
П о с е т и т е  н а с  :
w w w . z l a t i b o r . o r g . r s

Б р о j  2 2  |  о к т о б а р  2 0 2 2 .

Е лек т р онск е  новине
Т У Р ИС Т ИЧК Е  ОР ГА НИЗА ЦИ jЕ

З Л АТ И Б О Р
ЗЛАТИБОР РАЈ

ЗА ВРСНЕ ФОТОГРАФЕ

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ,
НОВИ РЕФЛЕКТОРИ,

УДОБНИЈИ СМЕШТАЈ
У ТРК ''ЗЛАТИБОР''

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ,
НОВИ РЕФЛЕКТОРИ,

УДОБНИЈИ СМЕШТАЈ
У ТРК ''ЗЛАТИБОР''

ХОТЕЛИ 
ЗЛАТИБО

РА

''КРАЉЕВИ
КОНАЦИ'' 

ОТМЕНИ ГОСТИ
ПРВОГ ХОТЕЛА

''КРАЉЕВА ВОДА''

ОТМЕНИ ГОСТИ
ПРВОГ ХОТЕЛА

''КРАЉЕВА ВОДА''



З Л АТ И Б О Р

2. w w w. z l a t i b o r. o r g . r s

У ВОД Н И К

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД ЗА
БУДУЋНОСТ ТУРИЗМА ЗЛАТИБОРА

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД ЗА
БУДУЋНОСТ ТУРИЗМА ЗЛАТИБОРА

 „Теорија без праксе је мртва, 
а пракса без теорије слепа“                                                                                                                    
                                                               
Протагора

Угоститељско-туристичка школа из 
Чајетине се бави образовањем 
ученика у подручју рада 
трговина-угоститељство и туризам. 
Велики значај посвећује реализацији 
практичне наставе која се изводи у 
школским кабинетима и објектима 
туристичке привреде Златибора и 
целог краја.

Стручна лица из привреде своје богато вишегодишње 
искуство преносе на наше ученике, препознају младе 
таленте који, захваљујући стеченим позитивним 
радним навикама, добијају предност приликом 
запослења. Велики број наших ученика после 
завршеног школовања наставило је рад у објектима 
као стално запослени.

Добро организована пракса ће сигурно изнедрити 
квалификован и мотивисан кадар који ће одговорити 
захтевима привреде у будућности. Са таквом праксом 
ученици ће проширити своја знања и вештине, 
повећати интересовање за даљим усавршавањем и 
оспособити се за самосталан рад у професији којом ће 
се бавити.

Школа образује и ученике по дуалном образовању 
(конобари, кувари, кулинарски техничари). Дуално 

образовање је модел средњег 
стручног образовања у оквиру 
кога се знање стиче и у школи и 
код послодавца. У зависности од 
образовног профила за који се 
ученик определи, већ у првом 
разреду почиње учење кроз рад 
. Учењем кроз рад ученици 
усвајају практична и 
применљива знања у реалном 
радном окружењу. Образовање 
се одвија на релацији Школа- 
послодавац- Привредна комора.

Информације се могу наћи на 
h�ps://mpn.gov.rs/ves�/vodici-kroz-dualno-obrazo-
vanje-za-skole-ucenike-i-roditelje-i-kompanije/
У овој школској години Угоститељско-туристичка 
школа је верификована за образовање одраслих и  
признавање претходног учења. То је алтернативни 
начин за стицање квалификација за оно што неко 
већ зна, а што је научио ван формалног 
образовања. Школа је верификована за 
признавање претходног учења за стицање 
квалификације у целини – КУВАР, као и 
појединачних занимања: помоћник кувара, 
роштиљ мајстор, кувар посластица, дијететски 
кувар и бродски кувар.

 Цео поступак,од пријаве кандидата до издавања 
исправе траје најдуже три месеца. Све 
информације се могу добити у школи или сајту 
школе.

Јелена Марић
директорка Угоститељско-туристичке школе 
из Чајетине
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ФОТОГРАФИЈА У Т УРИЗМУ ДОБИЈА НА ЗНАЧАЈУ

ЗЛАТИБОР РАЈ
ЗА ВРСНЕ ФОТОГРАФЕ

Подручје Златибора једно је од најчешће фотографисаних код нас. Друштвене мреже и медији препуни су слика језера 
у центру, призора из кабине гондоле, са стаза за шетњу, из забавних паркова, лепота простране висоравни и 

четинара у свим годишњим добима... Готово да нема туристе који својим мобилним телефоном или фотоапаратом 
није сликао ове пределе и атракције.

То масовно фотографисање, наравно, доприноси широкој промоцији златиборских лепота. С тим што је за туризам 
ове планине итекако значајан и рад професионалних фотографа  у представљању Златибора. Врсни мајстори 
фотографије често умеју да овековече праве вредности ''златне планине''. Њихови висококвалитетни снимци 

трајно остају као верно сведочење о једном периоду најпосећенијег планинског центра Србије. 
Ти мајстори овде свуда налазе теме и надахнућа, па за Златибор кажу да је рај за фото зналце. Неке од најуспешнијих 

у том послу, уз њихове професионално урађене слике златиборског краја, представљамо у овом броју.   
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Златиборски мотиви 
три деценије Мартина 

привлаче
 

Овековечио је фотоапаратом најлепше пределе Србије, 
својим изузетним умећем свуда сликао природу, људе, 
догађаје. Радо фотографише и Златибор, ова планина увек 
му је инспирација. Тај мајстор фотографије, чије слике 
Златибора и овде представљамо, зове се Мартин Цандир и 
иза себе има импресивну професионалну каријеру.
   
