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С ЈА ЈНИ УС ЛОВИ И ИНФРАС ТРУКТ УРА 
ЗА ПРИПРЕМЕ НА ЗЛАТИБОРУ

Као што сви знају, ја сам златиборски зет и на 
Златибор долазим константно последњих 
седам година. 

Своје слободне и нерадне дане користим како 
би побегао из Београда на Златибор и овде 
уживао у свим благодетима невероватне 
природе, свежег ваздуха, у свакодневној шетњи 
стазом здравља која води до чувеног 
Споменика, вожњи кроз шуме и невероватне 
пропланке…. 
   
Са друге стране, за нас који желимо да будемо 
социјализовани Златибор нуди и прегршт лепих 
ресторана, барова, гондолу која је невероватна 
и коју смо чекали толико година. 

Јако пуно пријатеља ми долази и из Канаде, па 
генерално обожавам могућност да могу овде 

Милан Борјан, 
голман и капитен Фудбалског клуба 
Црвена звезда 

  да их водим на велики број сјајних локација, 
како на самом Златибору тако и у његовој 
околини.   

За шест година, колико сам у Црвеној звезди, 
били смо пуно пута на припремама на 
Златибору. Ова планина поседује све природне 
квалитете као и сјајну инфраструктуру која нам 
омогућава да се ми, а и остали тимови, добро 
припремимо за предстојеће сезоне.   

Свој голмански камп ''ГК Милан Борјан 82'' 
сам такође организовао на Златибору (током 
прошлог лета) и имали смо сјајне услове. 

Оно што ме радује јесте чињеница да се, 
поред фудбалских екипа, на ''златној 
планини'' припрема све више кошаркашких, 
одбојкашких, рукометних и других клубова.
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ЗЛАТИБОР СВЕ
БЛИЖИ АНТАЛИЈИ

До нове спортске инфраструктуре
по угледу на најбоље

''Златна планина'' привлачи многобројне клубове, више од других улаже у спортску 
инфраструктуру и спрема се да као садашњи лидер спортског туризма Србије то постане 

и на интернационалном нивоу. У намери да упознају искуства најбољих, представници 
општине Чајетина и златиборског туризма боравили су крајем јануара у радној посети 

Анталији. Главном центру за зимске припреме европског фудбала препуном врхунских 
терена и хотела, у коме су ове зиме, поред екипа из других држава, снагу стицали играчи 

из 14 од укупно 16 клубова Суперлиге Србије.

Нашу делегацију на том студијском путовању чинили су председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић, председник чајетинске скупштине Арсен Ђурић, директор ТО 

Златибор Владимир Живановић, директор ТРК ''Златибор'' Никола Новаковић, директор 
Комуналног јавног предузећа Срђан Пантовић и сарадник Општинске управе Мирко 

Благојевић. Имали су прилику за увид шта на Златибору имамо, а шта нам недостаје за 
највише домете у спортском туризму. – Видели смо терене и понуду, а фокус је 

првенствено био на спортској инфраструктури. Зато што ове године почињемо изградњу 
спортског центра на Златибору са двадесетак фудбалских игралишта. Циљ ове студијске 

посете управо је изградња сличних објеката – изјавио је Милан Стаматовић. 

Поред Анталије, ускоро предстоји и посета једном спортском центру у Аустрији, такође 
познатом, а Златибору климатски приближнијем. Реч је, дакле, о врло озбиљним 

припремама за нове подухвате какве су, уосталом, уобичајене код реализације водећих 
пројеката општине Чајетина.

Голф терени у Анталији
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Искуства водећих за 
наш репрезентативни 

спортски комплекс
Где су разговори о важним пројектима у туризму, ту је, 
наравно, и Туристичка организација Златибор. Њен 
директор Владимир Живановић био је члан наше 
делегације која је боравила у Анталији у Турској.
 
– Ово студијско путовање усмерили смо у два правца. 
Први је био посета ''Golf club resort''-у, где смо били и 
смештени, да бисмо се на лицу места уверили како 
изгледа простор и одржавање голф терена, с обзиром 
на планове Златибора о голфу (ове године креће 
израда пројектне документације за изградњу голф 
терена код нас). Други разлог боравка у Анталији 
односио се на упознавање модела и начина на које је 
овај турски град постао најпожељнија дестинација 
многих европских клубова за припреме и спортски 
туризам – рекао је о томе Живановић, сумирајући 
виђено:
 
– Видели смо модел како се управља спортским 
теренима. Њихов велики број је у власништву хотела и 
они брину о управљању, у склопу своје понуде 
смештаја могу услужно да дају и терене. Добили смо 
информацију да се у регији Анталије годишње 
припрема око 1.100 екипа. Посетили смо бројне 
спортске терене, а видели и најбитније: начин 
организације спортске инфраструктуре, објекте, 
трибине и друге пратеће садржаје. 

Клима је, међутим, потпуно различита, тако да ту не 
можемо да се ослонимо на њихова искуства, каже 
директор ТО Златибор. – Зато је у току наредног 
периода планирана и једна посета Аустрији, 

поднебљу које је нама сличније што се тиче временских 
околности и надморске висине, па да видимо како они раде 
дренажу, одржавање, грејање тих терена. Златибор је на 
1.000 метара надморске висине, тако да су нам 
приближнија та решења. Све у циљу да направимо озбиљан, 
репрезентативан спортски комплекс. Знамо да је спортски 
туризам важан адут Златибора, изградња нових терена ће у 
значајној мери квалитативно подићи ниво понуде код нас. 

