
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

Нове улице, паркови, 
обилазница и веза 
са аеродромом

Златно доба
излетишта
на Оку

Предели и стазе
за уживање
на два точка

Електронске новине 
Туристичке организације 

б р о j  0 5  |  М а ј  2 0 2 1 .

ХОТЕЛИ 
ЗЛАТИБО

РА

''БУКЕТ''

ЗЛАТИБОР

Чари породичног одмора
на Златибору

Породице верне ''златној планини''



2.

Готово све дестинације у Србији, то јест запослени на њима, могу се поделити на 
оне који се радују летњој сезони и оне који прижељкују зимску. Златибор је 
посебан. Туристима чаробан у свако доба године. У том смислу, лако га је 
представити, дочарати, описати. Најчешће је довољно рећи само: Изаберите 
Златибор!

Током пандемије све дестинације суочавале су се са кризом и процењивале 
штету. Оне одговорне спремале су се за тренутак када криза прође. Златибор је 
зато спреман да у туристичкој утакмици која ће уследити својом понудом 
конкурише осталима. Спреман је да подсети госте, и домаће и стране, зашто га 
воле и зашто су му се увек враћали. Као и да добрим примером и вакцинацијом 
угоститеља  покаже одговорност.

Са готово 600.000 ноћења у тешкој  2020. години Златибор је био најпосећенија 
планина у Србији. Тренд пораста броја туриста који је регистрован пре 
пандемије, где је Златибор доминирао бележећи раст од 28 процената, верујемо 
наставиће се чим околности дозволе. Панорамска вожња ''Голд гондолом'', којом 
је туристичка понуда у међувремену употпуњена, биће несумњиво одлична 
допуна дневној активности гостију.

Овогодишња летња кампања Туристичке организације Србије под називом 
''Бирам Србију'' треба да туристе, пре свега домаће, подсети на оно што су можда 
током пандемије заборавили. Али и да им понуди нове локалитете, нова 
искуства, оно што је до сада било скривено и недовољно посећено. Златибор има 
све то.

Језеро, шуме, шеталиште и ресторани, али и оближња брда, водопади, врхови 
планине памте деценије уживање, погледа, оздрављења и обећања да ће бити и 
нових сусрета. На истом месту.

Годинама већ, показује статистика а и јасно је видљиво по броју туриста и 
њиховим утисцима. Од првих успомена, првих скијашких корака, првих 
озбиљних шетњи до Чиготе, погледа са Обадовог брда, Градине или Торника, 
дивљења природним украсима у Стопића пећини, повратка традицији у 
Сирогојну, Златибор је само унапређивао своју понуду. Не занемарујући 
успомене, сваке наредне сезоне на овој планини можете да доживите и  нешто 
ново. Вожњу квадовима, параглајдинг, љубишки зип-лајн и наравно поглед с 
висине, из гондоле.

Будући да ове године предлажемо одмор у природи, активну или нешто спорију 
авантуру, Златибор је својим садржајем у потпуности спреман да на то одговори. 
Било да се одлуче за викенд одмор или ће више дана провести на овој планини, 
било да желе само рекреацију или да озбиљно тестирају своју форму, туристи 
који бирају Златибор верују да су направили добар потез.

Одавно знамо да је најбоља препорука, препорука из прве руке. А она често гласи: 
незаборавно, садржајно, узбудљиво, чаробно.
 
За оне који више верују статистици него туђим искуствима, Златибор опет има 
адут:
1. Последњих пет година ова дестинација има константан пораст посетилаца, и 
домаћих и страних.
2. Најпосећенија планина и трећа дестинација по посећености је у целој земљи.
3. Најдужа панорамска гондола на свету од отварања у јануару превезла је 80.000 
путника.
 
Ипак, нема дестинације која је толико савршена да не треба даље да се 
унапређује, која сме да се оглуши о коментаре колега, гостију, мештана. 
Златибор слуша, мења се, прилагођава, расте и напредује. Чини се да чак и пре 
изговорених коментара он уме да их чује и уважи.

Због тога ће да траје. Његова понуда и даље ће да одушевљева. Његови врхови да 
маме да буду освојени. Шумови поред потока и из срца шуме траже да их 
ослушнете. Видиковци и авантуре да буду доживљени.
 
Изаберите своју авантуру и пронађите је овог лета на Златибору!
Желим вам успешно лето!

У в о д н и к

Златибор место сусрета,
авантуре и успомена

председ

Марија Лабовић,
вд директор 
Туристичке 
организације 
Србије



Чари породичног одмора
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Деценијама, па и сада, Златибор као магнет привлачи породице с децом, брачне парове, особе 
средњих година и старије. На ''златној планини'' они радо бораве, налазећи у миру и мирисима 

ове природе предах од ужурбаног ритма свакодневице. Та блиска веза становника наших 
урбаних подручја са лидером српског планинског туризма Златибором није се изгубила ни у 
овим годинама пандемије. Породице овде срећемо свуда, најчешће на Краљевом тргу и поред 
језера, дуж шеталишта и ливада, крај полазне станице гондоле. Има их и у парковима и на 

трим стазама, где одрасли с пажњом прате забаве и игре своје деце. У чему су чари породичног 
одмора на ''златној планини'' питали смо поједине туристе током васкршњег празничног 

викенда, када је Златибор био веома посећен.

На клупи поред језера седели су супружници из Крагујевца Милан и Милена Перић и поред воде 
уживали у пријатном празничном поподневу. Овог пута на планину су дошли сами, ћеркица је већ 
долазила с њима, а сада је остала с баком и деком. Перићи кажу да на Златибору бораве сваке друге 
године.

– Лепа природа, срдачни људи, приступачне цене за један овако развијен туристички центар, 
разноврсни садржаји...То је оно што туристе привлачи на Златибору, који је врло погодан за породични 
одмор. Ми обично дођемо на продужени викенд. Изнајмимо апартман, а храна је овде укусна – пренео 
нам је своје утиске Милан.

''Златна планина'' прија и његовој супрузи 
Милени.

