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У в о д н и к

Златиборски туризам, основа нашег развоја и један од показатеља успешности рада 
општине Чајетина, доживео је препород у 2021. години. Низ пројеката туризму у корист 
остварили смо овде, с успехом завршили оно што је започето, уз изузетну туристичку 
посету. А све то у неповољној години корона вируса, у епидемиолошки сложеној 
ситуацији којој одолевају само најјачи у својој делатности. Да се на муци познају јунаци, 
овим су Златибор и Чајетина још једном потврдили.

Подсећам да смо почетком године на Златибору пустили у рад најважнији пројекат, у 
свету најдужу ''Голд гондолу''. Модерним превозом повезали смо центар планине са 
највишим врхом Торником. До тог историјског подвига, финансираног средствима 
општине Чајетина за народно добро, прескочили смо захтевне препреке и одолели 
многим тешкоћама. Одустајали нисмо, јер смо веровали у успех, а ова панорамска 
жичара, најважнији допринос локалне самоуправе златиборском туризму, заувек 
остаје, превазићи ће нас и обележити једно време. О њеној вредности сада говори 
изузетно интересовање посетилаца Златибора за вожње у кабинама ''Голд гондоле'', 
чиме се улагања у тај пројекат већ увелико отплаћују.

Завршили смо у овој години и обнову туристичког центра ''златне планине''. 
Реконструисан је Краљев трг, језеро сија новим сјајем, а дуж шеталишта је настала нова 
Трговачка улица са низом продавница и локала. Врло посећени простор Краљевог трга 
постао је још модернији и лепши. Језеро, обновљено по некадашњим замислима 
академика Миладина Пећинара, сада је уређено и напуњено пијаћом водом, 
модернизовано и осветљено. Трговачка улица не само да је допринела уреднијем 
изгледу центра, већ је донела погодности нашим предузетницима у исплативијем 
пословању на прометном шеталишту.

Још низ других подухвата завршено је у овом периоду иза нас. За екологију Златибора 
од посебног значаја је почетак рада Постројења за пречишћавање отпадних вода 
''Златибор'', захваљујући коме чисте воде са најпосећеније планине теку ка дринском 
сливу. За спорт и спортски туризам веома значи што је општина Чајетина купила 
спортску дворану на Златибору и низом улагања оживела је и модернизовала за 
најважнија такмичења (какви су били овде одржани турнири регионалне АБА 2 
кошаркашке лиге), смештај и додатне садржаје. Припремамо се за градњу новог 
спортског центра са 15 нових терена, како бисмо задовољили изражене потребе 
домаћих и страних клубова да на Златибору обаве своје припреме.

Годину на измаку обележава и важан почетак рада на водосистему ''Сушичко врело'', 
којим општина Чајетина, дакле и туристички Златибор, добија нови сигуран извор 
водоснабдевања. Тиме се постиже да Рибничко језеро буде преведено у комерцијалне 
сврхе и послужи даљем развоју златиборског туризма. Код Рибничког језера 
намеравамо да стварамо ''Златни град'', цео комплекс спортских терена, хотела високе 
категорије и здравствених садржаја, на више од 200 хектара. Ово је, истовремено, и 
идеална локација за производњу електричне енергије соларним панелима, чије 
постављање омогућава потез око језера и погодна конфигурација терена.

Општина стално улаже у уређење и осавремењавање Златибора: његових улица, стаза, 
шеталишта, здања, инфраструктуре, свих садржаја. За растерећење саобраћаја биће, 
нема сумње, веома важна обилазница кроз центар планине која ће се ускоро градити, 
као и три јавне гараже са око 1.000 паркинг места.

Не треба заборавити ни све садржајније културне програме ''златне планине'', где је 
Културни центар Златибор постао место одржавања многих манифестација, 
фестивала, представа, изложби. Памтиће се и овогодишњи фестивал спортског филма, 
који је, уз квалитетан програм, окупио најзначајније личности филма и спорта из 
држава региона.

Туристички Златибор се, дакле, снажно развија и у неповољном времену, а општина 
Чајетина континуирано улаже и доприноси да овде буде остварен зацртани план – милион 
посетилаца годишње, односно 10 милиона ноћења – чијем остварењу смо све ближи.

Наши подвизи 
у неповољној години

Милан Стаматовић
председник општине
Чајетина
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Весна и Ален, затим Сенидах,
па ''Бајага и инструктори''

На Краљевом тргу три
вечери за памћење

Позорница Краљевог трга, место мноштва сјајних 
концерата, поново ће у празничне дане бити центар 
музичких дешавања која ће, нема сумње, привући 
многобројну публику. Познати извођачи овде ће 
наступати три вечери, за разне музичке укусе, уз 
загарантован провод за посетиоце.

Како је недавно објавила општина Чајетина, која 
заједно са Туристичком организацијом Златибор с 
посебном пажњом припрема обележавање 
новогодишњих празника на најпосећенијој планини 
Србије, та серија врхунских концерата започиње на 
преласку из старе у Нову годину.

– На Краљевом тргу 31. децембра увече наступају 
Весна и Ален, затим Сенидах, па ''Бајага и 
инструктори''

једна од најуспешнијих певачица народне музике 
Весна Змијанац и бивши члан ''Дивљих јагода'' и 
''Бијелог дугмета'' Ален Исламовић. У ноћи дочека 
тачно у поноћ биће приређен ватромет, када ће 
загрмети и трубе оркестра Дејана Јевђића. У првој 
вечери Нове 2022. године на Краљевом тргу концерт 
ће одржати популарна Сенида Хајдарпашић позната 
као Сенидах, а наредне вечери (2.јануара) је наступ 

легендарног рок бенда ''Бајага и инструктори'' – 
најавили су из општине Чајетина, додајући да, поред 
дочека на отвореном, богату понуду за одличан 
провод припремају и хотелијери и ресторани на 
''златној планини''.

