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Ушли смо у годину у којој Златибор обележава 130. годишњицу 
организованог туризма. Толико је прошло од Преображења 
1893. када је краљ Александар Обреновић, песмом и игром 
дочекан од Златибораца, одобрио да примају госте у овим 
лепотама и дао новац да се озида дан-данас жива Краљева 
чесма. ''Златна планина'' од тог давног времена стално 
напредује, туризам јој доноси добар глас, развој и благостање.

Свако ко реално сагледа претходне периоде и упореди их са 
садашњицом Златибора оцениће да најпосећенија планина 
Србије управо доживљава своје ''златно доба''. С највећом 
посећеношћу у историји (све ближи цифри од пола милиона 
туриста годишње), најсадржајнијом понудом, врхунским 
смештајем у хотелима са четири и пет звездица, најбоље 
уређеним центром туристичког места, најдужом панорамском 
жичаром на свету, најпосећенијом пећином, најбогатијим 
културним програмима, модерним здањима, улицама, 
забавним парковима, дворанама, базенима, ски-центром...

Посетиоци, не само домаћи, лети и зими сасвим испуне 
капацитете ''златне планине''. Вансезона овде више не постоји: 
и усред касне јесени и раног пролећа викендом и празником из 
већих градова нам долазе и одлазе у дугим колонама возила. У 
2022. години у односу на претходну број туриста нам је већи за 
10 одсто. Томе доприноси и општина Чајетина улажући 
рекордне износе у инфраструктуру и развој ове дестинације, 
коју Туристичка организација с поносом представља на 
домаћим и европским сајмовима, у медијима, публикацијама, 
на друштвеним мрежама. Једном речи, Златибор јачи и 
уређенији него икад улази у 130. годину туризма.

Код нас за свакога има понешто: у понуди су луксузни и 
јефтинији хотели и апартмани. Мноштво је ски-стаза, за 
најмлађе разоноде је на све стране. Овако уређеног Краљевог 
трга и језера с мултимедијалном фонтаном не би се постиделе 
ни светске престонице. Поглед је незабораван са узвишења, али 
и из кабине ''Голд гондоле'' или са врха панорамског точка. Ко 
воли пешачење, вожњу бицикла, јахање, активан одмор – на 

правом је месту. Ретко коме успева да у летњој сезони и за 
Нову годину, као што се то управо догодило, окупи естрадну 
елиту као што то уме Златибор. 

Овде се борави и ужива најчешће породично, бројне су српске 
породице које генерацијама негују традицију одмора на 
Златибору. А посебно радује што нам све више младих у ово 
време долази, у тренду је боравак на најпосећенијој планини 
Србије. Годи им провод, забава у клубовима и парковима, 
укусна јела, шетње здравља у природи. Фотографије језера са 
видео-могућностима фонтане и импресивни призори из 
кабина гондоле су међу најчешће објављиваним на 
друштвеним мрежама и у медијима.

Иза нас је изузетно важан и успешан период. Велики број 
гостију боравио је на Златибору током новогодишњих 
празника, спектакуларне концерте и раскошан ватромет 
организовали смо на Краљевом тргу, а сваки хотел и ресторан 
имао је атрактивне програме с познатим извођачима, свечане 
дочеке, богат мени. У провод на Златибор дошли су многи из 
Србије и држава региона, остварени су рекорди у 
посећености и броју путника гондоле. Још једном се показала 
делотворном пракса општине Чајетина и ТО Златибор да 
посебну пажњу посветимо новогодишњим дешавањима. 

Сада је у току зимска сезона, за коју смо добро припремљени. У 
фокусу наших презентација је активан одмор: зимски спортови, 
санкање, скијање, ски-школе, планинарење, пешачење. 
Ски-центар ''Торник'', стазе на Обудовици, поред Краљеве 
чесме и у Авантура парку за то су погодна места. Обележје 
зимске понуде дају и посећени локалитети: Стопића пећина, 
чаробни Гостиљски водопад, село традиције Сирогојно, Мачкат 
с популарном ''Пршутијадом''... Златибор се од других издваја и 
изузетном гастрономском понудом која спаја традиционалне и 
савремене укусе, уз то има 10 организованих дневних излета 
по околним местима. Очекујемо и довољно снега, а туристи 
знају да је Златибор у снежном амбијенту, осунчан и пријатан, 
идеално место за уживање. 

Владимир Живановић,
директор Туристичке организације Златибор
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ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА Т УРИЗМА НА ' 'ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ' '

ПЕЊЕМО СЕ ЗЛАТИБОРЕ
ТЕБИ У ВРХОВЕ

Изузетан јубилеј – 130 година организованог туризма на Златибору – с поносом и задовољством славимо у 2023. години. 
Обележавамо годишњицу која верно сведочи о дугом трајању и постојаности онога што истински вреди, а наше претке 

и нас свуда достојно представља. 

Подсећамо се пређених деоница тог узлазног пута започетог скромним корацима кад су први гости откривали ове 
лепоте, све до ововременог престижног звања најпосећеније планине наших простора. Много воде је од тих почетака 
протекло Обудовицом и Рибницом, још само понеки столетни бор сведок је давних времена, а воља за напредак, успех и 

развој код нас Златибораца и даље је снажна као некад. Ми се увек зелен бору Златибору, како наша песма каже, пењемо у 
врхове – да досегнемо највише домете.       