Живановић додаје да је студијско путовање у Анталију било 
веома значајно, јер су, поред спортске инфраструктуре, 
видели како функционише комплетан процес организације 
припрема фудбалских клубова, од пријема екипа на 
аеродрому, преко тренинга и утакмица, до њихових захтева 
за издвојене терене, приватност и друго. Упознали су, 
такође, како агенције сервисирају боравак клубова на самој 
дестинацији смештањем у хотелске капацитете, те остале 
бројне детаље. – Уверили смо се на каквом нивоу ми треба 
да будемо. А Златибор има услове да буде на самом врху 
међу центрима спортског туризма, јер се по посећености, 
богатству понуде и доброј организацији постепено 
приближава Анталији – закључује директор Туристичке 
организације Златибор. 

Важно је терене на 
прави начин одржавати

У радној посети Анталији, сагласно послу у спортском 
туризму који обавља, био је уз остале и директор 
Туристичко - рекреативног комплекса ''Златибор'' Никола 
Новаковић. Ево његових утисака: 

– Имао сам прилику да и прошле године посетим Анталију, 
један од водећих центара спортског туризма. Заиста је било 
право задовољство обићи је опет и видети колико су 
напредовали и развили се за свега годину дана. Само на 
подручју Белека, где смо били смештени, има преко 100 
хотела са пет звездица. Прошле године у Анталији било је 
преко 1.500 фудбалских кампова. Клима и услови које имају 
дозвољавају им да спортске припреме буду омогућене 
великом броју екипа током целе године. У наредном 
периоду имаћемо прилику да посетимо Аустрију и видимо 
какви спортски комплекси су тамо заступљени – изјавио је 
Новаковић и напоменуо: – Неопходно је да спортски терени 
након изградње буду одржавани на прави начин, а то је 
један од главних разлога наше посете спортском комплексу 
у Аустрији.

Тренинг фудбала на професионалном нивоу захтева 
модерну спортску инфраструктуру, што је и код нас 
омогућено, истиче директор Туристичко-рекреативног 
комплекса:  – Велики број тимова бирају да дођу на 
Златибор почетком лета како би започели припреме за 
наредну сезону. Изградњом модерног спортског комплекса 
Златибор ће омогућити врхунске услове за најсавременије 
спортске припреме на највишем нивоу. Са таквом 
инфраструктуром, природним условима и историјом успеха 
Златибор ће се позиционирати као једна од водећих 
дестинација за припреме спортиста.

Што се тиче турнира код нас на којима учествују и 
иностране екипе, Новаковић подсећа да су 
кошаркаши ''Златибор Голд гондоле'' тренутно на 
високој позицији у АБА 2 лиги, тако да постоји 
могућност да се завршни турнир АБА 2 лиге одржи на 
Златибору, што зависи од успеха нашег тима. 

– Омладинске школе фудбала су тренутно наши гости. 
Познато је да спортисти пажљиво бирају 
најповољније дестинације (у смислу садржаја и 
понуде, каква је клима, географски положај, квалитет 
терена итд). Тај потенцијал они препознају на 
Златибору, тренутно им прија ова блага зима за такав 
вид спортских припрема – додаје Никола Новаковић, 
уз закључак да многобројни спортски догађаји који се 
одржавају у ТРК ''Златибор'', као што су турнир АБА 2 
лиге, професионални боксерски мечеви и други, 
значајно доприносе имиџу ''златне планине'' као 
лидера у спортском туризму.

Креће изградња 
спортског комплекса са 
20 фудбалских терена

На простору иза хотела ''Торник'' уз трасу ''Голд гондоле'' на 
Златибору, где су већ обављени поједини припремни 
радови, ускоро ће почети изградња новог спортског 
комплекса. Већег од првобитних замисли, изузетног као што 
је сваки капиталан подухват општине Чајетина: са 20 
фудбалских игралишта, што са природном што са вештачком 
подлогом, уз затворене и отворене терене, са пратећим 
инфраструктурним објектима.

 – Биће на располагању свим хотелијерима на Златибору, да 
могу да употпуне своју понуду. Вредност ове значајне 
инвестиције би требало да буде нешто више од 20 милиона 
евра. Главни део тих средстава издвојили бисмо из буџета 
општине Чајетина, а Влада Србије и ресорно министарство 
би кроз своје фондове покрили део трошкова – рекао је 
председник општине Милан Стаматовић, потврдивши да је 
пројекат за спортски комплекс завршен и да ове године 
креће изградња која ће се обављати у фазама.
 
Подухват, уз остало, доприноси да Златибор снажно развија 
спортски туризам и парира иностраним водећим центрима 
(каква је Анталија) у условима за припреме екипа. Домаћи 
клубови ће овде имати све погодности да се припремају за 

такмичења, а да због тога не иду у иностранство. У 
оквиру комплекса најављена је и изградња једног 
већег затвореног спортског терена за утакмице 
европског ранга. – Иностране екипе захтевају услове 
какви постоје и другим водећим европским центрима 
спортског туризма и ми се интензивно припремамо да 
им то понудимо – изјавио је Стаматовић.
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за издвојене терене, приватност и друго. Упознали су, 
такође, како агенције сервисирају боравак клубова на самој 
дестинацији смештањем у хотелске капацитете, те остале 
бројне детаље. – Уверили смо се на каквом нивоу ми треба 
да будемо. А Златибор има услове да буде на самом врху 
међу центрима спортског туризма, јер се по посећености, 
богатству понуде и доброј организацији постепено 
приближава Анталији – закључује директор Туристичке 
организације Златибор. 

Важно је терене на 
прави начин одржавати

У радној посети Анталији, сагласно послу у спортском 
туризму који обавља, био је уз остале и директор 
Туристичко - рекреативног комплекса ''Златибор'' Никола 
Новаковић. Ево његових утисака: 

– Имао сам прилику да и прошле године посетим Анталију, 
један од водећих центара спортског туризма. Заиста је било 
право задовољство обићи је опет и видети колико су 
напредовали и развили се за свега годину дана. Само на 
подручју Белека, где смо били смештени, има преко 100 
хотела са пет звездица. Прошле године у Анталији било је 
преко 1.500 фудбалских кампова. Клима и услови које имају 
дозвољавају им да спортске припреме буду омогућене 
великом броју екипа током целе године. У наредном 
периоду имаћемо прилику да посетимо Аустрију и видимо 
какви спортски комплекси су тамо заступљени – изјавио је 
Новаковић и напоменуо: – Неопходно је да спортски терени 
након изградње буду одржавани на прави начин, а то је 
један од главних разлога наше посете спортском комплексу 
у Аустрији.