Фолк певачица Весна Змијанац обележила је својим 
хитовима музичку сцену деведесетих, али је и данас 
радо слушана. На њеним наступима увек је сјајна 
атмосфера, публика с Весном пева њене познате 
песме ''Не куните црне очи'', ''Кад замиришу 
јорговани'', ''Казни ме казни'', ''Сватови'', ''Идем 
преко земље Србије''... Објавила је 14 албума, шест 
синглова и неколико компилација, а поред певачке 
каријере има и улоге у неколико филмова и ТВ серија.

У новогодишњој вечери на Краљевом тргу с Весном 
наступа Ален Исламовић, певач рок бендова ''Бијело 
дугме'' и ''Дивље јагоде'' који има и запажену соло 
каријеру. Прочуо се осамдесетих по хеви метал звуку 
с ''Дивљим јагодама'' и нумери ''Мотори'', да би затим 
прешао у ''Бијело дугме'' где је уз низ хитова стекао 
велику популарност. Деведесетих отпочиње соло 
каријеру, пева дуете с Индиром Радић (''Лопов'') и 
Милицом Павловић (''Још се браним ћутањем'') , 
учествује у турнеји ''Бијелог дугмета'' поводом 40 
година изласка првог албума и у турнеји ''40 година 
Ален и Јагоде''.

Словеначка ритам-блуз и хип-хоп певачица Сенидах 
(Сенида Хајдарпашић), која наступа 1.јануара на 
Краљевом тргу, музиком се бави од 2010., а насрпску 
сцену почела је да се пробија 2018. када је објавила 
дует са репером Цобијем ''Четири стране света'' за 
филм ''Јужни ветар''. Познати хит јој је ''Слађана'', 
гласовима публике проглашен најбољом хип-хоп 
нумером 2018. Наступала је на Егзиту и другим 
фестивалима, медији пишу да су наступи Сенидах 
моћни и упечатљиви.

Београдски рок бенд ''Бајага и инструктори'', који је 
Момчило Бајагић Бајага основао пре 37 година, један 
је од најпознатијих на просторима бивше Југославије. 
Са дугом и блиставом каријером, мноштвом 
незаборавних хитова на укупно 11 албума 
(''Позитивна географија'', ''Са друге стране јастука'', 
Јахачи магле'', ''Продавница тајни'', ''Музика на 
струју'', ''Од бижутерије до ћилибара'', ''Змај од 
Ноћаја'', ''Шоу почиње у поноћ'', ''Даљина, дим и 
прашина'', ''У сали лом'' и ''Овај свет се мења''), 11 
компилација, концертих и мини албума, седам 
синглова, са музиком из филмова и стотинама 
незаборавних концерата овај бенд је утиснуо трајни 
печат у историју рок музике на нашим просторима. 
''Бајага и инструктори'' свирали су и на Златибору, а 
памти се њихов изузетно посећени концерт на дочеку 
2013. године на Краљевом тргу.    

Провести на Златибору новогодишње и божићне празнике већ је ствар престижа међу 
становницима већих градова Србије и околних држава. Ко не присуствује чувеним 

концертима на Краљевом тргу, не осети чари јединственог дочека и укусе деликатеса у 
златиборским хотелима и ресторанима или не доживи раскошни ватромет изнад језера уз 

звуке труба тачно у поноћ, пропустио је нешто заиста вредно. Отуда хиљаде возила с разних 
страна довозе десетине хиљада људи у златиборски празнични провод за незаборав.

Традиција таквог посебног обележавања, коју одавно негују општина Чајетина и Туристичка 
организација Златибор, наставља се и предстојећег празника. С познатим музичарима три 

вечери на Краљевом тргу, разноврсним програмима у хотелима и угоститељским 
објектима, пригодним дешавањима у забавним парковима, новим ''Златофестом'' за 

најмлађе који ће свакако заинтересовати посетиоце...

Дакле, сви путеви у празничне дане воде на Златибор, а овде представљамо какви програми и 
понуда очекују многобројне госте.
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Вики, Бањац, Ивана и други 
у златиборским хотелима 

Златиборски хотелијери традиционално за своје 
госте припремају богат новогодишњи програм. Уз 
беспрекорну услугу, садржаје које пружају 
модерни и луксузно опремљени хотели од четири 
и пет звездица, новогодишњу ноћ у многим 
хотелима употпуниће и богат музички програм, 
наступи познатих певача домаће музичке сцене.

Тако је најлуксузнији хотел на Златибору ''Гранд 
хотел Торник'' за госте уз пакет од најмање три 
ноћења омогућио дочек Нове 2022. године уз 
наступ познате естрадне уметнице Вики 
Миљковић. Гости овог хотела ће за репризу 
новогодишње ноћи уживати у наступу Саше 
Матића. Цена новогодишњег пакета за две особе, 
на бази полупансиона, је од 135.000 динара у 
стандард собама, а цене су и веће за боравак у 
луксузнијим собама и апартманима.

Хотел са најдужом традицијом пословања, чувени 
''Палисад'' своје госте обрадоваће наступом 
Славка Бањца у новогодишњој ноћи. Празнични 
пакет је на бази најмање три ноћења уз услугу 
полупансиона. Цена пакета у двокреветној 

стандард соби креће се од 38.000 динара по особи 
до 61.000 динара у апартману.

Хотел ''Златибор Мона'' припремио је за своје 
госте новогодишње пакете од минимум четири 
ноћења и дочек Нове године уз музику Иване 
Селаков. Цене пакета крећу се од 40.000 до 55.500 
динара на бази ноћења са доручком.

Други златиборски хотели такође су изашли са 
новогодишњим ценовницима, а заједничка им је 
беспрекорна услуга и врхунски квалитет 
смештаја, оброка и ванпансионских садржаја. У 
цену новогодишњих пакета сваког од хотела 
укључено је коришћење савремених спа центара, 
дечје играонице са аниматорима, релакс центра и 
теретана, а неки од хотела за своје госте 
обезбедили су и бесплату вожњу ''Голд гондолом''. 
Савршену празничну услугу добиће и гости који се 
одлуче да свој зимски одмор проведу у неком од 
бројних апартманских насеља, а топлину 
породичне атмосфере доживеће гости који се 
одлуче за смештај у некој од многих вила и 
приватних кућа.

