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Страјин Недовић

тренер КК ''Златибор'', првака Кошаркашке лиге Србије

УСПЕСИ СПОРТА И ТУРИЗМА ЗЛАТИБОРА
Право место за одмор и опоравак, за квалитетне спортске
припреме, туристички бисер ове регије, лидер међу
планинама Србије...То је данас Златибор који волимо и
којим се поносимо.
Туризам ''златне планине'', утемељен пре 129 година,
снажно се развија последњих деценија. Са садржајнијом
понудом, новим објектима високе категорије, привлачним
атракцијама, теренима и стазама, са рекордним бројем
гостију и ноћења. Разумљиво је да тако успешна туристичка
делатност рађа могућности за општи напредак ове средине.
У ту светлу слику златиборског туризма сасвим се уклапа
спорт нашег краја и успеси које у својим такмичењима
постижу клубови с подручја општине Чајетина. Најпре смо
овде добили погодне услове за припреме и такмичења, у
чему је локална самоуправа (градњом терена и дворана,
улагањима у рад екипа, окупљањем спонзора, амбицијама у
спорту) направила значајне искораке. То је био додатни
покретач спортским клубовима да још боље раде и
равноправно се надмећу с реномираним противницима из
већих градова. С тим што је кошарка, спорт дуге и богате
традиције у Чајетини, ове сезоне остварила подвиг за
памћење.
Кошаркашки клуб ''Златибор'', чији сам тренер већ трећу
годину, освојио је прво место у управо завршеном
првенству Кошаркашке лиге Србије. У конкуренцији
познатих клубова из великих градова (Београд, Нови Сад,
Крагујевац, Краљево...) ми из мале Чајетине заслужено смо
били испред свих, надмоћно стигавши три кола пре краја
такмичења до титуле првака КЛС. Успешно смо се, такође,
такмичили и у регионалној АБА 2 лиги, међу одличним
тимовима из држава региона.
Освајањем звања шампиона Кошаркашке лиге Србије име
Златибора и Чајетине у најлепшем светлу се помиње широм
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земље. Тај такмичарски успех сматрам историјским,
имајући у виду и околности које су нас пратиле у првенству
(скраћен ростер, повређени играчи). Велико је задовољство
и мене као тренера, свих играча, стручног штаба, управе,
целе наше заједнице што смо дошли до титуле. Захвалност
и општини Чајетина, управном одбору, свим спонзорима за
ово заједничко дело.
Подсетио бих да је Кошаркашка лига Србије у овој сезони
била доста јача, екипе су биле уједначеније. Ми смо након
не тако доброг почетка успели да после 15-16 утакмица
''окренемо табелу'', показали снагу и карактер, одолели
свим изазовима и сасвим заслужено освојили шампионски
пехар. Момци су сјајним играма направили невероватан
успех и честитам им на томе. Током претходне три године,
откада сам преузео екипу, сваке сезоне правимо тај
додатни корак. Претходне смо били трећи, ове дошли до
титуле.
Сада желим да ово што смо постигли крунишемо на првој
утакмици Суперлиге Србије, крајем априла, пред пуном
двораном у Чајетини. Да публика увелича тај догађај, јер се
надам да ће тада бити додела титуле првака Кошаркашке
лиге Србије. Очекујем да ћемо за следећу сезону задржати
екипу и дати све од себе да опет будемо у самом врху.
А на радост свих љубитеља спорта у нашој општини, није
само кошарка та која нам доноси спортске радости. У низу
протеклих година ФК ''Златибор'' ишао је само стазама
успеха, играјући и у Суперлиги Србије с нашим водећим
клубовима. Одбојкашице такође постижу запажене
резултате, скијашица Ања Илић је првакиња Балкана, на
светским такмичењима успешан је наш параолимпијац
Александар Радишић, добро раде и каратисти КК ''Рујно'',
клуб малог фудбала, атлетичари, планинари и други. Тако се
код нас постигнућа у туризму надограђују спортским
успесима.
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СВЕЖИНУ ''РУЖЕ ВЕТРОВА''
УДАХНУЛИ САЈМУ ТУРИЗМА

