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Ршум: ''Све што сам урадио и написао, и све што 
данас живим и уживам, води прапорекло са 
Златибоговог Златибора!''
 
Задајем себи писмени задатак, под насловом који ми је пре 
седамдесет година у Љубишу задала учитељица Милица Вођевић. 
Тада сам га написао у стиховима: „Златиборе, ти си злато, ја те волим 
зато“! А сада морам да оправдам ту прву петицу и похвалу за песму, и 
да упоредим данашњи Златибор са оним „златним“ који ме упутио 
међу песнике!

Златибор је био моје породилиште, моје обданиште, забавиште и моје 
игралиште. То је остао до дана данашњег. Остао је на своме месту, да 
пркоси олујама природним и олујама вештачким, да одушевљава 
добронамернике и секира оне друге, који су га засипали својом 
осиромашеном мржњом!

 
Када је пао последњи примерак златног бора у Негбини, није нестао 
његов сјај у људима, Златиборцима, који се рађају са златним рукама, 
и златним идејама! Преселио је своје злато у борце неимаре, у борце 
ствараоце и прегаоце, достојне његовог златног имена.

 
Усуђујем се да верујем да је планину Златибор, у време стварања 
света, замислио и створио неки племенити, и пламенити, Златибог! 
Замишљам Златибога како жури да из ковитлајуће магме напабирчи 
довољно магнезијума, да надгорња кречњак и калцијум у будућој 
земљи. Гледам га како се сналази у том хаосу да извуче Торник до 
златне средине, да распостре Царево поље, па га загрли Чиготом, а 
онда обезбеди чаробне шишарке из којих ће нићи Муртеница са 
Бријачем...

 
Гарантовано се у Гостиљу погостио, а у Љубишу заљубио, и рекао да 
Златибогов Златибор буде ваздушна бања, драгоцена за будућег 
човека, да му сређује метаболизам и поправља крвну слику! Пошто 
није био себичан, а свакако био добронамеран, није хтео да нашу 
планету остави без бар још једног тако чудовишно лековитог места, 
па је ту мешавину минерала збрчкао у северној Америци, на 
територији Кри Индијанаца.

 
Хвала Златибогу на божанским даровима!

 
Хвала Златибору! Све што сам урадио и написао, и све што данас 
живим и уживам, води прапорекло са Златибоговог Златибора!

 

Јула, 2021.  

У в о д н и к

Мој Златибор

Љубивоје 
Ршумовић



Пријатне летње вечери уз
концерте, представе, фолклор

' ' З л а т и б о р с к о  к у л т у р н о  л е т о ' '  и с п у њ е н о  п р о г р а м и м а

Планина Златибор позната је широм Европе као туристичко место богомдано за идеалан 
планински одмор и опоравак, за окрепљење душе и тела, а већ деценијама и по још једној 

особености – богатом програму забавних и културних садржаја. ''Златиборско културно 
лето'' једна је од најсадржајнијих и најпосећенијих летњих манифестација у Србији. 

Квалитетан програм музичких концерата, представа, фолклорних и плесних наступа увек 
гарантују идеалну забаву и сјајан провод.

Општина Чајетина и Туристичка организација Златибор, као традиционално добри 
домаћини, и ово лето су испунили бројним концертима, културним догађајима и 

традиционалним манифестацијама. Током јула и августа та дешавања се организују на чак 
три локације, а сваки дан биће испуњен садржајним музичким и културним програмом.

Концерти познатих музичких имена, као што су Владо Георгиев, Марија Шерифовић, Дејан Петровић с 
''Биг бендом'', доносе публици овог лета уживање са летње позорнице Краљевог трга. То су, уз концерт 
Симфонијског оркестра РТС-а, догађаји на којима се очекује највећи број људи.

Програм на Краљевом тргу биће употпуњен наступима културно-уметничких друштава из свих делова 
Србије и региона, концертима певачких група, дечјим представама. Посебно освежење овог лета биће џез 
фестивал, најављен за август када ће, поред традиционалне музике и фолклорних наступа, посетиоци 
Златибора моћи да уживају у мало другачијем звуку.

Пријатно изненађење за посетиоце ''златне планине'' овог лета је организација књижевних вечери, 
монодрама и позоришних представа на две нове локације. Културни центар и плато испред храма 
Преображења Господњег такође ће бити део занимљивог програма ''Златиборског културног лета''. 
Испред цркве на Златибору организују се књижевне вечери, монодраме познатих глумаца Петра 
Божовића и Небојше Дугалића, као и концерт Данице Црногорчевић, жене анђеоског гласа.