Ни данас, кад је рекордно посећена ''златна планина'' на туристичком врху Србије са безмало 1,5 милиона ноћења 
годишње, не запостављамо богату прошлост и вредну традицију нашег туризма за које су заслужне генерације. То у 
овом броју потврђујемо записом о почецима туристичке делатности на мирисној усталасаној висоравни, изјавама 

посебно заслужних и у туризму доказаних, уз најаву садржаја за обележавање јубилеја.
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ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА Т УРИЗМА НА ' 'ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ' '

За 130 година од 
краља до ''златног 

доба''
Жега августовска у Краљевини Србији лакше се 
подносила на мирисној планини Златибору, где 
поветарац увек освежава. Овде је, подаље од 
престонице, дошао са свитом на Преображење 
1893. млади краљ Србије Александар 
Обреновић. Дочекан послужењем и пажњом 
гостољубивих Златибораца, који су поштовали 
крунисане главе. 

О овом доласку и данас сведочи натпис уклесан 
на чесми крај језера у центру планине. Није 
случајно тај извор назван Краљева вода (данас 
Краљева чесма): краљ Александар је ту подржао 
намеру златиборских домаћина, упознатих са 
лековитошћу планине на којој дува ''ружа 
ветрова'', да се овде оснује ваздушна бања. Уз 
то дао и новац за подизање чесме код извора 
Кулашевац, по којој ће се касније цело насеље 
Краљевом Водом звати.

Затим су Златибор почели чешће да походе 
туристи жељни одмора и опоравка у мирисима 
ливада и четинара. Кад је један краљ могао ту 
да дође и потврди благотворност природе, 
зашто не би могли и остали сталежи који су 
имали довољно новца и слободног времена. За 
смештај су прво користили колибе или скромне 
собе тада сиромашних, али гостопримљивих 
домаћина, а с новом династијом и овде су 
стигле промене. Пошто је 1908. године на 
опоравку на овој планини боравила још једна 
крунисана глава, краљ Петар I Карађорђевић, 
начињени су пресудни туристички кораци, 
никли први већи смештајни објекти: хотел 
''Краљева вода'' и вила ''Чигота'', те прва пекара. 

Али плануше ватре Великог рата и несрећа 
погоди наше крајеве. Златибор се с доласком 
мира и стварањем југословенске краљевине 
поново окреће туризму. Граде се нове виле и 
летњиковци, аутомобилски пут из правца 
Ужица, стижу нови гости на одмор у лепоте ''где 
су се и краљеви опорављали''. Уз Краљеву Воду 
оживљавају и друга златиборска излетишта: 
Рибница, Палисад, Око. Почеше тада масовније 
посете гостију. Али започети снажан замах 
Златибора привремено зауставише страдања 
Другог светског рата, током кога су порушени 
објекти за смештај туриста.

Почетни послератни период, сав у обнови и ударничком 
раду, није ишао на руку одмору и туризму. Ипак, тада је 
уређено језеро у центру планине, сада понос Златибора. Тек 
ће се с напретком стандарда шездесетих година 20. века 
људи окренути лагоднијем животу и проводу, па ''златна 
планина'' поново добија на значају. Предстоји успон градње 
смештајних објеката: најпре 1965. почиње с радом за то 
време блиставо уређени хотел ''Палисад'', гради се и 
специјални здравствени завод ''Златибор''(данашња 
''Чигота''), ничу објекти за смештај и ресторани. А уз њих 
многе приватне викенд куће, стотине вила у центру 
планине.

Како време одмиче, Златибор постаје све уређенији и 
добром проводу усмеренији. Праве се стадиони и спортски 
терени, уређује ски стаза на Обудовици, а потом и под 
Торником, ниче прво хотел ''Ловац'' на Водицама, а за њим 
''Југопетрол'', ''Зеленкада'', касније и ''Олимп'', ''Златибор 
Мона'', одмаралишта у туристичком срцу планине. 
Значајним улагањима поправља се комфор у смештајним 
објектима. Пређен је, пишу историчари, велики пут: из 
колиба и кућера са успонима и падовима стигло се до 
апартмана и резиденција, од рзавских вирова до 
олимпијских базена, од пољанчета и крпењаче до модерних 
стадиона и хала...

У новом миленијуму Златибор задржава статус једног од 
највећих центара који бројем туриста и њихових ноћења 
достиже и престиже многе бање и приморска места. 
Садржаји се обогаћују, посета повећава, вансезона нестаје. 
Велика улагања општине Чајетина у инфраструктуру дају 
импулс све снажнијем развоју. Последњих година настају 
нови луксузни хотели са четири и пет звездица, заживљава 
највећа атракција ''Голд гондола'' и забавни паркови, 
подижу се многа модерна апартанска здања...Златибор 
обара рекорде у посећености, предњачи по богатству 
понуде и постаје водеће име српског туризма, доживљава 
своје ''златно доба''. Отуда наш понос и задовољство с којим 
ћемо обележити ову вредну годишњицу.
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многе приватне викенд куће, стотине вила у центру 
планине.

Како време одмиче, Златибор постаје све уређенији и 
добром проводу усмеренији. Праве се стадиони и спортски 
терени, уређује ски стаза на Обудовици, а потом и под 
Торником, ниче прво хотел ''Ловац'' на Водицама, а за њим 
''Југопетрол'', ''Зеленкада'', касније и ''Олимп'', ''Златибор 
Мона'', одмаралишта у туристичком срцу планине. 
Значајним улагањима поправља се комфор у смештајним 
објектима. Пређен је, пишу историчари, велики пут: из 
колиба и кућера са успонима и падовима стигло се до 
апартмана и резиденција, од рзавских вирова до 
олимпијских базена, од пољанчета и крпењаче до модерних 
стадиона и хала...

