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Златибор у трку заузима своје заслужено место као препозната и призната 
дестинација идеална за спортски туризам и циљ нам је да то место буде у врху 
табеле на европском и светском нивоу.

Опште је познато да наша планина има феноменалне услове и предиспозиције, а на 
нама је да тај златни потенцијал искористимо и остваримо своје високо 
постављене циљеве на којима вредно радимо у ТРК-у (Туристичко-рекреативном 
комплексу 'Златибор'').

Прошле године је Туристичко-рекреативни комплекс ''Златибор'' био домаћин два 
балона АБА2 лиге. Након евалуације добили смо највише оцене, побрали све 
похвале, тако да смо и ове године, једини у Србији, изабрани за домаћина новог 
балона који ће се одржати од 10. до 14. октобра.

На стотине спортиста свих узраста и селекција било је током ове године у ТРК-у. 
Нека од најзвучнијих имена која смо угостили су Марина Маљковић са женском 
кошаркашком репрезентацијом Србије, Жељко Обрадовић са екипом КК 
''Партизан'', Веселин Вујовић који је са клупе предводио Рукометни клуб ''Вардар'', 
а у нашој спортској дворани тренирали су и кошаркашки репрезентативци Црне 
Горе. Тренутно се у хали чују ударци у џакове и звуци вијача, јер се боксерска 
репрезентација Србије марљиво спрема за светско првенство које ће се у новембру 
одржати у Београду.

У сарадњи са општином Чајетина организовали смо први међународни 
одбојкашки камп које су водиле наше прослављене одбојкашице Тијана 
Малешевић и Наташа Крсмановић, а том приликом обезбеђен је бесплатан смештај 
и учешће стотинак деце са Космета и из Сребренице.

Од 24. до 27. септембра деоницама Златибора, Таре и Мокре Горе одржава се први 
''Xross hard enduro rally'' укупне трасе од 300 километара, а ТРК ''Златибор'' је 
базна станица овог догађаја. ''Xross'' тим је постао део ''FIM hard enduro World cham-
pionship'', а након добре презентације Златибора одлучено је да наредне године 
будемо уврштени у календар светског хард ендуро шампионата, тако да ћемо бити 
домаћини следећег релија од 19. до 21. маја 2022. године са нашим ''Xross'' тимом, 
уз раме са светски познатим тркама попут ''Red bull romaniacs'' и ''Erzbergrodeo''.

Сада смо у преговорима за организацију више интернационалних кампова 
наредне године. Имамо идеја, воље и спремности да растемо и напредујемо, 
трудимо се да константно дижемо услуге и пословање на виши ниво.

Огромну захвалност дугујемо нашем општинском руководству на разумевању, 
правим смерницама и подршци коју нам безрезервно дају. Захвални смо и поносни 
на наше запослене који се заиста труде и вредно раде на остваривању свих задатих 
циљева.

Успешно смо извршили реновирање спортске дворане, а након завршених радова у 
хали прешли смо на наш стари лоби бар који смо сада претворили у један потпуно 
нови и модеран спорт кафе који је већ постао место окупљања заљубљеника у 
спорт. Они овде долазе да гледају утакмице, јер у понуди имамо све спортске 
канале. Уз то, уживају и у лепом амбијенту, опуштеној атмосфери, одиграју неку 
партију билијара.

Крећемо и са уређивањем, освежавањем и модернизовањем наших смештајних 
капацитета тако да планирамо да до краја наредне године завршимо комплетно 
реновирање свих соба и апартмана како бисмо били на нивоу за смештај европских 
и светских спортских клубова. Са посебном радошћу ишчекујемо и изградњу 
нових 15 спортских терена и заиста је изузетан осећај сведочити како Златибор 
трком иде ка циљу да постане важно место на светској мапи.

У в о д н и к

ТРК ''Златибор''у трку
ка европском врху
спортског туризма 

Никола Новаковић
директор 
Туристичко-рекреативног 
комплекса ''Златибор''
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У четири дана 10. Међународног фестивала 
спортског филма приказана су 34 домаћа и страна 
филмска остварења у такмичарској конкуренцији. 
Промовисана је књига „Незаборавних 100“ аутора 
Владимира Станковића, а настављена лепа 
традиција представљања спортских и културних 
достигнућа градова Србије и региона: ове године 
домаћини су на Златибору угостили делегацију 
Књажевца и Новог Пазара, градове који су кроз 
спортисте, спортске установе и новинаре 
представили највеће успехе. Успешни 
организатори ове филмске смотре били су 
општина Чајетина, Туристичка организација 
Златибор и Удружење ''Међународни фестивал 
спортског филма Златибор''.

Посебно свечано било је на отварању фестивала. 
Том приликом признања за животно дело 
додељена су великим спортским именима са 
простора некадашње Југославије. Овогодишњи 
добитници су кошаркашке легенде Жељко 
Обрадовић, Разија Мујановић, Дино Рађа и 
Радмило Мишовић, позната фудбалска имена Иван 
Голац, Драган Пантелић и Иван Гудељ, 
одбојкашица Весна Читаковић Ђуришић, као и 
веслачки дуо Милорад Станулов и Зоран Панчић. У 
том друштву познатих спортиста нашао се и 
легенда српске глумачке сцене Лазар Ристовски, 

За великане признања са именом гондоле

такође добитник награде за животно дело. А наш 
трофејни параолимпијац Жељко Димитријевић 
овогодишњи је лауреат повеље „Херој спорта и 
живота – Наташа Ковачевић“.

Неодвојивост туристичког реномеа Златибора и 
значаја фестивала спортског филма за 
манифестациони туризам „златне планине“ ове 
године је стигла и у сам назив награда додељених 
на овој смотри. Све награде јубиларног 10. 
фестивала спортског филма носиле су назив 
''Голд гондола''. Популарност модерне панорамске 
жичаре која је изузетна, на понос целом 
Златибору, обележила је ову манифестацију на 
најлепши начин, са гаранцијом да ће у годинама 
пред нама и гондола и Међународни фестивал 
спортског филма допринети ономе што сви 
очекују – још већој  посећености Златибора и 
целог региона.