Велико интересовање за концерте познатих
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О садржајима овог ''Златиборског 
културног лета'' директор 
Туристичке организације Златибор 
Владимир Живановић каже: – Биће 
ту за свакога понешто. Све 
генерације ће подједнако уживати у 
програмима које смо припремили. 
Интересовање за концерте је заиста 
велико. Туристи се изузетно радују 
и са нестрпљењем очекују сваки 
догађај. Људи су се пожелели 
дружења и доброг провода, па смо 
одлучили да овог лета програм 
прилагодимо свима. Краљев трг, 
порта храма Преображења 
Господњег и Културни центар 
Златибор су локације где ће готово сваке вечери 
бити организован садржајан програм за публику – 
напомиње Живановић и најављује нешто ново:

Добар провод за све генерације
 

Милан Стаматовић, председник општине Чајетина 
која је заслужна за садржајно ''Златиборско 
културно лето'' и друге манифестације, образлаже 
опредељење ове локалне 
самоуправе да улаже у 
квалитетне програме:

– Трудимо се да са својим јавним 
предузећима обезбедимо богат 
културно- уметнички програм, 
будући да је то важан сегмент 
туристичке понуде какву 
очекују све захтевнији туристи 
који долазе на Златибор. Без 
квалитетног програма и 
културних садржаја не може се 
очекивати ни дужи боравак 
туриста на Златибору. Наша је 
тежња да са три дана боравка, 
колико просечан туриста 
борави у неком месту у Србији, 
гости на Златибору остају бар 
седам дана. Имамо могућности 
са нашом понудом, туристи се 
све чешће одлучују да готово 
цео одмор проведу код нас, што је значајно и за 
развој целокупне туристичке привреде, али и за 
локално становништво које се бави услужном 
делатношћу – истиче председник општине.

По његовим речима, читав овај крај Западне Србије 
изузетно је богат културним наслеђем, сатиром и 

Квалитетни програми за дужи боравак туриста
на Златибору 

хумором, па је с тим у вези, поводом дуге 
традиције организованог бављења туризмом на 
Златибору, осмишљена представа „Златиборско 

злато“. – Идеја нам је била да што 
већи број туриста, кроз уметнички 
игроказ, прође кроз време у коме је 
Златибор растао као туристичка 
дестинација. Циљ нам је такође да 
као локална самоуправа очувамо 
старе занате  и обичаје, као и све 
оно што нас је кроз историју 
одржало. Негујемо традиционалне 
манифестације које се годинама 
одржавају у нашим селима, као 
што су Сајам сувомеснатих 
производа у Мачкату, ''Сеоски 
вишебој'' у Јабланици, Сајам ракије 
у Шљивовици, Петровдански дани 
у Сирогојну, ''Дани пастрмке'' у 
Љубишу, Сабор изворне народне 
песме у Рожанству, 
традиционалне вашаре. Све оно 
што се забележи оком камере или 
пером писаца и историчара остаће 
будућим генерацијама као 

немерљив траг на неко прошло време, као што су 
нама наши преци остављали записе – каже Милан 
Стаматовић, додајући да омладина која све више 
посећује дестинацију има захтеве за модернијим 
садржајима, те да се иде и у том правцу, али уједно 
и настоји да се очува културни идентитет 
Златибора.

– Златибор ће летос своје 
посетиоце обрадовати и новим 
уметничким садржајем. 
Позориште Културног центра 
почиње са радом, па се током 
читавог летњег периода 
организују велике позоришне 
представе: „Кир Јања“, „Керови“, 
„Чудо у Шаргану“, „Пластика“, 
„Цимет и ванила“, „Френки и Џони“ 
неки су од позоришних комада које 
ће љубитељи театра моћи да 
гледају, а Слобода Мићаловић, 
Срђан Тимаров, Александар 
Срећковић Кубура и друга позната 
имена српског глумишта 

гостоваће у позоришту Културног центра.  Поред 
позоришних представа, предстојећег лета у овом 
здању приказиваће се и филмови у биоскопу.
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Протеклих година златиборска летња културна манифестација представила је многе познате 
извођаче из Србије и држава региона, надалеко ширећи добар глас о садржајном програму и 
врхунским концертима. На задовољство хиљада посетилаца који су уживали у тим музичким 
догађајима.

Готово да нема познатих певача или група који током дуге традиције организовања ''Златиборског 
културног лета'' (или новогодишњих дочека) нису наступали на позорници Краљевог трга. ''Рибља 
Чорба'', Бајага и инструктори, ''No smoking orchestra'' са Емиром Кустурицом, ''Ван Гог'', ''Амадеус'', 
Тони Цетински, Хари Мата Хари, ''Валентино'', Џенан Лончаревић, Жељко Самарџић, Мирослав Илић, 
Харис Џиновић, Жељко Јоксимовић, Халид Бешлић, Ацо Пејовић, ''Лексингтон'', ''Легенде'', Драгана 
Мирковић, Лена Ковачевић, Кики Лесендрић, Халид Бешлић, Јелена Томашевић и други приредили су 
музичке спектакле на Краљевом тргу.

