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У ВОД Н И К

ЗЛАТИБОР КАО СВЕТСКА ДЕСТИНАЦИЈАЗЛАТИБОР КАО СВЕТСКА ДЕСТИНАЦИЈА
Златибор је посебна, злата вредна планина. Туризам 
Златибора има низ предности у односу на остале планинске 
центре у нашој земљи. Овде, уз пријатан боравак, постоје 
многе друге активности које туристи могу да користе у 
сезони и током вансезоне.

То су, рецимо, посете разним знаменитостима и 
излетиштима Златибора, као и велики бој авантуристичких 
атракција, како за младе тако и за старије. Овде су Дино и 
Авантура парк, зип-лајн који је у близини, изузетни терени за 
зимске спортове, пространства за параглајдинг, уређене 
стазе за вожње квадовима и још доста тога за уживање у 
сваком дану боравка.

У односу на ову планину некада, савремени Златибор је као 
туристичко  место знатно уређенији. Узнапредовао је 
последњих година у поређењу с некадашњим Златибором. 
Гради се и снажно развија, настају нови модерни садржаји. С 
тим што, без обзира на огромну градњу, морамо бити свесни 
да без потражње не постоји градња, а чист ваздух и природа 
на Златибору и даље су свима у великој мери доступни.

Онај некадашњи Златибор био је мање место. Сада се 
прилично проширио, уз доста нових хотела, апартмана и 
приватних објеката. А сваки од њих богат је садржајима и 
различитим занимљивостима којима привлачи туристе.

Уз реновирање трга и језера Златибор је постао једна од 
најпосећенијих дестинација Србије и региона, чије 
фотографије остављају утисак да су настале на најјачим 
светским дестинацијама. Приметно је да на друштвеним 
мрежама не постоји јавна личност која није забележила 
камером свој боравак на нашој планини.

Пример тог замаха у развоју Златибора свакако су и 

Данијела Анџић,
власница агенције за туризам и некретнине ''Златибор турс'' 
и менаџерка у ''Златиборским конацима''

''Златиборски конаци''. Једно од апартманских насеља које 
се простире на око три хектара и својом комплетном 
понудом на једном месту, прилагођеном различитим 
генерацијама, представља прави кутак за љубитеље наше 
планине. Употпуњен је свим садржајима: овде су базен, 
велнес и спа центар, ресторан, дечје играонице унутар 
објекта и игралишта за децу на свежем ваздуху, а од значаја 
је одвојеност насеља од гужве у центру. С таквом понудом 
''Златиборски конаци'' су права оаза за све хедонисте.

Кад је реч о делатности агенције ''Златибор турс'', она 
помаже да туристи одмор у овом крају доживе на прави 
начин. Планина Златибор, као лидер туризма у југозападној 
Србији, гостима пружа могућност да се упознају са 
мноштвом локалитета који представљају прави рај за 
рекреацију и уживање. То су вожња чувеном ''Шарганском 
осмицом'', крстарење меандрима Увца, посета једином 
Музеју на отвореном ''Старо село'' у Сирогојну, 
најпосећенијем спелеолошком локалитету у Србији Стопића 
пећини, као и Потпећкој пећини чији је улазни портал 
највећи на Балкану...Те и многе друге атракције, видиковци с 
импресивним погледом и примамљива излетишта могу се 
видети на свега неколико десетина километара вожње од 
центра Златибора. Откривању ових лепота свој допринос 
даје агенција ''Златибор турс'' свакодневно организујући 
једнодневне излете.

Иза златиборског туризма је још једна успешна зимска 
сезона. Што се тиче пролећног периода на Златибору, 
очекујемо лепе дане у којима су сви расположени  за 
уживање у природи, као и добру посету. Многи ће 
користити пролећне викенде да након напорне недеље 
овде удахну пуним плућима. А стижу нам и празници 
Васкрс и Први мај када се очекује велика попуњеност као и 
претходних година.
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УРЕЂЕЊЕ РЕЧНОГ КАНАЛА
КОД ВОДОПАДА
''ИЗВОР ЖИВОТА''

Стопића пећина, природни бисер нашег краја и 
најпосећенији спелеолошки објекат у Србији, сваке године 
добије по неку нову атракцију која употпуњује понуду овог 
изузетног туристичког локалитета. Управо због те 
атрактивне понуде и природних вредности све више 
туриста посећује  Стопића пећину, двадесетак километара 
удаљену од центра Златибора.

Туристичка организација Златибор, управљач овим 
спомеником природе, у сарадњи са општином Чајетина 
уложила је протеклих година значајна средства у 
инфраструктурно уређење и осветљење пећине. У 
наредном периоду наставиће се та улагања.

– У плану је уређење Речног канала. Реч је о 60 метара 
канала који води у дубину са врха водопада ''Извор живота''.  
Наравно, и ове наше активности планирамо у сарадњи са 
Заводом за заштитиу природе и ресорним министарством, 
чиме на најбољи начин усклађујемо развој туристичке 
делатности са очувањем заштићеног подручја – каже Јован 
Павловић из Туристичке организације Златибор, који у 
уређењу Стопића пећине учествује од самог почетка.

Подземни водопад ''Извор живота'' формира Трнавски 
поток при већим водама и висок је око девет и по метара. 
Назив су му дали спелеолози који су осамдесетих 
истраживали Стопића пећину. Импресионирани виђеним 
писали су да се овде ''као с неба сручује запенушана водена 
маса, од које трепери ваздух, чини се да дрхте зидови, бије 

студен, шири се страх у мрклом мраку''.  Платформа изнад 
водопада направљена је 2012. у оквиру уређења целог 
пећинског комплекса. Иза ''Извора живота'' налази се Речни 
канал, који се простире стотинама метара све до понора 
Трнавског потока.

