
''Гостиљска врела'',  а да у приватном смештају има око 60 
лежајева. – С тим што домаћини понеки нови апартман 

придодају малтене сваког месеца, услед 
интересовања туриста. Људи овде виде корист од 
бављења сеоским туризмом, уређују домаћинства. А 
општина Чајетина то подржава вредним улагањима у 
инфраструктуру: дошла је градска вода за свако 
домаћинство, асфалт, стиже помоћ за важне пројекте, 
а за нас је веома битно што се путеви до села зими 
редовно чисте, па и гости тада могу безбедно да дођу 
– истиче председник ТУ Гостиље.

Ново је паркиралиште у комплексу водопада са 100 
паркинг места, направљено заслугом Туристичког 
удружења Гостиље. У удружењу вредно раде 
ентузијасти из села, а пријатељи им повремено 
прискачу у помоћ. Туцовић о томе каже: –Свима смо 
захвални, а издвајио бих једног нашег другара из 
''Хускварне'' који нам помаже својим машинама, чак 
нам је једну и донирао препознавши да радимо за 
опште добро.

Погодни услови, дакле, постоје за ново кандидовање 
Гостиља у избору за најбоље село света. На томе се већ 
ради, што потврђује и Миљко Радишић из Туристичке 
организације Златибор: – Прошле године Гостиље је 
било у најужем кругу, а сада наставља тада започето. 
Ове године учествује у процесу надоградње 
постојећих садржаја, као и у погледу веће присутности 
у јавности. Редовно смо на састанцима и 
инфо-сесијама око видљивости села у медијима, на 
порталима и друштвеним мрежама, па ће из тога 
произаћи и  поменута номинација. Реална су 
очекивања да ће Гостиље поново бити међу 
одабраним селима Србије, а оптимисти овде чврсто 
верују да је заслужило звање једног од најбољих 
туристичких села света – истиче Радишић.



ПРОЈЕКТОМ ''О-ДВА-ЈА-МО”
КА ВРХУ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

ПРОЈЕКТОМ ''О-ДВА-ЈА-МО”
КА ВРХУ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

ЕКОЛОШКИ ИСКОРАК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Општина Чајетина почиње са имплементацијом Пројекта 
одвајања кућног отпада  ''О-два-ја-мо”, који је покрeнуло 
Министарство заштитe животнe срeдинe Рeпубликe Србијe, 
уз подршку Европскe унијe и Краљевине Швeдскe. Тим 
поводом Комунално јавно предузеће ''Златибор“ Чајетина 
организовало је свечани догађај 2. августа у Старом парку у 
Чајетини, као увод у предстојеће активности, које ће као 
главни носилац пројекта реализовати у наредном периоду. 

Присутне мештане Чајетине поздравила је Драгана Росић, 
сарадник за односе са јавношћу КЈП ''Златибор“, рекавши: – 
Пројекат се спроводи у четири региона за управљање 
отпадом, који обухватају 17 градова и општина у Србији, 
међу којима је и општина Чајетина као део региона 
''Дубоко''. Кроз овај пројекат нашој општини донирана је 
комунална опрема у виду 5.936 плавих канти запремине 240 
литара за сакупљање рециклабилног тока отпада, 40 жутих 
контејнера запремине 1,1 м3 за сакупљање стакла, једна 
аутосмећара капацитета 16 м3 и помоћ у спровођењу 
кампање информисања грађана о примарној селекцији 
отпада. Имплементацијом овог пројекта општина Чајетина, 
као и остале обухваћене локалне самоуправе, побољшаће 
систем управљања отпадом и унапредити стање животне 
средине.

Затим се обратио Антоан Авињон, програмски менаџер за 
заштиту животне средине Европске уније. Истакао је да је 

општина Чајетина била један од пионира савременог 
управљања отпадом када се 2011. прикључила 
оснивачима регионалне депоније ''Дубоко'', која је у том 
тренутку била прва санитарна депонија у Србији. – Сада, 
11 година након тога, ви сте у прилици да будете пионири 
раздвајања отпада у Србији тако што ћете рециклабилне 
компоненте стављати у плаву канту, стакло у жуту, а 
биоразградиви отпад у зелену канту – рекао је Авињон и 
изразио задовољство што је међу присутнима велики број 
деце, јер је битно да едукација о адекватном начину 
управљања отпадом крене од најранијих узраста.