Тренинг фудбала на професионалном нивоу захтева 
модерну спортску инфраструктуру, што је и код нас 
омогућено, истиче директор Туристичко-рекреативног 
комплекса:  – Велики број тимова бирају да дођу на 
Златибор почетком лета како би започели припреме за 
наредну сезону. Изградњом модерног спортског комплекса 
Златибор ће омогућити врхунске услове за најсавременије 
спортске припреме на највишем нивоу. Са таквом 
инфраструктуром, природним условима и историјом успеха 
Златибор ће се позиционирати као једна од водећих 
дестинација за припреме спортиста.

Што се тиче турнира код нас на којима учествују и 
иностране екипе, Новаковић подсећа да су 
кошаркаши ''Златибор Голд гондоле'' тренутно на 
високој позицији у АБА 2 лиги, тако да постоји 
могућност да се завршни турнир АБА 2 лиге одржи на 
Златибору, што зависи од успеха нашег тима. 

– Омладинске школе фудбала су тренутно наши гости. 
Познато је да спортисти пажљиво бирају 
најповољније дестинације (у смислу садржаја и 
понуде, каква је клима, географски положај, квалитет 
терена итд). Тај потенцијал они препознају на 
Златибору, тренутно им прија ова блага зима за такав 
вид спортских припрема – додаје Никола Новаковић, 
уз закључак да многобројни спортски догађаји који се 
одржавају у ТРК ''Златибор'', као што су турнир АБА 2 
лиге, професионални боксерски мечеви и други, 
значајно доприносе имиџу ''златне планине'' као 
лидера у спортском туризму.

Креће изградња 
спортског комплекса са 
20 фудбалских терена

На простору иза хотела ''Торник'' уз трасу ''Голд гондоле'' на 
Златибору, где су већ обављени поједини припремни 
радови, ускоро ће почети изградња новог спортског 
комплекса. Већег од првобитних замисли, изузетног као што 
је сваки капиталан подухват општине Чајетина: са 20 
фудбалских игралишта, што са природном што са вештачком 
подлогом, уз затворене и отворене терене, са пратећим 
инфраструктурним објектима.

 – Биће на располагању свим хотелијерима на Златибору, да 
могу да употпуне своју понуду. Вредност ове значајне 
инвестиције би требало да буде нешто више од 20 милиона 
евра. Главни део тих средстава издвојили бисмо из буџета 
општине Чајетина, а Влада Србије и ресорно министарство 
би кроз своје фондове покрили део трошкова – рекао је 
председник општине Милан Стаматовић, потврдивши да је 
пројекат за спортски комплекс завршен и да ове године 
креће изградња која ће се обављати у фазама.
 
Подухват, уз остало, доприноси да Златибор снажно развија 
спортски туризам и парира иностраним водећим центрима 
(каква је Анталија) у условима за припреме екипа. Домаћи 
клубови ће овде имати све погодности да се припремају за 

такмичења, а да због тога не иду у иностранство. У 
оквиру комплекса најављена је и изградња једног 
већег затвореног спортског терена за утакмице 
европског ранга. – Иностране екипе захтевају услове 
какви постоје и другим водећим европским центрима 
спортског туризма и ми се интензивно припремамо да 
им то понудимо – изјавио је Стаматовић.
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ДО НОВЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТ УРЕ ПО УГЛЕДУ НА НАЈБОЉЕ

Искуства водећих за 
наш репрезентативни 

спортски комплекс
Где су разговори о важним пројектима у туризму, ту је, 
наравно, и Туристичка организација Златибор. Њен 
директор Владимир Живановић био је члан наше 
делегације која је боравила у Анталији у Турској.
 
– Ово студијско путовање усмерили смо у два правца. 
Први је био посета ''Golf club resort''-у, где смо били и 
смештени, да бисмо се на лицу места уверили како 
изгледа простор и одржавање голф терена, с обзиром 
на планове Златибора о голфу (ове године креће 
израда пројектне документације за изградњу голф 
терена код нас). Други разлог боравка у Анталији 
односио се на упознавање модела и начина на које је 
овај турски град постао најпожељнија дестинација 
многих европских клубова за припреме и спортски 
туризам – рекао је о томе Живановић, сумирајући 
виђено:
 
– Видели смо модел како се управља спортским 
теренима. Њихов велики број је у власништву хотела и 
они брину о управљању, у склопу своје понуде 
смештаја могу услужно да дају и терене. Добили смо 
информацију да се у регији Анталије годишње 
припрема око 1.100 екипа. Посетили смо бројне 
спортске терене, а видели и најбитније: начин 
организације спортске инфраструктуре, објекте, 
трибине и друге пратеће садржаје. 

Клима је, међутим, потпуно различита, тако да ту не 
можемо да се ослонимо на њихова искуства, каже 
директор ТО Златибор. – Зато је у току наредног 
периода планирана и једна посета Аустрији, 

поднебљу које је нама сличније што се тиче временских 
околности и надморске висине, па да видимо како они раде 
дренажу, одржавање, грејање тих терена. Златибор је на 
1.000 метара надморске висине, тако да су нам 
приближнија та решења. Све у циљу да направимо озбиљан, 
репрезентативан спортски комплекс. Знамо да је спортски 
туризам важан адут Златибора, изградња нових терена ће у 
значајној мери квалитативно подићи ниво понуде код нас. 