Свакако да су највећу пажњу и одушевљење привукли концерти непревазиђеног Здравка Чолића, који 
је на Златибору наступао два пута. Популарни Чола, приликом једног незаборавног концерта на 
Краљевом  тргу који је трајао три сата, певао је пред 30.000 одушевљених посетилаца. ''Златибор је 
можда најбоља туристичка прича на овим нашим регионалним просторима. Ја волим Златибор, 
долазим врло често'', изјавио је медијима после тог концерта. 

 

Сви познати певали на Краљевом тргу, Чола два пута

Владо Георгиев одржао је 15.јула врло посећен 
концерт на Краљевом тргу, приредио вече за 
памћење, како су медији о томе известили. На 
питање шта очекује од свог концерта на Златибору, 
туристичком центру који је за ову сезону улепшан и 
сређен (Краљев трг, језеро, гондола, нова бина), 
познати певач је одговорио:

На Златибор да пева, а ћеркице да уживају
– Очекујем да се присетим како смо живели пре ове 
короне и ове, да кажем, целе ујдурме која се дешава. 
Надам се да ће људи почети да живе нормално, као 
што се то већ дешава у пуно земаља у свету. Што се 
тиче Златибора, овде сам довео и ћеркице, надам се да 
ћу имати времена да се провозамо гондолом. 
Предстоји ми то уживање, а овај концерт је спектакл – 
изјавио је Владо Георгиев.
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постављање усмеравајућих и инфо-табли на 20 
нових планинарски стаза. Оне су пројектоване у 
оквиру ''Парка природе Златибор'', који је стазе 
радио у сарадњи са планинарским друштвима ПК 
„Ера“ из Ужица, ПД „Александар Џавовић“ из 
Чајетине и ПК ''Торник''. Стазе су пројектоване 
тако да могу задовољити потребе свих, од оних 
који би само да прошетају и без великих напора 
уживају у благодетима ове планине, до оних који 
би да се упусте у мало већу авантуру и истраже 
удаљеније и забачене делове Златибора. Стазе 
обухватају територије села Семегњево, Јабланица, 
Стубло, Доброселица, Драглица, Гостиље, Љубиш, 
Негбина...

Неке од стаза нису претерано кондиционо 
захтевне: стаза Чавловац у Рибници, стаза Велика 
Груда у Бранешцима... Док су стазе у пределу реке 
Увац и његових притока Крвавац, Марића Поток, 
Црни поток изузетно кондиционо захтевне и 
изискују напор да би се обишле, али природне 
лепоте у којима се може уживати су заиста 
непроцењиве. Наравно, за обилазак ових стаза 
препорука је да се неискусни консултују са 
водичем и опробају у складу са својим жељама и 
могућностима.

А могуће је, додаје Џамбасовић, направити и неке 
краће шетње, које крећу од насељеног места 
Златибор и иду до оближњих врхова у окружењу: 
Градина, Црни врх, Споменик, Чукер, Крива бреза, 
Кобиља глава, Лечића врх, Груда, Око и других.

Успоном или шетНьом
у даху ''руже ветрова''

Прелазити пространства Златибора пешке, корак 
по корак, брже или спорије, годи здрављу. Дисати 
пуним плућима у овој ваздушној бањи, хватати 
мирисе четинара и дах ''руже ветрова'', лековито је 
за све генерације. Од давнина ово је у народу 
познато, у савремено доба струка и наука то 
потврђују.

Активан одмор модерног туризма незамислив је без 
пешачења, дугих шетњи, планинарења. На благо 
заталасаном Златибору идеални су природни услови 
за то, а вишегодишњим улагањима у уређене стазе, 
обележене правце и друге потребне садржаје све је 
обједињено у лепу целину атрактивну за кориснике.

Обележено 20 нових планинарских стаза

Планина Златибор пружа небројене могућности за 
бављење планинарством у различитим појавним 
облицима, од шетње преко планинског трчања па 
све до неких екстремнијих видова планинарства са 
елементима алпинизма.

На територији  општине Чајетина постоје два 
планинарска друштва. Планинарски клуб „Торник“, 
са седиштем у Чајетини, постоји од 1982. године 
када су га основали тадашњи чајетински 
планинари-рекреативци.  Како каже председник 
ПК ''Торник'' и планинарски водич Марко 
Џамбасовић, зачеци планинарства на ''златној 
планини'' вежу се за давну 1931. годину када је 
основано планинарско друштво „Виогор“, а ПК 
„Торник“ правни је наследник тог друштва.
– Данас наш клуб броји преко 80 чланова у три 
категорије: јуниори, сениори и ветерани. Поред 
планинарења на Златибору, које нам је омиљено, 
посећујемо и планине у земљи и окружењу, како бисмо 
додатно проширили планинарске видике – истиче 
Џамбасовић.