Овај канал богат је пећинским накитом. Посебно су 
занимљиви чести водени вирови у такозваним ''џиновским 
лонцима''. Од атрактивних елемената у Речном каналу 
издваја се група коралних сталактита и сталагмита названа 
Корални димњак, затим велики салив црвене боје звани 
Црвени камин. Лепотом привлачи Сала са балдахинима, 
проширење где се истичу бели и румени саливи с мноштвом 
пећинског накита.

Због лепоте ових пејзажа Стопића пећине део тог простора 
уређује се за туристичке обиласке. Пешачка стаза водиће на 
врх водопада и даље кроз најатрактивније делове Речног 
канала.
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Бигрена када рониоце 
подсетила на 
''бунар жеља''

Своје научноистраживачке активности на Златибору 
наставили су крајем фебруара рониоци клуба ''Свет 
роњења''. Овог пута на ред је дошла једна од највећих 
атракција ове регије, Стопића пећина.

Акција је са успехом реализована у сарадњи са општином 
Чајетина и њеним службама, као и са Туристичком 
организацијом Злагибор, ТУ Гостиље, вредном екипом 
Стопића пећине и домаћинством Филиповић које је још 
једном било њихова ронилачка база.

Учесници у овом подухвату најпре су описали долазак у 
Стопића пећину у селу Рожанству. До пећине се стиже 
стазом од 200 степеника, њен улаз изазвао је њихово 
дивљење.

– Сам улазни отвор је импресивних 35 метара широк и 18 
метара висок. Кроз пећину протиче Трнавски поток, што је 
чини речном пећином. Она се састоји од пет целина: Светла 
и Тамна дворана, Велика сала са кадама, Канал са кадама и 
Речни канал. Стопића пећина је богата пећинским накитом, 
пре свега сталактитима и саливима, али оно по чему је 
надалеко чувена су бигрене каде – наводе рониоци, 
додајући да су управо оне биле главни разлог њиховог 
доласка у пећину.

Наиме, на самом врху Велике сале са кадама налази се 
најдубља и најдужа када Стопића пећине. Дужине је око 15 
метара, а максималне дубине 7,2 метра. У средину каде 
улази сталактит директно са таванице и задире 40 цм испод 
површине воде. То све заједно чини јединствену визуелну 
целину која представља сјајну фотографску сценографију, 
како на површини тако и испод површине воде.

Ивана Орловић Крањц и Јанез Крањц, 
ронилачко-сниматељски тандем и део тима ''Националне 
географије Србија'', последњих месеци су интензивно 
ронили у водама Златибора. Изненађени виђеним били су у 
Стопића пећини:

– Када смо заронили до дна последње каде видели смо да 
је дно прекривено великом количином кованица. Ова када 
нас је подсетила на један велики ''бунар жеља'', али смо 
ипак били зачуђени да људи на такав начин нарушавају 
склад овог јединственог природног феномена. У једном од 
углова каде приметили смо отвор-канал који је водио негде 
даље у дубину Стопића пећине. Међутим, пошто такво 
истраживање није било у плану током овог зарона, а и 
видљивост се драстично смањила, оставили смо 
испитивање тог дела за неку другу прилику. По завршетку 

оваквих акција остају фотографије да нас подсећају на 
незаборавне авантуре, које не би биле могуће без тимског 
рада и ентузијазма чланова нашег клуба – преносе своје 
утиске Ивана и Јанез, који су међу првим рониоцима 
завирили испод површине бигрена Стопића пећине.

Заслужено на врху
 међу спелеолошким

објектима Србије
Спелеолошка лепотица Златибора, која је својим 
природним бисерима и изузетном уређеношћу освојила 
срца многих посетилаца ове планине, најпосећенији је и 
један од најприступачнијих спелеолошких објеката Србије. 
Мада је идеја о туристичком уређењу Стопића пећине 
потекла још седамдесетих година 20. века, озбиљним 
радовима се приступило тек почетком овог миленијума.

Тада су најпре пробијени прилазни пут и стаза до пећине те 
уређено паркиралиште. Прави изазов за Туристичку 
организацију Златибор било је осветљење пећинских 
дворана и трасирање стаза за посетиоце на еколошки веома 
осетљивом подручју, али је успешно савладан. Сви радови, с 
обзиром да је Стопића пећина заштићена као споменик 
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природе од изузетног значаја, спровођени су у сарадњи са 
Заводом за заштиту природе. Да се ништа природно 
неоштети, а да се стазе тако трасирају како би посетиоцима 
омогућиле обилазак свих атрактивних елемената пећине.

Тако је уређен за посете најатрактивнији део пећине (Светла и 
Тамна дворана, Сала са кадама и плато код водопада) и она је 
пуштена у рад 2009. године. Од тада из године у годину 
интересовање расте: не само да долази све више посетилаца, 
већ пећину истражују спелеолози и научници, снимају домаће 
и стране ТВ екипе, служи и као аутентичан простор за 
снимање музичких спотова. Овде је уграђена лед расвета у 
различитим бојама, стаза и платформе изнад бигрених када 
завршене су током 2015., а 2020. кроз Канал с кадама 
изграђена је нова стаза. Регулисан је ток Трнавског потока 
чиме је решен проблем изливања воде при већим бујицама, 
док су обијање покретног камења са литица пећине, 
одржавање безбедносних ограда и пешачких стаза обавезне 
активности сваке године у корист безбедности посетилаца.