Позорница Краљевог трга, место мноштва сјајних 
концерата, поново ће у празничне дане бити центар 
музичких дешавања која ће, нема сумње, привући 
многобројну публику. Познати извођачи овде ће 
наступати три вечери, за разне музичке укусе, уз 
загарантован провод за посетиоце.

Како је недавно објавила општина Чајетина, која 
заједно са Туристичком организацијом Златибор с 
посебном пажњом припрема обележавање 
новогодишњих празника на најпосећенијој планини 
Србије, та серија врхунских концерата започиње на 
преласку из старе у Нову годину.

– На Краљевом тргу 31. децембра увече наступају 
Весна и Ален, затим Сенидах, па ''Бајага и 
инструктори''

једна од најуспешнијих певачица народне музике 
Весна Змијанац и бивши члан ''Дивљих јагода'' и 
''Бијелог дугмета'' Ален Исламовић. У ноћи дочека 
тачно у поноћ биће приређен ватромет, када ће 
загрмети и трубе оркестра Дејана Јевђића. У првој 
вечери Нове 2022. године на Краљевом тргу концерт 
ће одржати популарна Сенида Хајдарпашић позната 
као Сенидах, а наредне вечери (2.јануара) је наступ 

легендарног рок бенда ''Бајага и инструктори'' – 
најавили су из општине Чајетина, додајући да, поред 
дочека на отвореном, богату понуду за одличан 
провод припремају и хотелијери и ресторани на 
''златној планини''.

Фолк певачица Весна Змијанац обележила је својим 
хитовима музичку сцену деведесетих, али је и данас 
радо слушана. На њеним наступима увек је сјајна 
атмосфера, публика с Весном пева њене познате 
песме ''Не куните црне очи'', ''Кад замиришу 
јорговани'', ''Казни ме казни'', ''Сватови'', ''Идем 
преко земље Србије''... Објавила је 14 албума, шест 
синглова и неколико компилација, а поред певачке 
каријере има и улоге у неколико филмова и ТВ серија.

У новогодишњој вечери на Краљевом тргу с Весном 
наступа Ален Исламовић, певач рок бендова ''Бијело 
дугме'' и ''Дивље јагоде'' који има и запажену соло 
каријеру. Прочуо се осамдесетих по хеви метал звуку 
с ''Дивљим јагодама'' и нумери ''Мотори'', да би затим 
прешао у ''Бијело дугме'' где је уз низ хитова стекао 
велику популарност. Деведесетих отпочиње соло 
каријеру, пева дуете с Индиром Радић (''Лопов'') и 
Милицом Павловић (''Још се браним ћутањем'') , 
учествује у турнеји ''Бијелог дугмета'' поводом 40 
година изласка првог албума и у турнеји ''40 година 
Ален и Јагоде''.

Словеначка ритам-блуз и хип-хоп певачица Сенидах 
(Сенида Хајдарпашић), која наступа 1.јануара на 
Краљевом тргу, музиком се бави од 2010., а насрпску 
сцену почела је да се пробија 2018. када је објавила 
дует са репером Цобијем ''Четири стране света'' за 
филм ''Јужни ветар''. Познати хит јој је ''Слађана'', 
гласовима публике проглашен најбољом хип-хоп 
нумером 2018. Наступала је на Егзиту и другим 
фестивалима, медији пишу да су наступи Сенидах 
моћни и упечатљиви.

Београдски рок бенд ''Бајага и инструктори'', који је 
Момчило Бајагић Бајага основао пре 37 година, један 
је од најпознатијих на просторима бивше Југославије. 
Са дугом и блиставом каријером, мноштвом 
незаборавних хитова на укупно 11 албума 
(''Позитивна географија'', ''Са друге стране јастука'', 
Јахачи магле'', ''Продавница тајни'', ''Музика на 
струју'', ''Од бижутерије до ћилибара'', ''Змај од 
Ноћаја'', ''Шоу почиње у поноћ'', ''Даљина, дим и 
прашина'', ''У сали лом'' и ''Овај свет се мења''), 11 
компилација, концертих и мини албума, седам 
синглова, са музиком из филмова и стотинама 
незаборавних концерата овај бенд је утиснуо трајни 
печат у историју рок музике на нашим просторима. 
''Бајага и инструктори'' свирали су и на Златибору, а 
памти се њихов изузетно посећени концерт на дочеку 
2013. године на Краљевом тргу.    



5.

У ресторанима уз 
Џенана, Драгану, 

Дејана... 
Златиборски угоститељи, кафеи, дискотеке, 
ресторани озбиљно се припремају за најлуђу 
новогодишњу ноћ уз сјајан музички програм. У 
кафеима и ресторанима Златибора током 
празничних дана наступаће позната музичка 
имена попут Драгане Мирковић, Дејана Петровића 
и Биг бенда, Џенана Лончаревића. Милице 
Павловић и других.

Као и раније, већина објеката ће понудити 
разноврсно послужење, од специјалитета нашег 
краја до бираних пића и посластица. Из 
угоститељских објеката напомињу да ће дочек 
бити организован ускладу са свим 
епидемиолошким мерама, уз највећу бригу о 
здрављу, како гостију тако и мештана Златибора.

С Деда Мразом и 
ирвасима на дочеку 

за најмлађе 
у Дино парку

Поред богатог програма новогодишњих концерата 
и божићног базара, који за посетиоце ''златне 
планине'' организују општина Чајетина и 
Туристичка организација Златибор, забавни 
паркови као незаобилазне златиборске атракције 
припремају садржајну и забавну зиму.

Зимска забава Дино парка за најмлађе почиње већ 
16. децембра премијером представе ''Као Сека 
Мразица и Бата Мраз'' у извођењу најмлађих 
чланова Дино клуба. Премијера се одржава у 
Културном центру на Златибору, а приход од 
улазница намењен је куповини овогодишњих 
пакетића за децу која воде борбу са најтежом 
болешћу. 