Мартин је рођен 1958. у Новом Саду, завршио је средњу 
Уметничку школу ''Богдан Шупут''. Фотографијом се бави од 
1974. године. Као фоторепортер и уредник фотографије 
радио је од 1981, до 1991. у дневном листу ''Дневник''. 
Након тога је самостални уредник фотографије у 
часописима ''Риборевија'', ''Еликсир'', ''Лепота и здравље'', 
''Топ спид'', ''Вреле гуме'', ''Свет пића'', ''Вино фино'', 
''Ловачке новине'', ''НС спорт'' и другим.
 
Објавио је Цандир више од 200 разних публикација, 

ФОТОГРАФИЈА У Т УРИЗМУ ДОБИЈА НА ЗНАЧАЈУ
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монографија, књига, омота ЦД-а, као и позоришних 
плаката ''Звездара театра'', Народног позоришта у 
Београду, Српског народног позоришта у Новом Саду и 
других театарских кућа.
 
Имао је више од 100 самосталних и око 200 групних 
изложби у земљи и иностранству. Прошле године је, 
рецимо, уприличио изложбу о популарном фестивалу 
''Тамбурица фест'', тада је више од 100 његових 
фотографија било постављено у излозима бутика, 
кафића, продавница, посластичарница (радио је и 
изложбу о Звонку Богдану, барду тамбурашке музике). 
Члан је Удружења самосталних уметника Србије, Секције 
за фото дизајн у Удружењу ликовних уметника, Ликовног 
круга ''Петроварадинска тврђава'', оснивач ''Центра за 
фотографију''. Добитник је награде за фотографију 
''Златно око'', ''Златно перо привреде'' и низа других 
признања. Сврстан је у ред најбољих фотографа у Србији.
 
Рекао нам је да Златибор фотографише више од 30 
година. – То је заиста ужитак, ова планина препуна је 
изузетних мотива за фотографисање. Посебно је 
задовољство снимање природе Златибора. Није имало 
смисла поћи на море у Црну Гору, а не остати макар један 
дан на Златибору, ако не и дуже. Снимао сам овде сва 
четири годишња доба и сваки пут су исти призори 
другачији. На мојим фотографијама се може видети како 
се Златибор из године у годину мења, а ипак задржава 
оне своје праве вредности. Иначе, спремам монографију 
Златибора, биће ту врло занимљивих фотографија – каже 
Мартин Цандир.

ФОТОГРАФИЈА У Т УРИЗМУ ДОБИЈА НА ЗНАЧАЈУ
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Борови, колибе и 
нетакнута природа 

као фото 
инспирација

 
Милош Караклић (66) из Севојна један је од 
уважених фотографа нашег краја, у свету препознат 
као успешан у том послу. Он је искусни стваралац 
кога Златибор такође привлачи (као и други 
упечатљиви пејзажи западне Србије, где су његови 
снимци препознатљиви). Почео је да се бави 
фотографијом још 1975. године, тада углавном 
необавезно.
 
– Могло би се ипак рећи да мој озбиљан приступ 
фотографији датира из 2017. године. Да би већ од 
2019. наступио и на првим конкурсима, како 
домаћим тако и иностраним. Долазе и прве медаље 
и дипломе са конкурса. Првим наградама, жељан 
успеха, добијам ветар у леђа – прича нам Милош.

У септембру 2020. године, након фотографисања 
низа пејзажа овог округа, у Бајиној Башти приређује 
своју прву самосталну изложбу фотографија под 
називом ''Светлописи западне Србије''. Године 2021. 
постаје члан Фото клуба Београд, где упознаје праве 
заљубљенике у фотографију. У том фото клубу 
испунио је потребне услове и стекао излагачко 
звање ФА 2 Фото савеза Србије. У овој години добио 
је од ФИАП-а (Међународног савеза фотографске 
уметности) звање АФИАП.
 
За ових неколико година озбиљног бављења 
фотографијом Караклић је освојио велики број 
медаља на домаћим и страним фото конкурсима, 
као и преко 200 диплома. Међу свим добијеним 
медаљама, како каже, највреднијим сматра 
ФИАП-ове златне. За 2021. годину нашао се међу 10 
најбољих излагача у Србији.
 
– Претежно сликам пејзажну фотографију. На мојим 
фотосима могу се наћи пејзажи са Златибора где је и 
сада нетакнута природа, где се још увек може 
видети буђење новог дана, излазак сунца, као и 
залазак сунца. Инспирација су ми старе колибе, још 
понегде сачуване, као и стари борови што пркосе 
ветровима и хладним зимама. Ту су још и 
занимљиве дестинације Стопића пећина, водопад у 
Гостиљу и лепоте Торника – истиче врсни фотограф 
Милош Караклић, чије поједине слике приказујемо.
 

ФОТОГРАФИЈА У Т УРИЗМУ ДОБИЈА НА ЗНАЧАЈУ



7.w w w. z l a t i b o r. o r g . r s

ФОТОГРАФИЈА У Т УРИЗМУ ДОБИЈА НА ЗНАЧАЈУ
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Сирогојно у 
објективу Петра 

Оторанова
Један од цењених фотографа свог времена, 
заљубљеник у сеоске пределе Златибора, био је 
Петар Оторанов (1927.-1997.), врсни 
фоторепортер листа ''Политика''. Он је свим 
срцем волео ''златну планину'', а посебно 
Сирогојно и Музеј на отвореном ''Старо село''. 
Богата је његова фото заоставштина призора 
Сирогојна, плетиља, старих здања, изложби и 
првих презентација ''Старог села''. Све с 
црно-белим фотографијама, по чему је био 
познат. 