Н О В И  И З А ЗО В И  СТО П И Ћ А  П Е Ћ И Н Е
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Природа је у Стопића пећини омогућила да се дуж корита 
Трнавског потока ређају попречно вијугави, руменкасти 
бигрени набори који заграђују удубљења различите 
ширине, дужине и дубине, стварајући каде при дну плитке и 
уске, а затим све веће и дубље. Пуни их вода која кроз канал 
доспева у пећину, а у периоду већих падавина прелива се 
преко када и ствара аутентичан доживљај. Спој тих и других 
природних лепота са посвећеним радом управљача (ТО 
Златибор) на уређењу за туристичке обиласке заслужено су 
у ово доба ставили Стопића пећину на врх међу 
спелеолошким објектима Србије.

 

ТО Златибор у чланству 
Националне асоцијације 
управљача туристичких 
спелеолошких објеката

Изузетна посећеност и вредности Стопића пећине, као и 
посвећено деловање њеног управљача Туристичке 
организације Златибор препознати су на државном нивоу. 
ТО Златибор је, као управљач овом пећином, примљена 
крајем прошле године у чланство Националне асоцијације 
управљача туристичких спелеолошких објеката Србије.

Скуп ове асоцијације одржан је 4. и 5. новембра 2021. у 
хотелу ''Дунав турист'' на Златибору. У оквиру скупа 
одржана је и трећа редовна седница Скупштине 
асоцијације. Том приликом у чланство је примљена 
Туристичка организација Златибора, као управљач Стопића 
пећине, а за члана Управног одбора НАУТСОС именован је 
директор ТОЗ Владимир Живановић.

Удружење Национална асоцијација управљача 
туристичких спелеолошких објеката Србије је невладино, 
непрофитно удружење основано на неодређено време 
ради заштите, презентације и даљих истраживања 
туристичких спелеолошких објеката Србије, као и старања 
о безбедности посетилаца у туристичким спелеолошким 
објектима Србије.

Основни задаци асоцијације подразумевају прикупљање и 
обраду научне и стручне литературе у области заштите, 
одрживог развоја и управљања спелеолошким објектима. 
Ту је и организовање стручних скупова, саветовања, 
радионица, семинара и других облика едуковања лица 
која раде на пословима управљања спелеолошким 
објектима. Предвиђена је сарадња са министарствима, 
стручним и научним институцијама ради координације и 
ефикаснијег функционисања, као и спровођење других 
активности управљача којима се ефикасније и 
рационалније спроводе послови туристичке понуде 
спелеолошких објеката.

Н О В И  И З А ЗО В И  СТО П И Ћ А  П Е Ћ И Н Е
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ПЛАНИНА ИДЕАЛНА ЗА
СПОРТИСТЕ И РЕКРЕАТИВЦЕ

ПЛАНИНА ИДЕАЛНА ЗА
СПОРТИСТЕ И РЕКРЕАТИВЦЕ

Недавно су урађени нови видео спотови који сликом и звуком 
најбоље дочаравају сву лепоту Златибора, а потенцијалним 
туристима приближавају бројне активности које су им на 
располагању. Ту су представљени спортски паркови, трим стазе, 
уређене стазе различите захтевности за љубитеље бициклизма, 
као и благе падине које омогућавају да трчање у природи буде 
право уживање.

У споту "Златибор за спортисте и рекреативце", који је могуће 
погледати на званичном јутјуб каналу ТОЗ, понуђени су неки од 
корисних предлога за професионалне спортисте и рекреативце на 
Златибору. Планини на идеалној надморској висини од 1.000 
метара, с великим бројем сунчаних дана, многобројним 
спортским теренима и пратећом инфраструктуром, благим 
падинама, повољном климом, чистим ваздухом...Ево неких од 
предлога за професионалне спортисте и рекреативце на 
Златибору:

Тренирајте на фудбалским теренима: –Да на Златибору 
постоје савршени услови за припреме фудбалских екипа добро 
знају тимови из земље и региона који из године у годину бирају 
''златну планину'' за своје висинске припреме. У непосредној 
близини центра Златибора, у саставу Спортског центра Чајетина, 
налазе се три фудбалска терена (један велики и два мања) за 
припреме, на природној травнатој подлози. Фудбалерима су на 
располагању и четири фудбалска терена (два на природној и два 
на вештачкој подлози) у саставу хотела ''Палисад''.

Тренирајте на кошаркашким теренима: – Женска 
кошаркашка репрезентација Србије традиционално се припрема 
на Златибору, као и све већи број кошаркашких екипа. У склопу 
мултифункционалне спортске хале налазе се кошаркашки терени 
у којима тренира велики број екипа из земље и иностранства, а 
користе се и терени у оквиру спортске хале у Чајетини. Поред 
затворених, постоје и отворени терени за кошарку на тартану или 
на бетонској подлози. На Златибору раде и два дечја кошаркашка 
кампа у који сваке године долазе истакнути играчи и тренери.

Вежбајте на трим стази:  – У хладовини борове шуме, 
изнад хотела ''Ирис'' ка дечјем вртићу, уређена је савремена трим 
стаза дужине 290 метара чија подлога је тартан. У насељу Караула 
налази се трим стаза дуга 740 метара формирана на мекој 
подлози. У самом центру налазе се теретане на отвореном: у 
боровој шуми испод хотела ''Палисад'', као и на падини испод 
кошаркашких терена и одмаралишта ''Сунчани брег''.

Тренирајте на тениским теренима: – Последњих година 
Златибор је дестинација која привлачи и љубитеље ''белог 
спорта''. Њима су на располагању четири терена у саставу хотела 
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''Палисад'' чија је подлога шљака, као и два терена у саставу 
Студентског одмаралишта ''Ратко Митровић'' чија је подлога 
тартан. На 2,5 км од магистралног пута који води преко Златибора 
налази се тениски центар ''Спрингс'' који располаже са седам 
шљакастих терена, свлачионицама, тениским клубом, кафићем и 
апартманима за смештај.