– Излети по околини су сјајни. Одавде 
је све близу, и Сирогојно, Гостиље, 
Дрвенград, Увац, Тара... Изненађена 
сам колико се брзо гради и развија 
Златибор, што има и добрих и 
лоших страна. С тим што је ово 
један од најбољих туристичких 
центара, веома добро посећен. 
Ми смо као породица нашем 
најмлађем члану 
посвећени, али има својих 
дражи празнични 
боравак и кад она овде 
није с нама. Заиста, 
Златибор је право место 
за леп и садржајан 
породични одмор – 
рекла нам је ова 
Крагујевчанка.

Лепа природа, срдачни људи, сјајни излети
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На Златибору има све што породици треба
Стазом поред језера и Краљеве чесме шетали су супружници из Обреновца 
Стана и Верољуб Драгићевић. Имају већ и унуке, а године носе 
младалачки. На Златибору су њихова ћерка и зет са два сина били 
пред Божић, Стана и Верољуб су овде дошли у дане око Васкрса.

– Редовни смо гости ове планине већ 15 година. Ако на Златибор 
не дођем у години макар на три дана, као да нигде нисам био. 
Волим овде да видим природу, али и гужву, људе. На Златибору 
има све што породици треба, док на другим планинама није 
тако. А коме се не свиђа урбано у центру, нека шета по 
ливадама. Ето, сваки дан идем до споменика и пре подне 
шетам около, док сам поподне у насељу с људима, уз садржаје 
који сваког привлаче – прича нам Верољуб и истиче једну 
личну примедбу. Каже да му смета што последњих година 
овде виђа све више просјака: има их и пред црквом, залазе у 
ресторане, а тога некад на Златибору није било, па предлаже 
да надлежни нешто предузму.

– Што се тиче градње она је потребна овој туристички 
развијеној планини. Нека градитељи подижу нове објекте, али 
не треба им дозволити да заузимају тротоаре, јер куда пешаци, 
куда мајке с децом да пролазе – пита се овај Обреновчанин.

Његова супруга Стана више истиче оне лепе стране одмора на 
Златибору. За њу су овде ваздух и вода најлепши, свуда се осећа 
мир, лепо се спава, нема ни умора ни нервозе: – Златибор нас 
препороди.  Ове године смо други пут овде, останемо од три до седам 
дана. Долазили смо и са унуцима, један има 15, други девет година. 
Уживали су као и ми, на овој планини милина је за младе и старе. Има 
садржаја за свакога.

Деца на ''златној планини'' 
посебно уживају

Још једну породицу из Обреновца, и то четворочлану, 
срели смо у поподневној празничној шетњи поред језера. 
То су родитељи Ивана и Марко Радовић са синовима 
Страхињом и Немањом. Страхиња је предшколац, а 
Немања трогодишњак.

Марко нам је испричао да на Златибор долазе сваке године: 
– Привлачи нас јер, уз посебну природу, овде има много 
садржаја за децу. Занимљиви су им и Дино парк и Авантура 
парк, намеравамо да видимо Каубојски град на Водицама и 
дечје село. А Страхиња и Немања овде заиста уживају, 
посебно зими на снегу.

Радовић каже да они на Златибору одседају и у приватном 
смештају и у хотелима, те да су цене коректне.  Али има 
замерку: – Видљиво је да је Златибор преизграђен, центар 
посебно. Свуда се граде објекти. Рецимо, имали смо један 
пропланак на коме смо се увек санкали, а сада је ту зграда.

Најмлађи Радовићи ипак воле да дођу на Златибор. 
Страхиња нам је рекао да му је овде најлепше када шета 
стазама и скаче по гуменом дворцу, док Немања посебно 
воли пони коњића.                



На платоу Краљевог трга, надомак језера, уживала је и фотографисала се трочлана породица Петровић из 
Младеновца. Пажњу маме Александре и тате Вукана заокупљао је њихов трогодишњи син Огњен. Свима је, 
видело се то, празнични боравак на Златибору веома пријао.

– На ову планину долазимо редовно, сваке године, допада нам се овде. Још у детињству сам долазила, 
супруг такође. Ево и наш Огњен је одмалена на Златибору. Ово нам је као нека породична традиција – рекла 
нам је Александра, па објаснила зашто је ''златна планина'' у ово време тако привлачна: 

– Златибор има све: природу, атракције, занимљивости. Док се на другим планинама углавном све своди на 
шетње, овде је понуда садржаја и могућности разноврсна. Рецимо деца воле Дино парк, а радују се и кад 
има нешто да им се купи, овде је све доступно. Возили смо се гондолом, занимљиво је. Они који воле лепу 
природу овде заиста могу да уживају, а за оне који су дошли због провода ту је бучни центар.

Њен супруг Вукан каже да су одсели у приватном апартману и 
да су задовољни. – Смештај је добар, а није скуп. Четири 
празнична дана ту боравимо. Највише смо посвећени 
сину Огњену и његовом времену, настојимо све да 
уклопимо како би и њему и нама боравак био 
занимљив.  Дете је мирније овде, има 
занимација, а и нама планина прија. Време 
овде брзо пролети, увек 
кажемо: ех да нам је још 
који дан. Примећујемо 
да је Златибор све 
уређенији, лепо су 
уредили трг и 
језеро, допадљиве 
су ове типске 
кућице дуж 
шеталишта. Гостију 
има прилично, што је 
и очекивано, јер је на 
планини увек лепо 
– каже Вукан 
Петровић. 
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Разноврсна понуда садржаја и могућности



Што се тиче изградње нових улица, Арсен Ђурић 
објашњава да је овде заживео концепт да све нове улице 
које се раде на Златибору буду ширине шест метара, са 
пешачким и бициклистичким стазама од по два метра. 
–Такве улице и стазе биће изграђене од насеља Калман 
поред почетне станице гондоле до хотела ''Торник'' и од 
тог хотела до магистралног пута. Такође и од Калмана 
поред ресторана ''Колиба'' до постројења за 
пречишћавање отпадних вода. 
Такав концепт улица започет је 
прошле године и у насељу ''Јелена 
Анжујска'', где ће ове године бити 
настављен. У будућности ће се 
такве улице радити свуда на 
Златибору, а тамо где простор не 
дозвољава постојеће ће бити 
реконструисане и проширене.