Такво његово дело било је повод да се недавно 
важан јубилеј Музеја ''Старо село'', три деценије 
постојања, обележи отварањем изложбе под 
називом ''Тридесет година касније – фотограф 
Петар Оторанов''. Приказана је јединствена 
лепота црно-белих фотографија у овом времену 
кад је свет дигитални и колористички. Овде су 
документарни фотоси Оторанова који сведоче о 
стварању ''Старог села'', уметнички из ликовне 
збирке музеја, призори људи и предела из 
приватних фондова. У којима је овај фото 
мајстор са наглашеном једноставношћу успео да 
украде најлепше моменте датог времена. Тако је 
омиљени Пера овде фотографисао, да би, 
доносећи слику, својим војвођанским нагласком 
често казао: ''Изволте, лепе моје!''.
 
О Оторанову, свом пријатељу и колеги, на 
отварању изложбе је говорио уметнички 
фотограф Радован Баја Вујовић, кога је увек и 
изнова фасцинирало Перино широко знање о 
фотографији и уметности. – Сматрао је да је 
црно-бело сама суштина фотографије. Имао је 
савршено знање фотографског заната који му је 
користио у надоградњи његових уметничких 
фотографија. Доласком у Сирогојно, са којим је 
везу градио годинама и где се осећао као свој на 
своме, направио је безвременске фотографије 
музеја на отвореном, плетиља, природе, људи 
нашег краја. Осећала се блискост између њега и 
снимљених мотива – рекао је Вујовић 
подсетивши да су, поред Сирогојна, 
незаборавне и Перине фотографије Дубровника, 
Плитвица, Ластова, изградње Храма Светог Саве, 
Гардоша, Опленца, Тршића, Новог Пазара и 
других вароши и предела.

ФОТОГРАФИЈА У Т УРИЗМУ ДОБИЈА НА ЗНАЧАЈУ



Златиборски брзи 
воз Илије Лазића

Међу хиљадама препознатљивих фотографија 
Златибора, некад и сад, једна се као симбол заиста 
издваја. То је фотос некадашњег кириџије с коњићем 
Тодора Гајовића Удовичића из Стубла са разгледнице 
''Златиборски брзи воз''. Аутор ове незаборавне 
фотографије, снимљене још 1934. године, је ужички 
фотограф Илија Лазић (1900.-1966.), Најпознатији 
фото сведок предратног времена у овом крају, чије 
се дело ни данас не заборавља.
 
– Илија је човек који је својим фотографијама први по 
''белом свету'' промовисао лепоту Златибора. 
Његова разгленица ''Златиборски брзи воз'' је једног 
сасвим обичног златиборског кириџију поставила на 
пиједастал заштитног знака туристичког Златибора. 
Данас ту, поред језера, масивна дрвена фигура 
''Златиборског брзог воза'' мами туристе да се 
фотографишу поред ње – пише на сајту 
''Ужичанствено'', уз детаље из Лазићеве биографије.
 
Од првих фотографија у својој 12. години, па све до 
1966. када је напустио овај свет, Илија их је направио 
десетине хиљада. Лета је проводио на Златибору, 
где је у камп приколици имао лабораторију одакле 
су разгледнице које је правио одлазиле у многе 
крајеве света. Његове фотографије су драгоцен 
извор података за туризмологе, етнологе, архитекте 
и историчаре. На њима је сачувао и призоре из 
свакодневног живота Златибораца, њихове послове, 
ликове, одећу од пртишта и сукна. Фотографије 
''Златиборски кувар'', ''Мужа оваца'', ''Ручак код 
Пржуља'' и друге постале су антологијске. 
Разгледница ''Златиборски брзи воз'' представила је 
Тодора Гајовића Удовичића, једног од последњих 
златиборских кириџија. Њен модел је временом 
постао симбол некадашњег доба и одавно ишчезлог 
занимања. 

Лазић је и у ратно доба био цењен фотограф, чак је и 
Тита заинтересованог за фотографију Илија учио у 
време Ужичке републике. После рата била је 
привилигија бити пријатељ председника државе, па 
је он постао ужички државни фотограф, сликајући за 
разне институције. Али и даље је имао своју фото 
радњу из предратног времена, где су прављене 
његове чувене слике. Остало је записано у музејској 
монографији о њему да ''Лазићево увек будно око и 
спремна камера (''лајка'') никад нису мировали. 
Забележио је многе људе и догађаје који су остали 
вечно на његовим фотографијама. То је врло вредан 
материјал за историју овог краја''.
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СОЛАРНИ ПАНЕЛИ,
НОВИ РЕФЛЕКТОРИ,
УДОБНИЈИ СМЕШТАЈ

У ТРК ''ЗЛАТИБОР''

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ,
НОВИ РЕФЛЕКТОРИ,
УДОБНИЈИ СМЕШТАЈ

У ТРК ''ЗЛАТИБОР''

Туристичко-рекреативни комплекс ''Златибор'' са својих 
10.000 квадрата површине гостима нуди низ смештајних, 
угоститељских, спортских и забавних садржаја.

У протеклом периоду овде се приступило обнови 
постојећих и изградњи нових садржаја. Почев од 
реконструкције соба на другом спрату, преко постављања 
нових економичнијих рефлектора у спортској дворани, 
изградње сале са 50 места за радионице и семинаре, 
новог вешераја, све до постављања соларних панела на 
крову. Такода је овај објекат у правом смислу речи постао 
енергетски самоодржив.