Испробајте зип-лајн: – У адреналинској вожњи можете 
уживати на неколико локација. У самом центру Златибора 
зип-лајн спуст могућ је у Авантура парку и у Дино парку. У оквиру 
Ски центра ''Торник'' налази се и зип-лајн дужине 150 и висине 
око 15 метара. Да бисте испробали најдужи зип-лајн у Србији 
упутите се ка златиборском селу Љубиш: дужина његове трасе је 
550 метара, висина 130 метара, а вожња траје око минут.

Изнајмите бицикле и уживајте у прелепим 
пределима: –Због благих успона и стаза различите дужине и 
тежине Златибор је идеална дестинација за рекреативце и 
искусније бициклисте. Све стазе су видно обележене прописном 
сигнализацијом и пролазе преко најлепших предела планине. У 
Ски центру ''Торник'' уређене су четири бициклистичке стазе које 
нуде туристима непоновљив и јединствен ужитак.

Трчите у природи: – Као благо заталасана висораван 
Златибор је савршен за рекреативно трчање. Амбициознији 
тркачи могу се упустити и у освајање врхова Чигота (1.422 м) и 
Торник (1.496 м). Који год правац изабрали, једно је сигурно – 
уживаћете у прелепим пејзажима, чистом ваздуху и 
благотворној клими.

Пливајте у затвореном базену: – Повољно деловање 
воде и активирање различитих група мишића чини пливање 
идеалним спортом. Осим отворених базена, на Златибору су вам 
на располагању и затворени базени. Готово да нема 
златиборског хотела без затвореног базена, а највећи, 
полуолимпијски, налази се у ''Чиготи''. Овај базен је димензија 25 
са 12,5 метара, има нивелисано дно дубине од 1,2 до 1,8 метара.

Посетите Торник и зими и лети: – Ски центар ''Торник'' је 
удаљен девет километара  од центра Златибора. Овде је 
најмодернија шестоседна жичара са 107 седишта, капацитета 
око 5.400 скијаша на сат. Ски центар ''Торник'' је атрактиван и 
зими и лети. Шестоседна жичара се током летњих месеци 
користи за панорамску вожњу, а од летњих садржаја ту су још и 
''тјубинг'', боб на шинама, авантура парк, терен за мини голф, 
мултифункционални спортски терени и зип-лајн.

Пробајте чувену пастрмку у селу Љубиш: – Село 
Љубиш налази се 25 километара од центра Златибора. Нетакнута 
природа краси завичај нашег песника Љубивоја Ршумовића. Кроз 
село протиче река Љубишница на којој су изграђени рибњаци 
калифорнијске пастрмке, па не треба пропустити посету 
локалним кафанама у којима ћете поред пастрмке, уживати и у 
проји, кајмаку, сиру и осталим златиборским специјалитетима. У 
суседном селу Гостиљу је и чувени Гостиљски водопад који треба 
посетити.
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Приводе се ових дана крају радови на реновирању дела 
смештаја у Туристичко-рекреативном комплексу ''Златибор'', 
које се обавља захваљујући улагањима општине Чајетина. Тај 
посао и низ других већ предузетих у овом златиборском 
здању спорта омогућавају све боље услове за спортске екипе.

Реч је, практично, о реконструкцији целог једног спрата, 
започетој крајем јесени. Нови смештајни капацитети треба да 
буду завршени до краја марта.

– Имаћемо 15 нових смештајних јединица којима ћемо моћи 
да одговоримо захтевима сениорских екипа и иностраних с 
којима смо раније остварили контакте. Сада ћемо имати око 
40 кревета на једном спрату, где ће једна екипа фактички 
моћи да буде карантински затворена, одвојена од трећег 
спрата, са улазом у ресторан пансионског типа. Биће овде све 
што је неопходно категоризацији хотела са четири звездице. 
То је почетак улагања у која смо кренули захваљујући 
општини Чајетина – изјавио је Никола Новаковић, директор 
Туристичко-рекреативног комплекса ''Златибор''.

Као успешан пословни искорак показало се прошлогодишње 
отварање Спорт кафеа у простору ТРК ''Златибор''. Постао је 
популарно место, у духу спорта, с пријатном атмосфером и 
спортским реквизитима. Спорт кафе је превасходно намењен 
гостима хотела и локалном становништву, али и туристима за 

опуштање у амбијенту с најлепшим погледом на ''златну 
планину''. Посетилаца је у том угоститељском објекту било и 
ове зиме, уз остало и зато што је ТРК ''Златибор'' био домаћин 
боксерској репрезентацији Србије и фудбалским клубовима 
ИМТ и Бродарац, који су овде боравили на припремама.

У складу с циљем да Златибор, који посећује све више екипа, 
постане један од водећих центара за спортске припреме, 
представници ТРК боравили су недавно у турској Анталији, 
познатом центру спортског туризма. Развијене су пословне 
везе и стечена вредна искуства.

– Анталија је током зимских месеци специјализована за 
припреме спортских екипа и у једној сезони угости преко 
80.000 фудбалера из многих тимова. Ту су луксузни хотели и 
велики број терена, њихова пракса могла би се у неком 
облику применити и на Златибору. Имали смо срећу и 
задовољство да захваљујући нашем пријатељу Емиру 
Диздаревићу обиђемо спортске центра и хотеле затвореног 
типа. Били смо и на теренима који имају ту хибридну подлогу, 
сада актуелну, где су употпуњени тренинг центар, затворена 
дворана, голф терен... Рецимо, упознали смо хотел са два 
милиона квадрата зелене површине, два голф терена са 18 
рупа који се косе на седам дана. Нешто од тога бисмо могли 
да препишемо у будућности, има добрих идеја које се код нас 
сигурно могу реализовати – рекао је о томе Новаковић.