Богата туристичка понуда Златибора представљена је крајем марта
на 43. Међународном сајму туризма у Београду, најзначајнијој
туристичкој манифестацији југоисточне Европе. У намери да
посетиоцима сајма прикаже оно чиме ''златна планина'' располаже,
под геслом ''Доживи Златибор – Удахни нову енергију'', Туристичка
организација Златибор истакла се у настојању да наше вредности и
овде правовремено и детаљно представи.
Овај сајам окупио је многе домаће, као и иностране излагаче из Грчке,
Турске, Црне Горе, Египта, Бугарске, Русије, Северне Македоније, Туниса,
Румуније, Мађарске, Словачке, Малезије. Наступ Златибора
организован је у оквиру штанда ТО регије Западна Србија, у хали четири
Београдског сајма. Ту су се заинтересовани упознали са новим
садржајима, објектима, значајним локалитетима, природним
благодетима, као и манифестацијама које улепшавају боравак на
најпосећенијој планини Србије. Посебну пажњу и овог пута изазвала је
атрактивна ''Голд гондоли'', чије је сајамско представљање било
одлично организовано и веома запажено.
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Златиборски новитети и
промо-пакети
заинтересовали
посетиоце
Овогодишњи слоган Међународног сајма туризма у
Београду био је ''Између планина и мора'', са асоцијацијом
на познату песму и скривена места која туристи све више
траже. На то је Златибор, планина не тако далеко од мора,
одговорио својом сајамском поруком ''Удахни нову
енергију'', доносећи свежину ''руже ветрова'' и нову снагу
садржајног активног одмора. Посетиоци сајма су то
приметили и поздравили, а Туристичка организација
Златибор тиме још једном исказала посвећеност у
промотивно-маркетиншким
активностима
и
представљању правих вредности ''златне планине''.
Београдски Сајам туризма одржан је након раније паузе
изазване пандемијом ковида-19, па су многи из туристичке
делатности настојали да промоцијом заинтересују
потенцијалне госте. У оквиру штанда Златибора своју
понуду представили су бројни хотелијери и туристичке
агенције, тако да су посетиоци имали прилику да се
детаљно
информишу
о
ценама,
попустима
и
промо-пакетима које је туристичка привреда припремила
за предстојећи период. Своје туристичке производе на
појединачним штандовима приказали су хотели
''Палисад'', ''Мона Златибор'', ''Ирис'', ''Букет'', ''Олимп'',
Специјална болница ''Чигота'', ''VIP Casa'', апартмански
комплекс ''All Seasons Residence'', апартманско насеље
''Златиборски конаци'' и туристичка агенција ''Monix'', а
веома посећени били су и штандови Дино парка и ''Ел Пасо
ситија''.

је ''Zla�bor Mountain Resort & Spa'', отворен у срцу ''златне
планине'' поред Краљевог трга, спреман да пружи
врхунску услугу и савршен угођај.
Као и раније на овој манифестацији, велики број
посетилаца посетио је штанд Туристичке организације
Златибор. Нарочито су их привукли специјални сајамски
попусти, пакет аранжмани поводом предстојећих
празника Ускрса и 1.маја, као и наградна игра коју је
организовала ТО Златибор у сарадњи са ''Голд гондолом''.
А пажњу је изазвало и представљање Златибора
интерактивним путем, холограмом, којим су приказани
понуда, ''Голд гондола'' и будући изглед златиборског
језера.
Овом приликом штанд Златибора посетили су многи
значајни гости. Међу њима и министарка трговине и
туризма Републике Српске Сузана Гашић, у циљу наставка
успешне сарадње (гости из РС у великом броју долазе на
одмор на Златибор). Најављено је да се у наредном
периоду планира потписивање протокола о сарадњи
између општине Чајетине и Министарства трговине и
туризма Републике Српске.