Што се тиче планинарења и планинарских стаза на 
Златибору, ових дана је завршено обележавање и 
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постављање усмеравајућих и инфо-табли на 20 
нових планинарски стаза. Оне су пројектоване у 
оквиру ''Парка природе Златибор'', који је стазе 
радио у сарадњи са планинарским друштвима ПК 
„Ера“ из Ужица, ПД „Александар Џавовић“ из 
Чајетине и ПК ''Торник''. Стазе су пројектоване 
тако да могу задовољити потребе свих, од оних 
који би само да прошетају и без великих напора 
уживају у благодетима ове планине, до оних који 
би да се упусте у мало већу авантуру и истраже 
удаљеније и забачене делове Златибора. Стазе 
обухватају територије села Семегњево, Јабланица, 
Стубло, Доброселица, Драглица, Гостиље, Љубиш, 
Негбина...

Неке од стаза нису претерано кондиционо 
захтевне: стаза Чавловац у Рибници, стаза Велика 
Груда у Бранешцима... Док су стазе у пределу реке 
Увац и његових притока Крвавац, Марића Поток, 
Црни поток изузетно кондиционо захтевне и 
изискују напор да би се обишле, али природне 
лепоте у којима се може уживати су заиста 
непроцењиве. Наравно, за обилазак ових стаза 
препорука је да се неискусни консултују са 
водичем и опробају у складу са својим жељама и 
могућностима.

А могуће је, додаје Џамбасовић, направити и неке 
краће шетње, које крећу од насељеног места 
Златибор и иду до оближњих врхова у окружењу: 
Градина, Црни врх, Споменик, Чукер, Крива бреза, 
Кобиља глава, Лечића врх, Груда, Око и других.

Прелазити пространства Златибора пешке, корак 
по корак, брже или спорије, годи здрављу. Дисати 
пуним плућима у овој ваздушној бањи, хватати 
мирисе четинара и дах ''руже ветрова'', лековито је 
за све генерације. Од давнина ово је у народу 
познато, у савремено доба струка и наука то 
потврђују.

Активан одмор модерног туризма незамислив је без 
пешачења, дугих шетњи, планинарења. На благо 
заталасаном Златибору идеални су природни услови 
за то, а вишегодишњим улагањима у уређене стазе, 
обележене правце и друге потребне садржаје све је 
обједињено у лепу целину атрактивну за кориснике.

Обележено 20 нових планинарских стаза

Планина Златибор пружа небројене могућности за 
бављење планинарством у различитим појавним 
облицима, од шетње преко планинског трчања па 
све до неких екстремнијих видова планинарства са 
елементима алпинизма.

На територији  општине Чајетина постоје два 
планинарска друштва. Планинарски клуб „Торник“, 
са седиштем у Чајетини, постоји од 1982. године 
када су га основали тадашњи чајетински 
планинари-рекреативци.  Како каже председник 
ПК ''Торник'' и планинарски водич Марко 
Џамбасовић, зачеци планинарства на ''златној 
планини'' вежу се за давну 1931. годину када је 
основано планинарско друштво „Виогор“, а ПК 
„Торник“ правни је наследник тог друштва.
– Данас наш клуб броји преко 80 чланова у три 
категорије: јуниори, сениори и ветерани. Поред 
планинарења на Златибору, које нам је омиљено, 
посећујемо и планине у земљи и окружењу, како бисмо 
додатно проширили планинарске видике – истиче 
Џамбасовић.

Што се тиче планинарења и планинарских стаза на 
Златибору, ових дана је завршено обележавање и 

Планински дом на Торнику
 стециште активног одмора

На Златибору је велико интересовање за 
планинарење и шетње, каже Александар 
Тијанић из Београда, председник златиборског 
удружења ''Клуб Саламандра'' које је закупац 
Планинског дома на Торнику.Организују многа 
дешавања за промоцију и развој здравог начина 
живота, пре свега авантуристичког спорта. А 
поменути планински дом, стециште љубитеља 
активног и садржајног одмора, налази се на 
Рзавској коси, између Торника и Кобиље главе, у 
непосредној близини Рибничког језера.