Дино парк ради и када Златибор завеју снежне 
пахуље, а атмосфера у целом парку је чаробна 
током новогодишњих и божићних празника. 
Посебна атракција за најмлађе посетиоце Дино 
парка, али и њихове родитеље, јесте дочек Нове 
године за децу. Тачно у подне 31. децембра овде ће 
бити организован новогодишњи дочек за 
најмлађе. Припрема се свечана сала, а дочек ће 

уз свечану вечеру, а за добру атмосферу биће 
задужен одличан музички бенд. Првог дана Нове 
2022. у подне за најмлађе али и нешто старије госте 
боравак ће бити занимљивији уз несвакидашње 
такмичење – правиће Снешка Белића испред своје 
брвнаре.

У зимској сезони посетиоцима ће бити на 
располагању забавне активности као што су 
гађање мете из пиштоља, секиромет и родео, 
уколико временски услови то буду дозволили. За 
децу ће у понуди бити и тјубинг, као увек 
интересантна заборављена игра "бацање 
потковица".

И током зимске сезоне радиће ''Салон'' и ресторан 
који је постао препознатљив по специјалитетима од 
меса као што је ''Вестерн стек'', бифтек из 
традиционалног зрења и ''Џеронимо стек''. Новитет 
у ''Ел Пасу'' је објекат под називом "Волимо Кока 
колу" у коме су изложени многобројни сувенири 
овог бренда који су стигли из Америке. Како је прва 
чаша Кока коле продата 1886. године, а ''Ел Пасо 
сити'' управо осликава раздобље од 1865.до 1890. 
на Дивљем западу и у Србији, тако су се и ови 
интересантни предмети нашли у поставци 
тематског парка на Водицама. Ту су већ стари 
предмети из Србије, као што су старе петролејске 
лампе, преслице и многи други. ''Ел Пасо ситy'' 
радиће сваког дана, а радно време за посете је од 9 
до 17 часова. Цена улазнице за одрасле је 400 
динара, за децу преко три године 300 динара.

'

'Ски Авантура'' 
у центру Златибора 

и на Торнику
Авантура парк у центру Златибора незаобилазна 
је станица забаве током целе године, а нарочито у 
зимским месецима. Под снежним покривачем 
Авантура парк се претвара у праву ски авантуру, 
па је зима на Златибору незамислива без посете 
овом забавном парку. За предстојећу зимску 
сезону ''Ски Авантура'' вредно припрема своје 
садржаје. Отварање ски школе предвиђено је за 24. 
децембар, а до тада ће сви садржаји бити спремни 
за љубитеље снега и снежних спортова.

У оквиру Авантура парка у центру Златибора 
радиће три ски стазе, два ски лифта и ски трака, а 
чак 30 инструктора бринуће се о томе да сви који 
то желе начине своје прве скијашке кораке. Ски 
школа намењена је како деци, тако и одраслима, а 
осим Авантура парка у центру Златибора, ''Ски 
Авантура'' радиће и на Торнику. У Авантура парку 
већ са првим снегом кренули су припремни радови 
и свакодневно се ради на уређењу стаза. Све су 
покривене системом за вештачко оснежавање, 
тако да ће скијање у парку бити омогућено целе 
зиме, без обзира колико буде снега.

Посебна погодност и ове зимске сезоне је ноћно 
скијање које ће бити актуелно током зимског 
распуста, а новитет у парку је тјубинг стаза, 
својеврсна забава за децу која воле зимске 
чаролије. Док деца уживају у снегу, родитељи се 
могу одморити у ресторану Авантура парка 
чувеном по укусним специјалитетима и 
аутентичном планинском амбијенту, правом 
месту за окрепљење полазника ски школе, као и 
искусних скијаша.

У оквиру ''Ски Авантуре'' гостима је на 
располагању ски рента и продавница спортске 
опреме. Све што је потребно скијашима и 
љубитељима зиме могу пронаћи у Авантура парку, 
на једном месту, а са собом је потребно да понесу 
само добро расположење и уживање је 
загарантовано.

З л а т и б о р с к а  п р а з н и ч н а  ч а р о л и ј а

Повољна понуда
ТО Златибор

за новогодишњи 
смештај  

Туристичка организација Златибор припремила 
је понуду новогодишњих пакета за смештај у 
објектима коначишта којима располаже. Ова 
понуда важиће само током новогодишњих 
празника, и то за смештај у двокреветним собама 
коначишта Културног центра Златибор и 
Туристичке организације Златибор, у периоду од 
29.12.2021. до 4.1.2022. године.

Издвајамо цене пакет аранжмана који 
подразумевају тродневни и четвородневни 
боравак, које су изражене за укупан период 
боравка по соби, односно смештајној јединици. 
Новогодишњи пакет од три ноћења у соби 
Коначишта ТО Златибор кошта 13.200, док је за 
четири ноћења 16.500 динара. Што се тиче соба 
Коначишта Културног центра Златибор, ова 
понуда је нешто скупља: пакет од три ноћења 
износи 17.600 динара, док се пакет од четири 
ноћења може обезбедити за 22.000 динара.

'

''Златофест'' 
за најмлађе од 9.

до 13. јануара
На златиборском Краљевом тргу и око њега од 9. 
до 13. јануара одржаће се манифестација на 
отвореном за децу под називом ''Златофест''. У пет 
дана манифестације за малишане ће бити 
уприличен разнолик забавни, едукативни, а пре 
свега интерактивни програм.

''Златофест'' ће се дешавати на четири локације 
Краљевог трга, око језера. У поподневним сатима, 
са почетком у 16 и завршетком у 20 часова.

На првој локацији маскоте медо Борко и веверица 
Златица забављаће дечицу и пролазнике и 
упућивати их на програмске активности на 
другој и трећој локацији.

Друга локација је ''Божићно село'', где ће трупа 
аниматора спроводити забавне активности, као 
што су такмичење у прављењу Снешка Белића, 
лов на благо, такмичење у гађању мете грудвама и 
слично. Локација ''Божићног села'' биће око 
Краљеве чесме.

Трећа локација је бина на Краљевом тргу. На овој 
локацији планиран је забавно-едукативни 
програм у виду представа за децу, такмичења у 
плесу и певању, те читање басни. Четврта 
локација је резервисана за инфо пулт 
манифестације. За 13. јануар, последњи дан 
манифестације, планирано је свечано паљење 
бадњака.