– Као један од туристички најразвијенијих центара, не
само у Србији већ и у региону, Златибор је навикао своје
сталне госте на веома интересантне и разноврсне
садржаје. Поред најаве предстојеће летње сезоне,
посетиоци штанда Златибора имали су на располагању
занимљиве новитете и информације о садржајима којима
''златна планина'' и даље задржава своје место у врху
туризма Србије. У фокусу интересовања и највећа
атракција јесте златиборска ''Голд гондола'', а с обзиром да
Златибор постаје лидер спортског туризма, најављена је
изградња модерног спортског комплекса са чак 14
фудбалских терена, потребног да би услови за висинске
припреме и такмичења спортиста били што погоднији –
изјавио је овом приликом директор ТО Златибор
Владимир Живановић.
На сајму је као новитет издвојено да богатству туристичке
понуде Златибора и разноврсности смештаја однедавно
доприноси још један ексклузиван хотел са пет звездица. То
4.
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Од ''Голд гондоле''
награде и модерна
презентација
Јавно предузеће ''Голд гондола Златибор'' имало је веома
запажен наступ на 43. Међународном сајму туризма у
Београду. Како су и очекивали, највећу пажњу посетилаца
привукле су презентација у виду холограма и наградна игра.
Током наградне игре чак девет пута су поделили вредне
награде, а подржани су од 562 учесника, којима су захвални.
– Позивамо их да учествују и у нашим будућим наградним
играма у којима им желимо да баш они буду добитници
награда. Веома нам је драго што ће срећни добитници,
управо захваљујући нама, непланирано посетити ''златну
планину'' и имати прилику да уживају у одмору, укусној
храни, посебном спа третману, а нарочито у вожњи испод
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облака, ни мање ни више него златном небеском кочијом
''Голд гондолом''. Своју захвалност и одушевљење су нам
исказали бројним порукама на друштвеним мрежама, па у
будућности планирамо да за све љубитеље природе, наше
планине и гондоле чешће организујемо овакве акције –
истичу у ЈП ''Голд гондола Златибор''.
Огроман број посетилаца привукла је модерна
презентација највеће златиборске атракције ''Голд
гондоле''. Они посетиоци који нису имали прилику да се
возе гондолом распитивали су се за цене и основне
информације, док је велики био и број оних који су свратили
да пренесу своје импресије и одушевљење. Радује
чињеница да је много оних који су више пута уживали у
вожњи, а да им је импресија сваког пута све јача.
Није остао занемарен ни онај професионални део сајма, па
су представљање Златибора и гондоле посетили и
представници неколико градова, попут Котора, Херцег
Новог, Требиња, затим домаћих и страних туристичких
организација, новинара, блогера.
– Сајам у Београду пружио нам је прилику да се похвалимо
успешном првом годином рада. Наравно, на овај
четвородневни догађај дошли смо добро припремљени и с
циљем да покренемо неке нове сарадње у области
маркетинга, промоције и комерцијале. Лично сам
задовољна наступом на сајму, пре свега састанцима који су
одржани и контактима који су успостављени са, надам се,
неким будућим партнерима – изјавила је директорка ЈП
''Голд гондола Златибор'' Бојана Божанић.
Резиме овог туристичког догађаја, како истичу у овом
јавном предузећу, могао би да гласи: након две тешке
године и много одрицања на овом Сајму туризма смо се
уверили да се полако, скоро па стидљиво, враћамо
нормалном животу, путовањима, обиласцима, дружењу са
другим људима...
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Вредно искуство за
запослене у ТО
Златибор
Чета мала, али одабрана запослених из Туристичке
организације Златибор дала је све од себе да понуда
најпосећеније планине Србије буде што боље и
садржајније представљена на Сајму туризма у
Београду.
Насмејани,
елегантни,
стручни
и
припремљени давали су одговоре на питања
посетилаца и сугестије за квалитетан одмор на
Златибору. Неки од њих су за е-новине пренели своје
утиске са те најзначајније манифестације у туризму
код нас.
Млада Катарина Чубрак, која је овде заједно са својим
колегама
представљала
туристичку
понуду
Златибора, посебно је задовољна чињеницом што је
на сајму имала прилику да се нађе на ''месту сусрета'',
размене добрих пракси, успостављања контаката,
стварања успомена…
– За нас запослене у Туристичкој организацији
Златибор ово је вредно искуство, прилика од
изузетног значаја за регионално и међународно
повезивање којим се могу превазићи актуелни
изазови. На сајму смо могли да прикажемо све оно на
чему смо активно и вредно радили у претходном
периоду, прилагођавајући се новонасталој ситуацији
са константним циљем да унапредимо туристичку
понуду наше дестинације – каже Катарина и додаје да
је све то пратила интензивна промоција овог
туристичког места.
– Самим тим Златибор показује јасну усмереност ка
будућности са имиџом савремене и иновативне
туристичке
дестинације,
која
потенцијалним
туристима нуди модерне видове информисања о
понуди. То омогућава глобалну присутност, сталну
доступност богатог садржаја информација, као и
развијање интерактивног односа са туристима у циљу
испуњавања њихових очекивања. А то је, заправо, и
мерило успеха наше организације – сматра она.
Многобројни блогери и инфлуенсери, домаћи и
инострани, посећују ''златну планину'' и уживају у
њеним благодетима. – На сајму смо имали прилику да
упознамо неке од њих, који захваљујући утицају преко
дигиталних
комуникација
представљају
и
приближавају туристичке потенцијале Златибора
домаћим и страним туристима. С појединима је
успостављена сарадња и верујемо да ћемо већ ускоро
имати прилику да их угостимо – додаје представница
Туристичке оранизације Златибор Неда Божанић.
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АТРАКТИВНОМ МОТО-ТРКОМ
СВЕТ УПОЗНАЈЕ НАШЕ ЛЕПОТЕ

Шампиони мотоциклизма из света у хард ендуро шампионату
такмичиће се овог пролећа на Златибору, први пут у Србији.
Реч је о ''Xross Hard Enduro'' релију, са више од 300 учесника с
разних континената, који се одржава од 18. до 21. маја на
теренима Златибора, Таре и Мокре Горе. ''Три дана – три
планине – 300 километара'' гласи кратак опис овог захтевног
светског релија.
Тај догађај, једно од највећих међународних спортских
такмичења ове године у Србији, најављен је на Златибору
5.априла конференцијом за медије у хотелу ''Zla�bor Mountain
Resort & Spa''. Говорили су Татјана Матић, министарка
трговине, туризма и телекомуникација у Влади Србије, Милан
Стаматовић, председник општине Чајетина који је домаћин
овог такмичења, и Бранислав Ђурић, организатор трке
светског шампионата ''Xcross'' релија.
Татјана Матић је истакла да је част за нашу земљу што ове
године има прилику да први пут у историји мото-спорта у
Србији одржи трку која ће бити део светског хард ендуро
шампионата. Ова манифестација ће несумњиво отворити
ново поглавље у развоју туризма и на прави начин
представити не само Златибор, него и Србију, рекла је
министарка и додала: – То је спортско-рекреативни туризам
који ће на прави начин позиционирати западну Србију,
Златибор, Тару...Постајемо значајна светска дестинација као
један од организатора овог такмичења. Сви наши гости, али и
гледаоци путем малих екрана моћи ће да се упознају с
лепотама наше земље.
По речима домаћина овог такмичења, председника општине
8.