У новом миленијуму Златибор задржава статус једног од 
највећих центара који бројем туриста и њихових ноћења 
достиже и престиже многе бање и приморска места. 
Садржаји се обогаћују, посета повећава, вансезона нестаје. 
Велика улагања општине Чајетина у инфраструктуру дају 
импулс све снажнијем развоју. Последњих година настају 
нови луксузни хотели са четири и пет звездица, заживљава 
највећа атракција ''Голд гондола'' и забавни паркови, 
подижу се многа модерна апартанска здања...Златибор 
обара рекорде у посећености, предњачи по богатству 
понуде и постаје водеће име српског туризма, доживљава 
своје ''златно доба''. Отуда наш понос и задовољство с којим 
ћемо обележити ову вредну годишњицу.
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Остварив циљ од 
милион посетилаца 

годишње
Поводом јубиларне године за туризам Златибора 
председник општине Чајетина Милан Стаматовић, рођен 
на овом простору који никада на дуже време није 
напуштао, каже да се добро сећа како су некад наши људи 
одавде одлазили тражећи у градовима животне шансе. 

– Али било је нас који смо веровали да се то може 
променити, правили озбиљне планове да овај крај 
учинимо бољим местом за живот. Требало нам је 15 
година да зауставимо те негативне трендове и кренемо 
да растемо. То што смо постигли говори да је овде сада 
повољан амбијент, да је Златибор пријатно место за 
живот и боравак, за улагања. За то су се, једним делом, 
побринули Бог и природа, а другим делом наши 
претходници који су нам поставили темеље и усмерили 
нас. За претходних 130 година озбиљног бављења 
туризмом на Златибору свако је ставио по једну 
коцкицу, неко мању, неко већу, а тако и ја наравно. Не 
смемо да занемаримо раније урађено, могу да 
похвалим неке грандиозне пројекте из претходног 
периода као што су изградња језера у центру Златибора 
или језера у Рибници, чију су градњу изнели ентузијасти 
тог времена. Пратећи те трендове и гледајући у 
будућност наставили смо тим путем и вредне резултате 
већ остварили. Свакако да ме то испуњава посебним 
осећајем задовољства – изјавио је Стаматовић.

Он верује да ће предстојећи пројекти Златибор 
уврстити у сам светски врх спортских и туристичких 
дестинација, тако да се с правом може очекивати 
милион посетилаца ''златне планине'' на годишњем 
нивоу. – То аутоматски подразумева 10 милиона 
ноћења, што је наш наредни циљ. Златибор касније 
може да очекује и ону платежно богатију клијентелу, а 
то ће донети озбиљније приходе, као и бољи стандард 
наших грађана. Инвеститори ће на тај начин осигурати 
своје инвестиције, некретнине и улагања. А отварање 
деонице ауто-пута до Пожеге и дела крака ка 
Вишеграду, као и пуштање аеродрома Поникве у 
функцију донеће нам још већи прилив туриста, којима 
ће долазак на Златибор знатно бити олакшан.

Председник општине најављује да овде ускоро креће 
пројекат изградње голф терена, који је већ у почетној 
фази реализације, радиће се упоредо са пројектом 
комплекса нових спортских игралишта. – Чим 
временске прилике дозволе крећемо са фазном 
изградњом отворених и затворених терена. Круна 
свега биће затворен стадион са 8.000 седишта на 
потезу стадиона ''Швајцарија'', који ће задовољавати 
услове одигравања утакмица по стандардима ФИФА. У 
оквиру комплекса налазиће се велики број 
комерцијалних простора, а цео пројекат финансираће 
локална самоуправа. У наредних две до три године 
можемо очекивати долазак бројних европских екипа 
на припреме на Златибор. Радимо и на пројекту 
аутомотодрома који ће се налазити на простору према 
Оку и Семегњеву, прави се идејно решење и припрема 
локација. То је надоградња и нова позиција Златибора 
на светској спортско-туристичкој мапи – истиче Милан 
Стаматовић.

ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА Т УРИЗМА НА ' 'ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ' '
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Дуговечна снага 
планине здравља и 

активног одмора
Златибор је лидер међу планинским дестинацијама у 
Србији који са 130 година дугом традицијом представља 
место за садржајан одмор током читаве године. Са 
умереном климом, пријатног амбијента, од давнина је 
познат као планина погодна за одмор, опоравак и 
лечење, истиче искусни туристички радник Јован 
Павловић из ТО Златибор. 

– У ово време снага Златибора је не само у 
здравственом, него и у рекреативном, спортском, 
конгресном, дечјем туризму. Велики искорак  
представља ''Голд гондола'' најдужа на свету, а ту су и 
друге познате вредности Златибора: Музеј ''Старо село'' 
Сирогојно, водопад у Гостиљу, забавни паркови... 
Издваја се и Стопића пећина, природни бисер нашег 

ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА Т УРИЗМА НА ' 'ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ' '



краја, најпосећенији спелеолошки локалитет у Србији. У 
лепотама Стопића пећине сваке године ужива преко 
100.000 посетилаца из земље и света. 

Овај туристички рај, којим управља ТО Златибор, сваке 
године добије понеку нову атракцију. Последњи радови 
односили су се на уређење Речног канала, 60 метара 
тока који води у дубину са врха водопада ''Извор 
живота''. Стопића пећина скрива узбудљиве приче и 
легенде из давних времена што одушевљава 
спелеологе, авантуристе, заинтересоване туристе. Међу 
њима су и рониоци светски познатог канала 
''Национална географија'' који су  истраживали и 
снимали овај златиборски локалитет. Ту су мајсторије 
природе по којима је препознатљива – бигрене каде и 
подземни водопад. У удубљењима оивиченим 
вијугавим каменим зидовима, бигреним наборима, 
периодично се скупља вода и каскадно прелива 
стварајући прелеп призор.