НОВИХ 15
СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 

У ТРК ''ЗЛАТИБОР''

НОВИХ 15
СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 

У ТРК ''ЗЛАТИБОР''

С В Е  Б О Љ И  У СЛ О В И  З А  П Р И П Р Е М Е  С П О РТ С К И Х  Е К И П А
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Хотел ''Букет'' на Златибору, у жељи да омогући брз одмор и 
опоравак свима које умара и исцрпљује савремени темпо 
живљења, представио је свој нови модел велнес пакета и 
функционалног одмора под називом ''Quantum velnes''.

Реч је о  иновативном велнес концепту који својим корисницима 
нуди јединствен и сасвим нови приступ здрављу и процесима 
старења.

Главни фокус је на превенцији, очувању и унапређењу здравља. 
Сви третмани су пријатни, неинвазивни, без зрачења и спроводе 
се у иновативној капсули  ''Quantum зоне''. Намењени су гостима 
хотела, али и другима који желе да сазнају више о стању свог 
организма и унапреде своје здравље.

Данашњи начин живота, стална изложеност стресу и повећање 
хроничних болести довели су све више људи на ивицу физичке и 
емоционалне исцрпљености, због чега су потребе за новим 
хотелским садржајима и услугама све израженије. Сада је 
могуће да гости за време одмора или пословног семинара у 
хотелу ''Букет'' спроводе програме који делују на кључне 
факторе од којих зависи здравље организма и процеси старења.

Ови програми представљају синергију иновативног концепта 
квантног велнеса, хипербаричне коморе, потпуно 
персонализованих оброка и спа садржаја. Њиховом применом 
могу се открити и отклонити неправилности организма, знатно 
пре појаве првих симптома. Могуће је, такође, предупредити 
многе здравствене и естетске проблеме, као и успорити процес 
старења ћелија.

''QUANTUM
VELNES'' 
ХОТЕЛА
''БУКЕТ'' 

ОПОРАВЉА
И СТАРЕЊЕ
УСПОРАВА

''QUANTUM
VELNES'' 
ХОТЕЛА
''БУКЕТ'' 

ОПОРАВЉА
И СТАРЕЊЕ
УСПОРАВА

И Н О ВА Ц И Ј А  З А  У Н АП Р Е Ђ Е Њ Е  З Д РА В Љ А  

др Бојана Кузељевић
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''Quantum velnes'' концепт у хотелу ''Букет'' спроводи докторка 
Бојана Кузељевић, која у тиму са нутриционистом на основу 
анализе организма и индивидуалног приступа појединца даје 
препоруке како се може допринети здрављу, узимајући у обзир 
и начин исхране. То је нови приступ у спровођењу програма 
детоксикације, корекције телесне тежине, програма за 
подизање имунитета и енергије тела.

– Појава короне и спознаја да болест није никаква казна, већ 
само позив на промену, довели су до одлуке да отворим центар 
и тако на једном месту објединим своја знања и вештине. Данас 
више није важно само да изгледамо лепо, већ и да се добро 
осећамо. Свака особа је јединствена и сви имају другачији пут у 
потрази за здрављем. А наш тим је ту да помогне како за сваког 
наћи прави пут и решење – каже др Бојана Кузељевић, која је 
својим пацијентима пријатељ и подршка на њиховом путу ка 
здрављу и личној срећи.

Овај подухват уклапа се у општу слику туристичког Златибора на 
коме су препознате потребе савременог госта и пронађени 
начини да се квалитетном и садржајном понудом изађе у сусрет 
свим захтевима. Чист ваздух и природа одувек красе Златибор и 
имају лечилишни значај, а сада су ту и савремени хотелски 
садржаји, попут ''Quantum velnesа'' у хотелу ''Букет'', осмишљени 
у корист здравља гостију ове планине.
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Одржан 40. Сабор ловаца СрбијеОдржан 40. Сабор ловаца Србије
На Златибору  је 19. и 20. фебруара одржан 40. Сабор ловаца Србије. Око 300 учесника окупила је ова ловачка манифестација, на 
којој су првог дана организована такмичења у гађању покретне мете вука, непокретне мете срндаћа, глинених голубова и 
непокретне кружне мете. Ту је у ловачком вишебоју најбољи био Александар Чумић из Чајетине. Другог саборског дана одржана 
је традиционална хајка на вука, а пробани су и разни ловачки специјалитети, попут неизоставног гулаша од дивљачи за чију 
припрему сваки ловац има свој тајни рецепт.