Чајетина
Милана
Стаматовића,
Златибор
има
инфраструктуру, могућности као и људске ресурсе потребне
за одржавање трке светског шампионата у мото-спортовима.
Он је изразио задовољство поводом ове сарадње и наду за
нове идеје у развоју спортско- рекреативног туризма. –
Честитам свима на организацији, успели смо као општина
Чајетина да обезбедимо све што је потребно. Ова
међународна трка доприноси нашој визији и развоју
спортско-рекреативног туризма, а имамо све услове што се
тиче конфигурације терена за један овакав догађај – рекао је
Милан Стаматовић.
Организатор трке светског шампионата ''Xcross'' релија
Бранислав Ђурић захвалио се на подршци општини Чајетина,
Министарству туризма, Министарству спорта и омладине,
као и спонзорима међу којима је и Туристичка организација
Златибор. – Овај спорт и манифестација су новост у Србији и
једна од најатрактивних дисциплина. Из кровне светске
организације били су одушевљени када су се упознали са
стазом и условима овде пре одлучивања да такмичење буде
одржано код нас – истакао је Ђурић.
Речено је, такође, да је Србија једна од осам земаља где ће се
у овој години возити хард ендуро трке светског шампионата. А
на Златибору се у мају исписује ново поглавље историје мото
спорта у Србији, будући да никада до сада у нашој земљи није
вожена трка светског шампионата у мото-спортовима.
Организатори очекују велики број такмичара из целог света,
међу којима и професионалне тимове који су у самом врху
овог спорта, као и хиљаде гледалаца који ће посматрати овај
мото-шоу на српским планинама.
w w w. z l a t i b o r. o r g . r s

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

ПРЕДЕЛИ ЗА НЕЗАБОРАВНЕ ШЕТЊЕ
С КУЋНИМ ЉУБИМЦЕМ
Златибор се последњих година истиче као изузетна ''пет
френдли'' дестинација. Све чешће га посећују туристи са
кућним љубимцима, углавном псима. Док је некада био
изазов пронаћи објекат који прима кућне љубимце, данас
њихови власници могу бирати између хотелског и приватног
смештаја. Такође, све је више ресторана и кафића у којима су
кућни љубимци добродошли. Уз то, прелепа природа и
мноштво стаза за пешачење чине да боравак с кућним
љубимцем на ''златној планини'' буде незабораван. Ево 10
занимљивих предлога за такав одмор:
1. Изабрати смештај који прима кућне љубимце – Кућни
љубимци су чланови породице, па је разумљиво да туристи
желе с њима и да путују. Препознали су ту потребу хотели и
власници приватног смештаја на Златибору па одлучили да
своја врата отворе и човековом најбољем пријатељу. У неким
објектима за боравак кућног љубимца се посебно доплаћује,
па је најбоље контактирати смештај и то проверити. Списак
објеката где су кућни љубимци добродошли доступан је на
сајту Туристичке организације Златибор.
2. Посетити ''пет френдли''ресторане – Светски тренд
прате и златиборски угоститељи. Баште ресторана и кафића
одавно су отворене и за кућне љубимце, а све је више и
објеката који их примају у затвореном простору. Листа ових
ресторана и кафића стално се проширује, најбоље је на лицу
места утврдити да ли је љубимац добродошао у жељеном
кафићу. Ако није не треба бринути, у близини је много
објеката којима љубимци не сметају.
3. Опустити се на Рибничком језеру – На путу према
Ски-центру ''Торник'', на осам км од центра, налази се
Рибничко језеро које снабдева Златибор пијаћом водом.
w w w. z l a t i b o r. o r g . r s

Вештачко је, настало 1971. године преграђивањем реке Црни
Рзав. Због прелепог амбијента борове шуме језеро је
омиљено излетиште туриста и мештана. На Рибничком језеру
налази се и међустаница ''Голд гондоле''.
4. Повести љубимца у Тић поље на трчање – Испод
Споменика (или, ако се иде аутом, десно од пута за
Сирогојно) налази се Тић поље. С пространством које мами на
трчање и играње са љубимцем, коме овде сигурно неће бити
досадно, па је ово одлична локација да се потроши вишак
енергије.
5. Прошетати до Споменика на Шуматном брду – Готово
да нема госта који посети Златибор, а не прошета до чувеног
Споменика на Шуматном брду. Стаза је уређена и осветљена,
у свако доба дана могуће је уживати у шетњи и свежем
ваздуху. А да би љубимцу било занимљивије, може се
скренути лево или десно са главне стазе у оближњу шумицу и
уживати у мало дужој шетњи.
6. Наставити шетњу до Чукера – Ко се ту није уморио нека
настави ка Чукеру (1.359 мнв). Пролази се поред Јединог
бора, који је некада био сам на пропланку и по томе добио
име, с тим што је овај део касније пошумљен. У току шетње
виде се чаробни пејзажи, а друштво шетачима праве коњи и
друге домаће животиње. Стаза је мало захтевнија, али труд се
исплати, јер са врха поглед пуца на Рибничко језеро, Чиготу,
Торник, Тару, Градину...
7. Уживати у нетакнутој природи села Доброселица – Село
Доброселица, у коме се налази један од најлепших
видиковаца Златибора, удаљено је око 15 километара од
туристичког центра. Нетакнута природа овог села
9.
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инспирисала је и филмаџије, па је овде снимљено више
филмова и серија. Посетиоци уживају и у обиласку цркве
брвнаре из 1821. године која је, као бисер народног
градитељства златиборског краја, стављена под заштиту
државе. У Доброселици се налази и Прераст (камени мост
настао урушавањем пећинске таванице), природни
геоморфолошки феномен.
8. Посетити Водице – Крајолик који се налази на свим
разгледницама са Златибора крије се управо на Водицама,
насељу удаљеном десетак километара од центра планине
магистралним путем према приморју. Ово је омиљено
излетиште мештана, али и туриста који долазе на
једнодневни излет. Пространство предела прошараног
боровима, испресецаног реком Црни Рзав, савршен је
полигон за дневни излет са љубимцем.
9. Упознати село Јабланицу – Гостољубиви мештани,
столетни борови, пространи пашњаци, црква брвнара из
1838. године неки су од разлога зашто вреди посетити мање
познату Јабланицу. Удаљена од центра око 22 километра,
Јабланица је село које се простире на највећој површини у
Србији. Шетња пространим пашњацима под највишим врхом
Златибора Торником прија и власнику и његовом љубимцу.
10. Доживети ''Златиборске шетње'' са искусним
водичима – Организоване шетње до било ког дела Златибора
могуће су уз искусне водиче у оквиру туре ''Златиборске
шетње''. Уз постојеће, редовне туре водичи могу осмислити и
специјалне, посебно прилагођене жељама корисника и
потребама њихових љубимаца. На овај начин упознају се и
скривени делови Златибора, уз спознају зашто је ово
најпосећенија планина у Србији.