– Планинарски савез Србије категорисао је овај 
дом са четири звездице, има капацитет за 
смештај 50 особа. Посетиоци су гости који желе 
активно да проведу одмор уз могућност 
планинарења, шетњи, зими и скијања и турно 
скијања. То је дисциплина све популарнија у 
свету, користе је планинари и алпинисти за 
ски-успоне на неке врхове. Златибор је идеалан 
за ту врсту спорта, јер има идеалну 
конфигурацију терена и довољне количине 
снега (кога је потребно око пола метра) – истиче 
Тијанић и додаје:

– Овде су одлични услови и за веслање (кајак 
туре на Рибничком језеру) параглајдинг, 
кампинг, маунтибајкинг...Наравно и за 
планинарење и пешачење, постоје многе 
обележене стазе. Најатрактивнија је она са 
успоном на Торник, а и венац Чиготе врло је 
атрактиван за планинарске и пешачке туре. 
Околина планинског дома није урбанизована, 
тако да се одавде може пешачити на све стране 
неограничено. Бициклисти такође могу 
уживати, и то у две МТБ стазе, од којих је она што 
иде према доњој Јабланици дуга 40 километара, 
такмичарска и прилично захтевна. Друга, која се 
простире кањоном Рибнице, дуга је 18 
километара и подесна за рекреативце.

Председник ''Клуба Саламандра'' напомиње да је 
планински дом активан преко целе године, јер 
свако годишње доба има својих лепота у овом 
природним вредностима пребогатом окружењу. 
Међу гостима је, поред рекреативаца, све више 
професионалних спортиста из Србије, а долазе и 
инострани.
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Други јулски викенд на Златибору протекао је у 
бојама РТС-ове „Шаренице“. Једна од најгледанијих 
емисија Јавног сервиса Србије емитована је уживо 
са Златибора, са две локације. У суботње јутро уз 
''Шареницу'' домове широм Србије испуниле су 
слике и звуци са Краљевог трга, а недељна емисија 
емитована је уживо из забавно-тематског парка „Ел 
Пасо сити“ на Водицама.

Општина Чајетина и Туристичка организација 
Златибор традиционално су били добри домаћини 
великој екипи РТС-а, која кроз успешну сарадњу 
годинама промовише лепоте Златибора у својим 

најгледанијим ТВ емисијама. Познати 
водитељски пар Ана и Шаренац угостили су 
занимљиве саговорнике. Представници локалне 
самоуправе и јавних преузећа представили су 
велике пројекте које је општина Чајетина 
реализовала у протеклом периоду, локални 
пољопривредници сопствене производе на које су 
поносни, спортисти своје успехе. Фолклорним 
наступом „Ветерани Златибора“ увеселили су 
гледаоце емисије и публику окупљену на 
Краљевом тргу, а недељну емисију употпунила је 
свирка Дејана Петровића и ''Биг бенда'', којом је 
најављен богат програм ''Златиборског 
културног лета''.

ушаренела
Краљев трг и Водице



Златибор се, после градова
Србиjе, представио
и у Црноj Гори
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Након успешне промотивне кампање под називом 
„Златибор, откријте где почиње ваша прича“ која је 
спроведена у чак 14 градова широм Србије, 
Туристичка организација Златибор наставила је 
промоцију најпосећеније српске планине у суседној 
Црној Гори. Гостима из Црне Горе Златибор се 
представио у Подгорици, Будви и Херцег Новом. 
Велики број медија присуствовао је презентацији 
која је 9. јула организована у ПР центру у 
Подгорици, а на трговима у Будви и Херцег Новом 
бројни мештани и туристи које лето проводе на 
црногорском приморју имали су прилику да се 
упознају са богатом туристичком понудом 
Златибора.

Ове промоције биле су идеална прилика да се 
гостима из те суседне земље најави богат програм 
''Златиборског културног лета'' и новитети у 
туристичкој понуди Златибора. Промоције су 
организоване у сарадњи са Туристичком 
организацијом регије Западна Србија.

9.



ЛЕТЊА СЕЗОНА У ПУНОМ ЈЕКУ
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УРЕЂЕЊЕ
УЛИЦА
ЗА ЛЕПШИ
ЗЛАТИБОР

Да се на Златибору стално улаже у уређење овог гуристичког 
места доказ је успешно завршена реконструкција још једне 
важне улице. Једна од најпрометнијих улица Ћалдов пут, која 
повезује златиборско насеље Слобода са туристичким 
центром планине, недавном реконструкцијом добила је нови 
изглед и функционалност. Обимни радови на проширењу и 
асфалтирању комплетне улице спроведени су у најкраћем 
року. Извођачи су радове извели брзо и ефикасно како би 
саобраћај био што пре успостављен, а гости и мештани 
Златибора могли неометано да користе улицу. Она је добила 
широк коловоз, пешачки простор, добро обележену 
сигнализацију. Улица Ћалдов пут током главне туристичке 
сезоне често се користи и као алтернативни улаз у 
туристичко насеље, а овако реконструисана у великој мери ће 
растеретити саобраћај на главном прилазном правцу 
Златибору, који од кружног тока на магистрали води ка 
центру насеља.