Прича о Златибору није потпуна ако се не спомену 
врхунски хотели, сјајно уређени апартмански 
комплекси, виле за издавање, примамљиве кафанске 
баште. Квалитет смештаја константно напредује, што 
општина Чајетина прати изградњом инфраструктуре без 
које нема озбиљних туристичких места. На Златибору је 
отворен Културни центар у коме се налазе 
биоскопско-позоришна дворана, библиотека и галерија, 
што итекако доприноси унапређењу туристичке понуде, 
позиционирању Златибора на културној мапи света. 
Извршена је реконструкција центра планине, уређен 
Краљев трг, пуштена у рад моћна мултифункционална 
фонтана... 

Сада, 130 година од почетка туризма, Златибор је 
планина здравља и активног одмора. Бројни туристи и 
мештани време проводе у теретанама на отвореном, 
трим стазама, вежбалиштима уређеним у туристичком 
центру планине, као и на посећеним излетиштима и 
околним селима, што је љубитељима рекреативног 
вежбања на располагању потпуно бесплатно. На 
простору код хотела ''Олимп'' изграђен је спортски парк 
са теретаном на отвореном, дечјим справама, 
љуљашкама, клацкалицама, тобоганима, малом 
атлетском стазом за оне што активно проводе одмор на 
Златибору. Уређена је и нова трим стаза изнад хотела 
''Монс'' и ''Ирис'', дуга 290 метара. 

Важан адут златиборске туристичке понуде је спортски 
туризам. Дворана у оквиру ТРК ''Златибор'' нуди највише 
стандарде за одигравање утакмица и припреме екипа, 
као и реновирана спортска хала у Чајетини. Код нас 
припреме обављају екипе из целе Европе, а 
предстојећом градњом нових терена ''златна планина'' 
ће бити још привлачнија – сматра Јован Павловић. 
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ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА Т УРИЗМА НА ' 'ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ' '

Филм за јубилеј 
''Златибор, планина 

богова''
Низом садржаја у овој години обележићемо 130. годишњицу 
организованог туризма на Златибору. Неки програми се 
увелико припремају, други осмишљавају, уз намеру да у 
августовске дане око Преображења туристи и мештани уживају 
у њима. Не само код Краљеве чесме која симболизује ову дугу 
традицију, него и на другим златиборским просторима.

Поводом јубилеја снима се занимљив документарни филм под 
радним насловом ''Златибор, планина богова''. Овај 
документарац водиће гледаоце кроз многобројне приче из 
овог краја. Један од наших најпознатијих глумаца Небојша 
Дугалић је наратор филма који приказује развој туризма на 
''златној планини''. Идеја је да се обухвати читав период 

развоја, од посете краља Александра Обреновића 
Златибору на Преображење 1893. све до данас. 
Филмским кадровима и старим фотографијама приказује 
се део онога што је Златибор био у прошлости, као и 
садашњост овог туристичког места које је једно од 
најпосећенијих и најатрактивнијих у региону. 

Екипу филма, чији је иницијатор и идејни творац 
Туристичка организација Златибор, предводе редитељ 
Владимир Ристић и продуцент Оливер Пауновић, а оком 
камере лепоте ''златне планине'' бележи Бојан 
Јовановић. По речима редитеља Ристића, филм о 
Златибору је велики изазов, али и искорак за продукцију 
јер се у њему прожимају документарне чињенице, 
играна форма и прегршт архивског материјала. ''Ово је 
најпосећенија планина у Србији, па је самим тим значај 
филма велики, а наша одговорност још већа. Ради се о 
једној феноменалној филмској причи о туризму, 
историји, лепоти планине'', изјавио је продуцент 
Пауновић. 
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Оваква новогодишња навала туриста није упамћена, 
коментарисали су током протеклих празника мештани 
Златибора, гледајући огромне гужве на концертима, пуна 
шеталишта, дуге колоне возила на путевима. Заиста, 
посећеност ''златне планине'' превазишла је и најсмелија 
очекивања, помиње се бројка и до 100. 000 гостију. 
Рекорди падају, Златибор је посећенији него икад.

Прави спектакли, заслугом општине Чајетина и Туристичке 
организације Златибор, приређени су на Краљевом тргу. У 
новогодишњој ноћи овде су на хиљаде окупљених певали 
током наступа ''Београдског синдиката'' и Данице 
Црногорчевић уз пратњу ансамбла ''Фенечки бисери', да 
би тачно у поноћ, док је величанствен ватромет 
осветљавао небо изнад језера, сви заиграли уз свирку 
трубача Дејана Јевђића.

Прве јануарске вечери, у репризи дочека, сјајно 
расположење својим концертима донели су Индира 
Радић и ''Лексингтон бенд''. Прво је Индира с позорнице 
крцатог Краљевог трга певала препознатљивом 
енергијом, а онда је ''Лексингтон бенд'', у маниру 
проверених музичких мајстора, својим хитовима 
одушевио публику. Било је то још једно празнично вече за 
памћење, са кога се слика препуног и веселог Златибора 
свуда ширила.

Уз ове садржаје на отвореном, сваки хотел, ресторан, клуб 
на Златибору организовао је сопствене програме за 
празник. Пола естраде, кажу, слило се овде у 
новогодишње дане. Познати певачи и бендови у свим 

НЕЗАБОРАВНА ЗЛАТИБОРСКА НОВОГОДИШЊА ФЕШТА 
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објектима направили су сјајну атмосферу и 
незабораван провод, а хотелијери и угоститељи 
потрудили су се да свечани мени буде на том нивоу.

Изузетна посећеност Златибора донела је и рекорде 
''Голд гондоли'', која се одмах празнику истакла 
увођењем нове понуде ''бранч у ваздуху'', о којој се 
навелико писало и причало. Врло посећени били су и 
познати златиборски локалитети и забавни паркови. 
Нова година почела је сјајно за ''златну планину'', а 
кад тако почне онда цела 2023. треба да буде 
берићетна.