Ова јединствена манифестација коју организују 
општина Чајетина, Туристичка организација 
Златибор и удружење ''Бизнис на штиклама'' из 
Новог Сада допринеће стварању празничне 
чаролије у самом срцу Златибора, по узору на 
сличне манифестације у европским градовима.

увеличати музички програм, додела пакетића, 
Деда Мраз и ирваси.

Дино парк посебан акценат ставља на могућност да 
родитељи оставе своју децу у просторијама Дино 
парка са искусним аниматорима док они за то време 
могу да уживају у шетњи, скијању и другим 
активностима које су им на располагању ове зиме 
на Златибору. Током предстојећих празника Дино 
парк је за седам дана припремио седам радионица 
за децу, а најмлађи ће моћи да уживају и у 
активностима на свежем ваздуху, јер ће у парку 
бити припремљено санкалиште, скијалиште и 
друге погодности.

Прва зимска чаролија 
у ''Каубојском граду''

– ''Ел Пасо сити'' је, пре свега, препознатљив као 
каубојски град и индијанско село, а ове године први 
пут ћемо имати прилику да видимо како они 
изгледају прекривени снегом. Биће то леп и 
необичан призор, док ће наш златиборски заселак, 
који је саставни део тематског парка ''Ел Пасо сити'', 
засијати у пуном сјају у зимској сезони – најављују 
за Електронске новине ТО Златибор из овог 
тематско-забавног парка.

Дванаест различитих брвнара ових крајева, из 
периода 1865.-1890., прекривених снежним 
покривачем на прави начин осликавају зимску 
идилу планинског сеоцета из давних времена. 
Новогодишња расвета допринеће призору као из 
бајке, што ће бити интересантно и посетиоцима и 
гостима на смештају који овде проводе 
новогодишње празнике и зимски распуст.

– Желимо да им боравак код нас буде једно потпуно 
другачије искуство. Три вечери ћемо се сви окупити 
напољу уз спектакуларну логорску ватру, док ће за 
додатно загревање бити задужени весели 
ритамови и песма уз гитару. Такође на отвореном 
спремаћемо кувано вино, кувану ракију и чај – 
најављују из ''Ел Пасо ситија''.

Овде ће се дочек Нове године одржати у ресторану 
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пахуље, а атмосфера у целом парку је чаробна 
током новогодишњих и божићних празника. 
Посебна атракција за најмлађе посетиоце Дино 
парка, али и њихове родитеље, јесте дочек Нове 
године за децу. Тачно у подне 31. децембра овде ће 
бити организован новогодишњи дочек за 
најмлађе. Припрема се свечана сала, а дочек ће 

уз свечану вечеру, а за добру атмосферу биће 
задужен одличан музички бенд. Првог дана Нове 
2022. у подне за најмлађе али и нешто старије госте 
боравак ће бити занимљивији уз несвакидашње 
такмичење – правиће Снешка Белића испред своје 
брвнаре.

У зимској сезони посетиоцима ће бити на 
располагању забавне активности као што су 
гађање мете из пиштоља, секиромет и родео, 
уколико временски услови то буду дозволили. За 
децу ће у понуди бити и тјубинг, као увек 
интересантна заборављена игра "бацање 
потковица".

И током зимске сезоне радиће ''Салон'' и ресторан 
који је постао препознатљив по специјалитетима од 
меса као што је ''Вестерн стек'', бифтек из 
традиционалног зрења и ''Џеронимо стек''. Новитет 
у ''Ел Пасу'' је објекат под називом "Волимо Кока 
колу" у коме су изложени многобројни сувенири 
овог бренда који су стигли из Америке. Како је прва 
чаша Кока коле продата 1886. године, а ''Ел Пасо 
сити'' управо осликава раздобље од 1865.до 1890. 
на Дивљем западу и у Србији, тако су се и ови 
интересантни предмети нашли у поставци 
тематског парка на Водицама. Ту су већ стари 
предмети из Србије, као што су старе петролејске 
лампе, преслице и многи други. ''Ел Пасо ситy'' 
радиће сваког дана, а радно време за посете је од 9 
до 17 часова. Цена улазнице за одрасле је 400 
динара, за децу преко три године 300 динара.

'

'Ски Авантура'' 
у центру Златибора 

и на Торнику
Авантура парк у центру Златибора незаобилазна 
је станица забаве током целе године, а нарочито у 
зимским месецима. Под снежним покривачем 
Авантура парк се претвара у праву ски авантуру, 
па је зима на Златибору незамислива без посете 
овом забавном парку. За предстојећу зимску 
сезону ''Ски Авантура'' вредно припрема своје 
садржаје. Отварање ски школе предвиђено је за 24. 
децембар, а до тада ће сви садржаји бити спремни 
за љубитеље снега и снежних спортова.

У оквиру Авантура парка у центру Златибора 
радиће три ски стазе, два ски лифта и ски трака, а 
чак 30 инструктора бринуће се о томе да сви који 
то желе начине своје прве скијашке кораке. Ски 
школа намењена је како деци, тако и одраслима, а 
осим Авантура парка у центру Златибора, ''Ски 
Авантура'' радиће и на Торнику. У Авантура парку 
већ са првим снегом кренули су припремни радови 
и свакодневно се ради на уређењу стаза. Све су 
покривене системом за вештачко оснежавање, 
тако да ће скијање у парку бити омогућено целе 
зиме, без обзира колико буде снега.

Посебна погодност и ове зимске сезоне је ноћно 
скијање које ће бити актуелно током зимског 
распуста, а новитет у парку је тјубинг стаза, 
својеврсна забава за децу која воле зимске 
чаролије. Док деца уживају у снегу, родитељи се 
могу одморити у ресторану Авантура парка 
чувеном по укусним специјалитетима и 
аутентичном планинском амбијенту, правом 
месту за окрепљење полазника ски школе, као и 
искусних скијаша.