10.
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ЗЛАТИБОРСКОМ ИЗАЗОВУ
ОДОЛЕЛО 100 НЕБЕСКИХ ТРКАЧА
Да је Златибор погодна планина за скајранинг
(небеско трчање) са учесницима из света,
потврдио је недавни такав догађај. Овде је
2.априла први пут одржано такмичење у небеском
трчању, новијој спортској дисциплини за коју
интересовање на нашим просторима све више
расте.
Била је то захтевна међународна трка под називом
''Торник скај рејс'', у организацији ''Скајранинг
асоцијације Србије и Црне Горе''. Окупила је 105
такмичара из десетак држава, а 100 их је стигло на
циљ. Ни киша, повремени снег и снажан ветар нису
им били сметња да претрче 27 километара
златиборских стаза где су се смењивали каменити
успони и равније деонице (са три контролна
пункта), па да у предвиђеном року од шест сати и
45 минута заврше трку. Најспремнијима је то
успело у знатно краћем времену.
Ови небески тркачи, на путу кроз нетакнуту
природу, борове шуме и уз окрепљење на
природним изворима доживели су незаборавно
искуство на теренима најпосећеније планине
Србије. Старт је био у Ски-центру ''Торник'', а
задата рута водила их је кроз Стубло, преко
Доброселичке Прерасти и Шаиноваца све до циља
одакле се стартовало, у ски-центру.
Најбржи такмичар био је Дејан Жерајић (БиХ), који
је трку завршио за два сата и 44 минута. Само 20
секунди разлике било је између другог и и трећег,
Шпанца Хавијера Родрига и тркача са Златибора
Николе Илића. Међу такмичаркама прва је
Црногорка Милуша Бошковић (три сата и 29
минута), испред Татјане Јовановић и Марије
Костић (Србија). Најстарији такмичар Зоран
Марковић (62) стигао је на циљ за четири сата и
седам минута.
Трка ''Торник скај рејс'' била је прва златиборска, а
друга од седам планираних у овој сезони у
организацији ''Скајранинг асоцијације Србије и
Црне Горе''. Ово такмичење одржано је
захваљујући подршци Туристичке организације
Златибор, ЈП ''Голд гондола Златибор'', хотела
''Палисад'', ЈП ''Скијалишта Србије'' и компаније
''Аутокомерц''.
w w w. z l a t i b o r. o r g . r s

11.

ЗЛ АТ И Б О Р О М О В И Х Д А Н А

Културном центру признање
''Капетан Миша Анастасијевић''
Културни центар Златибор добитник је признања ''Капетан Миша
Анастасијевић'' за презентацију културне и туристичке понуде,
поводом изузетно успешног рада током 2021. године. То признање
уручено је директору Туристичке организације Златибор Владимиру
Живановићу на свечаности у Културном центру одржаној 30. марта.
Овом приликом награђено је 17 привредних и друштвених
представника и стваралаца из Златиборског округа, од којих (поред
Културног центра) још три из нашег краја: општина Чајетина добила је
признање за развојне пројекте и друштвену одговорност, ''Голд
гондола'' за унапређење туристичке понуде, а хотел ''Букет'' за
врхунски квалитет и комфор. Награда ''Капетан Миша Анастасијевић''
додељује се већ 22 године са задатком промоције привредног и
друштвеног стваралаштва, у оквиру пројекта ''Пут ка врху'' који
заједнички реализују ''Медиа инвент'', универзитети из Београда и
Новог Сада, те Јавни сервис РТВ, под покровитељством Привредне
коморе Србије и Уније послодаваца Србије.