Живановић додаје да је студијско путовање у Анталију било 
веома значајно, јер су, поред спортске инфраструктуре, 
видели како функционише комплетан процес организације 
припрема фудбалских клубова, од пријема екипа на 
аеродрому, преко тренинга и утакмица, до њихових захтева 
за издвојене терене, приватност и друго. Упознали су, 
такође, како агенције сервисирају боравак клубова на самој 
дестинацији смештањем у хотелске капацитете, те остале 
бројне детаље. – Уверили смо се на каквом нивоу ми треба 
да будемо. А Златибор има услове да буде на самом врху 
међу центрима спортског туризма, јер се по посећености, 
богатству понуде и доброј организацији постепено 
приближава Анталији – закључује директор Туристичке 
организације Златибор. 

Важно је терене на 
прави начин одржавати

У радној посети Анталији, сагласно послу у спортском 
туризму који обавља, био је уз остале и директор 
Туристичко - рекреативног комплекса ''Златибор'' Никола 
Новаковић. Ево његових утисака: 

– Имао сам прилику да и прошле године посетим Анталију, 
један од водећих центара спортског туризма. Заиста је било 
право задовољство обићи је опет и видети колико су 
напредовали и развили се за свега годину дана. Само на 
подручју Белека, где смо били смештени, има преко 100 
хотела са пет звездица. Прошле године у Анталији било је 
преко 1.500 фудбалских кампова. Клима и услови које имају 
дозвољавају им да спортске припреме буду омогућене 
великом броју екипа током целе године. У наредном 
периоду имаћемо прилику да посетимо Аустрију и видимо 
какви спортски комплекси су тамо заступљени – изјавио је 
Новаковић и напоменуо: – Неопходно је да спортски терени 
након изградње буду одржавани на прави начин, а то је 
један од главних разлога наше посете спортском комплексу 
у Аустрији.

Тренинг фудбала на професионалном нивоу захтева 
модерну спортску инфраструктуру, што је и код нас 
омогућено, истиче директор Туристичко-рекреативног 
комплекса:  – Велики број тимова бирају да дођу на 
Златибор почетком лета како би започели припреме за 
наредну сезону. Изградњом модерног спортског комплекса 
Златибор ће омогућити врхунске услове за најсавременије 
спортске припреме на највишем нивоу. Са таквом 
инфраструктуром, природним условима и историјом успеха 
Златибор ће се позиционирати као једна од водећих 
дестинација за припреме спортиста.

Што се тиче турнира код нас на којима учествују и 
иностране екипе, Новаковић подсећа да су 
кошаркаши ''Златибор Голд гондоле'' тренутно на 
високој позицији у АБА 2 лиги, тако да постоји 
могућност да се завршни турнир АБА 2 лиге одржи на 
Златибору, што зависи од успеха нашег тима. 

– Омладинске школе фудбала су тренутно наши гости. 
Познато је да спортисти пажљиво бирају 
најповољније дестинације (у смислу садржаја и 
понуде, каква је клима, географски положај, квалитет 
терена итд). Тај потенцијал они препознају на 
Златибору, тренутно им прија ова блага зима за такав 
вид спортских припрема – додаје Никола Новаковић, 
уз закључак да многобројни спортски догађаји који се 
одржавају у ТРК ''Златибор'', као што су турнир АБА 2 
лиге, професионални боксерски мечеви и други, 
значајно доприносе имиџу ''златне планине'' као 
лидера у спортском туризму.

Креће изградња 
спортског комплекса са 
20 фудбалских терена

На простору иза хотела ''Торник'' уз трасу ''Голд гондоле'' на 
Златибору, где су већ обављени поједини припремни 
радови, ускоро ће почети изградња новог спортског 
комплекса. Већег од првобитних замисли, изузетног као што 
је сваки капиталан подухват општине Чајетина: са 20 
фудбалских игралишта, што са природном што са вештачком 
подлогом, уз затворене и отворене терене, са пратећим 
инфраструктурним објектима.

 – Биће на располагању свим хотелијерима на Златибору, да 
могу да употпуне своју понуду. Вредност ове значајне 
инвестиције би требало да буде нешто више од 20 милиона 
евра. Главни део тих средстава издвојили бисмо из буџета 
општине Чајетина, а Влада Србије и ресорно министарство 
би кроз своје фондове покрили део трошкова – рекао је 
председник општине Милан Стаматовић, потврдивши да је 
пројекат за спортски комплекс завршен и да ове године 
креће изградња која ће се обављати у фазама.
 
Подухват, уз остало, доприноси да Златибор снажно развија 
спортски туризам и парира иностраним водећим центрима 
(каква је Анталија) у условима за припреме екипа. Домаћи 
клубови ће овде имати све погодности да се припремају за 

такмичења, а да због тога не иду у иностранство. У 
оквиру комплекса најављена је и изградња једног 
већег затвореног спортског терена за утакмице 
европског ранга. – Иностране екипе захтевају услове 
какви постоје и другим водећим европским центрима 
спортског туризма и ми се интензивно припремамо да 
им то понудимо – изјавио је Стаматовић.
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МЕСНИ ДЕЛИКАТЕСИ
ОД ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ПОСЕТИОЦЕ

МЕСНИ ДЕЛИКАТЕСИ
ОД ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ПОСЕТИОЦЕ

Сајамска шатра у порти цркве у Мачкату била је од 10. до 
12. фебруара место одржавања 21. Сајма сувомеснатих 
производа, популарне ''Пршутијаде''. Овај повратак тој 
традиционалној манифестацији (након двогодишње 
паузе због пандемије), у организацији Удружења 
произвођача сувомеснатих производа Златиборског 
округа уз покровитељство општине Чајетина, окупио је 12 
излагача пршутара из Мачката и околних села. Током три 
сајамска дана бројни посетиоци имали су прилику да 
пробају и купе биране димљене деликатесе врхунског 
квалитета, какве добри домаћини вековима производе у 
златиборском крају.