У оквиру ''Ски Авантуре'' гостима је на 
располагању ски рента и продавница спортске 
опреме. Све што је потребно скијашима и 
љубитељима зиме могу пронаћи у Авантура парку, 
на једном месту, а са собом је потребно да понесу 
само добро расположење и уживање је 
загарантовано.

Повољна понуда
ТО Златибор

за новогодишњи 
смештај  

Туристичка организација Златибор припремила 
је понуду новогодишњих пакета за смештај у 
објектима коначишта којима располаже. Ова 
понуда важиће само током новогодишњих 
празника, и то за смештај у двокреветним собама 
коначишта Културног центра Златибор и 
Туристичке организације Златибор, у периоду од 
29.12.2021. до 4.1.2022. године.

Издвајамо цене пакет аранжмана који 
подразумевају тродневни и четвородневни 
боравак, које су изражене за укупан период 
боравка по соби, односно смештајној јединици. 
Новогодишњи пакет од три ноћења у соби 
Коначишта ТО Златибор кошта 13.200, док је за 
четири ноћења 16.500 динара. Што се тиче соба 
Коначишта Културног центра Златибор, ова 
понуда је нешто скупља: пакет од три ноћења 
износи 17.600 динара, док се пакет од четири 
ноћења може обезбедити за 22.000 динара.

З л а т и б о р с к а  п р а з н и ч н а  ч а р о л и ј а

'

''Златофест'' 
за најмлађе од 9.

до 13. јануара
На златиборском Краљевом тргу и око њега од 9. 
до 13. јануара одржаће се манифестација на 
отвореном за децу под називом ''Златофест''. У пет 
дана манифестације за малишане ће бити 
уприличен разнолик забавни, едукативни, а пре 
свега интерактивни програм.

''Златофест'' ће се дешавати на четири локације 
Краљевог трга, око језера. У поподневним сатима, 
са почетком у 16 и завршетком у 20 часова.

На првој локацији маскоте медо Борко и веверица 
Златица забављаће дечицу и пролазнике и 
упућивати их на програмске активности на 
другој и трећој локацији.

Друга локација је ''Божићно село'', где ће трупа 
аниматора спроводити забавне активности, као 
што су такмичење у прављењу Снешка Белића, 
лов на благо, такмичење у гађању мете грудвама и 
слично. Локација ''Божићног села'' биће око 
Краљеве чесме.

Трећа локација је бина на Краљевом тргу. На овој 
локацији планиран је забавно-едукативни 
програм у виду представа за децу, такмичења у 
плесу и певању, те читање басни. Четврта 
локација је резервисана за инфо пулт 
манифестације. За 13. јануар, последњи дан 
манифестације, планирано је свечано паљење 
бадњака.

Ова јединствена манифестација коју организују 
општина Чајетина, Туристичка организација 
Златибор и удружење ''Бизнис на штиклама'' из 
Новог Сада допринеће стварању празничне 
чаролије у самом срцу Златибора, по узору на 
сличне манифестације у европским градовима.

увеличати музички програм, додела пакетића, 
Деда Мраз и ирваси.

Дино парк посебан акценат ставља на могућност да 
родитељи оставе своју децу у просторијама Дино 
парка са искусним аниматорима док они за то време 
могу да уживају у шетњи, скијању и другим 
активностима које су им на располагању ове зиме 
на Златибору. Током предстојећих празника Дино 
парк је за седам дана припремио седам радионица 
за децу, а најмлађи ће моћи да уживају и у 
активностима на свежем ваздуху, јер ће у парку 
бити припремљено санкалиште, скијалиште и 
друге погодности.

Прва зимска чаролија 
у ''Каубојском граду''

– ''Ел Пасо сити'' је, пре свега, препознатљив као 
каубојски град и индијанско село, а ове године први 
пут ћемо имати прилику да видимо како они 
изгледају прекривени снегом. Биће то леп и 
необичан призор, док ће наш златиборски заселак, 
који је саставни део тематског парка ''Ел Пасо сити'', 
засијати у пуном сјају у зимској сезони – најављују 
за Електронске новине ТО Златибор из овог 
тематско-забавног парка.

Дванаест различитих брвнара ових крајева, из 
периода 1865.-1890., прекривених снежним 
покривачем на прави начин осликавају зимску 
идилу планинског сеоцета из давних времена. 
Новогодишња расвета допринеће призору као из 
бајке, што ће бити интересантно и посетиоцима и 
гостима на смештају који овде проводе 
новогодишње празнике и зимски распуст.

– Желимо да им боравак код нас буде једно потпуно 
другачије искуство. Три вечери ћемо се сви окупити 
напољу уз спектакуларну логорску ватру, док ће за 
додатно загревање бити задужени весели 
ритамови и песма уз гитару. Такође на отвореном 
спремаћемо кувано вино, кувану ракију и чај – 
најављују из ''Ел Пасо ситија''.

Овде ће се дочек Нове године одржати у ресторану 



7.

У ресторанима уз 
Џенана, Драгану, 

Дејана... 
Златиборски угоститељи, кафеи, дискотеке, 
ресторани озбиљно се припремају за најлуђу 
новогодишњу ноћ уз сјајан музички програм. У 
кафеима и ресторанима Златибора током 
празничних дана наступаће позната музичка 
имена попут Драгане Мирковић, Дејана Петровића 
и Биг бенда, Џенана Лончаревића. Милице 
Павловић и других.

Као и раније, већина објеката ће понудити 
разноврсно послужење, од специјалитета нашег 
краја до бираних пића и посластица. Из 
угоститељских објеката напомињу да ће дочек 
бити организован ускладу са свим 
епидемиолошким мерама, уз највећу бригу о 
здрављу, како гостију тако и мештана Златибора.

С Деда Мразом и 
ирвасима на дочеку 

за најмлађе 
у Дино парку

Поред богатог програма новогодишњих концерата 
и божићног базара, који за посетиоце ''златне 
планине'' организују општина Чајетина и 
Туристичка организација Златибор, забавни 
паркови као незаобилазне златиборске атракције 
припремају садржајну и забавну зиму.