Ања Илић најбоља на Балкану
Нордијска скијашица са Златибора Ања
Илић, о чијим су спортским
резултатима и успешној туристичкој
делатности (у Вили ''Мина'') већ писале
е-новине ТО Златибор, остварила је
још један значајан успех. На ''Балкан
купу'' у нордијском скијању, одржаном
27.марта у турском граду Болу Гереде,
победила је у скејт трци, постала
првакиња Балкана и обезбедила прво
место у генералном пласману. Овог
пута конкуренција је била јака пошто је
ово олимпијска година, а иза
победнице Ање остало је седам
такмичарки које су учествовале на
Олимпијским играма. Управо је тркама
на Златибору у јануару почео
овогодишњи ''Балкан куп'' и тада је
Ања стартовала победом на свом
терену. Затим се такмичење наставило
у Грчкој, БиХ, Румунији и Турској, где је
наша скијашица постигла историјски
успех. Тако се наставља дуга и успешна
традиција златиборског нордијског
скијања, а општина Чајетина настоји да
нашим скијашима пружи што боље
услове, од организовања трка до
побољшања стаза за тренинге.
12.
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Изложбе у Културном центру Златибор
Сликарска душа истока
У галерији Културног центра Златибор крајем марта стварали
су сликари из Србије, Црне Горе и Немачке у оквиру
традиционалног међународног арт симпозијума ''Сликарска
душа истока'', на коме први пут (због актуелне ситуације)
није било уметника из Русије и Украјине. Скуп је организовао
оснивач Ђорђе Вукадиновић, а подршку дали општина
Чајетина, Туристичка организација Златибор и Раде
Филиповић.
Надахнућа за своја уметничка дела учесници су нашли у
пределима Златибора. По речима уметнице из Београда
Иване Живић, овај амбијент је веома леп: планина, чист
ваздух, понегде и снег, а окупили су се школовани уметници
који својим радом дају одговарајући квалитет симпозијуму.
Оснивач тог уметничког окупљања Ђорђе Вукадиновић
истиче да је Златибор лепотица Србије, а да су уметници
презадовољни окружењем у коме стварају дела и
смештајем. Слике настале током овог арт симпозијума
изложене су у галерији 26.марта.

Плаветнило је свуда око нас
Плаветнило боја и призоре мора донела је изложба
акварела ''Азурне дубине и ширине'' отворена
7.априла у галерији Културног центра Златибор, где
може да се погледа током априла сваког радног дана
од 10 до 17 часова. Њоме се представила Сузана
Гигић,
дипломирани
дефектолог
тифлолог
оптометриста, у уметности присутна више од
деценију и по. У Сузанином стваралаштву форме и
материјали мењали су се с годинама – од сликарства
преко вајарства и дубореза, дизајна и израде накита
и лампи, све до акварела. Протеклих година
истицала се у дизајну, радила илустрације насловних
страна за књиге, крајем 2020. почела израду
сопствене линије накита који у бази има акварел
минијатуре, а последњих година је сликарка
акварелиста. На отварању изложбе говорили су
Андријана Андријашевић из галерије и уметница
Сузана Гигић, која је присутна упутила у своје
стваралаштво рекавши: ''Плаветнило је свуда око
нас. Наш дом је плава планета. Плаво спада у
најлековитије боје које постоје, најинтензивније
диже наш дух, подиже нам расположење на
несвесном нивоу''.
w w w. z l a t i b o r. o r g . r s
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Промењено радно време ''Голд гондоле''
Радно време златиборске ''Голд гондоле'' промењено је од 29. марта. Сада од понедељка до четвртка гондола ради од 10 до 15
часова и тада је последња вожња са Торника у 16 часова. Петком гондола ради сат дуже: први полазак је такође у 10 сати, а
последњи полазак из центра Златибора у 16, док је последња вожња са Торника у пет поподне. Викендом је радно време од 9 до
16, а последњи полазак с Торника у 17 часова. Цене карата су 1.000 динара за одрасле и 550 динара за децу.

Едукација ''Чисто и сигурно''
одржана на Златибору
У конгресној сали Иновационог бизнис центра на Златибору 12. априла је одржана едукација ''Чисто и сигурно''. Намењена
пружаоцима туристичких услуга, међу којима су хотели, одмаралишта, хостели, приватни смештај регистрован у систему
е-туриста, ресторани, објекти културног наслеђа, као и други запослени који учествују у формирању туристичког
производа
Уводну реч као домаћин скупа одржао је директор Туристичке организације Златибор Владимир Живановић. Едукацију је
својим поздравним говором у име организатора увеличао проф. др Георги Генов, директор Удружења ''ХОРЕС'', који је
говорио о прилагођавању туризма постковид ситуацији. Овом приликом је Слађана Секулић, специјалиста интерне
медицине, истакла превентивне мере спречавања заражавања од ковида–19 у сектору туризма и смештаја.
Едукације се реализују у оквиру пројекта ''ЕУ за тебе - за културно наслеђе и туризам'', који финансирају ЕУ и немачко
Савезно министарство за економску сарадњу и развој (БМЗ). Пројекат спроводи Немачка организација за међународну
сарадњу ГИЗ, а главни политички партнер је Министарство трговине, туризма и телекомуникација Србије. Као одговор на
изазове које је епидемија ковид -19 ставила пред туристички сектор, пројекат је у своје активности стручне подршке и
јачања капацитета уврстио и подршку спровођењу доборовољне сертификационе шеме ''Чисто и сигурно'', коју спроводи
''ХОРЕС'' уз институционалну подршку ТО Србије. Ова мера има за циљ да се развију здравствено-безбедносни протоколи
у туризму као и обуче туристички и угоститељски радници за њихову примену, како би се смањили ризици од ширења
вируса у туристичким објектима.