Ивана Хаџи Стошић, државна секретарка за заштиту 
животне средине, рекла је да је ово изузетно важан 
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ЕКОЛОШКИ ИСКОРАК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

пројекат за екологију и да ће министарство и Влада Србије 
наставити да подржавају општину Чајетина у зеленим 
пројектима. Позвала је мештане да се укључе у пројекат и 
да сепарацијом отпада у домаћинствима допринесу 
унапређењу животне средине. 

Препознајући значај и важност очувања екологије, 
немерљиву подршку у реализацији овог пројекта пружа 
локална самоуправа. Марија Јеремић, помоћница 
председника општине Чајетина за односе са јавношћу, 
поздравила је присутне и истакла да ово није једина 
активност локалне самоуправе из области заштите 
животне средине, али да је свакако кључна. Искористила 
је прилику да позове суграђане да дају свој допринос, јер 
само заједничким деловањем може се доћи до великог 
циља – да општина Чајетина постане једна од првих 
еколошких општина у Србији. 

Главни носилац пројекта је КЈП ''Златибор“ Чајетина. 
Активности које ће бити реализоване у наредном периоду 
представила је Вера Благојевић, руководилац комуналне 
службе. – Ово можемо назвати финалним састанком у 
вези свега што смо до сада радили, а уједно је и нови 
почетак за пројекат ''О-два-ја-мо”. На мапи која је 
изложена можете видети првих 107 домаћинстава која 
већ од 15. августа могу очекивати раднике КЈП, они ће им 
испоручити канте у довољном броју. Паралелно се 
припрема правна регулатива као и нови тарифни систем. 
Највећа новина је да се напушта концепт контејнера на 
јавним површинама, већ ће свако домћинство задужити 
канте које ће истакнутим данима износити на 
саобраћајницу којом ће пролазити аутосмећар – најавила 
је Вера Благојевић и паролом ''Брзо и лако сад одваја 
свако!“ позвала присутне да се придруже заједничким 
активностима у примарној сепарацији отпада. 

Након обраћања, церемонијалним убацивањем флаша и 
лименки у нове канте говорници су званично обележили 
почетак Пројекта одвајања кућног отпада ''О-два-ја-мо'' 
на територији општине Чајетина. 

У наставку програма чланице еколошке секције ОШ 
''Димитрије Туцовић“ Вања, Јована, Марија и Анђела 
прочитале су радове који су награђени током реализације 
литерарних конкурса у оквиру Међународног програма  
''Еко школе“. Радови су писани на тему заштите животне 
средине, са акцентом на климатске промене, очување 
водних ресурса, отпад и рециклажу. Након тога  деца из 
вртића ''Радост“ прошетала су носећи маске од 
материјала намењених рециклажи, заједно са маскотом 
примарне селекције Нарцисом. Труд који су мештани 
уложили за припрему ових маски, од најмлађих узраста па 
до родитеља, бака и дека сведочи о жељи за учешћем 
целе заједнице у овом пројекту. Уследио је коктел уз 
неформалан разговор о предностима одвајања отпада и 
рециклаже за животну средину и локалну заједницу. 



ПОХВАЛЕ ИНОСТРАНИХ ОЦЕЊИВАЧА НАШИМ УГОСТИТЕЉИМА
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ГАСТРОНОМСКОМ ВОДИЧУ 
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ГАСТРОНОМСКОМ ВОДИЧУ 
О томе каква је понуда и квалитет услуге златиборских 
ресторана довољно знају многобројни туристи који су 
летос испунили ''златну планину''. А то су недавно 
проверили и анонимни инострани оцењивачи, 
ненајављено посећујући локале најпосећеније планине 
Србије. У њима су оцењивали храну, амбијент, сервис, 
квалитет коришћених сировина...
 
Ти стручни и истренирани инспектори прешли су хиљаде 
километара по Србији да би посетили добре ресторане, 
оне познате, као и оне за 
које су им проверени 
гурмани ''пришапнули'' 
препоруку да ту морају 
пробати  специјалитете. 
Тако је настало прво 
самостално српско 
издање светски познатог 
гастрономског водича 
“Gault & Millau”, са пуном 
свешћу о важности 
гастрономије у 
туристичкој понуди.
 