Златибор је дестинација која је 
туристима привлачна током 
целе године. Иако овде више не 
постоји јасно изражен период 
сезоне и вансезоне, 
традиционално највећи број 
туриста у лепотама 
златиборских пејзажа ужива 
током летњих месеци.

Главна туристичка сезона већ 
је у пуном јеку, а како слика 
говори више од хиљаду речи, ту 
су фотографије Златибора 
пуног туриста, да дочарају 
праву летњу атмосферу.



Са златиборских припрема 
нижу успехе по свету

З л а т и б о р о м  о в и х  д а н а

„Златне“ кошаркашице Србије окитиле су нашу земљу још једним европским златом. Марина Маљковић и њене 
изабранице попеле су се на врх Европе током ''Еуробаскета 2021.'' на који су отишле након припрема на 
Златибору. Није усамљен случај да бројни спортисти управо после висинских припрема на теренима Златибора 
освајају медаље и ките се одличјима на разним европским и светским такмичењима. У томе им, верујемо, 
помаже златиборска ''ружа ветрова'', која прочисти ум, дух и тело, али и сјајни услови за тренирање који су на 
располагању како тимовима, тако и индивидуалним спортистима. Кошаркашице Србије са Златибора на 
европско првенство испратио је председник општине Чајетина Милан Стаматовић, поносан на успехе „златних“ 
девојака. 

На Златибору је недавно боравио и наш најпрослављенији тенисер, Новак Ђоковић, који је уз своју супругу 
Јелену и представнике фондације „Новак Ђоковић“ отворио вртић у Љубишу. Том приликом обишао је Златибор, 
посетио најатрактивније локалитете и уживао у свим лепотама које Златибор нуди. Желимо да верујемо да му је 
златиборски ваздух помогао да освоји Ролан Гарос и Вимблдон и потврди да је и даље број један у свету.
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„Златни бор“ је постао синоним доброг златиборског 
залогаја.  

Овде је у понуди широк избор националних и 
домаћих јела. Припремљених умећем врхунских 

кулинара, а од здравих 
намирница локалних 
произвођача, чувених по 
квалитету својих производа. 
Многи посетиоци Златибора 
уживали су у укусима ''Златног 
бора'' и беспрекорној услузи. 
Доручак, ручак или вечера у овом 
култном ресторану неретко су 
догађаји за памћење.  

Смештен у самом срцу Златибора, на најпрометнијој 
локацији, већ пет деценија краси плато Краљевог 
трга. Поред гастрономске понуде, ресторан је 
препознатљив и по великој летњој башти са које се 

З а л о г а ј и  З л а т и б о р а
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УКУСИ И УСЛУГА НА НИВОУ
У РЕСТОРАНУ ''ЗЛАТНИ БОР'' 

Златибор је дестинација са традицијом развоја 
туризма дугом 128 година. Квалитетна туристичка 
понуда и угоститељска услуга врхунског квалитета 
одлике су Златибора деценијама. Овде се праве 
вредности чувају, оно што вреди дуго траје.

Тако је с познатим рестораном 
''Златни бор'' који већ дуги низ 
година заузима посебном место у 
угоститељској понуди „златне 
планине''. За све који би да споје 
добар залогај и леп амбијент 
„Златни бор“ је прави избор.

Овај ''a la carte'' ресторан (у 
саставу ''Палисада'') поноси се 
препознатљивим изгледом и традицијом дугом 50 
година, најбољим доказом квалитета који нуди 
гостима. Као један од ресторана са најдужом 
традицијом на најпосећенијој планини Србије 

пружа умирујући поглед на златиборско језеро и 
Краљев трг. Генерације туриста уживале су на тераси 
„Златног бора“, окрепљујући душу и тело у хладовини 
столетних борова, под чијим крошњама се угнездио 
ресторан као својеврсни симбол Златибора.

Гости ресторана највише уживају у традиционалним  
златиборским специјалитетима, међу којима се 
посебно издваја чувена комплет лепиња, 
специјалитет једноставних састојака, али 
комплексног и јединственог укуса. Неки кажу да је 
најукуснија међу онима које се спремају у нашем 
крају. А комплет лепиња је само једна у низу 
гастрономских чаролија из ресторанске кухиње.

Сладокусци верни провереним јелима овде уживају у 
врхунској телетини испод сача,јунећем рибићу у 
кајмаку, пикантним свињским ребарцима, 
свадбарском купусу, чорбастом пасуљу са сувим 
месом, одличном роштиљу у коме предњачи 

димљена вешалица, хладним и топлим предјелима, 
Карађорђевој и бечкој шницли...Други воле 
модернија јела, па је за ове летње дане, рецимо, 
идеална салата од туњевине и поврћа, чорба од 
бундеве, филе пастрмке гајене у планинским 
рибњацима, пилеће бело с грилованим поврћем, а као 
посластица пита са вишњама по посебној рецептури.       