Загрљај филма, спорта
и туризма

Међународни фестивал спортског филма, једна од најзначајних смотри те врсте у овом 
делу Европе, одржан је јубиларни 10. пут на Златибору од 26. до 29. августа. Здање 

златиборског Културног центра било је и овом приликом место окупљања легенди филмске 
и спортске сцене Србије и региона. Као што је цела туристичка сезона на Златибору,и у 

овако неповољној ситуацији изазваном пандемијом корона вируса, показала отпорност пред 
изазовима и задржала водеће место у домаћем туризму, тако је и овај јубиларни фестивал 
спортског филма потврдио висок реноме и стечену позицију те манифестације, не само у 

културним, већ и у туристичким круговима.
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Свечаност отварања јубиларног Међународног 
фестивала спортског филма била 
је веома посећена и медијски 
пропраћена. Позоришну салу 
Културног центра, уз поштовање 
прописаних епидемиолошких 
мера, испунио је велики број 
гостију, међу којима је, на радост 
организатора, било и младих 
спортиста. Већ прве вечери 
присутни су имали прилику да 
погледају премијеру филма „Игра 
мог живота“, посвећеног животу 
и делу кошаркашке легенде Боре 
Станковића.

Ипак највећу пажњу привукла је церемонија доделе 
признања, коју је отворио Жељко Обрадовић, један 
од лауреата, најбољи тренер Европе и однедавно 
тренер „Партизана“. Овај најтрофејнији стручњак 
дошао је на Златибор не само због тог значајног 
признања које му је додељено. Кошаркашку екипу 
„Партизана“ довео је на припреме на „златну 

Жељко Обрадовић: Честитам људима који су учинили
да Златибор буде туристички центар број 1 у Србији

О најбољим достигнућима одлучивао је жири у саставу: Владимир Станковић, истакнути новинар, 
публициста, сценариста, филмски и спортски радник, Божо Сушец, спортски новинар, коментатор и 
уредник, и Анита Панчић, ТВ аутор, документариста и писац. Пред жиријем је била нимало лака улога, 
одабрати најбоље од најбољих и доделити награде. Ево списка награђених:

 Најбољи филм о личности у спорту је „Стрељцов“ – аутор  Иља Учитељ.

Добитник ''гран прија'' за најбољи филм на фестивалу је „Игра мог живота“ 
– сценариста Александар Милетић, редитељ Ивица Виденовић.

Најбољи дугометражни документарни је филм „Рађа“ – аутора Војана Коцеића.

Најбољи краткометражни документарни је филм „Џокер – Никола Јокић“  
аутори Наташа Шевић и Владимир Пајић.

Награду за играни филм добио је „Фахим, мали принц шаха“ 
– аутори Пјер-Франсоа и  Мартин-Лавал.

Награда „Динко Туцаковић“ за најбољу режију припала је филму 
„Ваха, портрет једне легенде“ – аутор Игор Латиновић.

Награда за најбољи дизајн и фотографију додељена је филму „Цео 
живот у игри“ – аутор Бранко Крстић.

планину“, а прва утакмица те екипе откако је 
популарни Жоц поново на 
клупи црно-белих одиграна 
је са домаћинима, 
кошаркашима „Златибора“. 
Том приликом Обрадовић је 
медијима изјавио:

– Морам да честитам људима 
који су учинили да Златибор 
буде прави туристички 
центар, број један у Србији. 
Овде се не осећам гостом већ 
као домаћин, јер сам често 

присутан. И у овој паузи сам био не знам колико 
пута, мноштво пријатеља сам овде стекао.

Познати кошаркашки тренер долазио је на 
припреме на Златибор не само са домаћим екипама, 
већ је овде доводио и грчки шампионски клуб 
„Панатинаикос“. Златибору се вратио и ове године, 
што најбоље потврђује високо место и реноме који 
наша планина има у свету спорта и здравог живота.

Награђени филмови 10. фестивала 
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Десет година трајања неког фестивала доказ је да је 
он оправдао своје постојање, изјавио је директор 
златиборског Међународног фестивала спортског 
филма Михаило Тодоровић 
додајући:

– Од скромних почетака 2011. 
године, пробијајући се кроз 
бројне изазове и потешкоће, за 
свега једну деценију прерастао је 
у препознатљив фестивал који је 
до сада окупио најеминентнија 
имена српског спорта и филма. 
Није лако градити нешто из 
почетка, а трајање ове смотре и 
све већа посећеност из године у 
годину доказ је да квалитетних 
културних дешавања увек 
недостаје. На планини која је 
синоним за спорт, рекреацију и 
здрав живот одржавање 
фестивала као што је овај 
доприноси бољој туристичкој 
промоцији и већем задовољству 
свих посетилаца Златибора, 
љубитеља културних манифестација и 
квалитетног туристичког садржаја. Чињеница да је 

Запажено место на светској мапи спортског филма

биоскопска сала Културног центра на отварању 
била испуњена младим људима, гостима из свих 
делова бивше Југославије, бројним туристима, 

најбоље доказује да је овај 
фестивал испунио своју 
мисију. Постао је 
препознатљив део богате 
туристичке понуде „златне 
планине“ и разлог да јој се 
гости враћају сваке године.

Директор фестивала подсећа 
да ова златиборска 
манифестација има запажено 
место и на светској мапи 
спортског филма. –То је 
потврђено и пријемом у 
И н т е р н а ц и о н а л н у 
федерацију спортског филма 
са седиштем у Милану. 
Филмска остварења из 
златиборске селекције 
добила су више награда и 
других признања на светском 
„фестивалу фестивала“, који 

се сваке јесени одржава у овом великом 
италијанском граду – закључује Тодоровић.

Оно што је посебно значајно за златиборски 
фестивал јесте чињеница да ће се надаље сваке 
године одржавати у дворани Културног центра. 
Још 2019., када је ово велелепно звање свечано 
отворено за програме и посетиоце, прва 
манифестација која је у њему организована био је 
управо Међународни фестивал спортског филма.

– Хвала општини Чајетина што је фестивал добио 
нову модерну дворану и одличне техничке 
услове, што је добио прави дом – истиче за 
електронске новине ТОЗ заменик уметничког 
директора фестивала и селектор програма 
Александар Аврамовић.

– Ми смо се потрудили да у датим околностима 
припремимо филмски и пратећи програм 
највишег квалитета, као модел како златиборски 
фестивал треба да изгледа под неким другим, 
већим бројевима. Хвала свим ауторима и 
продуцентима из великог дела света, из 
суседства и из наше земље, што су својим 
талентом и радом омогућили да имамо 
четвородневни празник филма на Златибору – 
напомиње Аврамовић.

Културни центар постао дом фестивала



Златибор оправдао титулу
најпосећеније српске планине

Септембар на Златибору право је време за уживање 
у природи и разноликим садржајима, без познате 
летње гужве. Идеалан је месец за миран породични 
одмор, пензионере и све љубитеље 
правог планинског доживљаја. Међу 
туристичким посленицима септембар 
се сматра и периодом када се подвлачи 
црта и сумирају резултати летње 
сезоне.

А билансом овог лета на ''златној 
планини'' сви имају разлога да буду 
задовољни. Туристи су у изузетном 
броју походили овај планински центар.