Резиме је да су 
златиборски гурманлуци 
на нивоу, укусни, 
квалитетни и здрави, 
тако да Златибор може бити поносан на сва богатства 
укуса која су се посебно истакла у неколико златиборских 
ресторана.

Треба рећи да је ''Gault & Millau” интернационални 
синоним за квалитет, компетентан и поуздан водич који  је 
од 1962. године, када је настао у Француској, до данас 
постао незаобилазан путоказ ка најбољим укусима у око 
25 земаља света. Од ове године и у Србији, где је и на 
њеној најпосећенијој планини препозната квалитетна 
гастрономска понуда.
 
У оквиру првог самосталног српског издања светски 
познатог гастрономског водича “Gault & Millau” (на 
српском и енглеском језику), које је омогућила Туристичка 
организација Србије, налази се и неколико ресторана са 
Златибора који су  представљени као синоним квалитета 
овдашње гастрономије, права места за љубитеље доброг 

укуса, аутентичних златиборских јела, али и модерних 
специјалитета. По томе су у водичу издвојени ресторан 
“Љубиш”, “Колиба код Милунке”, “Централ Ин” и 
ресторан “L�equipe Mountain''.
 
Тако овај гастрономски водич наглашава хармонију 
амбијента и укуса у ресторану ''Централ Ин“ , откривање 
малих тајни домаћих укуса у ресторану ''Љубиш“, 
неодољиве укусе домаће кухиње у ''Колиби код Милунке'', 
као и потпуно другачију понуду која заокружују посебан 
доживљај за сва чула у ресторану “L�equipe Mountain”.
 
А када се ту гостима – уз врхунску кулинарску уметност, 
гастрономске специјалитете спремљене са љубављу и 
великим стрпљењем – сервира и беспрекорна услуга, уз 
приступачне цене, онда је задовољство неизоставно.
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Повећање броја туриста и у овој години
на ''златној планини'' 

Садржајан летњи одмор на Златибору за све генерације привукао је и овог лета велики број туриста. Планина је од јула 
значајно посећенија и на почетку августа капацитети су готово сасвим попуњени.А да је ова планинска дестинација врло 
посећена говоре објављени званични подаци према којима је у првих шест месеци 2022. године на ''златној планини'' 
евидентирано преко 165.000 долазака и остварено више од 480.000 ноћења, што представља раст од 15 одсто у односу на 
исти период 2021. Оно што охрабрује туристичку привреду Златибора је повећање броја страних гостију – око 35 одсто у 
односу на 2021. годину. Ипак, главни удео у одржавању високог туристичког промета овде имају домаћи гости. Током ове 
године Златибор је једна од најтраженијих дестинација када су у питању бесплатни ваучери за одмор у Србији које додељује 
Министарство туризма. Летња туристичка сезона почела  је успешно и за златиборски камп, где су током протеклог 
периода, поред великог броја индивидуалних туриста, боравиле и две организоване групе кампера из Холандије. У 
наредном периоду очекују се гости из Немачке, Чешке, Пољске и Велике Британије.Успешној сезони и великом броју гостију 
на овој планини, која је и летња престоница културе, допринели су занимљиви садржаји и богат програм ''Златиборског 
културног лета'' са бројним манифестацијама које употпуњују боравак гостију. 

Интерактивни садржаји на траси ''Голд гондоле''
Поред вожње дуге девет 
километара у једном правцу са 
погледом на живописне пејзаже 
Златибора, ЈП ''Голд гондола 
Златибор'' од сада пружа и серију 
нових интерактивних садржаја на 
међустаници код Рибничког језера и 
на врху Торник. Све наведене 
активности су бесплатне и погодне 
за децу и одрасле и то сваког радног 
дана од 11 часова. – Здравствени и 
велнес туризам су сада у експанзији. 
Из тог разлога ми смо покренули 
свакодневне активности на траси 
гондоле које подразумевају 
промовисање здравих стилова 
живота. То су здрави дан или дан 
велнеса и здравља са Специјалном 
болницом ''Чигота'', разговор са 
њиховим нутриционистима и 
лекарима, дегустација здравих 
златиборских залогаја. Такође 
промовишемо и спортове, пружамо 
могућност да се о њима нешто 
научи, попут стреличарства, 
параглајдинга, а доступне су и 
радионице старих заната. Ускоро ће 
на међустаници код Рибничког 
језера бити завршена и стаза за 
тјубинг – изјавила је Бојана 
Божанић, директорка ЈП "Голд 
гондола Златибор".
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Представници домаћих туристичких агенција
у посети Златибору