Зимска забава Дино парка за најмлађе почиње већ 
16. децембра премијером представе ''Као Сека 
Мразица и Бата Мраз'' у извођењу најмлађих 
чланова Дино клуба. Премијера се одржава у 
Културном центру на Златибору, а приход од 
улазница намењен је куповини овогодишњих 
пакетића за децу која воде борбу са најтежом 
болешћу. 

Дино парк ради и када Златибор завеју снежне 
пахуље, а атмосфера у целом парку је чаробна 
током новогодишњих и божићних празника. 
Посебна атракција за најмлађе посетиоце Дино 
парка, али и њихове родитеље, јесте дочек Нове 
године за децу. Тачно у подне 31. децембра овде ће 
бити организован новогодишњи дочек за 
најмлађе. Припрема се свечана сала, а дочек ће 

уз свечану вечеру, а за добру атмосферу биће 
задужен одличан музички бенд. Првог дана Нове 
2022. у подне за најмлађе али и нешто старије госте 
боравак ће бити занимљивији уз несвакидашње 
такмичење – правиће Снешка Белића испред своје 
брвнаре.

У зимској сезони посетиоцима ће бити на 
располагању забавне активности као што су 
гађање мете из пиштоља, секиромет и родео, 
уколико временски услови то буду дозволили. За 
децу ће у понуди бити и тјубинг, као увек 
интересантна заборављена игра "бацање 
потковица".

И током зимске сезоне радиће ''Салон'' и ресторан 
који је постао препознатљив по специјалитетима од 
меса као што је ''Вестерн стек'', бифтек из 
традиционалног зрења и ''Џеронимо стек''. Новитет 
у ''Ел Пасу'' је објекат под називом "Волимо Кока 
колу" у коме су изложени многобројни сувенири 
овог бренда који су стигли из Америке. Како је прва 
чаша Кока коле продата 1886. године, а ''Ел Пасо 
сити'' управо осликава раздобље од 1865.до 1890. 
на Дивљем западу и у Србији, тако су се и ови 
интересантни предмети нашли у поставци 
тематског парка на Водицама. Ту су већ стари 
предмети из Србије, као што су старе петролејске 
лампе, преслице и многи други. ''Ел Пасо ситy'' 
радиће сваког дана, а радно време за посете је од 9 
до 17 часова. Цена улазнице за одрасле је 400 
динара, за децу преко три године 300 динара.

'

'Ски Авантура'' 
у центру Златибора 

и на Торнику
Авантура парк у центру Златибора незаобилазна 
је станица забаве током целе године, а нарочито у 
зимским месецима. Под снежним покривачем 
Авантура парк се претвара у праву ски авантуру, 
па је зима на Златибору незамислива без посете 
овом забавном парку. За предстојећу зимску 
сезону ''Ски Авантура'' вредно припрема своје 
садржаје. Отварање ски школе предвиђено је за 24. 
децембар, а до тада ће сви садржаји бити спремни 
за љубитеље снега и снежних спортова.

У оквиру Авантура парка у центру Златибора 
радиће три ски стазе, два ски лифта и ски трака, а 
чак 30 инструктора бринуће се о томе да сви који 
то желе начине своје прве скијашке кораке. Ски 
школа намењена је како деци, тако и одраслима, а 
осим Авантура парка у центру Златибора, ''Ски 
Авантура'' радиће и на Торнику. У Авантура парку 
већ са првим снегом кренули су припремни радови 
и свакодневно се ради на уређењу стаза. Све су 
покривене системом за вештачко оснежавање, 
тако да ће скијање у парку бити омогућено целе 
зиме, без обзира колико буде снега.

Посебна погодност и ове зимске сезоне је ноћно 
скијање које ће бити актуелно током зимског 
распуста, а новитет у парку је тјубинг стаза, 
својеврсна забава за децу која воле зимске 
чаролије. Док деца уживају у снегу, родитељи се 
могу одморити у ресторану Авантура парка 
чувеном по укусним специјалитетима и 
аутентичном планинском амбијенту, правом 
месту за окрепљење полазника ски школе, као и 
искусних скијаша.

У оквиру ''Ски Авантуре'' гостима је на 
располагању ски рента и продавница спортске 
опреме. Све што је потребно скијашима и 
љубитељима зиме могу пронаћи у Авантура парку, 
на једном месту, а са собом је потребно да понесу 
само добро расположење и уживање је 
загарантовано.

Повољна понуда
ТО Златибор

за новогодишњи 
смештај  

Туристичка организација Златибор припремила 
је понуду новогодишњих пакета за смештај у 
објектима коначишта којима располаже. Ова 
понуда важиће само током новогодишњих 
празника, и то за смештај у двокреветним собама 
коначишта Културног центра Златибор и 
Туристичке организације Златибор, у периоду од 
29.12.2021. до 4.1.2022. године.

Издвајамо цене пакет аранжмана који 
подразумевају тродневни и четвородневни 
боравак, које су изражене за укупан период 
боравка по соби, односно смештајној јединици. 
Новогодишњи пакет од три ноћења у соби 
Коначишта ТО Златибор кошта 13.200, док је за 
четири ноћења 16.500 динара. Што се тиче соба 
Коначишта Културног центра Златибор, ова 
понуда је нешто скупља: пакет од три ноћења 
износи 17.600 динара, док се пакет од четири 
ноћења може обезбедити за 22.000 динара.

З л а т и б о р с к а  п р а з н и ч н а  ч а р о л и ј а

'

''Златофест'' 
за најмлађе од 9.

до 13. јануара
На златиборском Краљевом тргу и око њега од 9. 
до 13. јануара одржаће се манифестација на 
отвореном за децу под називом ''Златофест''. У пет 
дана манифестације за малишане ће бити 
уприличен разнолик забавни, едукативни, а пре 
свега интерактивни програм.

''Златофест'' ће се дешавати на четири локације 
Краљевог трга, око језера. У поподневним сатима, 
са почетком у 16 и завршетком у 20 часова.

На првој локацији маскоте медо Борко и веверица 
Златица забављаће дечицу и пролазнике и 
упућивати их на програмске активности на 
другој и трећој локацији.