Ову ''Пршутијаду'' отворио је заменик председника 
општине Чајетина Милоје Рајовић, истичући посебан 
значај пољопривреде и, наравно, туризма за 
најразвијенију општину западне Србије. Док су 
претходних година на овом сајму свирали трубачи сада је 
виолина засвирала у рукама младог Ранка Ђурића из 
Мионице, а затим запевао хор ђака школе ''Миливоје 
Боровић'' из Мачката. Уследило је проглашење најбољих 
пршута, по избору оцењивача из ''Југоинспекта''. 

''ПРШУТИЈАДА'' У МАЧКАТУ 



''ПРШУТИЈАДА'' У МАЧКАТУ 
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Прву награду за најбољу говеђу пршуту освојио је 
Драгољуб Шопаловић из Мачката (друго место 
освојила је Јелена Стојановић, а треће Раде 
Шопаловић), док је најбољом свињском пршутом 
проглашена она коју је изложио Александар 
Радојичић, такође из Мачката (други је Драган 
Стојановић, трећи Владимир Анџић). Посебно 
признање ''Душан К. Стојановић'' за дугогодишњу 
посвећеност ''Пршутијади'' добио је пршутар из 
Качера Милија Брковић, вишеструки победник ове 
манифестације.
 
Пред тезгом победника Драгољуба Шопаловића 
одмах након проглашења створила се гужва купаца 
који су хтели да пробају, па и да купе најбољу 
пршуту. А он и син му Петар објаснили су 
знатижељним новинарима шта је најважније да 
пршута буде најбоља: месо мора бити квалитетно и 
по могућности из овог поднебља (Шопаловићи 
имају своје бикове), треба га добро осолити и 
осушити, али не пресолити ни пресушити. Овај 
процес траје око месец дана, а посебан укус 
димљеном месу даје мачкатска клима.
 
Са оближњег Златибора на ''Пршутијаду'' у Мачкат 
дошли су и туристи који се одмарају на снегом 
прекривеној ''златној планини''. Ова 
манифестација, по изјави директора Туристичке 
организације Златибор Владимира Живановића, 
има значај и за туризам. – Сматрамо важним што се 
''Пршутијада'' поново одржава након две године, 
увек је корисна за произвођаче, а занимљива за 
посетиоце. Уклапа се у наше планове да, ради 
проширења туристичке понуде, отварамо 
дегустационе центре у златиборским селима са 
оним по чему су препознатљива. Један такав 
центар за сувомеснате производе биће, наравно, у 
Мачкату – изјавио је на ''Пршутијади'' Живановић.

Продаја сувомеснатих производа ишла је добро. 
Већ првог дана падале су погодбе, купљене пршуте 
дуже од метра одлазиле у елитне хотеле и веће 
градове. Најбоља говеђа пршута продавала се и за 
3.500 динара по килограму, а она јефтинија 2.500, 
док је свињска коштала 1.600 динара. Стеља је 
продавана за 1.600, домаћа кобасица 1.300, 
месната сланина 1.200.
  
Последњег дана ''Пршутијаде'' извучени су 
добитници наградне игре организоване за 
посетиоце. Награду пакет пршуте освојио је Миле 
Марјановић из Севојна, пакет кобасице Ружа 
Недић из Ужица, пакет сланине Слађана Митровић 
из Ужица, док су сетове ножева добили Радош 
Богдановић из Бајине Баште и Софија Шопаловић 
из Мачката. 



Домаћи и страни хитови на годишњем концерту
поп хора ''Г.Л.А.С.'' 

Поп хор ''Г.Л.А.С.'', коме приступа све више љубитеља хорског певања, одржао је 5. 
фебруара свој годишњи концерт у препуној сали Културног центра Златибор. Публика је 
уживала уз познате домаће и стране хитове у вишегласном извођењу под диригентском 
палицом Марине Шапоњић и клавирску и гитарску пратњу Вање Дабић и Ивана 
Петронијевића. Посебан зачин овој дивној вечери дао је шармантан наступ златиборског 
дечјег хора ''Млађани грађани''. Поп хор Г.Л.А.С. део је удружења ''Пркос'' (Проактивна 
Културно Отворена Сцена) из Чајетине, први који се бави модерном музиком у овом крају 
и песмом спаја људе различитих професија и година. Од оснивања хора 2021., када су 
после само месец дана наступили с Бајагом и инструкторима на Краљевом тргу, ''Г.Л.А.С.'' 
је имао више заједничких наступа са Театром Инат, отварао је фестивале и 
манифестације, пружао подршку у многим хуманитарним акцијама. Овај поп хор увек је 
отворен за нове чланове, које позивају да се прикључе том занимљивом саставу.

У Стопића пећини нових 60 метара стазе
У 2023. годину Стопића пећина, најпосећенији спелеолошки објекат Србије 
(више од 100.000 посетилаца у 2022.), ушла је уређенија и богатија за нових 60 
метара стазе, која је доступна за туристичке обиласке. Нова пешачка стаза дуж 
Речног канала води изнад водопада ''Извор живота'' до Сале са бигреним 
лонцима, тако да посетиоци већ имају прилику да обиђу ове јединствене 
природне творевине у којима се вртложи вода. Тај део стазе богат је и 
пећинским накитом. Уз ових нових 60 метара, укупна дужина уређених 
пешачких стаза у Стопића пећини сада износи 400 метара. Туристичка 
организација Златибор посвећено ради на уређењу пећине, што доприноси 
њеној великој посећености. Сваке године овај природни бисер златиборског 
краја добија по неку нову атракцију која употпуњује понуду тог туристичког 
локалитета: стазе кроз Светлу и Тамну дворану до водопада ''Извор живота'', 
стазе изнад бигрених када, изузетну расвету, прилазни пут, паркинг простор, 
улазну капију, билетарницу... О безбедности посетилаца, туристичким 
обиласцима, чистоћи и очувању заштићеног природног доба брину се чувари и 
водичи Стопића пећине, а однедаво је посетиоцима доступна и мобилна 
апликација ''Стопића пећина – аудио водич''.