У суботу 23. јула Златибор су посетили представници домаћих туристичких агенција, у организацији апартманског 
комплекса ''Титова вила'' и туристичке организације ''Сат травел''. Приликом ове инфо-туре за представнике домаћих 
туристичких агенција Туристичка организација Златибор је организовала презентацију у Иновационом бизнис центру 
Златибор, где су упознати са најважнијим информацијама о дестинацији.У оквиру једнодневног обиласка 
најпосећенијег планинског центра Србије гости су посетили Музеј ''Старо село'' у Сирогојну, потом и најзначајнији 
спелеолошки објекат Стопића пећину, а посебну пажњу представника агенција привукли су врхунски гастрономски 
доживљаји, традиционални домаћи производи, док је љубазност угоститељских радника учинила да са Златибора 
понесу најлепше утиске. Представници домаћих туристичких агенција захвални су што су имали прилику да се током ове 
инфо-туре упознају са атракцијама, садржајима, квалитетном и садржајном услугом коју пружа Златибор.

''Михољски сусрети села'' у Трипкови
Амфитеатар у центру Трипкове био је 7.августа место одржавања концерта у 
оквиру манифестације ''Михољски сусрети села''. Учесници догађаја били су 
најмлађи чланови Удружења за неговање народне традиције ''Златибор'' и 
дечјег хора ''Млађани грађани'' са Златибора. Публика је уживала у играма 
златиборског краја, као и у дечјим песмама уз које су одрастале генерације. 
Тај концерт уметничких група један је у низу догађаја који се овог лета 
одржавају у Трипкови током националне манифестације коју је подржало 
Министарство за бригу о селу. Овом приликом представници локалне 
заједнице из Трипкове заједно са директором Туристичке организације 
Златибор Владимиром Живановићем подигли су заставе уз свечано 
интонирање химне. Пре концерта у учионици ОШ ''Миливоје Боровић'' у 
Трипкови посетиоци су имали прилику да погледају галерију уметничког 
стакла ''Тифани'', која је отворена сваког викенда у јулу и августу. 

Масовни тренинг ''Активније Србије''
на Краљевом тргу

У оквиру каравана здравља ''Активнија Србија'', под слоганом ''Јака породица'', на 
Краљевом тргу је 1. августа одржан јавни тренинг  на отвореном, уз стручно вођство и 
поруке за здравије начине живота. Поред многобројних видова активног одмора које 
Златибор нуди, манифестација ''Активнија Србија'' наишла је на велико интересовање и  
мотивисала посетиоце да се забаве, рекреирају и вежбају заједно са члановима својих 
породица. Деца су кроз игру уживала у забавно-рекреативном програму и креативним 
радионицама за најмлађе. Пројекат ''Активнија Србија'' осмишљен је као масовни јавни 
тренинг, који се организује на трговима градова широм Србије, са циљем подизања 
свести грађана да се баве физичком активношћу ради очувања здравља. Стручни тим је 
састављен од доктора спортских наука, нутрициониста и тренера са Факултета спорта и 
физичког васпитања, који подржавају овај спортско-едукативни пројекат.

Сви учесници су добили поклоне од партнера пројекта: ''Вода вода'' је припремила 
воду за освежење, пријатељи пројекта поделили су мајице, док је бренд ''Волим добро 
у људима'' све обрадовао здравим соковима.
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Сјајан концерт групе ''Зана'' 
Вече 20. јула било је резервисано за концерт сјајне групе ''Зана'', којој ово није 
био први сусрет са златиборском публиком. Концерт је симболично започео 
песмом "Лето", а уследили су добро познати хитови "Младићу мој", "Оженићеш 
се ти", "Јабуке и вино", "Вејте снегови" и многи други које је публика певала у 
глас са Јеленом и Жиком, праћена свирком искусних музичара из оркестра. 
Златиборски наступ ''Зане'' био је део турнеје по региону којом се обележава 40 
година постојања овог поп-рок састава. Посебан део концерта обележен је 
наступом Иване Јајчанин, познатије као Наива, пореклом из Чајетине. Због 
специфичне боје гласа називана је српском Ејми Вајнхаус, а златиборској 
публици представила се са својим песмама "Скидам" и "Баш, баш". Обе песме 
настале су као резултат Иванине сарадње са групом ''Зана'' за Беовизију 2020. и 
Песме за Евровизију 2022.