Није заборављена ни градња 
паркинг места и гаража: код 
насеља Калман приватни 
инвеститори су купили парцелу и 
градиће велико паркиралиште, 
гаражу са преко 600 паркинг 
места. – Веома значајна је 
изградња обилазнице око 
Златибора, тај пројекат су на нашу 
иницијативу одобрили ''Путеви 
Србије''. Очекујем да у наредних 
месец дана отпочне њена 
изградња. Прва фаза те 
саобраћајнице (ширине 6,5 м, са 
пешачким стазама) води од 
фудбалских терена све до 
семегњевског пута, а друга фаза 
одатле преко Ока до Шљивовице и 
петље будућег ауто-пута ка Котроману. Обилазницом ће 
бити растерећен саобраћај у центру Златибора – 
напомиње Ђурић.

За златиборски туризам и везу центра ове планине са 
аеродромом Поникве важан је један предстојећи 
пројекат, одобрен у ''Путевима Србије''. То је 

Нове улице, паркови, обилазница
и веза са аеродромом
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реконструкција пута Крнда-Росићи (између Сушице и 
језера Врутци), на коме наредних дана почињу послови. 
Биће широк 5,5 метара и то је најближа веза центра 
Златибора са ваздушном луком на Пониквама.

Развојни планови предвиђају да Рибничко језеро, које 
сада служи за водоснабдевање, прерасте у туристичко. 
Услов је да се обезбеди нови извор снабдевања пијаћом 

водом, на чему општина 
Чајетина управо ради. Ових 
дана креће изградња водовода 
''Сушичко врело'', гради се 4,2 
километра цевовода од 
Сушичког врела до Жигалског 
виса где се прави црпна станица 
и фабрика воде. Одатле цевовод 
иде на Ћетен, па на Златибор. 
Уговорена је и изградња 
резервоара од 2.000 кубика воде 
у насељу Влаовина.

– Тиме обезбеђујемо стабилно 
водоснабдевање у дугом 
периоду. А када се пројекат 
Сушичко врело за две-три 
године потпуно заврши и та 
вода доведе до Златибора, 
отвара нам се могућност 
коришћења Рибничког језера, 
атрактивног локалитета који 
ће употпунити златиборску 
туристичку понуду.

Арсен Ђурић подсећа да су 
прошле године вредни радови 
обављени на Краљевом тргу и 

језеру, то су била капитална улагања општине. На 
обновљеном језеру тада је урађен део расвете, а ускоро се 
прави атрактивна фонтана. – Ових дана биће расписан 
тендер за набавку и изградњу величанствене фонтане на 
језеру. Очекујем да она током лета ту заживи, а 
представљаће својеврсну атракцију – каже председник 
Скупштине општине Чајетина. 



На бициклу преко Златибора – то је заиста прави 
ужитак, говоре љубитељи природе, двоточкаша и 
активног одмора. Јер благи терени најлепших 
предела ове планине погодују не само искусним 
бициклистима, него и рекреативцима.

Овде су им на располагању стазе различите дужине 
и тежине, видно обележене сигнализацијом, 
трасиране по пропланцима Златибора. Искусније 
посебно привлаче четири бициклистичке стазе 
уређене у Ски-центру ''Торник''. Нуде незабораван 
доживљај, а на свим раскрсницама налазе се QR 
кодови помоћу којих се на ''Гугл'' мапи учитава 
директна локација бициклисте.

Изазовне бициклистичке стазе Торника често 
користе поклоници екстремног бициклизма, 
захтевног спорта све популарнијег међу младима. 
Чланови клуба ''Фул контрол бајк'' (Full control bike) 

Б и ц и к л и с т е  п р и в л а ч е  т е р е н и  З л а т и б о р а
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из Буковца код Новог Сада посебно су верни 
Златибору.

То је један од ретких клубова у нашој земљи који се 
бави екстремнијом вожњом бицикла. Више од 
деценије ови храбри мајстори двоточкаша 
организују такмичења у разним крајевима Србије, а 
исто тако посећују такмичења у државама региона. 
Клуб броји двадесетак чланова, с тим што је у 
последње време све више младих који им се 
прикључују и показују интересовање за ову спортску 
активност.

А спорт је, како каже председник клуба Петар 
Грабеж, веома динамичан и атрактиван, намењен за 
храбрије, јер могу да се догоде падови и повреде. 
Самим тим захтева велику физичку спремност и 
кондицију. То је адреналински спорт, повезан са 
природом и планинским пределима.

– Планина Златибор једна је од омиљених наших 
дестинација коју веома често посећујемо. Направили 
смо бициклистичке стазе дуж атрактивних терена, 
имамо погодне услове за наше 
активности. Сада су нам на 
располагању панорамска 
гондола и шестоседна жичара за 
превоз на одредиште, на врх 
Торника. Природа је прелепа, 
амбијент посебан, још увек 
аутентичан, заиста за уживање 
– рекао нам је Грабеж и додао:

– Свакоме ко воли природу и 
рекреацију препоручујемо да 
нам се придружи. Са великим 
задовољством ћемо показати и 
презентовати стазе и терен. А љубитељи 
бициклизма кад виде и осете такве природне лепоте 
не остају равнодушни.

Од осталих златиборских стаза за бициклизам треба 
поменути стазу ''Златибор-Тара'', која је дуга 47 
километара и иде поред чесме на Оку, преко 
Шаргана и Милошевца и излази на Митровац. Ту су 
благи успони и спустови, нема технички захтевних 
деоница, али је ипак потребна добра физичка 
кондиција. Подлогу готово у потпуности чине 
земљани и макадамски путеви.

Атрактивна је и знатно краћа стаза 
''Златибор-Рибница'', дуга 8,5 километара која води 
од Обудовице преко Тустог брда и Кобиље главе 

поред сепарације до Рибнице. Висинска разлика 
је 154 метра, укупан успон 488, укупан спуст 413 
метара. Од Тустог брда прати узводно ток Црног 

Рзава до скијалишта у 
Рибници. Пут је лаган, 
погодан и за рекреативце, 
подлога земљана и 
макадамска а има и асфалта.