– Уз подршку општине Чајетина значајно је унапређена 
понуда овог комплекса. 
Недавно је завршена 
реконструкција 13 смештајних 
јединица које се налазе на 
другом спрату објекта, што 
нам је битно због све већег 
интересовања спортских екипа 
које код нас реализују своје 
припреме и такмичења. Већ 
током септембра 
Ту р и с т и ч к о - р е к р е а т и в н и 
комплекс ''Златибор'' угостио 
је неколико сениорских екипа, 
које су поред смештаја у новом 
руху имале и одличне услове 
за тренинге – изјавио је Никола 
Новаковић, директор ТРК ''Златибор''.

– Оно што је такође новина – наставља он – јесте да смо у 
спортској дворани поставили нове знатно економичније 
рефлекторе. Са жељом да заокружимо понуду комплекса 
недавно смо отворили и вешерај, који је на располагању 
итрећим лицима, а направљена је и једна сала (с 
могућношћу преграђивања) за семинаре и радионице, 
капацитета до 50 места.

Према Новаковићевим 
речима, свакако 
најзначајнија инвестиција 
коју су завршили је 
постављање соларних 
панела на крову комплекса. 
– Овој значајној инвестицији 
претходила је санација 
кровне конструкције 
дворане, на коју је 
постављено 500 киловата 
соларних панела. Сада 
објекат, поред своје воде, 
има и сопствену електричну 
енергију, што га чини 

енергетски ефикасним. То даље значи да ће трошкови 
функционисања комплетног објекта бити смањени на 
минимум – напомиње директор.

У оквиру Туристичко-рекреативног комплекса послује и 
модеран ''Спорт кафе'', у коме своје слободно време 
могу да проведу како гости комплекса, тако и сви 
становници и посетиоци Златибора, уживајући у богатој 
понуди пажљиво одабраног менија, независно од 
пансионског дела понуде.

УЛАГАЊА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА У СПОРТСКИ ТУРИЗАМ
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Директор Новаковић најављује да је у 
наредном периоду у плану изградња спа 
центра, пре свега за потребе спортиста, а који 
ће моћи да користе и комерцијални гости: – 
Планирана је и адаптација и санација соба на 
трећем спрату, што је значајно већи подухват 
од овог што је недавно завршен. Смештај 
задовољава највише стандарде, па су 
смештајни капацитети константно попуњени. 
Већ сада постоје резервације за наредну 
сезону, како зимску тако и летњу.

Туристичко-рекреативни комплекс је од 16. 
октобра поново домаћин Регионалне АБА 2 
кошаркашке лиге. – У сарадњи са нашим 
шампионским клубом КК ''Златибор Голд 
гондола'' и ове године ћемо бити једини 
домаћин два балон такмичења АБА 2 лиге, 
коју су наши момци прошле године и 
освојили. Први балон је у октобру, а други у 
новембру када ће Златибор поново бити 
домаћин најбољим екипама из држава 
региона. Све поменуто је још један показатељ 
да можемо да одговоримо свим захтевима 
гостију – закључује Никола Новаковић.

 



''Златиборске шетње'', које спроводе Светлана 
Благојевић и Слободан Мићуновић са искусним 
тимом водича, су забавно-рекреативни програм 
шетњи кроз природу Златибора. Ако дођете на једну 
од најлепших, најатрактивних планина у Србији, која 
је уједно и ваздушна бања са идеалном просечном 
надморском висином од 1.000 метара где се 
организам брзо прилагоди тој надморској висини, 
ако желите да пробате специјалитете нашег краја или 
упознате природу Златибора, а не усуђујете се сами 
да истражујете, онда су ''Златиборске шетње'' 
идеално решење за вас.

Са ''Златиборским шетњама'' упознаћете најлепше 
делове Златибора, шетаћете најлепшим шумама, 
ливадама, пропланцима, освојићете врхове ''златне 
планине''. Лагана шетња, излет, боравак на чистом 
ваздуху, повезивање са природом и њеним звуцима 
доноси ослобађање од стреса, губљење вишка 
килограма, стицање кондиције. После сваке шетње 
осећаћете се боље, срећније, раздраганије, 
задовољније, вратиће вам се енергија, а то све 
доприноси бољем функционисању целог организма. 
И не само док сте на Златибору и шетате 
''Златиборским шетњама'', већ и касније, након што 
се вратите кући.

– Овим програмом љубитељима природе и здравог 
начина живота приближавамо аутентичне лепоте 
Златибора. Његове ливаде, пашњаци, шуме, 
пропланци и видиковци, као са разгледница, 
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надохват су руке, а да многимато није познато. Вођени жељом 
да заинтересованим посетиоцима пружимо прилику да 
упознају много више од урбане зоне и комерцијалних садржаја, 
одлучили смо да организујемо шетње-излете до различитих 
локација на Златибору и да се успут упознајемо, забавимо и 
откривамо скривене лепоте ''златне планине''. Ту смо да вас 
водимо, ослушкујемо ваш ритам, и покажемо зашто су групне 
шетње занимљиве. Ђонови наших патика су небројано пута, 
током професионалних и приватних активности, прошли 
сваком златиборском ливадом, шумском, сваким 
златиборским врхом и то по свим временским условима! 
Имамо много искуства, прешли смо доста километара, а 
највише од свега се одликујемо  енергијом и спремношћу да 
вам помогнемо да унапредите своје здравље, забавите се, 
дружите и понешто научите – истичу у овом тиму.