– Титулу најпосећеније српске планине 
оправдали смо и овог лета. Током јула и 
августа на Златибору је дневно 
боравило до 25.000 туриста, с тим што 
се тај број викендом повећавао. Посебно смо 
поносни на нашу спелолошку лепотицу Стопића 
пећину, коју је од почетка јуна до краја августа 
посетило око 50.000 туриста – каже Владимир 
Живановић, директор Туристичке организације 
Златибор, уз оцену да је добра посећеност овог лета 
најбољи показатељ да се квалитетном услугом и 

Током јула и августа на ''златној планини'' дневно 
боравило око 25.000 туриста, 

Стопића пећину летос походило 50.000 посетилаца

добром понудом Златибор лако изборио са кризом 
коју је у светском туризму изазавала пандемија 
корона вируса.

– У време када је епидемиолошка 
ситуација свуда у свету још увек 
нестабилна и када туризам трпи 
вероватно највећу штету, ми заиста не 
бисмо смели да будемо незадовољни 
овогодишњом посетом. Поред великог 
броја домаћих туриста који су и овог 
лета остали верни „златној планини“, у 
време када цела Србија вапи за 
иностраним туристима на Златибору 
их има сасвим довољно – додаје 
директор ТО Златибор.

Златиборски локалитети, намењени 
забави и уживању најмлађих, али и 
осталих генерација, и овог лета 

остварили су одличну посету. У неким 
случајевима, попут Дино парка, поставили и нове 
рекорде.

– Дино парк Златибор забележио је ове године 
рекордну посећеност у летњим месецима. Нови 
садржаји као што су највећа играоница на 
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отвореном у региону, креативни инфо-пулт, Дино 
бебионица, креативне играонице и дечје журке које 
су организоване сваког дана допринели су да овог 
лета парк буде најпосећенији породични 
локалитет, са 93.000 посетилаца. Током јула и 
августа парк је организовао многобројне 
манифестације, фестивал и хуманитарне акције, од 
којих је највећу пажну привукао фестивал 
„Упознајмо Србију кроз младост“, у коме је 
учествовало 450 деце из целе Србије. Овог лета 
угостили смо велики број дечјих спортских 
кампова и тим- билдинга– истиче Славица 
Србиновска, пи-ар и менаџер Дино парка, додајући 
да је и у сусрет јесени овде припремљен занимљив 
дечји програм.

Топли августовски дани измамили су бројне 
туристе на околна купалишта, која су уређена као 
праве оазе одмора. Утисак је да је највеће 
интересовање овог лета привукао базен у Голову, 
што није изненађење ако знамо да се налази у 
природној хладовини, испуњен изворском водом са 
оближњег врела. На видиковцима Златибора током 
целог лета смењивали су се туристи, уживајући у 
несвакидашњим призорима нетакнуте природе. 
Дане одмора проводили су и у обиласку околних 
локалитета: Гостиљског водопада, Каубојског 
града, Музеја ''Старо село'' у Сирогојну, Авантура 
парка, с тим што је, према речима запослених у 
информативним центрима Туристичке 
организације Златибор, највеће интересовање ипак 
било за вожњу златиборском гондолом.  

– Са панорамске вожње од центра Златибора до 
врха Торника туристи носе најлепше импресије. 
Чак и они који су се већ возили гондолом током 

зимских и пролећних месеци, враћају се да понове 
ову авантуру уживајући у летњим пејзажима 
Златибора – описују запослени Инфо-центра, који 
су у свакодневним разговорима са туристима 
имали прилику да чују њихове утиске.

На основу ових искустава, као и садашњег 
интересовања гостију, директор ТО Златибор 
Владимир Живановић уверен је да ће овде још 
потрајати период добре посећености:

– Надамо се и успешном наставку туристичке 
сезоне, јер поред јула и августа, септембар је месец 
када велики број туриста борави на Златибору. 
Судећи према резервисаним капацитетима у 
хотелском и приватном смештају, задовољавајућа 
је попуњеност и у наредном периоду. А ми се 
окрећемо новим пословима, полако припремамо за 
предстојећу зимску сезону. Учешћем на сајмовима у 
Крагујевцу и Нишу наставили смо промотивне 
активности, а очекују нас нове кампање и озбиљне 
припреме како би туристима обезбедили лако 
доступне информације, што више садржаја и што 
угоднији боравак – закључује директор 
Туристичке организације Златибор.

Р е з и м е  л е т њ е  т у р и с т и ч к е   с е з о н е
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летње гужве. Идеалан је месец за миран породични 
одмор, пензионере и све љубитеље 
правог планинског доживљаја. Међу 
туристичким посленицима септембар 
се сматра и периодом када се подвлачи 
црта и сумирају резултати летње 
сезоне.

А билансом овог лета на ''златној 
планини'' сви имају разлога да буду 
задовољни. Туристи су у изузетном 
броју походили овај планински центар.

– Титулу најпосећеније српске планине 
оправдали смо и овог лета. Током јула и 
августа на Златибору је дневно 
боравило до 25.000 туриста, с тим што 
се тај број викендом повећавао. Посебно смо 
поносни на нашу спелолошку лепотицу Стопића 
пећину, коју је од почетка јуна до краја августа 
посетило око 50.000 туриста – каже Владимир 
Живановић, директор Туристичке организације 
Златибор, уз оцену да је добра посећеност овог лета 
најбољи показатељ да се квалитетном услугом и 

добром понудом Златибор лако изборио са кризом 
коју је у светском туризму изазавала пандемија 
корона вируса.
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су у свакодневним разговорима са туристима 
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када велики број туриста борави на Златибору. 
Судећи према резервисаним капацитетима у 
хотелском и приватном смештају, задовољавајућа 
је попуњеност и у наредном периоду. А ми се 
окрећемо новим пословима, полако припремамо за 
предстојећу зимску сезону. Учешћем на сајмовима у 
Крагујевцу и Нишу наставили смо промотивне 
активности, а очекују нас нове кампање и озбиљне 
припреме како би туристима обезбедили лако 
доступне информације, што више садржаја и што 
угоднији боравак – закључује директор 
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Н е з а б о р а в н о  и с к у с т в о  з и п - л а ј н а  н а  З л а т и б о р у

Златиборски туризам већ дуги низ година није само 
лагана шетња око језера, вожња педалина и пасивно 
уживање у планинском ваздуху. Генерације туриста 
на ''златној планини'' траже нове доживљаје, 
аутентично искуство и успомене које се памте. 
Мудри и гостопримљиви Златиборци препознали су 
потребе савременог госта и нашли начина да 
садржајном и квалитетном понудом изађу у сусрет 
њиховим захтевима. Једна од омиљених 
адреналинских активности савремених туриста, 
како млађих тако и старијих, је несвакидашња 
вожња жичаном сајлом, у свету популарно названа 
зип-лајн.