Енергија и искуство ''Партибрејкерса''
Вече 3. августа на Краљевом тргу било је резервисано за рокенрол звуке. Група 
''Партибрејкерс'' пружила је мештанима и посетиоцима Златибора одличну 
свирку. Популарни Цане и његов бенд расположено и са великом енергијом 
подсетили су публику на неке од најпознатијих песама из дуге каријере која 
траје 40 година. Концерт су почели песмом ''Ноћ'', да би уследиле песме ''Ако 
си'', ''Хеј ти доле'', ''Земљотрес'', а потом и добро познате нумере ''1000 година'' 
и ''Хипнотисана гомила'' које су разиграле публику и подигле атмосферу. ''Хоћу 
да знам'', једна од најпрепознатљивијих песама београдског бенда, распевала је 
Златибор, а Костић је посебан аплауз заслужио убацивши и продуховљену 
"Молитву",са којом је званично завршен наступ. То ипак није било све, јер су се 
''Партибејкерси'' одазвали на бис са чак осам песама међу којима су биле 
''Месечева кћи'', ''Дуго те нема'' и ''Рођен лош''. Поред  љубитеља ''тврђег'' звука 
плесале су и слике и пројекције на језерској фонтани учинивши ово вече 
посебно атрактивним.

Магични тонови струна Уроша Дојчиновића 
Програм Културног лета настављен је 19. јула концертом 
Уроша Дојчиновића и гудачког квартета ''Интермецо'' 
који су око сат времена свирали за златиборску публику. 
М агични тонови струна улепшали су вече на Краљевом 
тргу. Наступ је почео кинеском песмом из 18. века ''Цвет 
јасмина''. Уследила је руска нумера ''Две гитаре'', а потом 
и композиције из земље која се сматра за једну од 
колевки гитаре, Шпаније: Концертна студија, Шпанска 
серенада и Танго хабанера ''Енрикета''. Уметник је овај 
концерт посветио извођачима из држава које нису 
признале независност Косова, па су се могле чути и 
нумере аутора мало познатих широј публици. Неке од 
њих су украјинска романса ''Месечина'', као и звуци 
јужноамеричких аутора: ''Из душе'' валцер, ''Милонга'', 
''Један'' танго,''Растанак'' , ''Лас Мадревелас'', Канцона 
хабанера и ''Девице сунца''.
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"Огрлица од бисера" чува традицију
ансамбла ''Ђердан''

Вокални састав ''Огрлица од бисера'' представио је 18.јула свој богати репертоар на 
Краљевом тргу на Златибору. Чланице овог ансамбла, њих 14, уз музичку пратњу 
хармонике Бошка Перића и специјалног госта Ивицу Станчића, од срца су певале 
златиборској публици. Концерт је почео песмом ''Хвалила се", а затим су следиле 
нумере ''Огрлица", ''Обраше се виногради'', ''Ајде Јано", ''Ја сам ја Јеремија", 
''Ђурђевдан", ''Париски локал" и друге. Публика је први пут могла да чује и песму 
''Српске виле", која је на Дан победе емитована на Црвеном тргу у Москви. ''Огрлица од 
бисера'' огранак је некадашњег ансамбла ''Ђердан'' и народну песму негује већ 12 
година. Јединствен је по томе што га не чине професоналне певачице, већ је реч о 
женама које воле да певају и то одлично раде, а међу њима су докторке, 
фармацеуткиње, економисткиње и продавачице. Групу тренутно води Јасна Васиљевић 
Милановић, ћерка истакнуте уметнице Мире Васиљевић која је била један од оснивача 
ансамбла ''Ђердан''.