Пола милиона путника превезла ''Голд гондола'' 
Златиборска ''Голд гондола'' обележила је 24. јануара значајан резултат – превезла је 
500. 000 путника од почетка рада (за протекле две године). Ову част имала је 
породица Мићуновић из Црне Горе, чији су чланови тим поводом били јубиларни 
гости најдуже панорамске жичаре на свету. ''Кад се породица Мићуновић 
приближила продајном месту да купи карте и крене на вожњу, ни слутили нису да је 
баш за њих спремно изненађење и да ће баш они бити срећни добитници годишње 
карте. Уз конфете, шампањац, звучне ефекте и поклоне уручена им је награда'', 
описују тај догађај у ЈП ''Голд гондола Златибор'', додајући да је пола милиона 
путника велики успех тог јавног предузећа, али и обавеза да и даље унапређују своју 
услугу и садржаје у циљу креирања интегрисаног туристичког производа 
златиборског краја намењеног потребама модерног туристе. 
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''Златиборска чаролија''
са три представе за најмлађе   

Зимски фестивал позоришта за децу ''Златиборска 
чаролија'' одржан је од 17. до 19. јануара у сали Културног 
центра Златибор. Кроз интерактивне комаде пуне заплета 
и динамике, уз смењивање глумаца и лутака, најмлађа 
публика откривала је магију позоришне уметности. Првог 
дана фестивала малишани су уживали у представи ''Јежић 
Жожо'' Позоришта за децу из Крагујевца која је 
малишанима показала колико је важно истрајати у својој 
различитости, чак ако си необичан за своје окружење. 
Потом је гостовало Народно позориште из Крушевца са 
представом ''Ружно паче'' преносећи деци поруку да се 
морална зрелост и укључивање у свет одраслих могу 
постићи једино преузимањем одговорности за своје 
поступке. Изведена је и представа ''Василиса Прекрасна'' 
ужичког Народног позоришта, едукативна прича која 
доказује да појединац може променити свет на боље. 
"Златиборску чаролију" су организовале општина 
Чајетина и Туристичка организација Златибор, са 
намером да одржавање овог фестивала постане 
традиција. 

Попусти уз 
''Zla�bor Loyalty'' 

апликацију 

Дигиталне комуникације у савременом пословању на туристичком тржишту добијају све већу улогу у унапређивању 
пословања туристичких дестинација. Промоција путем интернета пре свега омогућава глобалну присутност, сталну 
доступност богатог садржаја информација, као и развијање интерактивног односа са туристима. Из тих разлога Туристичка 
организација Златибор пласирала је нову мобилну апликацију под називом ''Zla�bor Loyalty''. Она омогућава гостима да 
приликом коришћења туристичких и угоститељских услуга на Златибору остваре потенцијалне попусте на услуге смештаја, 
услуге хране и пића у ресторанима, програме излета, улазнице за музеј, атракције, догађаје и манифестације. Гост има 
могућност да путем апликације оствари попусте и добије потребне информације о целокупној понуди на Златибору и околини. 
Сви који овде бораве могу да скину апликацију ''Zla�bor Loyalty'' и на једноставан начин, уношењем својих основних података 
активирају картицу и остваре право на попусте. Апликација садржи податке корисника и информације о претходним 
куповинама и стању бодова корисничке картице. У другом делу налази се попис свих садржаја и погодности, подељених у шест 
категорија. Категорије су подељене на трговину, излете, музеје, смештај, храну и путовања са детаљним информацијама о 
наведеним садржајима. На овај начин туристи се једноставно могу о свему информисати и уз то остварити попусте.
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НЕПОНОВЉИВИ УКУСИ И АМБИЈЕНТ 
У ПИЦЕРИЈИ ''КРАЉЕВ ТРГ''

НЕПОНОВЉИВИ УКУСИ И АМБИЈЕНТ 
У ПИЦЕРИЈИ ''КРАЉЕВ ТРГ''

У самом срцу ''златне планине'', на уређеној 
променади Краљевог трга налази се пицерија 
''Краљев трг'', место за одмор и уживање у пријатном 
амбијенту.  Кутак непоновљивих укуса где гости 
проводе своје време у сјајној понуди кафа, 
деликатеса, посластица и свих оних ужитака због 
којих се радо сусрећу баш на том месту. 

Пицерија ''Краљев трг'' своја врата за госте отворила 
је 2014. године, када је овде и почела кулинарска 
авантура. Поред гастрономске понуде, пицерија 
''Краљев трг'' је препознатљива и по великој летњој 
башти са најлепшим погледом на преуређени 
Краљев трг и златиборско језеро. На свежем 
планинском ваздуху гости могу уживати у погледу на 
шеталиште и препустити се ужитку атмосфере 
динамичког спектакла коју ствара најновија 
туристичка атракција, мултифункционална фонтана.  
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Љубазно особље радо препоручује специјалитете 
пицерије ''Краљев трг'' из богатог јеловника у складу са 
жељама госта. Ужитак је загарантован, почевши од 
топлих и хладних предјела, разноврсних главних јела до 
дезерта.

Ту је неизоставан златиборски доручак: уштипци, као и 
уштипци од хељдиног брашна са бројним додацима, од 
којих су посебно привлачни домаћи сир и кајмак. Гости 
могу поручити и јело по коме је Златибор познат, 
комплет лепињу. Ту су и друга јела за доручак, део 
понуде домаћих производа овог краја, а који се увек могу 
пробати у пицерији ''Краљев трг''.