Бициклистичка стаза ''Мали 
семегњевски круг'' води са 
Златибора поред чесме на 
Оку према Семегњеву, до 
железничке станице и опет 
се враћа на Златибор, 
дужина јој је 32 километра. 
То је рекреативна тура за 

свакога, углавном ливадским и шумским 
пуевима. Пролази семегњевском висоравни која 
је један од најлепших предела ''златне планине''. 
Рута се може возити и у обрнутом смеру, с тим 
што је тада нешто захтевнија због јачег успона 
од железничке станице до Семегњева.

Бицилисти радо користе и златиборске стазе 
''Тусто брдо'' (око 11 км), ''Рибница'' (4,6 км), 
''Бели камен'' (10,7 км) и ''Превија'' (6,4 км). 
Изнајмљивање бицикала могуће је у 
туристичком центру Златибора на неколико 
локација или у Ски-центру ''Торник''. Могу се 
изнајмити различите врсте и величине 
двоточкаша, при чему је најпогоднији ''маунтин 
бајк''.

ПРЕДЕЛИ И СТАЗЕ

ЗА УЖИВАЊЕ

НА ДВА ТОЧКА



На бициклу преко Златибора – то је заиста прави 
ужитак, говоре љубитељи природе, двоточкаша и 
активног одмора. Јер благи терени најлепших 
предела ове планине погодују не само искусним 
бициклистима, него и рекреативцима.

Овде су им на располагању стазе различите дужине 
и тежине, видно обележене сигнализацијом, 
трасиране по пропланцима Златибора. Искусније 
посебно привлаче четири бициклистичке стазе 
уређене у Ски-центру ''Торник''. Нуде незабораван 
доживљај, а на свим раскрсницама налазе се QR 
кодови помоћу којих се на ''Гугл'' мапи учитава 
директна локација бициклисте.

Изазовне бициклистичке стазе Торника често 
користе поклоници екстремног бициклизма, 
захтевног спорта све популарнијег међу младима. 
Чланови клуба ''Фул контрол бајк'' (Full control bike) 
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из Буковца код Новог Сада посебно су верни 
Златибору.

То је један од ретких клубова у нашој земљи који се 
бави екстремнијом вожњом бицикла. Више од 
деценије ови храбри мајстори двоточкаша 
организују такмичења у разним крајевима Србије, а 
исто тако посећују такмичења у државама региона. 
Клуб броји двадесетак чланова, с тим што је у 
последње време све више младих који им се 
прикључују и показују интересовање за ову спортску 
активност.

А спорт је, како каже председник клуба Петар 
Грабеж, веома динамичан и атрактиван, намењен за 
храбрије, јер могу да се догоде падови и повреде. 
Самим тим захтева велику физичку спремност и 
кондицију. То је адреналински спорт, повезан са 
природом и планинским пределима.

– Планина Златибор једна је од омиљених наших 
дестинација коју веома често посећујемо. Направили 
смо бициклистичке стазе дуж атрактивних терена, 
имамо погодне услове за наше 
активности. Сада су нам на 
располагању панорамска 
гондола и шестоседна жичара за 
превоз на одредиште, на врх 
Торника. Природа је прелепа, 
амбијент посебан, још увек 
аутентичан, заиста за уживање 
– рекао нам је Грабеж и додао:

– Свакоме ко воли природу и 
рекреацију препоручујемо да 
нам се придружи. Са великим 
задовољством ћемо показати и 
презентовати стазе и терен. А љубитељи 
бициклизма кад виде и осете такве природне лепоте 
не остају равнодушни.

Од осталих златиборских стаза за бициклизам треба 
поменути стазу ''Златибор-Тара'', која је дуга 47 
километара и иде поред чесме на Оку, преко 
Шаргана и Милошевца и излази на Митровац. Ту су 
благи успони и спустови, нема технички захтевних 
деоница, али је ипак потребна добра физичка 
кондиција. Подлогу готово у потпуности чине 
земљани и макадамски путеви.

Атрактивна је и знатно краћа стаза 
''Златибор-Рибница'', дуга 8,5 километара која води 
од Обудовице преко Тустог брда и Кобиље главе 

поред сепарације до Рибнице. Висинска разлика 
је 154 метра, укупан успон 488, укупан спуст 413 
метара. Од Тустог брда прати узводно ток Црног 

Рзава до скијалишта у 
Рибници. Пут је лаган, 
погодан и за рекреативце, 
подлога земљана и 
макадамска а има и асфалта.

Бициклистичка стаза ''Мали 
семегњевски круг'' води са 
Златибора поред чесме на 
Оку према Семегњеву, до 
железничке станице и опет 
се враћа на Златибор, 
дужина јој је 32 километра. 
То је рекреативна тура за 

свакога, углавном ливадским и шумским 
пуевима. Пролази семегњевском висоравни која 
је један од најлепших предела ''златне планине''. 
Рута се може возити и у обрнутом смеру, с тим 
што је тада нешто захтевнија због јачег успона 
од железничке станице до Семегњева.

Бицилисти радо користе и златиборске стазе 
''Тусто брдо'' (око 11 км), ''Рибница'' (4,6 км), 
''Бели камен'' (10,7 км) и ''Превија'' (6,4 км). 
Изнајмљивање бицикала могуће је у 
туристичком центру Златибора на неколико 
локација или у Ски-центру ''Торник''. Могу се 
изнајмити различите врсте и величине 
двоточкаша, при чему је најпогоднији ''маунтин 
бајк''.



ризница традиционалних производа
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Традицију Златибора чувају многи објекти и 
садржаји, а један такав, и то врло посећен, налази се 
у самом срцу ове планине. То је популарна 
златиборска пијаца, на чијим богато снабдевеним 
тезгама посетиоци могу  наћи аутентичне 
производе из села са овог подручја.

Ова пијаца, позната сваком туристи, представља 
праву ризницу домаћих и традиционалних 
производа, укључујући рукотворине, сувенире, 
врхунске сувомеснате специјалитете (пршута, 
сланина, кобасица, стеља), укусне млечне производе 
као што су чувени златиборски кајмак и сир…

На пијачним тезгама продају и дугогодишњи 
продавци, произвођачи из нашег краја, познати 
купцима и посетиоцима Златибора који код њих 
редовно свраћају и пазаре. Једно од таквих је 
породично домаћинство ''Радовановић'' из 
Шљивовице, оно већ годинама одржава традицију у 
производњи и продаји сувомеснатих производа.