Бојан Лексингтон: 
Волим Златибор, 

планина ми је у крви 
Посебна атракција за новогодишње празнике био 
је концерт ''Лексингтон бенда'' 1. јануара на 
Краљевом тргу. Уочи наступа те популарне групе 
поразговарали смо са њеним певачем Бојаном 
Васковићем, познатим лицем наше забавне 
музике, који је многима драг због пријатног гласа, 
искрености, нормалног понашања... Бојан с 
''Лексингтоном'' је наступао на Краљевом тргу у 
лето 2016., када је, као и сада, одлично прихваћен. 

– Волим и приватно и пословно да дођем на 
Златибор. Некако, волим планину, то ми је негде у 
крви. Рођен сам у Сарајеву окруженом планинама, 
одавде Босна није далеко. Увек ми је задовољство 
кад сам овде, уживам, имам доста пријатеља. 
Драго ми је да Златибор напредује, видим да на 
овом концерту заиста има много људи. Драго ми 
је да се народ весели и радује, а ми смо ту да им 
ставимо осмех на лице, што се каже да им 
напунимо душу. Најбитније је да се људи лепо 
проведу, да оду кућама задовољни. А кад они 
уживају, уживам и ја – рекао нам је Васковић.

Он се присетио ''Лексингтоновог'' концерта 2016. 
на Краљевом тргу, по добром га је упамтио. – С 
тим што сада овде има још више људи него тада. У 
међувремену Златибор је много напредовао, 
проширио се. А мени се и то допада. У оном 
периоду короне провео сам с породицом два и по 
месеца у околини Златибора, двадесетак 
километара одавде. Било нам је очаравајуће, 
деца су уживала, тако да добро знам вредности 
ове планине – додао је Бојан.
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''МОНА ПЛАЗА'' РЕГИОНОМ
ШИРИ ХОТЕЛСКО ЗНАЊЕ

ИСКОРАК ЗЛАТИБОРСКОГ ХОТЕЛИЈЕРСТВА С НОВИМ БРЕНДОМ

На свечан начин обележавамо нову еру туризма на Златибору, 
истакли су крајем минуле године у једном од водећих 
златиборских хотела који од оснивања 2005. предњачи по 
попуњености капацитета. То је хотел породичне компаније 
''Мона'', сада уз нови бренд преименован у ''Мона Плаза''. С 
плановима да проверено пословно знање прошири регионом.
 
– Овим хотел на Златибору постаје део ланца ''Мона Плаза'' у 
коме је од 2019. наш хотел на Дорћолу у Београду. Кога 
вероватно не би било да није овог на Златибору, основаног 
пре 17 година. Око 1,5 милиона евра инвестирано је у 
протеклих годину дана у рибрендинг и прилагођавање 
хотелских стандарда модерним токовима, ономе што је 
београдска ''Мона Плаза''. Укупна инвестиција наше 
компаније у минулих 17 година у развој хотелијерства у Србији 
је преко 50 милиона евра – рекао је Иван Виторовић, 
генерални директор ''Мона хотел менаџмент'' групе.
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Свечаности обележавања уласка новог бренда на 
најпосећенију планину присуствовали су министар туризма 
и омладине Хусеин Мемић, челни људи општине Чајетина 
Милан Стаматовић и Арсен Ђурић, директор ТО Златибор 
Владимир Живановић и други, уз наступ Саре Јо која је 
заштитно лице ''Мона Плаза'' кампање.

Виторовић најављује да ће у хотелском ланцу бити 
примењен препознатљив печат златиборског хотела: 
сарадња с локалним добављачима, радна снага из овог 
краја, локални специјалитети припремљени на модеран 
начин: – Пред нама су нови изазови: да вратимо Србију, 
Златибор, Београд на међународну сцену. Зато ''Мона 
Плаза'' планира да се развија не само код нас него и 
регионално. Визија компаније је да у следећих 15 година 
постанемо препознатљив регионални бренд са 15 хотела 
''Мона Плаза''. 

Објаснио је како намеравају то да постигну. – Поред улагања 
у куповину хотела, од следеће године бренд ''Мона Плаза'' 
је на располагању и инвеститорима који нису из 
хотелијерства, а желе, кроз уговор о менаџменту или 
франшизинг, да препусте компанији да на професионалан 
начин води и доприноси резултатима. Ту видимо нашу 
шансу. Укрупњавање капитала око заједничке идеје и 
бренда догађа се у протеклих 30-40 година у развијеним 
туристичким земљама. ''Мона Плаза'' га, улагањем у људе, 
квалитет, услугу нуди нашем региону који је у последњих 
десетак година доживео експанзију развоја туризма, а где 
још увек нису присутни домаћи и међународни ланци – 
изјавио је Иван Виторовић. 

На питање новинара из Бањалуке да ли ће у том граду бити 
остварене ове намере, он је одговорио да је бренду ''Мона 
Плаза'' битан сваки већи град у региону. – Имамо добру 
препознатљивост у Републици Српској и БиХ, а оног 
тренутка кад се појавимо са својим инвестицијама и у 
сарадњи са инвеститорима то ће бити прави погодак. 
Подручје БиХ има перспективу за међународна кретања, 
отварањем аеродрома, ауто-путева може се развијати 
туризам. У овом делу Балкана нисмо изгубили идентитет, а 
задржали смо гостопримство, храна нам је квалитетна, 
рецептуре традиционалне и засноване на правим 
вредностима, ту је и вредно културно-историјско наслеђе – 
сумира генерални директор ''Мона хотел менаџмент'' групе.