За љубитеље лаганијих укуса овде је велики избор 
салата: витаминска салата са туњевином која пружа 
непоновљив укус, ''Фитнес салата'', ''Цезар'' и друге. Ту су 
и сендвичи за лагани оброк, као и велики избор  
тестенина и пица. У понуди, поред осталих, имају пицу 
''Краљев трг'' која представља спој италијанске кухиње и 
златиборских специјалитета.Овде вреди пробати и 
пилеће ноазете са сусамом, хрскаву пилетину ''Панко'' са 
три врсте соса и помфритом, бифтек у сосу од четири 
врсте печурака, кобасице пуњене сиром, разне врсте 
бургера... 

Уз сва јела која се поруче може се уживати и у великом 
избору домаћих вина реномираних српских винарија. 
''Краљев трг'' је и дом најукуснијих посластица где гости 
могу уживати у сутлијашу од шумског воћа, ''Воћном 
ужитку'', ''Суфле оранжу'', сласним туфахијама.... 

– Гости нас, пре свега, воле због тога што уз сваки 
изврстан залогај разноврсне гастрономске понуде могу 
да уживају у посебном златиборском амбијенту, у коме 
се одмарају и душа и тело. Ту је и особље које даје 
посебну топлину нашој пицерији – поручују из ''Краљевог 
трга'', пријатног места непоновљивих укуса.
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''ALL SEASONS RESIDENCE'' ОДИШЕ
ПОРОДИЧНОМ АТМОСФЕРОМ 

''ALL SEASONS RESIDENCE'' ОДИШЕ
ПОРОДИЧНОМ АТМОСФЕРОМ 

Одмор није прави ако гост није у потпуности растерећен и 
релаксиран. У породичном апартманском комплексу са 
хотелском услугом ''All Seasons residence'', ушушканом у 
боровој шуми на 300 метара од центра Златибора, труде се 
да госту баш сваки тренутак буде потаман.

''All Seasons residence'' комплекс састоји се од пет вила са 
преко 50 пријатних и прозрачних апартмана. Сви апартмани 
су модерно и комплетно опремљени, за потпуно уживање у 
боравку. У сваком апартману госта чека пиће 
добродошлице, мини бар, вај-фај, кабловска ТВ, пешкири 
(мењају се након другог ноћења), постељина (мења се након 
четвртог ноћења), пегла и даска за пеглање, комплетно 
посуђе, козметика за личну хигијену, фен, креветац на упит, 
смарт ТВ у дневној и спаваћој соби, тераса. На све су овде 
мислили! 

Свака вила има свој карактер, шарм и посебно осмишљен 
ентеријер. Централна вила ''Жива'' је она која даје живот 
осталим вилама, враћа изгубљену хармонију природе и 
човека. Поред модерно и комплетно опремљених премијум 
апартмана, располаже и рецепцијом за пријем гостију, лоби 
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баром, салом за доручак, ''All Seasons'' гастро баром са ''a la carte'' 
менијем, унутрашњом и спољном играоницом.
 
Поред централне виле ту су и остале. Вила ''Хајдучица'' је топлим 
ходником повезана са централном, па је самим тим у изузетно 
доброј позицији. Својим гостима у 15 апартмана са погледом на 
пољану, с које мами мирис разноликих ливадских трава, пружа 
прави ужитак. 

Вила ''Сунчица'' је окупана сунцем 2.000 сати годишње. 
Располаже са преко 20 модерно опремљених апартмана. Она је 
за госте који воле да уживају у сунчаним зрацима ујутру и 
фантастичним заласцима сунца.

Вила ''Вукота'' је оаза лековитог златиборског ваздуха, а 
погледом на борову шуму пружа незабораван осећај снажног 
загрљаја природе.

Вила ''Бела'' је најновији члан ''All Seasons'' породице, крије 
луксузне апартмане и поглед на пољану. Идеална је за оне који 
воле ноту гламура, модеран амбијент, али и осећај ушушканости. 
Добила је назив по чистом, лековитом ваздуху и белини снежног 
покривача. 

Свим гостима комплекса је обезбеђен приватни прилаз и 
приватни паркинг, где могу безбрижно оставити своја возила и 
прошетати до центра Златибора.
Услуга коју сада пружа овај комплекс подразумева ноћење са 
доручком, са тенденцијом да се ускоро гостима понуди 
полупансион и пун пансион. А до тада, ту је гастро бар са 
изузетним ''a la carte'' менијем и отворени бар за кафу, чај или 
вино. Ресторан комплекса отворен је не само за госте него и за 
остале посетиоце, уз могућност поручивања хране у апартман, 
као и за понети.

Посебну пажњу овде су посветили најмлађим гостима 
обезбедивши им различите забавне активности, спољну и 
унутрашњу играоницу за све узрасте са бициклима, 
тротинетима, кућицом, љуљашком, изнајмљивањем гума, гратис 
санкама. Деца до седам година у овом комплексу бораве 
бесплатно, а за децу од седам до 12 година обезбеђен је попуст 
од 50 одсто. 

Гостима су овде у сваком тренутку на располагању за све 
информације у вези са туристичким обиласцима, оближњим 
знаменитостима, лекарским услугама и додатним 
информацијама. Те погодности и нове промо понуде могу се 
пратити на сајту www.aparthotelzla�bor.com, као и на 
друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм. 

Управница комплекса Александра Гавриловић каже: – ''All 
Seasons residence'' је комплекс са душом који одише пријатном 
породичном атмосфером и искреним гостопримством. Својим 
гостима смо на располагању од 00-24 часа за све што им је 
потребно. Код нас долазите као гости, а одлазите као пријатељи. 
Добро дошли!
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Дуга и светла је традиција смучања на Златибору, особито у 
смучарском трчању и биатлону. Од давних година у 
златиборским селима, а у Рудинама нарочито, прављене су 
скије у радионицама мајстора ковача и столара, старо и 
младо умело је да скија. Тачно пре пола века, на измаку 
зиме 1973. године, тада широм Југославије читана 
''Илустрована политика'' објавила је репортажу о традицији 
смучања у Рудинама под насловом ''Кад Илија скује 
смучке''. Рудињани су у то време побеђивали на свим 
републичким првенствима, а село је имало свега око 500 
становника у 94 куће. 
    