– Наша радња се налази на златиборској пијаци где 
посетиоци имају прилику да дегустирају 
специјалитете домаћинства и да се увере у квалитет, 
финоћу и укус наших производа који се праве од 
најквалитетнијих сировина – каже власник Милош 
Радовановић.

– Посетиоци највише купују кајмак, кулен, сланину, 
печеницу и суџук, које прозводимо у Шљивовици. 
Сматрам да је златиборска пијаца посебна, јер 
окупља мале произвођаче из целог региона – додаје 
Милошева ћерка Милица Радовановић.

Задовољавајући  различите буџете, укусе и потребе 
та раскошна народна тржница удовољава свима, па 
и сладокусцима с обзиром да је богата понуда 
џемова, меда и слатког од разних врста воћа. 

Направљених по традиционалној српској рецептури, 
уз изузетну посвећеност, знање и љубав. Тако су 
настале и квалитетне домаће воћне ракије (међу 
којима је најпознатија шљивовица), које овде брзо 
пронађу пут до купаца.

На златиборској пијаци могу се доживети 
разноврсни мириси и укуси ове “од злата планине”, а 
поред тога осетити квалитет и удобност ручно 
рађених вунених џемпера протканих традицијом. 
Своје место овде имају и вунене чарапе плетене 
рукама вредних домаћица, народним знањем које се 
вековима у златиборском крају преноси са старијих 
на млађе.

Осим плетиља, које су своју уметност уткале у сваку 
нит вунених одевних предмета, народну робу 
излажу и грнчари са дугогодишњом традицијом 
израде посуђа за здраво кување и незабораван укус 
хране. На златиборској пијаци је верно приказан овај 
древни занат у виду земљаног посуђа, декоративне и 
вртне грнчарије. Традиција је такође представљена 
и у разноврсним сувенирима који имају посебну 
вредност, јер су ручно рађени, уникатни и сваки од 
ових етно производа је уметничка прича за себе.

Ризница златиборских производа пуна је и 
разноврсних биљака: ива, кантарион, клека, мајчина 
душица, хајдучка трава, линцура и многе друге 
красе златиборске шуме и пропланке, а у виду чајева 
тезге златиборске пијаце. Те биљне мешавине су 
надалеко познате по свом лековитом дејству.

Златиборска пијаца је и зими и лети спремна да 
дочека и услужи сваког туристу. Шетња кроз то 
царство квалитетних традиционалних производа 
оставља незабораван утисак и дивне успомене које 
посетиоци, уз оно што купе, понесу са овог 
садржајног места.

Златиборска пијаца



Камп спреман за нове госте

 

Камп Златибор широм је отворио своја врата свим љубитељима 
камповања. Летњу сезону отворили су кампери који су већ са 
првим сунчаним данима маја почели да долазе у овај камп. 
Смештен у пријатном окружењу, недалеко од центра Златибора, а 
довољно издвојен од гужве, пружа несвакидашњу прилику за 
уживање у планинским пејзажима и одмор у хладу златиборских 
борова.

Први овогодишњи гости били су индивидуални кампери 
углавном из Србије, а неколико сунчаних пролећних дана у 
златиборском кампу провела је и породица из Француске. Већи 
број гостију очекује се током летњих месеци. Стабилизација 
епидемиолошке ситуације и попуштање мера засигурно ће у овај 
камп вратити стране госте, који су претходних година били 
најбројнији корисници кампа. Уколико ситуација са епидемијом 
коронавируса буде задовољавајућа, златиборски камп ће током 
септембра угостити организоване групе кампера из Холандије.

Добре времеске прилике и почетак сезоне без великих гужви 
запослени у кампу користе како би се најбоље припремили за 
предстојеће лето. У току су радови на уређењу простора, 
постављању нове заштитне ограде, опремању заједничких 
просторија, уређењу камп парцела, не би ли све било спремно за 
љубитеље камповања.

10.
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''Сликарска душа Истока''
у галериjи Културног центра

Златибор је током осмодневног Међународног арт 
симпозијума, који је одржан у галерији Културног 
центра, био стециште уметника из различитих 
делова Европе. Ликовни сазив „Сликарска душа 
Истока“ окупио је на Златибору еминентне уметнике 
из Русије, Француске, Јерменије, Црне Горе и Србије, 
који су проналазећи инспирацију у лепоти 
златиборских пејзажа стварали своја највреднија 
уметничка дела. Уметници су радили у галеријском 
простору, претежно сликарским медијумом, док је на 
платоу испред Културног центра био организован 
скулпторски рад. Монументална скулптура, коју је 
израдио познати скулптор из Црне Горе Лука 
Радојевић, настала је током овог симпозијума и биће 
уметников поклон општини Чајетина.

Током боравка на Златибору за учеснике уметничке 
колоније организовани су излети како би се 
упознали са лепотама златиборског краја и 
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несвакидашњим туристичким атракцијама које су, 
како кажу, за њих посебна инспирација. Обишли су 
Стопића пећину, надалеко чувени Музеј „Старо село“ у 
Сирогојну, а лепота гостиљског водопада оставила је 
посебан утисак на госте из иностранства.

Уметничка колонија одржана је од 15. до 22. маја 2021. 
године и резултат је успешне сарадње Туристичке 
организације Златибор и Удружења СРУ 
''Вукадиновић''. Пројекат је организован уз свесрдну 
помоћ општине Чајетина и Рада Филиповића.

Изложба уметничких слика и скулптура које су 
настале на овогодишњој колонији уприличена је у 
суботу 22. маја, чиме је на свечан начин обележен 
завршетак Међународног арт симпозијума. 
Уметничка дела ће у наредне две године бити 
излагана у најпрестижнијим галеријама земаља 
учесника пројекта.
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Новак Ђоковић 
на отварању

вртића у Љубишу
Најбољи тенисер света Новак Ђоковић боравио је 
19.маја у златиборском крају. У Љубишу је 
присуствовао отварању дечјег вртића, што је подухват 
који је у сарадњи са општином Чајетина успешно 
реализовала Фондација ''Новак Ђоковић'', спроводећи 
донаторску кампању у којој су прикупљена средства за 
ову намену.