Иако познат по припреми традиционалних јела, 
ресторан „Златни бор“ својим гостима нуди широку 
лепезу јела националне и интернационалне кухиње. 
Кувари ресторана свако јело припремају са посебном 
пажњом и уз сваки сервирани тањир гостима 
послуже сву топлину златиборског гостопримства. 
Главни зачин свих њихових јела су љубав и 
посвећеност, кажу овде.

Уз изузетну услугу и избор специјалитета, ресторан 
'Златни бор'' нуди и могућност организације 
прослава, капацитета до 100 особа.



„Златни бор“ је постао синоним доброг златиборског 
залогаја.  

Овде је у понуди широк избор националних и 
домаћих јела. Припремљених умећем врхунских 

кулинара, а од здравих 
намирница локалних 
произвођача, чувених по 
квалитету својих производа. 
Многи посетиоци Златибора 
уживали су у укусима ''Златног 
бора'' и беспрекорној услузи. 
Доручак, ручак или вечера у овом 
култном ресторану неретко су 
догађаји за памћење.  

Смештен у самом срцу Златибора, на најпрометнијој 
локацији, већ пет деценија краси плато Краљевог 
трга. Поред гастрономске понуде, ресторан је 
препознатљив и по великој летњој башти са које се 

З а л о г а ј и  З л а т и б о р а
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рибњацима, пилеће бело с грилованим поврћем, а као 
посластица пита са вишњама по посебној рецептури.       
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прослава, капацитета до 100 особа.



Неисцрпна лепота Златибора и његова изузетно добра 
микроклима увек су привлачили све који воде рачуна о свом 
здрављу. Вода, ваздух, надморска висина... су изузетно 
здрави и лековити!

Управо зато је 1964.  oсновано Лечилиште, данас познато као 
Специјална болница Чигота. Током година захваљујући 
стручном и обученом особљу и њиховим сарадницима 
ЧИГОТА® је развила медицински део који обухвата: 
дијагностику и терапију обољења штитасте жлезде,  
кардиоваскуларних обољења, остеопорозе,  обољења  
коштанозглобног система, терапију дечје и адолесцентне 
гојазности– Програм ЧИГОТИЦА и гојазности код одраслих- 
Програм ЧИГОТА.

СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ

Објекат располаже са  340 лежајева, тј. 184 смештаних 
јединица (једнокреветних соба 65; двокреветних 82; 
трокреветних 19; апартмана 18). Седамдесет  лежајева је у 
мрежи РФЗО-а.

Да би боравак био пријатнији нашим гостима, у оквиру 
Специјалне болнице Чигота се налазе: пансионски ресторан 
И аперитив бар, ресторан “Златиборско небо“, башта 
аперитив бара, кафе бар са терасом.

Такође смо обезбедили додатне садржаје: базен, спа&
велнес, фитнесс центар, спортске терене, библиотеку, 
фризерски салон, конгресни центар, галерију… 

Педесет седам  година успешног рада једне установе 
довољно говори о оправданости њеног постојања, 
квалитету услуга, посвећености запослених и њихових 
сарадника и потреби да се непрекидно ради на њеном 
осавремењавању у стручном, организационом  и техничком 
смислу. Решењем Завода за заштиту интелектуалне својине 
Републике Србије Специјална болница Чигота постала је 
2017. Први бренд у Републици Србији и једини у Европи, који 
је заштитио своје услуге под именом географске ознаке 
-ЧИГОТА® .

Благовремено се информишите и резервишите Вама 
одговарајући смештај и услуге путем нашег сајта 
www.cigota.rs и уверите и уверите се у лепоте Златибора и 
квалитет наших здравствених и рекреативних услуга 
које пружамо у пријатном амбијенту Специјалне болнице 
Чигота.

Х о т е л и  З л а т и б о р а
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Кад кажем Златибор
мислим ЧИГОТА®
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Да би боравак био пријатнији нашим гостима, у оквиру 
Специјалне болнице Чигота се налазе: пансионски ресторан 
И аперитив бар, ресторан “Златиборско небо“, башта 
аперитив бара, кафе бар са терасом.

Такође смо обезбедили додатне садржаје: базен, спа&
велнес, фитнесс центар, спортске терене, библиотеку, 
фризерски салон, конгресни центар, галерију… 

Педесет седам  година успешног рада једне установе 
довољно говори о оправданости њеног постојања, 
квалитету услуга, посвећености запослених и њихових 
сарадника и потреби да се непрекидно ради на њеном 
осавремењавању у стручном, организационом  и техничком 
смислу. Решењем Завода за заштиту интелектуалне својине 
Републике Србије Специјална болница Чигота постала је 
2017. Први бренд у Републици Србији и једини у Европи, који 
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Благовремено се информишите и резервишите Вама 
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ИНЖЕЊЕР ЋАЛДО У АМБИСУ
''ЗЛАТИБОРСКОГ ПУТА''

И з  п р о ш л о с т и  З л а т и б о р а

Док се данас лако вози недавно обновљеном 
магистралом према Златибору, чувеним 
''златиборским путем'', вео заборава све више 
прекрива доба од пре једног века када је овај пут 
прављен. А тада је прилично знање и умеће уложено да 
се кроз стеновит и тешко приступачан предео пробије 
солидан друм који ће, сликовито је забележено, 
отворити капију Златибора.