Све активности су организоване тако да свака здрава одрасла 
особа може да их реализује без већих проблема. – У првом 
плану нам је дружење, забава и рекреација, а никако 
такмичење, осим у хумору и позитивном расположењу.  Ми 
водичи смо познаваоци предности физичких активности и 
правилне исхране, спремни да поделимо своја знања и 
упутимо корисне савете.

Шетње се у већини случајева реализују на шумским стазама и 
ливадама, где се на најбољи могући начин користе својства 
специфичне златиборске микроклиме и чистог планинског 
ваздуха. Дистанце које се прелазе у просеку су дуге између 
четири и осам километара, трају између 90 и 120 минута. Ово је 
информација о просечној шетњи, али има и оних које су 
прилагођене шетачима, у оквиру врсте шетње за коју се 
пријавите.

– Детаљи и руте планираних шетњи се објављују на 
друштвеним мрежама  (h�ps://www.instagram.com/zla�borske-
setnje/).За сва питања и информације можете нас контактирати 
путем фејсбука, инстаграма, вибера и вотсапа. Важно је да сви 
који шетају ''Златиборским шетњама'' имају адекватну и удобну 
одећу и обућу, а ми предлажемо и да се консултујете са својим 
лекаром о томе да ли сте спремни да прихватите жељене 
изазове.

Научно је доказано да ходање изазива позитивне емоције, да 
утиче на то да се ослободимо стреса, растеретимо брига и да 
помаже у скидању сувишнихкилограма. Ходање изазива 
радост, полет и енергичност, посебно ако се одвија у природи, 
на чистом ваздуху. Још је већа добит ако се хода у групи, када 
имамо прилику да се упознајемо и повезујемо са другим 
људима.

– Наш мото је: здравље-забава-рекреација. Ако и ви тежите 
овоме, дођите да шетамо заједно! – поручују Цеца и Слобо са 
сарадницима.

Детаљније о ''Златиборским шетњама'' на: 
h�ps://zla�borskesetnje.rs/
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''Песничке ватре златиборске'' у славу Молијера

У знаку 400 година од рођења Молијера протекле су девете ''Песничке 
ватре златиборске'', одржане 9. октобра на Златибору. Овогодишњи 
добитник Повеље ''Песничких ватри златиборских'', коју за књижевно дело 
истакнутом ствараоцу додељује општина Чајетина, је српски писац 
Владимир Пиштало. Он је ватру ове манифестације запалио на Шуматном 
брду код златиборског споменика. Након тога програм је настављен у 
Културном центру Златибор, где је примио Повељу коју му је уручио 
председник СО Чајетина Арсен Ђурић. – Манифестација ''Песничке ватре 
златиборске'' одржава се већ девети пут и с поносом могу да истакнем да 
смо претходних, као и ове године, имали част да угостимо најзначаније 
писце из Србије и окружења. Желим да кажем да је Повеља отишла у праве 
руке и да сам поносан што ће она наћи место међу бројним наградама и 
признањима које је господин Пиштало већ примио – истакао је Ђурић, 
честитајући добитнику у име општине Чајетина и свих њених грађана. 
Публика је овом приликом могла да чује одабране целине Пишталових 
књижевних дела које је читао глумац Слободан Љубичић, а новинар и 
публициста Небојша Грујичић приближио је лик и дело овогодишњег 
добитника. Пиштало се захвалио на указанај части, па за публику говорио о 
о  Молијеру, својим књигама, књижевнику Иву Андрићу и о свом погледу на 
живот. Поменути су и ствараоци Душко Радовић и Васко Попа, рођени пре 
100 година: Слободан Љубичић читао је Радовићеве афоризме, а 
водитељка програма Марија Јеремић рецитовала стихове изпесме ''Врати 
ми моје крпице'' Васка Попе. Затим је Молијеру у част изведена представа 
''Жорж Данден'' Позоришта ''Бора Станковић'' из Врања. Организатори 
манифестације су општина Чајетина, ТО Златибор и Удружење 
''Међународни фестивал спортског филма Златибор''.

Светски дан туризма обележила
и Туристичка организација Златибор 

Туристичка организација Златибор придружила се манифестацији 
обележавања Светског дана туризма који је ове године обележен 25. 
септембра на Ади Циганлији у Београду. Град Београд, Секретаријат за 
привреду и ЈП ''Ада Циганлија'' као домаћини, уз подршку ЈКП ''Београдске 
пијаце'' и других партнера организовали су ову презентацију туристичке 
понуде Аде, као и целе Србије. Излагачи су били ТО Београда, ТО Војводине, 
ТО регије Западна Србија у оквиру које је наступила и Туристичка 
организација Златибор, Дунавски центар за компетенцију, Музеј илузија и 
ЈП ''Ада Циганлија''. Такође, представили су се и чланови Националне 
асоцијације за старе и уметничке занате и домаћу радиност ''Наше руке'', 
који су деци и младима приредили радионице традиционалних и старих 
заната. Посетиоци манифестације могли су уживати у богатом музичком 
програму, док су на великом екрану централне бине емитовани 
промотивни филмови дестинација излагача. Била је то сјајна прилика да се 
Златибор грађанима главног града, као њима драга и увек актуелна 
дестинација, учини још ближим и да се упознају са богатом туристичком 
понудом и могућностима одмора у току јесени на ''златној планини''.