На отварању љубишког вртића с Новаком је била и 
његова супруга Јелена Ђоковић, као и Маја Кремић, 
директорка Фондације. Отварању је присуствовао и 
председник општине Чајетина Милан Стаматовић, који 
је најбољем тенисеру света уручио посебно признање у 
знак захвалности за подршку у развоју златиборских 
села. Овај догађај увеличао је наш познати песник 
Љубивоје Ршумовић, у чију част је новоотворени вртић у 
Ршумовом родном Љубишу поносно понео његово име.

Реконструкција, адаптација и опремање вртића 
коштали су 12,5 милиона динара, од чега је девет 
милиона обезбедила Фондација ''Новак Ђоковић'', а 
3,5 милиона општина Чајетина.



Јеловник у ресторану ''Чумићево сокаче'' заснован 
је на јелима златиборског краја: уз неизоставну 

комплет лепињу, уштипке, 
зељаницу, качамак и све то у 
комбинацији са домаћим киселим 
млеком, сиром и кајмаком који 
савршено употпуњују целокупан 
доживљај.

Поред наведеног, у понуди су и 
специјалитети као што су 
телетина испод сача, свадбарски 
купус, љубишка пастрмка, 
Карађорђева шницла и јела са 
роштиља (ћевапи, кобасица, 
димљени свињски врат...).
Гости ресторана ''Чумићево 
сокаче'' углавном су породични 
људи са децом, која имају 
могућност да време проведу у 
идеалном природном амбијенту. 
Поред њих, овде често 
свраћају и страни 

држављани, као и становници 
Златибора, Чајетине и околних 
места.
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УКУСИ НАШЕГ КРАЈА
У РЕСТОРАНУ 

''ЧУМИЋЕВО СОКАЧЕ''
Ресторан ''Чумићево сокаче'' налази се у насељу 
Гајеви према Рудинама, на имању породице Чумић. 
Три километра од центра 
Златибора, у потпуно 
неизграђеном делу планине са 
панорамом од готово 360 степени.

Идеја о ресторану је резултат 
жеље да се здрави домаћи 
производи са пољопривредног 
газдинства породице Чумић 
пласирају у овом угоститељском 
објекту. Па је самим тим и највећи 
део овде припремљених јела од 
сировина пореклом са поменутог 
газдинства из златиборског села 
Голово, што гарантује квалитет.

Овај објекат у аутентичном 
златиборском стилу, на коме 
преовладавају дрво и камен као 
основни материјали, савршено се 
уклапа у крајолик у коме је 
лоциран. Додатну вредност етно-ресторану даје 
тераса са најлепшим погледом на венац Чиготе и 
непрегледне пашњаке.

Тако многи гости у овом посебном амбијенту 
спајају уживање у домаћој храни и укусе 
аутентичне златиборске кухиње са савршеним 
погледом на обронке Златибора. У летњем 
периоду гостима је на располагању тераса са  60 
места. А на свежем планинском ваздуху 
златиборски специјалитети су још укуснији.

Импресионирани доживљеним у ''Чумићевом 
сокачету'' многи на друштвеним мрежама 
наводе да им је баш у овој лепој кафаници 
омиљена храна, па хвале услугу и љубазност 
домаћина. Слажу се да је ово дивно место за 
пријатно обедовање, лепе осмехе и потпун 
ужитак.



Јеловник у ресторану ''Чумићево сокаче'' заснован 
је на јелима златиборског краја: уз неизоставну 

комплет лепињу, уштипке, 
зељаницу, качамак и све то у 
комбинацији са домаћим киселим 
млеком, сиром и кајмаком који 
савршено употпуњују целокупан 
доживљај.

Поред наведеног, у понуди су и 
специјалитети као што су 
телетина испод сача, свадбарски 
купус, љубишка пастрмка, 
Карађорђева шницла и јела са 
роштиља (ћевапи, кобасица, 
димљени свињски врат...).
Гости ресторана ''Чумићево 
сокаче'' углавном су породични 
људи са децом, која имају 
могућност да време проведу у 
идеалном природном амбијенту. 
Поред њих, овде често 
свраћају и страни 

држављани, као и становници 
Златибора, Чајетине и околних 
места.
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Ресторан ''Чумићево сокаче'' налази се у насељу 
Гајеви према Рудинама, на имању породице Чумић. 
Три километра од центра 
Златибора, у потпуно 
неизграђеном делу планине са 
панорамом од готово 360 степени.

Идеја о ресторану је резултат 
жеље да се здрави домаћи 
производи са пољопривредног 
газдинства породице Чумић 
пласирају у овом угоститељском 
објекту. Па је самим тим и највећи 
део овде припремљених јела од 
сировина пореклом са поменутог 
газдинства из златиборског села 
Голово, што гарантује квалитет.

Овај објекат у аутентичном 
златиборском стилу, на коме 
преовладавају дрво и камен као 
основни материјали, савршено се 
уклапа у крајолик у коме је 
лоциран. Додатну вредност етно-ресторану даје 
тераса са најлепшим погледом на венац Чиготе и 
непрегледне пашњаке.

Тако многи гости у овом посебном амбијенту 
спајају уживање у домаћој храни и укусе 
аутентичне златиборске кухиње са савршеним 
погледом на обронке Златибора. У летњем 
периоду гостима је на располагању тераса са  60 
места. А на свежем планинском ваздуху 
златиборски специјалитети су још укуснији.

Импресионирани доживљеним у ''Чумићевом 
сокачету'' многи на друштвеним мрежама 
наводе да им је баш у овој лепој кафаници 
омиљена храна, па хвале услугу и љубазност 
домаћина. Слажу се да је ово дивно место за 
пријатно обедовање, лепе осмехе и потпун 
ужитак.



Хотел ''Букет'' мирисни је букет у цветном врту Златибора, 
објекат врхунског квалитета и комфора.

Категорисан са четири звездице поседује 25 апартмана и 20 
соба за смештај, као и низ других неопходних пратећих 
садржаја. Модерно уређен и опремљен савршено одговара 
захтевима савременог госта, а погодан је за удобан боравак 
свих генерација.