О томе је писао Предраг В. Ковачевић у тексту ''Како је 
Ћалдо отворио капију Златибора''. То је прича о 
животу и подухватима инжењера Секуле Кнежевића 
Ћалдовића (1889.-1970.), најзаслужнијег за настанак и 
дуго трајање ''златиборског пута''.

Одсечен од главних друмова био је Златибор у 19. веку. 
Кириџијски каравани с муком су се пробијали кроз 
беспућа и преко висова. Кнез Милош је у своје доба 
наредио да се кулуком граде први путеви звани 
крченици (настали крчењем шума), који нису ваљани 
ни посипани. Касније су насути и постали друмови, 
крајем тог столећа законом сврстани у државне, 
окружне и сеоске.

Интензивнија градња путева кренула је у 20. веку, 
после Великог рата, када је Ужице постало седиште 
инспектората за путеве за седам срезова. Најпре су у то 
време, пише Ковачевић, путеве правили од туцаника, а 
потом користили мешавину ломљеног камена, 
туцаника и речног шљунка.

Заслуге за тадашњи путни развој ужичко-златиборске 
области носи Секула Кнежевић Ћалдовић звани 
Ћалдо. По њему се (Ћалдов вијадукт) и данас зове 
прелаз код златиборског тунела. Између два рата, па и 
у послератно доба, он је сматран цењеним инжењером 
за саобраћајнице.

Родом је из Сирогојна, подигли су га стриц и стрина, а 
да се школује у Ужицу и студира на Техничком 
факулету у Београду омогућио му је ужички трговац 
Остоја Кнежевић који га је усвојио (Секула је у знак 
захвалности своме додао и Остојино презиме).

– По завршетку студија запошљава се у одељку за 
путеве Окружне техничке секције Ужице. Млади 
инжењер Секула учествује у балканским и Првом 

светском рату, где је услуге пружао српској војсци 
трасирајући путеве са солунског ратишта према 
Кајмакчалану и другим правцима пробоја. По 
завршетку рата ради у новоформираној Окружној 
грађевинској секцији у Ужицу, чији касније постаје 
начелник – бележи Предраг В.Ковачевић. 

Умеће је Ћалдо исказао двадесетих година, када су 
путеви Ужице-Вардиште (дуг 57 км, прављен од 1923. 
до 1929.) и ''златиборски пут'' Ужице-Краљева Вода 
(дуг 27 км, прављен од 1923. до 1927.) грађени по 
његовом пројекту.

– По тада важећим прописима пут нигде није смео 
имати успон већи од пет одсто, да не би била умањена 
носивост сточних запрега. Због тога се није могла 
избећи ни чувена ''Галерија'', камена литица на 
''златиборском путу'' која се са око 200 метара готово 
вертикално спуштала до корита Ђетиње. Овај пут 
представљао је у то време ремек дело путарства. Том 
саобраћајницом, дугом 27,2 километра и широком пет 
метара, са пет мостова, каменим и бетонским 
браницима, широм је отворена капија Златибора – 
истиче аутор текста и помиње Ћалдовићево сећање 
на захтевност градње у том стеновитом пределу: – Са 
највишег врха, увезаног у конопце, спуштали су ме у 
тај амбис да обележим трасу, јер је то био једини 
приступ.

Овај инжењер направио је и први ваљани пут који је 
његово родно Сирогојно повезао са Ужицем преко 
Равни 1932. године. Успешно је пројектовао  мостове: 
од мањих којима је ваљало савладати потоке и увале 
па до великог и елегантног моста краља Александра 
преко Ђетиње у Ужицу. Веома тешко је поднео када су 
Немци 1944. тај мост минирали и дигли у ваздух. 

У послератно доба Ћалдо наставља своје 
градитељске подухвате, а уједно у златиборским 
селима помаже у оснивању школа, здравствених 
станица и постављању јавних чесми са 
пројектованим водоводима. Шездесетих је 
пензионисан, 1970. је умро у Ужицу. Овај крај га се 
каткад сети. Најчешће га помињу приликом 
обележавања јубилеја туризма Златибора, јер је 
градњом путева и других објеката Секула допринео 
овдашњем туристичком развоју.
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