14.
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ГУРМАНСКИ У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ
У РЕСТОРАНУ ''ТИТОВА ВИЛА''
Ресторан-музеј "Титова вила" је јединствено место у Србији стога што
обједињује концепт уживања у храни и боравак у аутентичном здању,
које је споменик културе и сведочи о бурним временима и
догађајима.
Наиме, сам назив ресторана потиче од стварног имена ове виле, коју
је Јосип Броз одабрао за себе, јер се издвајала изгледом и складом,
као и лепотом самог места. Ресторан се налази у Кириџијској улици
бр.72 на Палисаду, осунчаном и мирном делу Златибора.
Ресторан располаже са две терасе и две сале, као и баштом која је
окружена зеленилом, а ту је и паркинг, заједно са садржајима за децу.
Међутим, овај бисер међуратног градитељства изнутра осваја на
први сусрет, јер је очуван оригинални ентеријер. Ресторан је, након
вишемесечне рестаурације, почео с радом у октобру 2021. године
када је уједно ова вила први пут отворена за јавност.
Шармантни француски, али и помало рустични декор који доминира,
представља једну врсту путовања, као и сам јеловник – од старе и
добре домаћинске закуске и комплет лепиње, кроз европску кухињу
и вина, пут се завршава у топлини и стилу планинске колибе.
w w w. z l a t i b o r. o r g . r s
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У ресторану ''Титова вила'' користе се искључиво
најквалитетније намирнице: од италијанских пасти и домаћег
хлеба из наше кухиње, па до локалних произвођача сира,
кајмака и меса (где спада и чувена домаћа ракија).
Као што је сам ресторан погодан за све прилике, од елегантних
и романтичних до опуштених породичних, такав је и мени:
уколико је гост у журби, ту су предјела и лежерне салате, док
је, са друге стране, свака врста меса савршен избор без грешке
и врхунац укуса. На пример, продимљено (ужички филе) или
свиленкасто и сочно (рибић у сафту или ролована телетина).
За оне који желе да гурмански буду у друштву најбољих, ту је
избор јела из богатих дневника Титових оброка, који су
пажљиво реконструисани и увек заокружени атрактивним
сервисом. Тако да гости могу да пробају кијевску пилетину
како је својевремено служена Бранку Ћопићу; ту је и ослић
припремљен онако како га је, заједно са Титом и Јованком
Броз, јела енглеска принцеза Маргарет. Међу јелима која су
мали бисери и занимљивости по себи, може се наручити и
паста какву је Софија Лорен лично припремала за
председнички пар, а будући да је Тито уживао у храни са
упареним винима, ту је и богат одабир домаћих, али и
француских и италијанских вина.
До сада су овде успешно реализовали низ прослава уз
акустичну музику уживо, па се може рећи да је овај ресторан
прави избор за интимна весеља до 40 особа, уз која нуде и сет
мени прилагођен потребама.
Поред пријатне атмосфере, искусних кувара и приступачног
особља, њихов заштитни знак је, пре свега, задовољан гост.
– Са задовољством очекујемо све будуће госте и једва чекамо
да видимо како су се уверили у све наведено – поручује
шефица кухиње Виолета Томић.
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''MONIX'' – СВЕ ШТО ТРЕБА
ЗА ПОТПУН И НЕЗАБОРАВАН ОДМОР

Агенција ''Monix'' основана је још 1993. године. За готово
30 година свог постојања она се непрестано развијала,
јачала и освајала тржиште, при чему је приоритет увек био
на задовољењу захтева својих клијената.
У понуди агенције посебно место заузима Златибор. Из
године у годину туристичка понуда на Златибору је све
разноврснија и непрестано се улаже у садржаје који су
доступни туристима током читаве године.
Са првим инвестирањем на Златибору агенција почиње
2008. године отварањем објекта ''Monix Club''. Потпуно је
реновиран 2019. године. Налази се у насељу Обудовица,
на 800 метара од центра. Објекат располаже са 45
лежајева у комфорним собама опремљеним у модерном
стилу. Оне поседују купатило, ТВ, кабловску телевизију и
интернет. Гостима је на располагању бесплатан паркинг. У
оквиру објекта налази се и ресторан у коме се служе јела
златиборског краја и традиционална кухиња. Ресторан
нуди и бесплатну доставу хране и велики избор
различитих врста пица.
За оне који желе мир и породични одмор у природи,
''Monix'' препоручује апартманско насеље ''Monix Village''
у насељу Потоци, на ободу Чоловића брда, на 1.030 м
надморске висине. Насеље чини седам објеката са 15
апартмана величине од 55 до 60 метара квадратних.
Апартмани поседују две спаваће собе, тоалет, купатило,
кухињу и трпезарију. Сваки објекат има двориште и трем
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са кога се пружа јединствен поглед на центар и
златиборске врхове Чиготу и Торник.
У најновијој понуди агенције је луксузни комплекс који се
састоји од три зграде окружене прелепом природом.
Налази се у најмирнијем делу Златибора Обудовици, на
само неколико минута хода до језера, трга и осталих
дешавања на Златибору. Две зграде чине ''Monix Apart
Club'', док је трећа ''Monix Palace''.
''Monix Apart Club'' нуди савремено опремљене апартмане.
''Monix Palace'', поред 40 апартмана, представља објекат са
хотелском услугом и веома богатим пратећим садржајем:
има спа центар, велики ђакузи, сауну, парно купатило. У
склопу објекта је и теретана са потпуно новим справама
високе технологије, затим кинези сала, собе за релакс
масажу, салон лепоте. ''Monix Palace'' поседује и
најсавременији брзи лифт и лоби са рецепцијом. Базен и
кафић су посебна погодност овог комплекса.
На крају, у центру Златибора су просторије агенције, где се
туристи могу информисати и о свим осталим садржајима.
Организовање излета сопственим минибусевима, са аудио
материјалом преведеним на више светских језика како би
се домаћи и страни туристи што боље упознали са
околином, културним и историјским наслеђем, обичајима
и животом локалног становништва. Сопственим
минибусевима обавља се и превоз од кућне адресе
Београд-Златибор-Београд.
Циљ агенције је даље улагање у разноврсне садржаје и
понуду за привлачење све већег броја туриста који ће
пожелети да на Златибору проведу много дуже од једног
викенда.