Кад падне снег, пише у том тексту, Рудине су одсечене од 
света. Тада сељани стављају смучке на ноге за оно посла 
који зими обављају ван куће.

''Из једне попречне улице у Чајетини одједном је излетела 
колона од двадесетак дечака и девојчица, сви на смучкама 
и са ђачким торбама на леђима. Већина је била одевена у 
сукнена сељачка одела и имала шајкаче и качкетиће на 

главама. Сви су се онако у гомили пред месном апотеком 
заустављали у правим кристијанијама, скидали смучке и 
журили у школу. 

Било је дивно видети их. Као да су се на смучкама родили. А 
још дечурлија. Најстарија међу њима била је Славка 
Глишовић, ученица осмог разреда школе у Чајетини. Од ње 
смо дознали да долазе из Рудина, села удаљеног 10 
километара, да је пут већ 10 дана завејан и да се зими само 
на смучкама може стићи до Чајетине. Интересовало нас је 
откуд им смучке, ко их је научио да тако спретно и зналачки 
смучају...Али разговора није могло бити. – Журимо се, чико, 
извините! – рекла је уместо Славке њена другарица 
Добрина Јеремић, ученица седмог разреда, чистећи 
панталоне од снега. – Јутрос нас је завејао код 
трафо-станице. Видите ли колико је сати. Добићемо 
неоправдани!

А ми смо стварно били одлучили да пођемо у Рудине. Кад 
могу ова деца да се пробијају сваког дана два пута можемо, 
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вала, и ми, иако нисмо смучари. Пошли смо санкама 
Јована Лазаревића, 45-годишњег земљорадника из истог 
села и пратио нас је на смучкама стриц девојчице Славке 
Драган Глишовић, портир са Палисада. Све је још и ишло 
до испред врха Цокељ, а онда су почели сметови. О 
вожњи на санкама није могло више бити ни говора. Све 
је било изравнато снежним покривачем. Пут смо 
"погађали" само захваљујући томе што су га Јован 
Лазаревић и његов коњ Соко знали, изгледа, напамет.

У Рудине смо стигли тек у подне. Тих десетак километара 
смо се пробијали више од три часа. – А наша деца 
превале тај пут на смучкама за сат – похвалио се Јован. 
Први човек кога смо из даљине угледали спуштао се низ 
једну падину са смучкама на ногама и свежњем сена на 
леђима. И прва дечја игра била је на смучкама. Сеоска 
деца су се са једне стрме узвишице, изнад ковачнице, 
спуштала на смучкама једно преко другог и прескакали 
поток. 

Наш водич Јован Лазаревић нам је међу дечурлијом 
показао малишана са шеретски нахереном шајкачом. – 
Онај ти је други пионир у Србији на смучкама. Нема ни 
девет година, зове се Гвозден Кутлешић. А онај мало 
старији је Миливоје Рњаковић. Он ти је пионирски првак 
Србије. Шта рече: ко их тренира? Видео си јутрос: 
тренирају сами кад иду у школу.

У селу смо били гости код деде ученице Славке 
Глишовић, 53-годишњег Милије. Били смо погошћени 
као краљеви. Прво "љутом", па качамаком и кајмаком, 
пршутом, а затим киселим купусом и сувим месом. Било 
је и печене пилетине и пиреа, али кога у овој планинчини 
једном "уједе" мећава, главно му је јело врућ качамак и 
кајмак. За време гозбе дознали смо да је Милијина унука 
Славка вишеструки првак Србије у смучању, да је Милија 
пре неки дан свом 11-годишњем унуку Радојку, који је на 
првенству Србије заузео треће место, направио смучке, 
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као поклон за добар успех у школи...

Врата су се нагло отворила и у колибу је са пахуљицама снега 
ушао Драган (што нас је из Чајетине пратио на смучкама) са 
старијим братом Илијом, сеоским ковачем. То су Милијини 
синови. Златиборски ковач Илија је већ годинама сениорски 
првак Србије у смучању на 15 и 30 километара, девети у 
Југославији, а на Балкану 11. Драган је одмах иза њега: други у 
Србији, 11. у Југославији и 12. на Балкану. Илијина млађа ћерка 
Нада показује смучке које јој је тата ковач направио. Лаик не 
може да их разликује од куповних. И њима свима очеви праве 
смучке, у Рудинама је то давнашња традиција. 

Прве смучке у селу направио је Милија још 1929. Његов деда 
Антоније Глишовић те године је презимио у планини са 
овцама  и унук му је сваких 10 дана морао да носи храну од 
куће. Често је пропадао у снег преко главе, по цео сат се 
копрцао да се извуче. Досетио се Милија да одвали са тарабе 
две летве и веже их за ноге. – После смо кували дрво, савијали 
врхове, правили окове од лима за везивање. Правимо смучке 
до у 10 у ноћ, а од 10 до поноћи јече брда од нас. Драго, 
Јанићије, Радосав, Љубиша, Рађен, Станимир и ја. Испнемо се 
на Ћирово брдо по месечини, па кад настане вриска, Боже 
мили.

Драго Јеремић је био првак Србије 1949. Друго место су 
делили Јанићије Јеремић и Милија Глишовић, треће заузео 
Добривоје Јевђевић. По Јанићију Јеремићу, који је погинуо 
1951., носи име смучарски клуб у Чајетини, у који је учлањено 
све живо што може да стави смучке на ноге у Рудинама'', 
писала је пре пола века ''Илустрована политика''.