Зип-лајн представља прелазак с једне стране брда на 
другу, уз помоћ специјално постављене сајле. Настао 
је из потребе да се премосте клисуре и дубоке реке у 
планинским областима, тамо где није било могуће 
изградити мост. Служио је зип-лајн тада као начин 
превоза људи и хране у теже приступачним 
деловима света. У неким забаченим подручјима 
Кине за то га користе још увек, а љубитељи авантуре 
и адреналина нашли су му примену и у савременом 
туризму.

Данас је зип-лајн највише намењен за 
туристичко-забавне сврхе. Таква је и зип-лајн 
авантура у златиборском селу Љубиш. Лет изнад 
дубоке клисуре подстиче снажни налет адреналина, 
а све је зачињено неописивим панорамским 
доживљајем природе из посебног угла. У мају 2018. 

ОСЕЋАЈ СЛОБОДЕ И МОЋИ
КАО НА КРИЛИМА ОРЛА 

године овај зип-лајн пуштен је у рад и од тада у 
адреналинском налету изнад љубишких рибњака 
уживају туристи са свих меридијана.

Породица Шаптовић, власник и покретач пројекта, 
на идеју да у Љубишу изгради зип-лајн дошла је 
приликом посете Ђурђевића Тари у Црној Гори. 
Најпре су у златиборском селу закупили имање за 
стартну станицу, а од кума добили на поклон за 
завршну. Обавили су неопходна тестирања и 
прибавили све потребне дозволе, па се већ четврту 
годину заредом са великим улагањима, новим 
идејама и преданошћу целе породице баве овим 
интересантним послом. 

Сви туристички радници на Златибору гостима 
топло препоручују да нипошто не пропусте посету 
Љубишу где ће доживети незаборавно искуство из 
потпуно нове перспективе, са највећег зип-лајна у 
Србији. Они који су се возили кажу да им је у сећању 
заувек урезано бескрајно зеленило околних шума 
и ливада, уз незабораван поглед са 130 метара 
висине.

Урош Шаптовић, који је помогао оцу у покретању 
овог несвакидашњег посла, покушао је да нам 
дочара како, према досадашњем искуству 
посетилаца, изгледа летети на висини од 130 
метара:

– На саму помисао адреналин вас преплави у 
бујицама, а онда срце почне снажно да лупа и таман 
када крену да се нижу разлози да одустанете, пред 
вама се простре непрегледно зеленило и лепота 
златиборске природе. Узбуђење расте брзином 
светлости, обузима вас осећај слободе и моћи, 
можда ћете пожелети да викнете из све снаге... 
Једина мисао у том тренутку је: зашто не траје мало 
дуже.

Сања, супруга младог Уроша, такође је укључена у 
породични посао и сваког дана помаже, колико јој 
обавезе око двоје мале деце то дозвољавају. Заједно 
воде профиле на друштвеним мрежама, јер су 
млади и свесни неопходности савремене 
технологије у промоцији и маркетингу. На питање 
колико људи је до сада уживало у авантуристичкој 
вожњи одговара да за ове четири године то није 
било лако избројати. – Било је туриста из свих 
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делова света, младих, старијих, родитеља које се 
охрабре па и децу укључе у ову авантуру. Узбуђење 
које видимо на њиховом лицу, осмех и задовољство 
су нам највећа сатисфакција. Многи од њих 
долазили су и неколико пута, са жељом да поново 
доживе прави адреналин – истиче Сања.

Зип-лајном у Љубишу до сада се возио и велики 
број познатих личности, глумаца, певача, 
новинара. Домаћини Шаптовићи су увек 
расположени да дочекају и угосте ТВ екипе, а како 
кажу, најпоноснији су на спуст Новака и Јелене 
Ђоковић у мају ове године. – Многима је то било 
охрабрење за спуст, говоре: кад може Ноле можемо 
и ми. Било је и поклон спустова за рођендане, 
фотографисања младенаца, чак и веридби насред 
сајле, у сарадњи са нашим особљем наравно. 
Најважнији нам је коментар који је заједнички свим 
туристима, а то је да је ово једно незаборавно 
искуство – закључује Урош.

Љубиш није једино место где се може уживати у 
адреналинској вожњи зип-лајном. Златибор се 
поред љубишког, највећег у Србији, може 
похвалити са још неколико сличних атракција.

У оквиру Авантура парка, у самом центру 
Златибора, свим љубитељима авантуре на 
располагању је зип-лајн. Посебно атрактиван због 
тога што пролази кроз стабла столетних високих 
борова.

Златиборски Дино парк такође има у понуди 
овакав садржај. У оквиру тематског парка уређен је 
зип-лајн за одрасле и нешто старију децу. Како ни 
најмлађи посетиоци Златибора не би били 
ускраћени за овај несвакидашњи доживљај, Дино 
парк нуди и мини зип-лајн за децу.

Адреналински парк у подножју Торника свим 
заљубљеницима у природу и авантуру нуди 
уживање у зип-лајн вожњи. Поред панорамске 
вожње жичаром и боба на шинама, спуст 
зип-лајном у подножју највишег врха Златибора 
једна је од омиљених активности посетилаца 
различитих узраста.



Златиборски туризам већ дуги низ година није само 
лагана шетња око језера, вожња педалина и пасивно 
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Мудри и гостопримљиви Златиборци препознали су 
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године овај зип-лајн пуштен је у рад и од тада у 
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светлости, обузима вас осећај слободе и моћи, 
можда ћете пожелети да викнете из све снаге... 
Једина мисао у том тренутку је: зашто не траје мало 
дуже.

Сања, супруга младог Уроша, такође је укључена у 
породични посао и сваког дана помаже, колико јој 
обавезе око двоје мале деце то дозвољавају. Заједно 
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ХРАНА ИЗ РЕСТОРАНА СТИЖЕ 
' 'ФИЋИНИМ'' КОМБИЈЕМ
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Пандемија корона вируса донела је „нову 
стварност“ којој се цео свет полако прилагођава. 
Иако су у свету доставе хране 
одавно заступљене у великој 
мери, у Србији су посебан значај 
добиле тек у време карантина, 
када су сервиси за доставу хране, 
намирница и других 
потрепштина постали неопходни. 
Овакав тренд није заобишао ни 
најразвијенију планинску 
дестинацију у Србији, па се 
неколицина људи на Златибору 
организовала и покренула 
сервисе за доставу које 
функционишу и даље.