ЗЛ АТ И Б О РО М  О В И Х  Д А Н А

1 5 .w w w. z l a t i b o r. o r g . r s

''Покрени зелену туру'' на сајму у Нишу
У хали ''Чаир'' у Нишу последњег септембарског викенда 
одржан је сајам аутомобила ''Ауто мото фест 2022.'', на коме је 
учествовала и Туристичка организација Златибор 
представивши, у сарадњи с фирмом ''Возим на струју'', свој 
добро познати пројекат ''Покрени зелену туру''. Приказано је 
како се уз електричне аутомобиле и бицикле могу упознати 
лепоте најпосећеније планине Србије, као и на друге 
еколошки прихватљиве начине, попут вожње ''Голд 
гондолом'', најдужом панорамском жичаром на свету. Она је 
на овом сајму представљена као грађевинско чудо и 
најмодернији пројекат који је поставио високе стандарде не 
само у Србији, него и у свету. Овогодишњи сајам аутомобила у 
Нишу био је у знаку хибридних и електричних возила, 
мотоцикала и електро бицикала. Промовисањем ''зелене 
туре'' представнициТО Златибор упознали су посетиоце са 
богатом понудом ''златне планине'' и бројним атракцијама и 
активностима, по којима је она препозната као туристички 
лидер међу српским планинама.

Вредни ђаци на обележавању
Светског дана чистих планина

Под слоганом ''Удружено за чистије планине'', златиборска ''Голд Гондола'' 
обележила је Светски дан чистих планина акцијом прикупљања отпада на 
делу трасе гондоле, коју су подржали јавна предузећа и установе са Златибора 
и из Чајетине.Учесници су на Торнику сакупљали отпад, на међустаници је 
расклоњено грање, а деца из еколошке секције ОШ ''Димитрије Туцовић'' и КК 
''Рујно'' посадила су тује, луковице и украсно биље. Поред вредних ђака, у 
акцији организованог чишћења учествовали су пријатељи и сарадници ''Голд 
гондоле'' из ТРК ''Златибор'', Туристичке организације Златибор, општине 
Чајетина, КЦ ''Чајетина'', Еко аграра, КЈП ''Златибор'', ЈКП ''Водовод Златибор'' и 
Библиотеке ''Љубиша Р. Ђенић''. Светски дан чистих планина обележава се са 
циљем јачања свести о значају планина, као и истицања могућности и 
ограничења њиховог очувања. У складу са тим, широм света се одржавају 
разне еколошке акције чишћења, посете природи, планинарења, 
истраживања, шетње.

''Фићом'' преко Златибора на трећој ''Фићијади''
Возачи ''фића'' из разних градова окупили су се првог октобарског викенда у Злакуси, одакле 
су у каравану ''националне класе'' кренули у трећу ''Фићијаду'' под називом ''Фићом кроз село 
2022.''. Овогодишња рута била је Злакуса – Ужице – Златибор – Злакуса. Најпре је изложба 
ових ''фића'' одржана на ужичком тргу, а затим и на Златибору, на паркингу код хотела 
''Олимп''. На нашој ''златној планини'' разнобојне и различите генерације ''фића'' привукле су 
велики број мештана и туриста. Како посетиоци и љубитељи ''фиће'' тврде, ''Фићијада'' у 
њима буди носталгију, а највећу пажњу су им привукле ''фиће'' најстарије генерације. Након 
златиборске изложбе возачи су у каравану кренули ка почетној тачки ове руте, селу Злакуси. 
Организатори манифестације су Етно удружење ''Завичај'' из Злакусе, Етно парк ''Терзића 
авлија'' и ужички фићисти, уз подршку града Ужица и Туристичке организације Златибор.



1 6 . w w w. z l a t i b o r. o r g . r s

Златибор са ''Голд гондолом''
на ''Националној географији''

На светски популарном ТВ каналу ''Национална 
географија'' 18. септембра је  емитован документарни 
серијал ''Europe from above'' и тај нови циклус почео је 
епизодом посвећеном Србији. Цео свет имао је прилику 
да сазна више о богатој култури и природним лепотама 
наше земље. ''Лет над Србијом'' уз невероватне снимке 
из ваздуха имао је више одредишта, а у једном делу ове 
епизоде дронови су гледаоце водили и преко Златибора. 
''Златна планина'' је представљена као један од 
најуспешнијих скијашких центара у Србији, а посебан 
осврт заслужило је несвакидашње инжењерско 
достигнуће и једна од најпосећенијих атракција 
златиборска ''Голд гондола''. Било је речи о најдужој 
панорамској жичари на свету која са девет километара 
најмодерније ваздушне трасе повезује центар Златибора 
са Ски центром ''Торник'', преко Рибничког језера на 
коме се налази међустаница. Ова гондола тренутно има 
капацитет од 800 путника по сату у 72 засебне кабине са 
по 10 места.Пружа импресивних 25 минута вожње са 
невероватним погледом на живописне пејзаже 
Златибора. Од свог отварања 2021. године превезла је 
око 400.000 путника и постала једна од водећих 
атракција српског туризма.

Успешно лето на Торнику,
крећу припреме за зимску сезону

Летња сезона у Ски центру ''Торник'' завршена је 18. септембра. Током ње 
овде су љубитељи планине имали прилику да уживају у бројним 
активностима, попут вожње бицикала, вожњи бобом на шинама или 
панорамском жичаром, као и другим спортско-забавним садржајима.