Мобилна апликација 
за Ски центар ''Торник''

 

Мобилна апликација 
за Ски центар ''Торник''

 
Јавно предузеће ''Скијалишта Србије'' направило је нову 
званичну мобилну апликацију намењену посетиоцима 
домаћих ски центара, међу којима је и Ски центар 
''Торник''. Захваљујући овој апликацији може се 
једноставно и брзо доћи до потребних информација о 
скијашким инсталацијама, раду жичара, стању на стазама, 
ски путевима. Она, такође, омогућава да корисници 
приступе веб камерама, као и другим важним подацима о 
раду и дешавањима у Ски центру ''Торник''. Ту су и 
актуелне сервисне информације, званична обавештења са 
скијалишта, информације о ски картама, начину куповине, 
локацијама за њихово преузимање. Апликација нуди и 
информације о атракцијама Златибора, забавним 
садржајима, локацијама банкомата, паркинга и других 
служби. Бесплатно се може преузети са ''Плеј'' и ''Апп'' 
продавнице. Поред апликације, у Инфо центру Туристичке 
организације Златибор на Краљевом тргу постављен је 
уређај "Пик-ап бокс'' на коме се бесконтактно 
(скенирањем ваучера добијеног на телефону) могу подићи 
ски карте купљене преко веб шопа ''Скијалишта Србије''.
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Промо видео о златиборској зимској бајци

 
''Изабери своју бајку – Златибор зима 2022.'' назив је новог промо видеа који се може погледати на званичном Јутјуб каналу 
Туристичке организације Златибор. Поводи су овдашња сунчана зима са довољно снега за зимска уживања и одлична 
посећеност ''златне планине''. Ту се сликом и звуком верно дочарава ово годишње доба на Златибору и потенцијалним 
туристима приближавају многе активности које су им на располагању. Представљени су садржаји Ски-центра ''Торник'' до кога 
се може стићи у и кабини ''Голд гондоле'', скијалиште Обудовица са великим бројем малишана и рекреативаца који уживају у 
чарима зимске идиле, као и скијалишта и санкалишта у Дино и Авантура парку, код школе на Златибору и поред Краљеве чесме, 
те друге могућности за активан зимски одмор на најпосећенијој планини Србије.

Наши нордијци успешни на 
првенству Србије у Тић Пољу
Наши нордијци успешни на 

првенству Србије у Тић Пољу
Такмичарска сезона на Златибору, традиционално добром домаћину смучарских трка, заокружена је дводневним 
Првенством Србије у нордијском скијању, одржаном  9. и 10. марта у Тић пољу у организацији Смучарског клуба 
"Златибор". Окупило се 97 учесника из седам клубова Србије, БиХ и  Аргентине. Управо је Аргентинац Матео Сума 
победио у оба дана у сениорској конкуренцији. Код дама улогу фаворита оправдала је наша репрезентативка Ања Илић 
са Златибора.

Током два дана трке су се возиле и у категоријама цицибана, пионира и омладинаца, у две дисциплине. Локални 
клубови "Звезда и "Златибор" били су најуспешнији у млађим категоријама. Највреднији резултат остварио је Ђорђе 
Пауновић који је постао сениорски првак Србије. Златибор је препознатљива дестинација за нордијско скијање код нас, 
а према речима председника Смучарског клуба "Златибор" Дарка Ђуровића, у плану је изградња савременог смучарског 
и биатлон центра на Тић пољу.



Изложбе у Културном центру ЗлатиборИзложбе у Културном центру Златибор

Дела Милића од Мачве у сталној поставци

Галерија Културног центра Златибор, у којој су се разноврсне 
уметничке изложбе ређале током прошле и ове године, сада има и 
прву сталну поставку. У делу галеријског простора овде је 
постављена стална изложба дела Милића од Мачве (Милић 
Станковић 1934.-2000.), једног од наших најпознатијих уметника 20. 
столећа, који је некад радо боравио и стварао на Златибору 
(седадмдесетих је на овој планини направио атеље у виду необичне 
куле). Посетиоци изложбе имају прилику да виде шест изложених 
дела Милића од Мачве, која су власништво општине Чајетина. У 
оквиру поставке налазе се слике рађене техником уља на платну, с 
приказаним златиборским мотивима. Четири слике су из 
приближног периода, настале од 1993. до 1997. (урамљене ове 
године), а две старије (изложене у оригиналним рамовима) су из 
1975. и 1983. године.

Повратак Каплана на излагачку сцену

Изложба графика ужичког уметника и професора цртања Драгољуба 
Каплановића Каплана, који је деценијама активан у ликовном 
животу али ретко излаже, била је отворена у галерији Културног 
центра Златибор од 17.фебруара до 3.марта. Ова поставка, с делима 
из циклуса ''Белешке пролазника'', представља повратак Каплана на 
излагачку сцену након две деценије. Отварање те изложбе било је 
врло посећено, а говорила је историчарка уметности Катарина 
Доганџић Мићуновић, врстан познавалац уметниковог 
стваралаштва. – Из овог дела, поред изричитости и дубине 
хришћанске поуке, помаља се и сећање на доба анимизма (на шта, 
између осталог, неодољиво асоцира слика индијанског поглавице 
загледаног у меандре реке), што чини јединствен, сложен уметников 
поглед на свет. Ова изложба је заправо Капланов пут, на коме је 
водич вера у сопствену мисију, као једини начин да се савлада 
неизвесност тог пута –  истакла је Катарина, док се Каплановић 
посетиоцима изложбе обратио рецитујући Микеланђелов сонет, 
који му је звезда водиља кроз уметнички рад.

Слике и рукотворине Станића и Јоксимовића

Изложба слика и рукотворина Ђорђа Станића и Божидара 
Јоксимовића отворена је у галерији Културног центра Златибор 
4.марта. О стваралаштву двојице уметника на отварању је говорила 
академска сликарка Весна Петровић. Ђорђе Станић је сликар из 
Ужица, чија уља на платну оживљавају лепоту села и градова 
западне Србије. ''Покушавам да сачувам од заборава исконску 
западну Србију, онаква каква је, пуну традиције, сву скривену у 
неким процепима живота и природе'', каже Станић. Божидар 
Јоксимовић рођен је у косјерићком селу Скакавци, ради 
рукотгворине топлих боја, а уједно и слика теме с религиозним 
мотивима и сеоским кућама из којих одише људска блискост и 
породичне вредности. Ова изложба отворена је до краја марта и 
може се погледати радним данима од 10 до 17 часова.
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НОВА ДИМЕНЗИЈА ГАСТРОНОМИЈЕ
У РЕСТОРАНУ ''KALEM BY ZAK''

НОВА ДИМЕНЗИЈА ГАСТРОНОМИЈЕ
У РЕСТОРАНУ ''KALEM BY ZAK''

Ресторан ''Kalem by Zak Mountain Concept'' смештен је у самом центру 
Златибора, поред главног трга и златиборског језера. Налази се у 
склопу новоотвореног планинског ризорта ''Zla�bor Mountain Resort 
& Spa'', а своја врата за посетиоце отворио је још средином 2021. 
године.