''Red comby delivery'' име је 
доставе препознатљиве по 
црвеном ''фићином'' комбију. Лука 
Темелковски, власник породичне 
пекаре „Луис“, каже да је на идеју 
да на Златибору покрене сервис за 
доставу дошао када се сусрео са мањим обимом 
посла током карантина и епидемије корона вируса 
у Србији.

– Све је кренуло у периоду карантина. Знајући да ће 
људима који бораве на Златибору највише бити 
неопходна достава хране, пића и намирница, 

решио сам са братом да покренемо овај сервис. 
Имамо један веома интересантан црвени „фићин“ 

комби из 1978. године који је 
уникат и за који смо знали да ће 
сам по себи представљати 
атракцију, па смо са њим кренули 
у овај посао. Отуда и назив нашег 
сервиса за доставу – рекао нам је 
Лука додајући да су са послом 
кренули прошле године пред 
новогодишње празнике.

– На почетку смо радили тако што 
кад нам, на пример, неко наручи 
пљескавицу ми одемо у неку од 
радњи брзе хране, купимо и 
доставимо. Касније, како се посао 
развијао склопили смо уговор са 
скоро свим већим ресторанима на 
Златибору и сада гости из менија 
ресторана могу да поруче нешто, 
а наш сервис им то у најкраћем 
року достави.

Како се овај посао развијао тако су и велике 
компаније које послују на територији целе Србије 
почеле да се интересују за тржиште Златибора.

– Контактирали су нас из компаније ''Donesi.com'' и 
предложили сарадњу коју смо ми прихватили на 
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обострану корист. У међувремену је ову 
компанију откупила фирма ''Glovo'', надалеко 
познати сервис за доставу хране, па сада 
сарађујемо са већим системом. С тим што смо 
ипак са нашим црвеним ''фића'' комбијем 
задржали аутентичност.

Лукин сервис за доставу хране развио је сарадњу 
са готово свим већим ресторанима на 
Златибору: ''Централ ин'', ''Гранд'', ''Ајриш паб'', 
''Актер'', ресторан ''Бајка'', ''Гондола гастро бар'', 
''Гозба'', ''Индекс пица'', ''Донат фектори'', пекара 
''Луис'' и други. Лука додаје да се посао добро 
развија, иако више нема карантина. Људи желе 
да током боравка на Златибору добију све што 
имају и када су кући, у градовима, а достава 
храна је једна од услуга која им је очигледно 
потребна и на планини.

А у нашем туристичком центру овим послом се 
бави и  ''Аладин'' достава, такође породична 
фирма створена са идејом да гостима али и 
мештанима Златибора омогући да што више 
времена проведу одмарајући се и уживајући у 
породичним окупљањима, игри са децом и 
другим активностима, док вредне руке „Аладин“ 
доставе за њих купују, доносе, одвозе и обављају 
многе послове који одузимају драгоцено време.

– Било шта што клијентима затреба из локалних 
ресторана, продавница, пекара, пијаце, бутика, 
када желе лепо да услуже изненадне госте, ми смо 
ту да испоручимо све, у најкраћем могућем року. 
Тим „Аладин“ доставе врши брзу доставу хране, 
пића, дезерта, домаћих производа или било које 
друге посластице са места које клијенти 
одабереру, као и куповину и испоруку сваког 
артикла који желе, а налазе се на Златибору или у 

ближој околини – свој посао описује Иван Станић, 
власник и покретач овог породичног бизниса. Додаје 
да је посебно задовољство када имају прилику да 
буду део малих и великих изненађења и помогну 
клијентима да обрадују своје најдраже поклонима, 
букетима цвећа и другим изненађењима.

„Аладин“ достава не обавља само једноставне 
послове доставе хране, пића и других намирница, 
већ су своје пословање максимално прилагодили 
потребама мештана и туриста Златибора, па тако 
могу помоћи свакоме коме је потребна помоћ са 
малим кућним мајсторијама или већим поправкама 
у дому. Тим „Аладин“  такође обавља и курирске 
услуге за правна и физичка лица, помаже 
издаваоцима смештаја у административним 
активностима, као и у срдачном дочекивању и 
испраћању гостију када власници апартмана нису  у 
могућности да то ураде.
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обострану корист. У међувремену је ову 
компанију откупила фирма ''Glovo'', надалеко 
познати сервис за доставу хране, па сада 
сарађујемо са већим системом. С тим што смо 
ипак са нашим црвеним ''фића'' комбијем 
задржали аутентичност.

Лукин сервис за доставу хране развио је сарадњу 
са готово свим већим ресторанима на 
Златибору: ''Централ ин'', ''Гранд'', ''Ајриш паб'', 
''Актер'', ресторан ''Бајка'', ''Гондола гастро бар'', 
''Гозба'', ''Индекс пица'', ''Донат фектори'', пекара 
''Луис'' и други. Лука додаје да се посао добро 
развија, иако више нема карантина. Људи желе 
да током боравка на Златибору добију све што 
имају и када су кући, у градовима, а достава 
храна је једна од услуга која им је очигледно 
потребна и на планини.

А у нашем туристичком центру овим послом се 
бави и  ''Аладин'' достава, такође породична 
фирма створена са идејом да гостима али и 
мештанима Златибора омогући да што више 
времена проведу одмарајући се и уживајући у 
породичним окупљањима, игри са децом и 
другим активностима, док вредне руке „Аладин“ 
доставе за њих купују, доносе, одвозе и обављају 
многе послове који одузимају драгоцено време.

– Било шта што клијентима затреба из локалних 
ресторана, продавница, пекара, пијаце, бутика, 
када желе лепо да услуже изненадне госте, ми смо 
ту да испоручимо све, у најкраћем могућем року. 
Тим „Аладин“ доставе врши брзу доставу хране, 
пића, дезерта, домаћих производа или било које 
друге посластице са места које клијенти 
одабереру, као и куповину и испоруку сваког 
артикла који желе, а налазе се на Златибору или у 

ближој околини – свој посао описује Иван Станић, 
власник и покретач овог породичног бизниса. Додаје 
да је посебно задовољство када имају прилику да 
буду део малих и великих изненађења и помогну 
клијентима да обрадују своје најдраже поклонима, 
букетима цвећа и другим изненађењима.

„Аладин“ достава не обавља само једноставне 
послове доставе хране, пића и других намирница, 
већ су своје пословање максимално прилагодили 
потребама мештана и туриста Златибора, па тако 
могу помоћи свакоме коме је потребна помоћ са 
малим кућним мајсторијама или већим поправкама 
у дому. Тим „Аладин“  такође обавља и курирске 
услуге за правна и физичка лица, помаже 
издаваоцима смештаја у административним 
активностима, као и у срдачном дочекивању и 
испраћању гостију када власници апартмана нису  у 
могућности да то ураде.
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Завршницу веома успешне летње сезоне Туристичка 
организација Златибор користи и за нове промоције. 
Како су љубитељи ''златне планине'' по Србији већ 
навикли, Златибор у овој години учествује на свим 
сајмовима туризма, презентацијама и манифестацијама 
које за циљ имају унапређење домаћег туризма. Наша 
Туристичка организација радо се одазива на позиве 
домаћина који широм Србије организују сајмове и 
промоције.