18.

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

И З П Р О Ш Л О С Т И З Л А Т И Б О РА

КАТРАН ПРЕ ПЕТ ВЕКОВА
ПРОДАВАЛИ У ДУБРОВНИКУ

Златиборски катран, боров производ по коме је овај крај
познат од давнина (у селима и данас има понека катраница),
продавао се још пре пет векова у јадранском приморју.
''За само 15 дана 1503. године на дубровачком тргу продато
је 2.160 товара катрана '', пише о томе Снежана Ђенић у својој
књизи ''Златибор – културна и историјска баштина од
праисторије до данас''.
У овим и каснијим временима под турском влашћу
златиборски крај успевао је да одржава живе трговачке везе
с приморским градовима, с тим што је путовање кириџија
тим правцем било несигурније него некад.
''На основу оскудних извора могло би се претпоставити да је
у то време Ужице представљало караванску станицу, на шта
упућује 11 трговачих ханова у којима су одседали грчки,
арапски и персијски трговци мануфактурном робом. Подаци
дубровачког архива сведоче о живој трговинској размени
овог краја са Дубровчанима, који су средином 16.века
основали сталну колонију у Ужицу. Сва трговина катраном тих
дана обављана је у Дубровнику, због куге која је владала у
Котору'', бележи Снежана Ђенић и издваја још неке трговачке
послове тог времена:
''Други документ помиње Златиборца Милутина Симовића,
који је 1760. године за рачун сарајевског трговца Хаџи
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Мустафе Бабића терао утовљене волове за Купрес и
Дубровнк. Материјални доказ развијених трговачких веза са
приморским градовима је већи број примерака дубровачког
новца из 17. века пронађен у златиборском селу Голову''.
Турски путописац Евлија Челебија путујући у 17. веку преко
Златибора записао је: ''Узели смо вредне пратиоце и након
четири сата хода према југоистоку стигли смо у село
Оманицу. Одатле смо превалили планинску висораван
Торник и за пет сати дошли у село Јабланицу. То је напредно,
богато и насељено српско село у ужичкој нахији, оно је
зијамет''.
Ауторка књиге наводи да су највећа природна богатства
Златибора били шумски комплекси и бројне сувати, али у то
доба хришћанско становништво од њих није имало
значајније користи.
''Велике испаше, чије се границе нису мериле ни корацима ни
хватима већ сатима пешачког хода, биле су у поседу ужичких
бегова и спахија из оближњих касаба. У освит 19.века Царево
поље и Доња Рибница припадали су спахијама
Хаџиавдићима из Нове Вароши, Беле Воде Хаџи Јусуфу
Хаџиавдићу из Ужица, Груда и Горња Камишина Ибрахиму
Мулаахметовићу из Ужица, Трчиноге бегу Милатковићу из
Прибоја, Милошевац бегу Алибашићу из Сарајева, Шаиновци
Селим-бегу из Прибоја...''
19.

И З П Р О Ш Л О С Т И З Л А Т И Б О РА

Цртеж златиборске брвнаре из давних времена који је урадио Љубиша Р. Ђенић
Етнички састав, услови и положај сеоског становништва, што
је била и слика тадашњег Златибора, били су друкчији у
односу на услове живота у градовима и касабама.
''Према подацима које је водила педантна турска
администрација, ретка су овде села у којима има
муслиманских домова, а тамо где су постојала занемарљива
су у односу на хришћанске породице. Турци и тек
исламизирани хришћани живели су по градовима и
касабама где су војне посаде обезбеђивале сигурност, док
су Срби насељавали села, држећи се подаље од
саобраћајница и турске војске. Живели су у породичним
задругама, упорно негујући своје обичаје и традицију у
складу са патријархалним нормама, градећи тако чврсту
брану надолазећем исламу''.
Вековни српски континуитет, нарушен под турском влашћу,у
то време је одржавала православна црква, која је имала
могућност да делује, мада у сиромаштву и веома тешким
околностима. ''Везаност српског народа за своју цркву било
је више од пуке побожности и представљало је понекад
основни предуслов опстанка. У условима трајног притиска
да се прилагоди османлијском друштвеном поретку,
државно-правном уређењу и новој вери српски народ је
ипак успевао да одржи дух православља и да у тим тешким
временима сачува своје национално биће'', закључује
Снежана Ђенић.
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