Торник је овог лета био домаћин атрактивних спортских манифестација 
међународног карактера као што су ''Небеска трка'' и ''Трибалион'' (са око 
2.000 учесника). Оне су, поред спортског карактера и померања граница 
издржљивости, заинтересовале су и многе посматраче који су кроз те 
активности упознавали лепоте Златибора. У наредном периоду 
''Скијалишта Србије'' интензивно раде на припремама за нову зимску 
сезону на Торнику, а убрзо ће се у претпродаји наћи ски-пасови по 
сниженим ценама. Ски центар ''Торник'' се налази на надморској висини 
од 1.110 до 1.490 метара, девет километара од туристичког центра 
Златибора. Укупан капацитет скијалишта је око 5.400 скијаша на сат. Ски 
центар је опремљен шестоседном жичаром капацитета 3.000 скијаша на 
сат и са два ски-лифта типа ”сидро” укупног капацитета 2.400 скијаша на 
сат. Пет стаза је на располагању скијашима: ''Чигота'', ''Торник'', 
''Рибница'', ''Змајевац'' и ''Станкова раван'', све покривенесистемом за 
вештачко оснежавање.

ЗЛ АТ И Б О РО М  О В И Х  Д А Н А
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Ресторан ''Парк код Новице'' смештен је надомак центра 
Златибора (у Улици Јованке Јефтановић 48) и одише 
традицијом дугом 24 године.

Поред изузетног роштиља и јела која су препознатљива за 
златиборски регион, у овом ресторану увек се може 
уживати у свежим морским и рибљим специјалитетима, 
јелима од дивљачи, као и разним италијанским 
специјалитетима уз најквалитетнији избор вина. За праве 
кулинарске хедонисте комбинација белог вина уз лагана 
предјела као и главна јела, попут пилетине и рибљих 
специјалитета, оставља иза себе незабораван гастрономски 
доживљај.

Домаћа рецептура стара дуги низ година, осмишљена од 
стране старог газде Новице, и данас доноси савршен спој 
укуса. Ћевапи од чистог и пажљиво бираног јунећег меса 
незаобилазан су оброк у овом ресторану.Тешко је одолети 
сочним и укусним ћевапима са луком, чери парадајзом и 
помфритом.

З А Л О ГА Ј И  ЗЛ АТ И Б О РА
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Посетиоци ресторана ''Парк код Новице'' могу 
уживати и у најукуснијем предјелу које је сачињено 
од говеђе, свињске, далматинске пршуте и 
преукусних чварака, уз додатак кајмака, сира, 
урнебеса и паприке у павлаци. Овај најбогатији увод у 
даљи избор јела може садржати и уштипке, меке и 
сочне као бакине, који враћају у детињство. А ту је и 
савршен планински доручак – чувена комплет 
лепиња 

Праву чаролију мириса и укуса на тањиру представља 
и чорбасти пасуљ са домаћим сувим ребрима, 
прављен по традиционалном рецепту. Ресторан 
представља врхунски гурмански доживљај за сваког 
љубитеља јела од меса. Један од омиљених 
специјалитета гостију јесте и срнећи гулаш.

Гости ресторана ''Парк код Новице'' могу уживати и на 
тераси, у оази мира и мириса гастрономских 
специјалитета. Ушушкана и окружена природом 
представља савршено место за ужитак са породицом 
и пријатељима.
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У срцу Златибора, на самом ободу језера и 
централног планинског Краљевог трга ушушкано је 
коначиште ''Краљеви конаци''. После неколико дана 
на овом месту могуће је открити да се лепота живота 
крије у оним малим, наизглед обичним стварима. Да 
је срећа попити прву јутарњу кафу гледајући веселу 
игру веверице и слушати песму птица. Потпуни 
ужитак за сва чула.

''Краљеви конаци'', или популарно ''Златиборско 
Дедиње''( како га туристи још називају), чаробан су 
спој модерног са старим златиборским селом 
смештеним у бајку. Пленећи својом аутентичношћу и 
лепотом истренира посетиоца за успорени темпо 
живота. Ко једном доживи овај амбијент пожелеће 
увек да му се врати како би бар на кратко зауставио 
време и само уживао.

Планинске виле, смештене међу белим боровима, 
сачињене су од пространог дневног боравка са 
кухињом, две или три спаваће собе и купатилом. 
Иако госта сама унутрашњост и комфор натерају да 
пожели да се закључа и моментално баци кључ, није 
ни близу краја ове сензације – када се отворе 
балконска врата дневне собе излази се на приватно 
двориште са вртом, где се безбрижно у приватности 
може одмарати. Док гости одмарају и шетају 
мислило се и на њихове четвороточкаше: свака кућа 
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има гаражу, а о  сигурности гостију и 
возила 24 часа брине обезбеђење 
комплекса.

Јединствена локација ''Краљевих конака'' 
омогућава да се за пар минута, лаганом 
шетњом, стигне до златиборског језера, 
планинских ресторана, продавница, 
барова и других садржаја. За љубитеље 
шетње и рекреације, надомак насеља, 
простиру се широке ливаде и пашњаци, 
пешачке и адреналин стазе ка споменику и 
Чиготи, ергеле коња, као и полазна 
станица најдуже гондоле на свету.

Гостима конака са децом надохват руке су 
и тематски паркови за децу, школе јахања 
и скијања, бањски центри, отворени и 
затворени базени, сауне и спортски 
терени. Конаци пружају најексклузивнији и 
уједно најприроднији доживљај Златибора 
и његових природних лепота у свако доба 
године, због тога су и најтраженији, јер 
представљају идеалан избор за потпуни 
одмор и уживање.