Недавно је ТО Златибор у Нишу учествовала на сајму 
„Дани туризма“, организованом од 6. до 8. септембра, и 
том приликом су представљени садржаји најпосећеније 
српске планине. Туристичке потенцијале представили 
смо и на ''Шумадија сајму'' у Крагујевцу, у оквиру 17. 
Сајма пољопривреде на коме је у оквиру штанда 
општине Чајетина и златиборског „Еко аграра“ био и 
туристички кутак. Запослени ТО Златибор који су 
имали прилику да учествују на оба ова сајма истичу да 
је највеће интересовање посетилаца привукла 
златиборска ''Голд гондола''. 
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''Златибор опен'' окупио
младе тенисере из 25 земаЛьа

На тениским теренима „Спрингс“ на Златибору од 
4. до 11. септембра одржан је  ИТФ 
Интернационални јуниорски тениски турнир 
„Златибор опен“. Окупио је преко 100 најбољих 
јуниора из више од 25 земаља. Ове године за 
титулу „Златибор опена“ такмичили су се тениски 
јуниори из Србије, Аустрије, БиХ, Белгије, Црне 
Горе, Француске, Италије, Индонезије, Кине, 
Казахстана, Мађарске, Немачке, Румуније, Русије, 
Словеније, САД, Шведске и других земаља. 
Најуспешнији у мушкој конкуренцији био је наш 
Саша Марковић, док је у женској тријумфовала 
кинеска тенисерка Шуман Ву. Директор турнира 
Милош Дедић изразио је велику захвалност 
општини Чајетина и ТО Златибор на подршци у 
организацији овог све успешнијег тениског 
турнира који је одржан десету годину заредом. 
Такмичење привлачи све боље играче, а план је да 
се из године у годину унапређује.    

Блогери из западне Европе
уживали у обиласку Златибора
Сабрина из Немачке и Кеш из Велике 
Британије били су почетком септембра 
гости Златибора. Њих двоје заједно 
воде популарни туристички блог ''bud-
gettraveller.org'' који је један од 
најчитанијих у Европи. На Златибор су 
стигли су оквиру десетодневне 
промотивне туре по Србији. Нашу 
земљу обилазе од севера до југа, од 
истока до запада и на свом 
пропутовању снимају противни филм 
који ће туристичке потенцијале Србије 
приближити европским путницима. 
На Златибору су боравили три дана, 
сасвим довољно, како кажу, да се 
одушеве природом, гастрономском 
понудом и атракцијама које су имали 
прилику да обиђу. Најимпресивније 
утиске носе са вожње златиборском 
гондолом, која их је одвела на врх 
Торника где су уживали у 
несвакидашњем погледу, свежем 
ваздуху и нетакнутој природи.

З л а т и б о р о м  о в и х  д а н а
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Први ''хуб'' простор
у Иновационом
бизнис центру

У згради Културног центра на Златибору у оквиру Иновационог бизнис центра почео је са радом први 
„хуб“, заједнички простор рад. Овај у потпуности канцеларијски опремљен простор могу да користе сви 
мештани и посетиоци Златибора. У заједничком простору за рад (''coworking space'') заинтересованим се 
нуди бежични интернет, радни сто, рачунар и штампач. Златибор је овим добио нови, савремени садржај 
који пружа могућност фриленсерима, младим зачетницима старт-ап бизниса и свима којима је док 
бораве на планини потребан инспиративан и савремено опремљен простор за рад. Пандемија 
коронавируса условила је да се многи послови обављају онлајн, а млади људи бежећи из градова у 
природу све више траже простор где могу спојити лепо и корисно. Што им Златибор, отварањем 
савременог заједничког простора за рад, сада омогућава.

Изложба
о српским

владарима
У Галерији Културног центра на Златибору отворена 
је изложба слика и цртежа Андрије Дрежњака 
"Портрети српских краљева и краљица". Овај аутор 
нас својим делима уводи у доба средњег века и 
подсећа на углавном заборављене велможе из наше 
историје. Пажњу привлачи и одевање краљева и 
краљица, а уметник је детаљима убедио публику да  
се на српским дворовима носила одећа, круне, 
оружје, накит, украси и друго, баш као што је и 
приказано. Андрија Дрежњак је рођен у Крушевцу и 
последње три године активније се бави сликањем и 
цртањем. Тренутно живи и ради у Врању. Ову 
изложбу могуће је погледати до 24.септембра сваког 
радног дана од 10 до 17 часова.

З л а т и б о р о м  о в и х  д а н а
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ГАСТРОНОМСКО ИСКУСТВО 
ЗА ПАМЋЕЊЕ У ''ПЕРУНУ''

Ушушкан у најмирнијем делу хотела ''Златибор Мона'', 
национални ресторан и вински бар ''Перун'' представља 
право место за љубитеље доброг залогаја и квалитетних 
домаћих и иностраних вина.

Пријатним амбијентом ресторана доминира дрво, као и 
мноштво јединствених историјских предмета и етно 
детаља из давних времена, због којих одише топлином и 
гостима пружа несвакидашње искуство.

Аутентични златиборски доживљај употпуњују звуци 
познатих народних и староградских песама, а гости могу 
уживати у организованим вечерњим програмима од 
акустичне музике до концепта вечери вина и 
специфичних специјалитета попут запечене младе 
јаретине са сосом од путера и рузмарина.

Ресторан нуди ''слоу фуд'' концепт, кроз прављење и 
сервирање традиционалне хране Златибора на 
аутентичан начин. Користећи искључиво свеже, локално 
произведене и потпуно природне намирнице које 
производе локални произвођачи, чиме пружа подршку 
својим сарадницима скоро више од једне деценије.

Тим талентованих кувара припрема јела према 
старим, кроз генерације преношеним рецептима, 
чинећи ''Перун'' савршеним кутком за хедонисте, 
познаваоце добре хране, вина и љубитеље доброг 
друштва.

Како истиче Слободан Антонић, шеф кухиње 
ресторана ''Перун'', доживљај ресторана 
карактерише здрава енергија која обавија 
традицију у ново рухо, пажљиво креирајући меније, 
пратећи светске трендове и примењујући их у 
сервирању укуса којима се гости увек радо враћају.