Ово освежење на гастрономској мапи Златибора део је чувеног 
новосадског бренда, који већ дуго ужива велико поверење гостију из 
овог града. Концепт ресторана заснива се на најквалитетнијим 
локалним намирницама, смелим комбинацијама и најмодернијим 
начинима припреме.

Рецепти неких од највећих кулинарских стручњака у региону 
прилагођени су новом поднебљу и захваљујући знању, искуству и 
богатој понуди локалних намирница створени су аутентични 
специјалитети који освајају већ на први залогај.

Сувим зрењем до најукуснијег меса

Из богате гастрономске понуде издвајају се чувени ''Dry age'' 
специјалитети. ''Dry age'' или суво зрење представља традиционалан 
начин третирања говеђег меса, где најквалитетнији комади говедине 
сазревају у комори у контролисаним условима и до 45 дана. 
Процесом сазревања говедина губи око 15 процената укупне тежине, 
па је и арома знатно концентрисанија. Друга промена огледа се у 
промени саме текстуре. Природни ензими разбијају везивно ткиво у 
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мишићу који се опушта, што на крају доводи до много нежније 
и мекше текстуре меса.

Оптимално зрео и изванредно припремљен комад меса 
очарава сва чула госта и одводи га у потпуно нову димензију 
гастрономије. Пуноћа укуса и неодољива мекоћа својествена 
искључиво сувом зрењу осваја већ на први залогај, а јело ће се 
готово сигурно одмах наћи на врху листе омиљених.

Чоколадни листићи идеалан избор

''Kalem by Zak Mountain Concept'' своје госте је освојио и 
преукусним, јединственим дезертима. Најчешћа препорука 
ресторана су чоколадни листићи. Нежни и укусни листићи 
чоколаде, употпуњени аутентичним домаћим кремом од 
индијског ораха и беле чоколаде, са киселкастом аромом 
сорбеа од боровнице, идеалан су избор за све оне који воле да 
испробају нешто ново и другачије.

Љубитеље доброг вина обрадоваће вест да ''Kalem by Zak'' 
поседује богату винску карту која садржи неке од 
најцењенијих домаћих и иностраних етикета.

Модерним приступом традиционалној кухињи створен је 
посебан концепт који је за кратко време освојио срца 
посетилаца Златибора и постао омиљено место дружења и 
сусрета.

Захваљујући врхунској услузи, добро провереној рецептури и 
идеалној локацији са које се пружа непроцењив поглед на 
језеро, ''Kalem by Zak Mountain Concept'' постао је редовна 
станица свих оних који желе да уживају у пријатном амбијенту 
и врхунској храни.
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''КОНАК ЗЛАТИБОР'' 
– СПОЈ ЛУКСУЗА 
И ТРАДИЦИЈЕ
У СРЦУ ПРИРОДЕ

 

''КОНАК ЗЛАТИБОР'' 
– СПОЈ ЛУКСУЗА 
И ТРАДИЦИЈЕ
У СРЦУ ПРИРОДЕ

 

Смештен у срцу природе, апарт хотел 
''Конак Златибор'' представља луксузни 
смештај на Златибору који својим гостима 
обезбеђује угодан боравак далеко од 
урбане гужве. ''Пружите свом здрављу 
преко потребно време у природи, на 
чистом планинском ваздуху, ослободите се 
стреса и удахните свом телу нову енергију'', 
поручују гостима из овог модерног 
хотелског здања.

Амбијент ''Конака Златибор'' уређен је са 
циљем да пружи мир, а уједно испуни све 
захтеве које поставља савремено доба. 
Овај хотел представља спој луксуза и 
традиције обједињених у савременом 
здању по узору  светске хотеле.
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Удобан смештај и топлина дома чине препознатљивим 
апартмане хотела ''Конак Златибор''. Они задовољавају 
потребе и укус свих гостију. Боравак у апартманима 
хотела пружа потпуни угођај и осећај комфора, отуда 
овде гесло ''Комфор без компромиса''. У понуди је шест 
типова апартмана различите величине који могу угостити 
различит број посетилаца. Апартмани за издавање су 
опремљени инвентаром потребним за свакодневно 
функционисање.

Поред савремено опремљених смештајних јединица, 
додатну лепоту уживања пружају и кулинарске 
уметности, укуси који остављају без даха. У оквиру 
хотела налази се ресторан који представља спој 
традиционалних и светских кулинарских атракција на 
једном месту. Располаже великим избором различитих 
јела припремљених умећем најбољих српских кувара.

Ресторан пружа услуге доручка и вечере на принципу 
шведског стола, а ручак је ''a la carte''. На менију 
ресторана ''Конак'' налази се најразличитија понуда јела 
и пића, при чему је нагласак стављен на домаћу кухињу и 
несвакидашња интернационална јела. Прави хедонисти 
и љубитељи врхунских вина у ресторану хотела ''Конак'' 
могу затећи изобиље домаћих вина из фрушкогорских 
винограда и луксузних из подрума са севера Италије.