Изложба ''Тишине'' у галерији Културног центра 
У галерији Културног центра Златибор 11. августа је отворена изложба под називом 
''Тишине'' аутора Дарка Кузмановића и Лидије Живковић. На сликама Лидије Живковић, 
архитекте и сликарке, као доминантни мотиви се налазе рибе, вода и злато. Скулптуре 
академског вајара Дарка Кузмановића складно допуњују и проширују смисао Лидијиних 
слика, у његовом раду доминантан је симбол спирале која повремено задобија форму 
златног пресека указујући на хармонизацију и савршен склад супротности. Сам назив и 
концепт изложбе ''Тишина'' упућује посматрача ка стању мировања, покушају 
разумевања свеобухватног смисла живота у његовим разноликим појавним облицима. 
Смисао судара, спајања, вечног кружења живе и неживе материје остаје недоступан 
ономе ко не може да помери фокус са спољних бучних надражаја и сензација на простор 
унутар себе. 

Звуци трубе на Краљевом тргу
На летњој позорници на Краљевом тргу на Златибору 24. јула одржан је концерт 
дувачких оркестара и смотра народног стваралаштва. Традиционална манифестација 
''Сабор трубача западне Србије'', која је неговала звуке трубе безмало пола века, 
прерасла је у концерт ревијалног карактера. На почетку публику је поздравио 
оркестар Жељка Стефановића и Александра Петронијевића из Ариља нумером 
''Златиборе, мој зелени боре''. Играма са Златибора и из Мачве представили су се 
чланови Удружења за неговање народне традиције ''Златибор'' из Чајетине. До 
прошле године омладински, а први пут као сениори наступили су чланови оркестра 
Мирослава Ђунисијевића, освајачи награда на такмичењима младих оркестара у 
Пожеги, Пријепољу, Бајиној Башти и на финалном такмичењу у Гучи. Након њих 
публици се представио Ацо Марковић, мајстор фруле и двојница, аутор и композитор 
музике из Сирогојна. Уследио је наступ оркестра Александра Грујичића из Драглице, а 
звуцима ''златне трубе'' публику је поздравио оркестар Ивана Јовановића из Ужица. 
Част да затвори овогодишњи концерт дувачких оркестара на Златибору припала је 
оркестру Јовице Јовановића из Луновог Села, добитнику награде за најизворније 
музицирање на прошлогодишњем Драгачевском сабору трубача. Организатор 
концерта био је Културни центар Чајетина, а стални покровитељи су општина Чајетина 
и Туристичка организација Златибор.
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Ресторан ''L’equipe Montagne'' Златибор симбол је места за 
уживање у атмосфери, храни и услузи по мери, која се 
одликује савременим трендовима у услугама, 
иновативношћу и маштом.

Сасвим необичног ентеријера, интересантно осветљен, овај 
ресторан осваја на први поглед. Пријатна башта, љубазна и 
професионална услуга, занимљива и другачија понуда су 
такође оно чиме овај ресторан привлачи. 

Јеловник поседује интригантну селекцију јела где се налазе 
брускети са месом и уштипци са куленом, класичан и туна 
тартар, гамбори у хрскавој корици и други специјалитети. 
Гастрономска понуда је посебна и другачија у односу на 
окружење, тако да у овом ресторану посетиоци могу да 
уживају у туни на хрскавом поврћу и хоботници на жару, 
грилованом лососу, димљеној пастрмци док се у одељку са 
пастама издвајају тортелине са тартуфима и бифтеком, као и 
рижото са вргањима и пршутом.
 
Поред модерних специјалитета, ресторан ''L’equipe Montagne'' 
Златибор представља право место и за љубитеље 
аутентичних златиборских јела. Укуси традиције су 
представљени у манастирској пилетини пуњеној печеном 
паприком, ћевапима, пљескавицама, цепканој димљеној 

З А Л О ГА Ј И  ЗЛ АТ И Б О РА

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



З А Л О ГА Ј И  ЗЛ АТ И Б О РА

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

буткици... Посебан доживљај за сва чула представља и 
селекција јединствених посластица.
 
Гастрономска понуда ресторана ''L’equipe Montagne'' је итекако 
препозната, тако да је овај златиборски  ресторан сврстан у 
оквиру првог самосталног, српског издања светски познатог 
гастрономског водича “Gault & Millau”. 