Локација и окружење хотела прави су миомириси овог 
јединственог букета. Налази се у најмирнијем делу 
Златибора, ушушкан боровом шумом и тишином која одмара, 
а сасвим близу туристичком средишту планине. Од 
Краљевог трга је на свега неколико стотина метара, у 
близини је Конгресног центра ''Србија'', надомак свих 
најатрактивнијих златиборских простора и дешавања.

Хотел ''Букет'' се такође налази у непосредној близини Дино 
парка,  својеврсног раја за најмлађе који радо уживају у овом 
највећем забавно-тематском парку у региону. С обзиром на то 
да се налази на траси пешачке стазе која води до споменика 
на Шуматном брду и даље по пространствима Златибора, 
хотел је идеално место са боравак свих оних који уживају у 
пешачењу и активном одмору.

Близина спортских терена, као и модерне дворане у оквиру 
Спортско-туристичког центра ''Златибор'' свим спортистима 
смештеним у хотелу ''Букет'' нуди услове за врхунске 
припреме. А конгресна сала хотела и пратећи простори 
идеални су за учеснике стручних скупова, конгреса и 
семинара.

Хотел 
''Букет'' 

Хотелски садржаји задовољавају високе стандарде. Све 
собе имају поглед на борову шуму, какав и приличи 
златиборском амбијенту. Велнес центар се простире на 
800 квадрата и обезбеђује потпуно уживање и 
релаксацију: са два базена од којих је један пливачки (23 са 
8 метара), други неправилног облика са сланом водом, 
пространим ђакузијем који могу користити 12 особа, 
финском и био сауном, сланом собом, парним купатилом, 
собама за масажу, четири тепидаријума, воденим 
креветом за масажу и другим погодностима представља 
својеврсну оазу истинског хедонизма.

Хотелски ресторан има 110 места, а ту су и лоби бар, дечја 
играоница. Конгресна сала захвата 140 квадрата и има 80 
седећих места. Овде су за уживање као створене две 
отворене терасе – једна у оквиру ресторана, друга у 
конгресном делу. Хотел ''Букет'' је опремљен и савременом 
теретаном на простору од 45 квадрата, са модерним 
справама потребним за спортске припреме врхунских 
екипа.

Хотел се простире на плацу површине 36 ари и има велико 
двориште које госту нуди интиму и мир. Овде је обезбеђен 
и паркинг простор: у  оквиру хотела је подземна гаража са 
16 паркинг места, уз још 40 паркинг места за госте хотела.

Све је то на располагању у овом изузетном објекту, уз 
гостопримство, љубазност особља и пажњу каква гостима 
прија. За посебан боравак који је спојио врхунски комфор 
објекта у миру четинара са близином атракција у 
оближњем центру.
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мирисни букет 
у цветном врту 
Златибора



Хотел ''Букет'' мирисни је букет у цветном врту Златибора, 
објекат врхунског квалитета и комфора.

Категорисан са четири звездице поседује 25 апартмана и 20 
соба за смештај, као и низ других неопходних пратећих 
садржаја. Модерно уређен и опремљен савршено одговара 
захтевима савременог госта, а погодан је за удобан боравак 
свих генерација.

Локација и окружење хотела прави су миомириси овог 
јединственог букета. Налази се у најмирнијем делу 
Златибора, ушушкан боровом шумом и тишином која одмара, 
а сасвим близу туристичком средишту планине. Од 
Краљевог трга је на свега неколико стотина метара, у 
близини је Конгресног центра ''Србија'', надомак свих 
најатрактивнијих златиборских простора и дешавања.

Хотел ''Букет'' се такође налази у непосредној близини Дино 
парка,  својеврсног раја за најмлађе који радо уживају у овом 
највећем забавно-тематском парку у региону. С обзиром на то 
да се налази на траси пешачке стазе која води до споменика 
на Шуматном брду и даље по пространствима Златибора, 
хотел је идеално место са боравак свих оних који уживају у 
пешачењу и активном одмору.

Близина спортских терена, као и модерне дворане у оквиру 
Спортско-туристичког центра ''Златибор'' свим спортистима 
смештеним у хотелу ''Букет'' нуди услове за врхунске 
припреме. А конгресна сала хотела и пратећи простори 
идеални су за учеснике стручних скупова, конгреса и 
семинара.

Хотелски садржаји задовољавају високе стандарде. Све 
собе имају поглед на борову шуму, какав и приличи 
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финском и био сауном, сланом собом, парним купатилом, 
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креветом за масажу и другим погодностима представља 
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играоница. Конгресна сала захвата 140 квадрата и има 80 
седећих места. Овде су за уживање као створене две 
отворене терасе – једна у оквиру ресторана, друга у 
конгресном делу. Хотел ''Букет'' је опремљен и савременом 
теретаном на простору од 45 квадрата, са модерним 
справама потребним за спортске припреме врхунских 
екипа.

Хотел се простире на плацу површине 36 ари и има велико 
двориште које госту нуди интиму и мир. Овде је обезбеђен 
и паркинг простор: у  оквиру хотела је подземна гаража са 
16 паркинг места, уз још 40 паркинг места за госте хотела.

Све је то на располагању у овом изузетном објекту, уз 
гостопримство, љубазност особља и пажњу каква гостима 
прија. За посебан боравак који је спојио врхунски комфор 
објекта у миру четинара са близином атракција у 
оближњем центру.

Х о т е л и  З л а т и б о р а
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У ово време развијеног туризма недовољно се зна да 
је златиборско излетиште Око, на петом километру 
од центра Златибора, између два рата било једно од 
главних туристичких насеља на овој планини. Са 
дечјим одмаралиштем, ''колонијом здравих'', 
рестораном, пекаром, народним купатилом са два 
базена, плажом, рибњаком, дрвеним зградама за 
смештај, спомен-чесмом...Касније је ово излетиште 
запуштено и заборављено, али остају сећања на 
заслуге проте Радосава Симића за то туристичко 
''златно доба'' Ока.