Хотел нуди и додатне садржаје који употпуњују боравак 
гостију. Велнес и спа центар хотела ''Конак'' пружа широк 
асортиман услуга и могућности за одмор и релаксацију. 
Из понуде спа центра на располагању су парно купатило, 
сауна, затворени базени и ђакузи, тепидаријум, а 
доступне су и различите врсте масажа. Поред ових 
погодности у склопу велнес и спа центра се налази и 
теретана, доступна свим гостима хотела.

За све који су у могућности да преселе своју канцеларију, 
споје лепо и корисно, ту је и конференцијска сала, 
погодна за организовање састанака и пословних 
окупљања у хармоничном и удобном окружењу на 
планини.

Апарт хотел ''Конак Златибор'' у свом склопу има дечју 
играоницу намењену деци узраста од две до десет 
година. Док одрасли уживају у разговорима, пословном 
или породичном ручку, малишани се овде могу 
забављати у друштву својих вршњака. Играоница хотела 
опремљена је савременим реквизитима који испуњавају 
високе безбедносне стандарде.

Гости не крију задовољство боравком у овом хотелском 
објекту и многи долазе поново. А домаћини с правом 
истичу да је хармонија јединственог комфора, 
кулинарске уметности, пријатног амбијента и 
квалитетног садржаја у срцу природе створила идеално 
место за одмор – апарт хотел ''Конак Златибор''.
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КАЧАМАК ОД СИРОТИЊСКОГ ЈЕЛА
ПОСТАО ДЕЛИКАТЕС

КАЧАМАК ОД СИРОТИЊСКОГ ЈЕЛА
ПОСТАО ДЕЛИКАТЕС

Качамак наш насушни, здраво јело предака, одолева и у ово 
доба пред налетима кулинарских новотарија и ''фаст фуда''. У 
златиборском крају понекад га, зачињеног белим мрсом 
(зрелим кајмаком и сиром), својим укућанима спремају 
искусне домаћице, а ево га и у јеловницима појединих 
ресторана и хотела. С тим што је на овом подручју углавном 
направљен од белог кукурузног брашна, самлевеног од 
малих клипова брдског кукуруза.

Сматрали су качамак некад ''сиротињском'' храном, бежали 
од њега, проје и оскудице са села у градове. Али преокренуло 
се: дојадили људима месо, роштиљ и хамбургери, заситили 
се конзервисане и дуготрајне хране из маркета, па неретко 
траже проверена стара јела. Качамак је, потврђују угоститељи 
све посећенијег Златибора, постао деликатес, популаран и 
међу младима који откривају некадашње укусе. Нуде га овде 
и елитни хотели.

Има златиборских ресторана који спремају само 
традиционална јела: качамак од кукурузног или хељдиног 
брашна, проју, пите од домаћих развучених кора, попару, 
чорбу од зеља, лепиње, домаће кисело млеко... Могу на томе 
да зараде, привлаче не само домаће него и туристе из 

света.ционалним јелима, служеним у музејској крчми, 
уживају и посетиоци Музеја ''Старо село'' у Сирогојну. Овде 
кустоси подсећају да се у давна времена до качамака и проје 
лако долазило, јер је бели кукуруз увек добро рађао у овим 
посним брдима. Генерације брђана одрасле су на тој 
скромној храни.

Али сиромашно село временом је напредовало, а напредак 
доноси и већу употребу пшеничног хлеба и меса. Тада на 
трпезама качамак губи значај, мада с њих никад није сасвим 
нестао. У новије време се враћа, поборници здраве хране га 
све више траже.

О томе како се припрема добар качамак нашег краја има 
разних записа. Један из седамдесетих година прошлог века 
објавио је недавно Предраг Ковачевић на свом сајту 
''Ужичанствено''. Сећа се да је тада са стрицем отишао у 
некадашњу Анкину кафану, поред старог златиборског пута 
код Беле Земље, где се у то време, пише он, спремао најбољи 
качамак. Овде су га у сласт појели, а Предраг је својим 
диктафоном, једним од првих овдашњих тог доба (са аудио 
касетом, купљен у Трсту), снимио речи куварице у кафани и 
њен посебан рецепт за ''најбољи качамак''.

И З  П РО Ш Л О СТ И  ЗЛ АТ И Б О РА
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Некадашња Анкина кафана поред златиборског пута



– Ми га овде припремамо према старинском рецепту, од 
белог кукурузног брашна млевеног у воденици поточари. За 
мању количину качамака у већу посуду ставим литар и по 
воде те соли по укусу. Воду пустим да проври. Додам 
кукурузно брашно које не мешам, оно треба да остане на 
површини воде као купа. У средини те купе од брашна 
направим варјачом рупу и пустим да лагано ври од 20 до 30 
минута. Важно је да воде буде довољно, да јело не загори. 
Брашно се кува и постепено смањује, а кад га нестане с 
површине онда качамак почињем да мешам. Пошто буде 
готов, качамак пребацим на посебну даску, на којој се и 
служи. Сече се на комаде концем или дрвеним ножем. Ми 
га овде у кафани служимо на разне начине: преливеног 
млеком и посољен, или са сиром и кајмаком, некад све то 
помешано – казивала је куварица у Анкиној кафани с 
пролећа 1977. године.

Применити ово у данашње време није лако: воденице 
поточаре више не раде, сменили су их модерни млинови. 
Али се добро бело кукурузно брашно још може наћи код 
сеоских домаћина, па и на појединим тезгама пијаца у 
нашем крају. Белог мрса, да се качамак зачини, има у 
продаји – само треба одабрати прави.

И З  П РО Ш Л О СТ И  ЗЛ АТ И Б О РА
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