Ономе ко жели да ужива у удобности сопственог 
смештаја, ресторан ''Перун'' нуди могућност и 
доставе омиљених специјалитета на жељену 
адресу.

''Нека ваш боравак на Златибору буде узбудљив и 
испуњен активностима, а резервацијом у ресторану 
''Перун'' обезбедите гастрономско искуство које 
ћете заувек памтити'', порука је овог угледног 
ресторана.

З а л о г а ј и  З л а т и б о р а
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Хотел ''Мир'' удаљен је од буке и гужве насеља, 
намењен свима који траже тиху и мирну, 
породичну атмосферу. У њему је, на неколико 
минута пешачења од центра, могуће пронаћи 
хотел модерног дизајна са одличном услугом и 
љубазним особљем које госту у сваком тренутку 
стоји на услузи и пружа осећај топле 
добродошлице.

Права оаза мира представља идеалан одабир за 
породице са децом, парове и све оне који траже 
одмор у хотелу окруженом миром и тишином, али 
и за туристе који воле активан одмор.

Ентеријером хотела доминирају минимализам и 
практичност. Удобне и простране собе праћене 
квалитетним ентеријером и технолошком 
опремом чине хотел ''Мир'' једним од најбољих 

избора за смештај на Златибору. Модерно опремљене собе у 
потпуности заокружују све потребе гостију. Хотел располаже 
са 32 смештајне јединице, од којих: седам супериор соба, два 
лукс апартмана, шест апартмана и 17 соба.

Поред смештајних капацитета, хотел нуди и додатне садржаје 
који употпуњују боравак гостију. Спа зона укључује базен, 
парно купатило, слану собу, приватну спа зону(ђакузи и 
сауна),велики избор масажа, теретана, играоница са 
професионалним васпитачем. Спа зона представља прави 
избор за одмор и релаксацију, а масажа изузетно благотворно 
делује на свеукупно здравље. У овом хотелу су мислили и на 
најмлађе госте, којима су обезбедили боравак у играоници са 
професионалним васпитачем.

''Мир'' у својој понуди има и ресторан пансионског и ''а ла карт'' 
типа, летњу башту и широк избор различитих националних 
јела.

Задовољство и осмех гостију на самом одласку из хотела 
довољан су мотив да се овде унапређује и развија пословање 
хотела из године у годину. У ''Миру'' истичу да им је сваки 
позитиван утисак гостију који су боравили у хотелу подстрек 
да буду посвећени гостима на сваком кораку и да се они овде 
осете пажено и задовољно као у комфору свог дома.

''Код нас туристи долазе као гости, а одлазе са осмехом на лицу, 
као наши пријатељи!'', поручују из хотела ''Мир''.

Оаза мира и удобности
у хотелу ''Мир''

Х о т е л и  З л а т и б о р а
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намењен свима који траже тиху и мирну, 
породичну атмосферу. У њему је, на неколико 
минута пешачења од центра, могуће пронаћи 
хотел модерног дизајна са одличном услугом и 
љубазним особљем које госту у сваком тренутку 
стоји на услузи и пружа осећај топле 
добродошлице.

Права оаза мира представља идеалан одабир за 
породице са децом, парове и све оне који траже 
одмор у хотелу окруженом миром и тишином, али 
и за туристе који воле активан одмор.

Ентеријером хотела доминирају минимализам и 
практичност. Удобне и простране собе праћене 
квалитетним ентеријером и технолошком 
опремом чине хотел ''Мир'' једним од најбољих 

избора за смештај на Златибору. Модерно опремљене собе у 
потпуности заокружују све потребе гостију. Хотел располаже 
са 32 смештајне јединице, од којих: седам супериор соба, два 
лукс апартмана, шест апартмана и 17 соба.

Поред смештајних капацитета, хотел нуди и додатне садржаје 
који употпуњују боравак гостију. Спа зона укључује базен, 
парно купатило, слану собу, приватну спа зону(ђакузи и 
сауна),велики избор масажа, теретана, играоница са 
професионалним васпитачем. Спа зона представља прави 
избор за одмор и релаксацију, а масажа изузетно благотворно 
делује на свеукупно здравље. У овом хотелу су мислили и на 
најмлађе госте, којима су обезбедили боравак у играоници са 
професионалним васпитачем.

''Мир'' у својој понуди има и ресторан пансионског и ''а ла карт'' 
типа, летњу башту и широк избор различитих националних 
јела.

Задовољство и осмех гостију на самом одласку из хотела 
довољан су мотив да се овде унапређује и развија пословање 
хотела из године у годину. У ''Миру'' истичу да им је сваки 
позитиван утисак гостију који су боравили у хотелу подстрек 
да буду посвећени гостима на сваком кораку и да се они овде 
осете пажено и задовољно као у комфору свог дома.

''Код нас туристи долазе као гости, а одлазе са осмехом на лицу, 
као наши пријатељи!'', поручују из хотела ''Мир''.
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ЗЛАТИБОРЦИ У КОЛУ
С КРАЉЕМ

Краљева чесма на Златибору, сада уређена и 
ограђена, симбол је дуге златиборске туристичке 
традиције. Од њеног настанка броје се године 
организованог туризма на ''златној планини'', већ 
их је 128. А ова чесма, уз посебан 
културно-историјски значај, има и званични статус 
споменика културе, према одлуци Владе Србије 
донетој јула 2019. године.

Некад су тај озидани извор звали и Краљева вода, 
по којој је цело златиборско насеље пре рата тако 
називано. Почеци сежу још раније, у 19. век, о чему 
сведочи спомен-плоча на чесми где пише „Краљ 
Александар I, 20. августа 1893.”.

То је дан најважнијег догађаја оног времена када је 

на удаљени беспутни Златибор дошао млади краљ 
Александар Обреновић. Топло су га Златиборци 
дочекали, приредивши му ручак код хладног 
извора Кулашевац. Ту је он подржао намеру 
златиборских домаћина да овде, где дува лековита 
ружа ветрова, оснују ваздушну бању. Дао је и 
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прилог да се на том извору озида чесма, коју је 
народ прозвао Краљевом водом.

Детаље о овој давнашњој посети недавно је 
објавио искусни публициста Момир Марјановић:

''Према причању очевидаца, то је био изузетан 
догађај, а том приликом председник општине 
Петар Мићић у добродошлици је изразио жељу да 
Златибор постане туристички крај.

Овом догађају присуствовали су представници 
златиборских села у празничном руху, свечаним 
пеленгирима, везеним прслуцима, чарапама, 
кошуљама, зубунима, са украшеним појасевима, 
многи с босиљком у руци.