По речима министра Хусеина Мемића, туризам у 
Србији се након неповољног периода пандемије брзо 
опоравио и већ у 2022. години дошли смо до 
рекордних резултата у посећености. Он је похвалио 
одличне резултате Златибора, али указао да се мора 
стати на пут онима који у туризму послују у сивој зони 
(правећи нелојалну конкуренцију озбиљним 
хотелима) како би имали смисла милиони које држава 
улаже у развој туристичког сектора.



Боксерски спектакл у златиборској дворани
Прави боксерски спектакл, меч за титулу професионалне првакиње Европе у полувелтер 
категорији, одржан је 5. јануара у дворани Туристичко-рекреативног комплекса 
''Златибор''. Боксовале су Јелена Јанићијевић из Србије (прва наша боксерка која је 
освојила медаљу на великим такмичењима, и то на Европском првенству у Будви 2022.) и 
Сара Вајдман из Немачке. Бодрена од навијача у препуној сали, Јелена је након велике 
борбе у свих 10 рунди једногласном одлуком судија остварила победу над Немицом и 
освојила титулу WBO првакиње Европе. Тиме је стекла могућност да се бори за најбољу 
на свету, а у могућем мечу за светску титулу противница јој је Кети Тејлор из Ирске. За 
музички део програма овог спортског спектакла на Златибору била је задужена 
популарна певачица Теодора Џехверовић.  

Празник потврдио лидерство ''златне планине''
Празнични дани потврдили су да је Златибор лидер међу туристичким местима Србије: с 
највећом посетом, попуњеним смештајним капацитетима, сјајним програмима. Дошли су 
овде посетиоци из читаве Србије, као и страни туристи, процењује се да је током 
новогодишњих празника на Златибору боравило око 100.000 туриста. Домаћини су 
приредили разноврсне садржаје за све генерације: концерте на Краљевом тргу, програме с 
познатим извођачима у реномираним хотелима, ресторанима и клубовима Златибора. 
Златиборски локалитети и забавни паркови такође су привлачили посетиоце: не само 
најпосећенија Стопића пећина, него и водопад у Гостиљу, ''Старо село'' у Сирогојну, ''Ел Пасо 
сити'' на Водицама, као и Авантура парк, док је у популарном "Дино парку" оборен рекорд 
посећености за време новогодишњих празника. Мада су ти дани овде протекли без снежних 
падавина, то није омело многе да уживају и у активном одмору. У Авантура парку и 
скијалишту за децу на Обудовици, у срцу Златибора, уз помоћ система за вештачко 
оснежавање најмлађима је омогућено безбедно скијање. Зимску забаву употпуњује и 
клизалиште у центру ''златне планине''.

Дочек Српске нове године на Краљевом тргу
и у Јабланици код цркве брвнаре

Српска нова година свечано је 13. јануара дочекана на Златибору, и то на две локације: на 
Краљевом тргу спектакуларним концертом уметничке музике, а у Јабланици код цркве 
брвнаре у традиционалном духу. Окупљени на Краљевом тргу уживали су у концерту 
врсних инструменталиста фестивалског оркестра ''Виртуози'' који су под диригентском 
палицом маестра Бојана Суђића пленили музичким умећем и енергијом. У њиховом 
извођењу ређале су се композиције Чајковског, Росинија, Бизеа, Шостаковича, 
наполитанске арије, ''Хава Нагила'', игра ''Бојарка'', ''Каљинка'', па и наше народне 
''Златиборе, мој зелени боре'', ''Јеремија'', ''Моравац'' и друге. Изузетним певањем 
исказали су се тенор Марко Живковић и сопран Софија Петровић. За организацију овог 
импресивног концерта заслужне су општина Чајетина и Туристичка организација 
Златибор.

У Јабланици код цркве брвнаре старе 185 година дочек је почео вечерњим 
богослужењем и паљењем остатака бадњака, да би затим Божић Бата деци поделио 
пакетиће. Уследили су садржаји за децу, а онда и културно-уметнички програм за 
старије, када је уз звуке труба, ужичког кола и изворне песме почело право 
новогодишње весеље. Служени су ловачки гулаш и кувани купус, чај, кувано вино и 
ракија, док је небо изнад Јабланице обасјавао раскошан ватромет.
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Зимска бајка за децу на Краљевом тргу
У чаробном амбијенту Краљевог трга на Златибору 28. децембра уприличена 
је Новогодишња зимска бајка, бесплатна подела новогодишњих пакетића за 
сву децу са територије општина Чајетина (закључно са четвртим разредом 
основних школа). Овај јединствени програм за малишане употпуњен је 
одличним концертом музичких звезда Леонтине и Тијане. Омиљене међу 
децом, кроз песму и игру, оне су упутиле најлепше жеље свим малишанима. 
Деца су се дружила, певала с Леонтином и Тијаном, уживала у празничном 
духу Златибора који је био употпуњен кочијама са Деда Мразом, 
вилењацима, новогодишњим слаткишима, пакетићима, топлим чајем и 
ватрометом. Поред забавног програма, на позорници Краљевог трга плесале 
су и слике и пројекције на мултимедијалној фонтани које су деца са 
одушевљењем пратила. Организатори овог јединственог догађаја за децу су 
општина Чајетина и Туристичка организација Златибор, уз подршку 
компанија ''Пионир'', ''Алфа Плам'' и  хотелског ланца ''А хотела''. 