– Локални висококвалитетни састојци омогућавају нашим 
професионалним куварима са дугогодишњем искуством да 
доживљај хране буде јединствен и непоновљив. Увек нов, 
укусан, који одаје поверење. Наши кувари цене важност свежих 
домаћих производа и рад с људима који праве лепу храну, 
беспрекорног укуса. Пружамо вам задивљујућа јела помоћу 
сезонских састојака. Специјализовани смо за иновативне 
јеловнике који воде порекло са наших дивних планинских 
обриса. Наш тим обучен је за највише стандарде услуге и 
поносни смо да вам је свакодневно пружамо у правцу 
испуњења вашег личног доживљаја у храни и атмосфери ''L’equi-
pe'' ресторана  – поручује Никола Ршумовић, менаџер ресторана 
''L’equipe''. Карта пића у овом објекту, у распону од занимљивих 
свеже цеђених сокова, преко импресивне листе атрактивно 
сервираних коктела, до широке винске карте, на свој начин 
доприноси овом особеном гастрономском угођају.

Треба додати да се у култном простору ресторана ''L’equipe 
Montagne'', са јединственим ентеријером и прелепом баштом, 
одржавају и живахни програми и незаборавни догађаји. 
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Апартманско насеље ''Златиборски конаци'' смештено 
је на 1.300 метара од центра Златибора, на само 20 
минута лаганог хода. На уређеном простору од око три 
хектара, окруженим зеленилом и цветним вртовима, 
простире се велики број конака са модерно уређеним 
апартманским јединицама различите површине и 
дизајна.
 
Гости током боравка овде могу уживати у лукс, 
супериор, стандард, јуниор апартманима. Поред тога 
апартманско насеље ''Златиборски конаци'' гостима 
нуди и посебне промо-понуде у виду романтичних 
пакета, мини одмора, релакс и спа чаролије, јура 
авантуре и друге.

Са својим садржајима и нивоом услуге овај савремени 
хотелско-апартмански простор представља право 
место за истински хедонизам, одмор и уживање.
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Комфорни конаци красе апартманско насеље, а ту су 
и услуге савременог Спа центра који садржи 
затворен базен, дечји базен, хидромасажну каду, 
сауну, парно купатило и релакс собу са 
тепидаријумима.
 
Савремено доба и убрзан ритам живота условљавају 
потребу за решењима која омогућавају очување 
здравља и виталности. Било да гости желе да учине 
нешто добро за своје здравствено стање или 
једноставно желе да драгоцене тренутке слободног 
времена проведу одмарајући и опуштајући се, право 
место је Спа центар ''Златиборских конака''.

Гости такође могу уживати у кафе ресторану који се 
налази у оквиру апартманског насеља. Ресторан 
располаже са 60 места, а у његовом склопу је и 
пространа тераса која је у функцији током летње 
сезоне. У пријатном амбијенту посетиоци могу 
уживати у широкој понуди специјалитета врхунских 
кувара. Гостима су на располагању аутентични 
златиборски специјалитети, као и јела 
континенталне и медитеранске кухиње. 

Апартманско насеље ''Златиборски конаци'' посебну 
пажњу посвећује и најмлађим гостима, па је за њих 
отворена играоница. Дизајнирана је и уређена у 
складу са потребама детета за веселом и 
безбрижном игром у сигурном окружењу. 
Осмишљена је да деци и родитељима улепша 
заједничке тренутке, уз пријатан амбијент са пуно 
разноврсног садржаја.
 
Гостима ''Златиборских конака'' на располагању је и 
паркинг у оквиру објекта који се може бесплатно 
користити, затим остава за ски-опрему, као и услуга 
изнајмљивања бицикала.
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Навршило се претпоследњег дана јула 30 година откада је 
основан Музеј ''Старо село'' у Сирогојну. Етно-парк наше 
традиције и народног градитељства, сведок прошлости, 
обичаја и самоуког градитељског умећа. У ово време 
место које посећује десетине хиљада туриста с разних 
страна света.

Три деценије је прошло од издвајања овог музеја из 
састава некадашњег предузећа домаће радиности 
''Сирогојно'' 1992. године. Тада је установа постала 
самостална с циљем да боље сачува и представи објекте 
народног градитељства и друго наслеђе златиборског 
краја.