За онога ко још није одлучио да посети ово 
место, можда ће речи љубазног директора 
конака Алексеја помоћи да донесе коначну 
одлуку:

– Реално, тешко је смислити боље место за 
бег од све убрзанијег темпа живота. 
Конаци имају душу у овим временима све 
већег урбанистичког развоја и заиста је 
нешто другачије од свега што се нуди на 
Златибору. Наша визија је да врхунски 
луксуз лежи у дискрецији и 
ненаметљивости, а да се гости освајају 
квалитетом без компромиса. Комодитет и 
приватност који гости добијају, с једне 
стране, и доступност свих садржаја на 
само два минута хода, с друге, заиста су 
велика предност. Желимо да останемо 
јединстени и доследни традицији, а у исто 
време кроз године које долазе да радимо 
на унапређењу ''Краљевих конака''. 
Оформили смо млад и ентузијастичан тим 
и радимо на промоцији и рибрендингу, а 
свакако нам је приоритет врхунска услуга и 
задовољство наших драгих гостију, што се 
надамо да ћемо преданим радом и 
постићи. Наша врата су вам увек отворена, 
ту смо сваког дана 24 часа и само могу да 
додам: кад год дошли, добро нам дошли.
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И З  П РО Ш Л О СТ И  ЗЛ АТ И Б О РА

Српске краљеве из обе династије привлачиле су лепоте 
Златибора. Трајно је упамћено да је владар Александар 
Обреновић 1893. дао новац да се на извору Кулашевац озида 
чесма названа Краљева вода и одобрење за организовани 
одмор гостију на ''златној планини'', што се сматра почетком 
златиборског туризма. А у првој деценији 20. века, након 
смене на српском престолу, нови краљ Петар I Карађорђевић 
посетио је Златибор. Увидевши да лепој планини недостаје 
удобан смештај, предложио је да се овде подигне први хотел. 
О том времену и догађајима на сајту ''Ужичанствено'' пише 
Предраг Ковачевић:

''Краљ Петар покреће иницијативу и Окружни одбор подиже 
луксузни хотел звучног назива ''Краљева вода'', са 29 
лежајева, депандансом ''Чигота'' и пекаром. Хотел је врло 
кратко примао госте, јер је убрзо почео Први светскират. 
Током окупације и оскудице имао је сасвим другу намену. 
Наиме, аустроугарске окупационе снаге адаптирале су хотел 
за откуп млека и производњу качкаваља''.

Тешке последице нашем народу нанео је Први светски рат, а 
кад је завршен протекле су године пре него што су људи 
поново почели да размишљају о окрепљењу и одмору на 

планини. Интересовање за Златибор повећано је градњом 
пута Ужице-Краљева Вода, завршеним 1927. Од тада се овде 
подижу куће за одмор и други туристички објекти.

''До Другог светског рата изграђен је 21 летњиковац, чији су 
власници били богати људи из српског грађанског друштва. 
Затим су изграђени ресторан ''Швајцарија'' и Инвалидски 
дом. Преузевши окружна добра на Златибору Обласни одбор 
је 1929. године обезбедио финансијска средства којима је 
подигнута вила ''Београд''. Крајем тридесетих изнад 
''Швајцарије'' инжењер Секула Кнежевић укровио је велики и 
изузетно леп хотел који је завршен после рата. Првих година 
радио је као хотел ''Србија'', а потом предат у власништво 
Студентском одмаралишту'', подсећа Ковачевић на те 
почетке уређења центра Златибора (насеље се тада звало 
Краљева Вода) и додаје:

''Бесплатно се деле плацеви за летњиковце. Дом за смештај и 
опоравак инвалида, зграда позната као ''Голија'', изграђен је 
1931. Исте године Краљева Вода добија водовод, а временом 
обележја модерног летовалишта и смучарског центра, са 
школом скијања и јахања, као и првим центром 
југословенског једриличарства кога је 1935. основао 
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Академски аеро клуб ''Београд''. Београдски лист ''Време'' 
наглашава ексклузивност овог планинског летовалишта: ''Ту, 
далеко од велеградске буке, на висини од око 1.000 метара, 
у малом али укусно удешеном хотелу звучног назива 
''Краљева Вода'' срећу се познаници из Београда, Загреба и 
Сплита, људи који су се виђали у салонима наших отмених 
клубова или на реномираним плажама''.

Тако први златиборски хотел ''Краљева вода'', пошто му је 
између два рата враћена основна намена, доживљава 
препород. Постаје стециште виђених људи, трговаца, 
адвоката, право место за предузетнике који граде објекте.

''Новине широм Југославије писале су о лековитим 
својствима златиборскогваздуха. Са свих страна краљевине 
долазили су болесни по излечење, а здрави по још енергије и 
рекреације. Иако највише посећен лети, Златибор се полако 
издваја и као зимски центар, постаје омиљена планина 
смучара из целе земље. У првом златиборском хотелу летују 
многе истакнуте личности јавног и политичког живота тога 
времена: Љуба Давидовић, Божа Максимовић, Антон 
Корошец, Милан Грол, Богољуб Јевтић, Милан Протић, 
Драгиша Васић, Бранислав Нушић, Пјер Крижанић, Иван 

Рибар са синовима и други. Било је то нешто више од пуке 
помодности, јер је овај идилични простор враћао мир, снагу 
и здравље'', бележи аутор текста.

У то доба, уз нове садржаје, пажња се поклања и заштити 
шума Златибора. ''Првих година после рата Окружни одбор 
заштитио је шумски комплекс на Краљевој Води тако што је 
свих 225 борова обележио нумерисаним металним 
плочицама, забранио њихову сечу и прописао строге казне за 
прекршиоце. Године 1937. пошумљен је простор између 
Краљеве Воде и Палисада. У периоду од 1935. до 1938. 
године пошумљене су многе златиборске голети, између 
осталог и простор између хотела и чесме. Радовима је 
руководио Салих Омановић, шумарски инжењер који је тих 
година открио златни бор у Негбини'', наводи се на сајту 
''Ужичанствено''.