Министар туризма посетио Златибор
Министар туризма и омладине Хусеин Мемић боравио је 16. децембра на Златибору где је 
разговарао са председником општине Миланом Стаматовићем и представницима локалне 
самоуправе о туристичким потенцијалима најпосећеније планине у Србији, као и о 
плановима за 2023. годину. У току посете обишао је Туристичку организацију Златибор, 
Културни центар Златибор и возио се ''Голд гондолом''.Током разговора са председником 
Стаматовићем министру су представљени планови и пројекти општине Чајетина, међу којима 
је изградња још једног крака гондоле од међустанице на Рибничком језеру ка Чиготи. 
Стаматовић је најавио да ће на Златибору бити изграђено 20 спортских терена по светским 
стандардима где ће моћи да тренирају фудбалери из најпознатијих клубова, као и голф 
терени у које ће бити уложено око 700 хиљада долара. Током вожње гондолом министру је 
предочено да је следеће године у плану уређење пешачких и бициклистичких стаза којима ће 
туристи моћи да стигну од почетне станице гондоле до међустанице. Министар Мемић је 
закључио да би на Златибору требало поново активирати Канцеларију за младе како би се 
омладински туризам подигао на виши ниво кроз заједнички пројекат ресорног министарства, 
општине Чајетина и Туристичке организације Златибор.

За трећину већи број путника ''Голд гондоле''
у празничне дане
Златибор је и ове зиме најпосећенија планина у Србији, а оборени рекорди у броју 
путника и нови садржаји обележили су почетак зимске сезоне на златиборској 
''Голд гондоли''. Златна жичара је дочекала другу Нову годину са својим путницима 
којих је ове године за четири празнична дана било преко 9.000, што је за око 30 
одсто више него претходне године. За непуне две године рада гондолом се возило 
преко 470.000 путника, а интересовање за највећу златиборску атракцију не 
престаје. Сваке сезоне ''Голд гондола'' се труди да посетиоце обрадује новим 
садржајима, па је тако од ове зиме, почев од 5.јануара, у понуди нова атрактивна 
услуга – ''бранч у ваздуху'', где се златиборски домаћи деликатеси као оброк 
послужују путницима у кабинама. Додатној атрактивности вожње доприносе и 
бројни садржаји на станицама, као што су инстаграмичне тачке и тјубинг. У новој 
понуди је и ''Голд гондола балзам за усне'' направљен на природној бази. 
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''ЗЛАТИБОРСКИ ВОЗ''
И ЗАКУСКА ''ЗАВИЧАЈ''

У РЕСТОРАНИМА ''МОЈ ЗАВИЧАЈ''

''ЗЛАТИБОРСКИ ВОЗ''
И ЗАКУСКА ''ЗАВИЧАЈ''

У РЕСТОРАНИМА ''МОЈ ЗАВИЧАЈ''

Недалеко од туристичког центра Златибора у селу Сирогојно 
давне 1979. године тада 24-годишњи угоститељски радник 
охрабрио се да у родном месту отвори ресторан домаће 
кухиње под именом "Мој завичај", с којим је упоредо и стваран 
имиџ Сирогојна. За 44 године колико постоји овај ресторан, 
Добривоје Милић звани Доле и његова супруга Ката заједно са 
својим запосленима спремају и нуде специјалитете домаће 
кухиње, уз које госте увек срдачно дочекују.

Мноштво успомена је доказ како је Доле дочекао и испратио 
сваког госта, готово увек уз флашу ракије и теглу слатког 
прављеног вештим рукама његове супруге Кате.
 
– Сматрам да мој ресторан у то време можда и не би био 
толико препознатљив, упркос квалитету понуде, да није било 
сарадње са Добрилом Смиљанић. Она је овде доводила своје 
госте, истовремено стварајући најпознатије село у 
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Златиборском округу од седамдесетих до 
деведесетих година прошлог века. Било је ту 
много познатих државника, писаца, спортиста, 
политичара, глумаца, са задовољством су код 
нас ручали – сећа се власник кафане Доле 
Милић.

"Златиборски воз" један је од предлога из 
јеловника, уствари скуп свих домаћих 
специјалитета: од сира, кајмака, чварака, 
пршуте, разних салата, домаћих пита, пуњеног 
кромпира, поховане паприке, пасуља 
пребранца, печурака на жару, куване телетине 
са поврћем и реном, телетине испод сача 
сервиране уз пекарски кромпир, домаће 
погаче, проје до разних врста баклава, пита са 
шљивама, вишњама, малинама. Уз 
''Златиборски воз'' ужива се свим чулима, како 
унутар објекта у Сирогојну тако и у пространој 
башти, уз жубор потока, окружени раскошним 
цвећем.

Да крв није вода, доказује и наследница 
брачног пара Милић која, упркос школовању за 
други позив, одлучује да 2011. године помогне 
родитељима у послу. Тако вођена подршком и 
идејом остаје да одржава и води други 
ресторан отворен исте године на Златибору, 
код аутобуске станице, под истим именом ''Мој 
завичај''. Овде Биљана Милић у нешто 
измењеном концепту, заједно за својом 
породицом и запосленима, нуди домаћу 
кухињу у том објекту који 2015. проширују 
нешто већим капацитетом.

У овом ресторану дан се може започети 
добрим доручком попут закуске ''Завичај'', 
домаћим уштипцима, комплет лепињом, 
гибаницом, зељаницом, уз добру домаћу 
ракију од шљиве, крушке, дуње или кајсије. 
Наставити уз јела са роштиља, неким куваним 
јелом, сочном телетином, пастрмком... А 
завршити уз питу са шљивама и вишњама, с 
тулумбама, леденом коцком, принцес 
крофном, као и уз неко добро вино.

Заједничко за оба објекта под именом ''Мој 
завичај'' је да кафана мора да се воли и да 
пружа љубав и задовољство. Оба су 
препознатљива по топлој домаћинској 
атмосфери, срдачном односу према гостима, 
добром залогају уз врхунску домаћу ракију 
(било од шљиве или друге воћке), добро вино.