Те старинске грађевине стижу из удаљених села на овај 
простор од 1980. године, да би их потом овде обнављали  
народни мајстори. Место у музеју нашле су дрвена здања 
(куће, зграде, колибе, салаши , кућери), старинска кола, 
кревети, трпезе, наћвари, посуђе, одећа, покривке... 
Оживели су и обичаји, вековни занати, стара јела. Музеј је 
окупио стручњаке, низ програма организовао, члан 
асоцијације сродних музеја Европе постао.

Они што дуже памте кажу да за развој Сирогојна и 
стварање музеја посебне заслуге има креаторка Добрила 
Смиљанић, најпознатија пословна жена у бившој 
Југославији. Она је, окупљајући плетиље Сирогојна и 

креирајући вунене рукотворине, остварила незамисливо: 
да моду продаје модним владарима Италијанима, да на 
њујоршкој Петој авенији буду тражене креације с 
мотивима нашег наслеђа (''слике које ходају''), да из 
беспућа Златибора стигне до модних писти светских 
метропола и буде једна од 33 жене из целог света које су 
добила велику награду Унеска.

Добрилином заслугом развило се и прочуло удаљено 
Сирогојно. У ова златиборска брда донела је визију и 



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

И З  П РО Ш Л О СТ И  ЗЛ АТ И Б О РА

20.

посвећеност, изложбе и културу, еманципацију жене, 
зараду сеоским кућама... У једном периоду ''Инекс 
Златиборка'', коју Добрила води, има преко 2.000 
плетиља, тада у извоз за Немачку иде од 50 до 70 хиљада 
џемпера. У Сирогојну ничу нове куће, путеви, погони, дом 
плетиља, библиотека-галерија. Овде 1975. Добрила 
дочекује 120 супруга амбасадора акредитованих у 
Београду.

Такав њен утицај допринео је и почетку рада Музеја 
''Старо село''. А прва Добрилина сарадница Боса Росић, 
Златиборка неуморна у раду предузећа домаће 
радиности, развоју села и оснивању музеја, временом је 
постала најпознатији етнолог западне Србије, али те дане 
у Сирогојну не заборавља.

Живот је Босу младу одвео у Сирогојно. Тамо је задруга 
предвођена Добрилом почела да окупља златиборске 
сељанке и организује производњу плетене одеће, у шта се 
и Боса укључила. Она је, уз рад, успела да заврши студије 
етнологије на београдском Филозофском факултету. Тада 
предузеће домаће радиности, да сачува сеоске занате и 
народне грађевине од заборава, креће у изградњу 
етно-парка, а Боса као етнолог и представник предузећа 
члан је екипе за спровођење пројекта (са Ранком 
Финдриком, Николом Пантелићем и Душком Дрљачом, 
деценију су радили да заживи музеј).

– Ваљало је старе куће брвнаре, вајате, музејске предмете 
пронаћи очуване и пренети из околних села у Сирогојно. 
Те 1980. године у етно-парк је пренето шест објеката, 

потом још неколико. Године 1983. етно-парк је 
проглашен спомеником од изузетног значаја за културу 
српског народа. Затим је назван Музеј ''Старо село'' и 
сада ту има педесетак разних народних здања – казује 
Боса, која је радила у ''Старом селу'' дуже од деценије, ту 
била и кустос, пи-ар. Касније прелази у ужички музеј, где 
до пензије ради као музејски саветник етнолог за 
теренска истраживања.
 
Тако је Боса у каријери стигла да о Златибору, Сирогојну, 
Музеју ''Старо село'' прича јавности у Лондону, Москви, 
Паризу, Риму, Новосибирску, код нас на научним 
скуповима, пред академицима, у ТВ емисијама. Али се, 
признаје, најлепше осећала са својим Златиборцима, 
обичним људима. С њима се сродила, многи је знају и на 
своје крсне славе позивају.

''Старом селу'' име дала баба Љубинка

Сећа се Боса Росић како је етно-парк у Сирогојну 
добио садашње име ''Старо село'': – Чувала ту нека 
баба Љубинка децу једног нашег колеге, а деца к'о 
деца немирна, па сваки час ето их код мајстора у 
етно-парк.'' Где су ти деца'', питам једном Љубинку. 
''Ма ено их у овом твом старом селу'', одговара она. 
Допаде нам се то име и убрзо по проглашењу 
музеја спомеником од изузетног значаја 
одлучисмо да се баш тако зове, ''Старо село''.