Доносимо мало познато казивање Петрије 
Божанић из села Јабланица, која је сећање на тај 
дан који је доживела као млада девојка годинама 
препричавала:

'Ми млади певамо, играмо и веселимо се, тек 
понекад кришом погледамо у краља као да је неко 
божанство. Изненада он устаде, поведе коло и 
позва нас да се ухватимо. Ми радосно поскочисмо 
и заиграсмо. Окупљени народ гледао је као у чуду 
то необично коло у којем младић у свечаној 
краљевској одори игра загрљен са златиборским 
сељацима обученим у пеленгаће и пеленгире, док 
се све орило од наше радости, поцупкивања и 
подврискивања'', причала је Петрија, а јавности 
предочио Момир Марјановић.

Дођоше затим године када први туристи жељни 
одмора и опоравка почеше да стижу на Златибор. 
За смештај су користили колибе или скромне собе 
у тесним кућама гостопримљивих Златибораца. 

После пада Обреновића за ову планину се 
заинтересовала и династија Карађорђевића. 
Године 1908. још једна крунисана глава боравила 
је на Златибору, краљ Петар Први Карађорђевић. 
Након његовог боравка никли су овде први већи 
смештајни објекти: хотел „Краљева вода” и вила 
„Чигота”, те прва пекара.

Мало пре тога прочуо се Мијаило Јевремовић 
(1857.-1926.), угледни златиборски трговац, у 
једном периоду председник општине и народни 
посланик, један од зачетника туризма на 
најлепшој планини Србије.Његова механа и 
петнаестак колиба подигнутих на Палисаду око 
1905. године сматрају се првом туристичком 
понудом Златибора. Код Јевремовића, како је сам 
забележио, „свако лето пробаве посетиоци 
ваздушне бање“. Године 1910. подигао је и бараку 
(продавницу мешовите робе) „у којој је сваки 
посетиоц могао наћи шта му је потребно“.

Између два рата на Златибору се граде виле и 
летњиковци, аутомобилски пут из Ужица, стижу 
гости на одмор у лепоте „где су се и краљеви 
опорављали”. Уз Краљеву воду ничу и златиборска 
излетишта Палисад, Око, Рибница.

Име насеља Краљева вода остало је у предратном 
времену, да би га у послератној Југославији 
преименовали у Партизанске воде. Овом месту је у 
новије доба устаљено име Златибор, уз које се ова 
туристичка планина највише развија, уређује и 
прима рекордан број гостију.

Чесма крај језера издржала је све те промене. 
Жедне је увек освежавала, а датум написан на њој 
сведочи о дугој традицији којом се Златибор 
поноси.
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Краљева чесма на Златибору, сада уређена и 
ограђена, симбол је дуге златиборске туристичке 
традиције. Од њеног настанка броје се године 
организованог туризма на ''златној планини'', већ 
их је 128. А ова чесма, уз посебан 
културно-историјски значај, има и званични статус 
споменика културе, према одлуци Владе Србије 
донетој јула 2019. године.

Некад су тај озидани извор звали и Краљева вода, 
по којој је цело златиборско насеље пре рата тако 
називано. Почеци сежу још раније, у 19. век, о чему 
сведочи спомен-плоча на чесми где пише „Краљ 
Александар I, 20. августа 1893.”.

То је дан најважнијег догађаја оног времена када је 

на удаљени беспутни Златибор дошао млади краљ 
Александар Обреновић. Топло су га Златиборци 
дочекали, приредивши му ручак код хладног 
извора Кулашевац. Ту је он подржао намеру 
златиборских домаћина да овде, где дува лековита 
ружа ветрова, оснују ваздушну бању. Дао је и 
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прилог да се на том извору озида чесма, коју је 
народ прозвао Краљевом водом.

Детаље о овој давнашњој посети недавно је 
објавио искусни публициста Момир Марјановић:

''Према причању очевидаца, то је био изузетан 
догађај, а том приликом председник општине 
Петар Мићић у добродошлици је изразио жељу да 
Златибор постане туристички крај.

Овом догађају присуствовали су представници 
златиборских села у празничном руху, свечаним 
пеленгирима, везеним прслуцима, чарапама, 
кошуљама, зубунима, са украшеним појасевима, 
многи с босиљком у руци.

Доносимо мало познато казивање Петрије 
Божанић из села Јабланица, која је сећање на тај 
дан који је доживела као млада девојка годинама 
препричавала:

'Ми млади певамо, играмо и веселимо се, тек 
понекад кришом погледамо у краља као да је неко 
божанство. Изненада он устаде, поведе коло и 
позва нас да се ухватимо. Ми радосно поскочисмо 
и заиграсмо. Окупљени народ гледао је као у чуду 
то необично коло у којем младић у свечаној 
краљевској одори игра загрљен са златиборским 
сељацима обученим у пеленгаће и пеленгире, док 
се све орило од наше радости, поцупкивања и 
подврискивања'', причала је Петрија, а јавности 
предочио Момир Марјановић.

Дођоше затим године када први туристи жељни 
одмора и опоравка почеше да стижу на Златибор. 
За смештај су користили колибе или скромне собе 
у тесним кућама гостопримљивих Златибораца. 

После пада Обреновића за ову планину се 
заинтересовала и династија Карађорђевића. 
Године 1908. још једна крунисана глава боравила 
је на Златибору, краљ Петар Први Карађорђевић. 
Након његовог боравка никли су овде први већи 
смештајни објекти: хотел „Краљева вода” и вила 
„Чигота”, те прва пекара.

Мало пре тога прочуо се Мијаило Јевремовић 
(1857.-1926.), угледни златиборски трговац, у 
једном периоду председник општине и народни 
посланик, један од зачетника туризма на 
најлепшој планини Србије.Његова механа и 
петнаестак колиба подигнутих на Палисаду око 
1905. године сматрају се првом туристичком 
понудом Златибора. Код Јевремовића, како је сам 
забележио, „свако лето пробаве посетиоци 
ваздушне бање“. Године 1910. подигао је и бараку 
(продавницу мешовите робе) „у којој је сваки 
посетиоц могао наћи шта му је потребно“.

Између два рата на Златибору се граде виле и 
летњиковци, аутомобилски пут из Ужица, стижу 
гости на одмор у лепоте „где су се и краљеви 
опорављали”. Уз Краљеву воду ничу и златиборска 
излетишта Палисад, Око, Рибница.

Име насеља Краљева вода остало је у предратном 
времену, да би га у послератној Југославији 
преименовали у Партизанске воде. Овом месту је у 
новије доба устаљено име Златибор, уз које се ова 
туристичка планина највише развија, уређује и 
прима рекордан број гостију.

Чесма крај језера издржала је све те промене. 
Жедне је увек освежавала, а датум написан на њој 
сведочи о дугој традицији којом се Златибор 
поноси.