''Мој завичај'' је кафана с душом, кажу поносно 
власници.
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Историјски тематски комплекс ''El Paso City'' представља 
архитектуру и амбијент 19. века, тачније период од 
1865. до 1890. године, на две супротне стране света – у 
Америци и Србији.

Временски период Дивљег запада представљен је 
репликом каубојског града и индијанског села. Исти 
временски период на овим просторима приказан је кроз 
тематску целину ''Златиборски заселак''. Такође, све 
смештајне јединице инспирисане су истим периодом и 
одговарају тематици.

Гости могу уживати у необичном смештају у ''Wild West'' 
собама смештеним у реплици хотела у каубојском граду. 
Собе су опремљене уникатним, ручно израђеним 
дрвеним намештајем.

За највеће љубитеље вестерн филмова који желе да 
доживе амбијент Тексаса, прави избор су каравани! Ове 
необичне приколице у духу су путујућих каравана 
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Дивљег запада, с тим што ипак пружају мало више 
комфора. У њима се налази кревет на спрат и 
модерно опремљено купатило са туш-кабином.

Посебну радост деци и њиховим родитељима пружа 
смештај у индијанским шаторима који се називају 
''Типи''. Шест импозантних индијанских шатора 
окружују простор око платоа за логорску ватру. 
Сваки од њих располаже са по четири сингл лежаја и 
осталим неопходаним инвентаром за угодан 
боравак. У близини су и једнако омиљене кућице на 
дрвету за две или четири особе.

''Златиборски заселак'' је део комплекса ''El Paso 
City'' y у којем је представљена традиција 
златиборског краја из 19. века. Посебан акценат је 
на традиционалном стилу градње, који можете 
видети на примеру 12 различитих брвнара. Све 
брвнаре намењене су за смештај гостију и идеалане 
су за породице са више чланова. Састоје се од 
дневног боравка, једне или више спаваћих соба и 
модерног купатила. Изграђене су од локалних 
природних материјала, пре свега од дрвета и 
камена, и преносе топао и присан амбијент.
Укупан смештајни капацитет ''El Paso City''-ја је 115 
особа. За све госте на смештају обезбеђен је и 
доручак у нашем ресторану.
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У прастарој дрвеној кући, какве су некад грађене свуда по 
нашим брдима, подложен бадњак на огњишту усред главне 
просторије. Ватра пуцкета, свећа догорева, слама је на поду, 
а трпеза сва у обиљу посне хране. Малишани пијучу, три 
круга око подложеног бадњака обилазе. Тиска се старо и 
младо у тој невеликој просторији, али с пажњом: да 
присуствују вековном обреду, а не наруше свечарску 
прилику.

Овако се деценијама у главном здању сталне етно-поставке 
Музеја ''Старо село'' у Сирогојну на Златибору обележава 
Бадње вече у склопу традиционалних божићних обичаја. 
Запослени у овој установи и на овај начин чувају традицију, 
древне обичајне ритуале спасавају од заборава. Крај 
огњишта у тој дрвеној кући и минуле Бадње вечери 
окупљали су се гости Сирогојна и житељи овог села.

Обред у музеју одржан је пре традиционалног вечерњег 
ложења бадњака пред црквом Светог Петра и Павла у селу, 
најстаријом у златиборском крају. Домаћин обичајима у 
музејској кући увек је старији житељ села, који бадњак 
уноси у кућу док га супруга посипа житом, да година буде 
родна. Сламу сипају по поду, бадњак ложе, а деца пијучу и 
добијају бомбоне, орахе, суве шљиве. Послужење за 

присутне су посна јела и врућа ракија, посело је око 
огњишта. Тако се на Бадње вече од давнина радило у 
златиборским православним породицама.
 
Што се тиче Божића, он се у Музеју ''Старо село'' обележава 
свечано, али са мање обреда. Посетиоци овог етно музеја 
радо се укључују у обреде које овде организују за Божић, 
Видовдан, Ивањдан, Петровдан.
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А божићни обичаји, углавном свуда у овом крају слични, 
понегде имају своје особености које одређена села 
нашег краја негују. У Мокрој Гори, на пример, дуго се 
чувала традиција да домаћин ставља беле рукавице на 
руке да би бадњак исекао, како би му, по веровању, жито 
било бело. Кад секу бадњак у Лопашу код Пожеге 
обавезно настоје да он падне на друго дрво, ''да се срећа 
не би зауставила'', док су у косјерићком Субјелу секли 
онолико бадњака колико мушкараца има у кући. 

У Рибашевини су на Бадње вече кашике и виљушке 
везивали црвеним концем, да птице не једу летину, док 
у Рогама тек трећег дана Божића бацају мрве од Бадње 
вечери казујући: ''ово свим птицама храна за годину 
дана''. Божићну чесницу су у Карану су шарали с три 
лескове гранчице које су потом стављали у амбар да 
жито боље роди, а у Радановцима мазали медом и 
машћу од печенице. У новије време мање је тих ритуала, 
али се свуда у чесницу ставља по која пара(за богатство), 
зрно пасуља(за више стоке), ивер од бадњака(за 
здравље).

Поводом божићних обичаја у којима се користи орах, 
Ере радо приповедају анегдоту о једном Златиборцу 
Бућићу званом Бућа. Веле, узме тај у време Божића један 
повећи орах у руку, па пожели да му све буде пуно као 
овај плод: штала стоке, амбар жита, кошнице меда. Али 
кад је разбио орах, а он празан. ''Ма не слушај Боже шта 
Бућа трућа, него дај и ове године као што си давао лани'', 
зачас се снађе Златиборац.   
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