Прота Радосав Симић 
(1882.-1966.) био је неимар 
који је у међуратно доба 
основао насеље на Оку и за 
туристе га учинио 
привлачним, несебично 
делајући за добробит свог 
краја. Њему је Златибор био 
завичај, родио се у 
Бранешцима, а службовао у 
Рогачици, Доњој Краварици, 
Сирчу, Ужицу. Свуда је 
подизао чесме, градио и 
обнављао цркве, народ 
просвећивао. Он је, показујући непресушну бригу за 
своју духовну децу, настојао да им олакша сурове 
услове живљења, ширећи им знања, подижући 
храмове, споменике, путеве. О незаборавном 
протином делу изложбу у чајетинској библиотеци 

Златно доба
излетишта на Оку
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2012. године приредиле су Снежана Ђенић и Боса 
Росић.

Свој златиборски завичај Симић је имао на уму и кад 
је у Првом светском рату, прешавши Албанију, у 
француским Алпима био свештеник српској 
избегличкој колонији. Ту се упознао с користима 
алпског туризма и виђено намерио да примени на 
Златибору. Изабрао је двадесетих година равну 
ливаду око извора званог Око, који је народ сматра 
лековитим за вид, да ту најпре подигне спомен-чесму 
ратницима, а затим и излетиште.

Како је у то време Златибор био проглашен 
терапијским подручјем за одређена обољења, он је 
апеловао да се, зарад развоја туризма, колоније 
болесних одвоје од дечјих и туристичких насеља. 
Тако је Хигијенском заводу из Београда поклонио 
своју земљу да се на Оку створи ''колонија здравих'' с 
дечјим одмаралиштем. Овај завод, у сарадњи са 
протом и ужичким Домом народног здравља, уложио 
је затим средства да се овде изгради отворено летње 
купатило са два базена, тушевима, објектима, 
плажом и рибњаком. Све је то завршено 1932. године, 
а дечје одмаралиште две године касније. Направљен 
је и леп аутомобилски пут од Краљеве Воде до Ока. 
Масовно су људи овде долазили, уживали у одмору у 
срцу Златибора.

О томе ''Политика'' пре 89 година пише: ''Сем 
купатила прота  г.Симић успео је својим трудом да 

заснује такозвану ''колонију здравих''...Она већ има 
ресторан, пекарницу, ледару и неколико дрвених 
зграда са 20 соба за самце и породице. Стварање 
оваквих колонија најзгодније је за Златибор. Ако би 
се све груписало око Краљеве Воде онда би тамо 
постала варош, што не одговара циљевима који 
треба да се остваре да би Златибор уистину постао 
модерно излетиште и летовалиште...''

Али после Другог светског рата излетиште Око је 
запуштено и заборављено, а туризам се овде заиста 
груписао око Краљеве Воде. Мада је чувао људе од 
ратног страдања, проту Симића су нове власти 
неправедно оптуживале за сарадњу с Немцима, а он 
је духовну службу наставио до 1953. године, да би 13 
лета касније преминуо.

На Оку су временом базени пропали, вода на чесми 
пресушила и све ређе су посетиоци овде свраћали. 
Почетком прошле деценије обављени су мањи 
радови на обнови овог излетишта: уређена је 
спомен-чесма и плато око ње (опет из чесме избија 
добра изворска вода, људи долазе да је наточе), 
стигао је и асфалтни пут до Ока, овуда пролази 
обележена бициклистичка стаза ка Семегњеву, све 
више туриста шета овим правцем. Али стари сјај 
некадашњем насељу још није враћен. А има услова да 
Око поново постане посећено као некад.
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Рогачици, Доњој Краварици, 
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Свој златиборски завичај Симић је имао на уму и кад 
је у Првом светском рату, прешавши Албанију, у 
француским Алпима био свештеник српској 
избегличкој колонији. Ту се упознао с користима 
алпског туризма и виђено намерио да примени на 
Златибору. Изабрао је двадесетих година равну 
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лековитим за вид, да ту најпре подигне спомен-чесму 
ратницима, а затим и излетиште.

Како је у то време Златибор био проглашен 
терапијским подручјем за одређена обољења, он је 
апеловао да се, зарад развоја туризма, колоније 
болесних одвоје од дечјих и туристичких насеља. 
Тако је Хигијенском заводу из Београда поклонио 
своју земљу да се на Оку створи ''колонија здравих'' с 
дечјим одмаралиштем. Овај завод, у сарадњи са 
протом и ужичким Домом народног здравља, уложио 
је затим средства да се овде изгради отворено летње 
купатило са два базена, тушевима, објектима, 
плажом и рибњаком. Све је то завршено 1932. године, 
а дечје одмаралиште две године касније. Направљен 
је и леп аутомобилски пут од Краљеве Воде до Ока. 
Масовно су људи овде долазили, уживали у одмору у 
срцу Златибора.

О томе ''Политика'' пре 89 година пише: ''Сем 
купатила прота  г.Симић успео је својим трудом да 
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заснује такозвану ''колонију здравих''...Она већ има 
ресторан, пекарницу, ледару и неколико дрвених 
зграда са 20 соба за самце и породице. Стварање 
оваквих колонија најзгодније је за Златибор. Ако би 
се све груписало око Краљеве Воде онда би тамо 
постала варош, што не одговара циљевима који 
треба да се остваре да би Златибор уистину постао 
модерно излетиште и летовалиште...''

Али после Другог светског рата излетиште Око је 
запуштено и заборављено, а туризам се овде заиста 
груписао око Краљеве Воде. Мада је чувао људе од 
ратног страдања, проту Симића су нове власти 
неправедно оптуживале за сарадњу с Немцима, а он 
је духовну службу наставио до 1953. године, да би 13 
лета касније преминуо.

На Оку су временом базени пропали, вода на чесми 
пресушила и све ређе су посетиоци овде свраћали. 
Почетком прошле деценије обављени су мањи 
радови на обнови овог излетишта: уређена је 
спомен-чесма и плато око ње (опет из чесме избија 
добра изворска вода, људи долазе да је наточе), 
стигао је и асфалтни пут до Ока, овуда пролази 
обележена бициклистичка стаза ка Семегњеву, све 
више туриста шета овим правцем. Али стари сјај 
некадашњем насељу још није враћен. А има услова да 
Око поново постане посећено као некад.