Друга локација је ''Божићно село'', где ће трупа 
аниматора спроводити забавне активности, као 
што су такмичење у прављењу Снешка Белића, 
лов на благо, такмичење у гађању мете грудвама и 
слично. Локација ''Божићног села'' биће око 
Краљеве чесме.

Трећа локација је бина на Краљевом тргу. На овој 
локацији планиран је забавно-едукативни 
програм у виду представа за децу, такмичења у 
плесу и певању, те читање басни. Четврта 
локација је резервисана за инфо пулт 
манифестације. За 13. јануар, последњи дан 
манифестације, планирано је свечано паљење 
бадњака.

Ова јединствена манифестација коју организују 
општина Чајетина, Туристичка организација 
Златибор и удружење ''Бизнис на штиклама'' из 
Новог Сада допринеће стварању празничне 
чаролије у самом срцу Златибора, по узору на 
сличне манифестације у европским градовима.

увеличати музички програм, додела пакетића, 
Деда Мраз и ирваси.

Дино парк посебан акценат ставља на могућност да 
родитељи оставе своју децу у просторијама Дино 
парка са искусним аниматорима док они за то време 
могу да уживају у шетњи, скијању и другим 
активностима које су им на располагању ове зиме 
на Златибору. Током предстојећих празника Дино 
парк је за седам дана припремио седам радионица 
за децу, а најмлађи ће моћи да уживају и у 
активностима на свежем ваздуху, јер ће у парку 
бити припремљено санкалиште, скијалиште и 
друге погодности.

Прва зимска чаролија 
у ''Каубојском граду''

– ''Ел Пасо сити'' је, пре свега, препознатљив као 
каубојски град и индијанско село, а ове године први 
пут ћемо имати прилику да видимо како они 
изгледају прекривени снегом. Биће то леп и 
необичан призор, док ће наш златиборски заселак, 
који је саставни део тематског парка ''Ел Пасо сити'', 
засијати у пуном сјају у зимској сезони – најављују 
за Електронске новине ТО Златибор из овог 
тематско-забавног парка.

Дванаест различитих брвнара ових крајева, из 
периода 1865.-1890., прекривених снежним 
покривачем на прави начин осликавају зимску 
идилу планинског сеоцета из давних времена. 
Новогодишња расвета допринеће призору као из 
бајке, што ће бити интересантно и посетиоцима и 
гостима на смештају који овде проводе 
новогодишње празнике и зимски распуст.

– Желимо да им боравак код нас буде једно потпуно 
другачије искуство. Три вечери ћемо се сви окупити 
напољу уз спектакуларну логорску ватру, док ће за 
додатно загревање бити задужени весели 
ритамови и песма уз гитару. Такође на отвореном 
спремаћемо кувано вино, кувану ракију и чај – 
најављују из ''Ел Пасо ситија''.

Овде ће се дочек Нове године одржати у ресторану 



Још убедљивије на врху
планинског туризма Србије

8.

У с п е ш н а  г о д и н а  Т у р и с т и ч к е  о р г а н и з а ц и ј е  З л а т и б о р

Ова година на измаку била је за туризам неизвесна, а за Златибор успешна и рекордна по много 
чему. Пуна изазова на које је Туристичка организација Златибор, као једна од најуспешнијих у Србији, 
успешно одговорила. Година овде пуна новитета који су на најбољи начин употпунили туристичку 
понуду планине, са искорацима којима су надмашене досадашње пропагандне активности. Година 

отварања нових хотела, инвестиција, великих улагања.

Златибор је данас једна од најразвијенијих туристичких дестинација, не само Србије већ и региона. 
Оправдала је титулу најпосећеније српске планине и у веома неоповољном периоду за туризам, 

какав је пандемија коронавируса. Туристичка криза на ''златној планини'' није се осетила, а судећи 
по најновијим статистичким подацима, туризам на Златибору враћа се на старе бројке и обара 

рекорде у промету забележене пре пандемије.

Природа је Златибор окитила прелепим пејзажима и четинарима, даровала му благотворну климу 
и атракције попут Стопића пећине, водопада у Гостиљу, бистрих потока, моћних врхова. 

Туристички успон резултат је напора вредних Златибораца који генерацијама, већ дуже од једног 
века, предано раде на уређењу туристичког Златибора. Савремени туристички центар обилује 

садржајима који употпуњују боравак туриста. Стална улагања, уређење центра и околине 
Златибора, изградња нових садржаја, атракција и туристичких локалитета, прилагођавање 

различитим категоријама туриста задаци су које општина Чајетина и Туристичка организација 
Златибор сваке године стављају на листу приоритета.

У промотивним
активностима 
поставили високе
стандарде 

Почетак 2021. године 
обележило је отварање највеће 
златиборске атракције ''Голд 
гондоле'', а зимску сезону 
рекордна посећеност, упркос 
неповољној епидемиолошкој 
ситуацији. Представљање 
благодети и садржаја којима 
''златна планина'' располаже, да 
би широком спектру гостију 
приближили понуду овог 
посећеног места, важан је део 
маркетиншке стратегије 
озбиљно планиране у 
Туристичкој организацији 
Златибор.

– У протеклом периоду, који је 
обележила епидемија коронавируса, домаћи и 
гости из региона показали су да су верни ''златној 
планини'', током пандемије били су главни 
посетиоци Златибора. Према њима смо из тог 

разлога ове године усмерили 
наше маркетиншке 
активности. Поред учешћа на 
''Good food wine'' фестивалу и 
изложби ''Бирам Србију'', 
Туристичка организација 
Златибор одазвала се позиву 
Националне туристичке 
организације и представила 
своју понуду на сајмовима 
туризма у Нишу и Крагујевцу. 
Активно смо учествовали и на 
11. Туристичком форуму 
Србије и  Руско-српском 
културном форуму – каже за 
електронске новине директор 
Туристичке организације 
Златибор Владимир 
Живановић.

Он подсећа да је Златибор 
минулог лета спровео једну од 
највећих промотивних 
кампања на домаћем 

тржишту: под слоганом ''Златибор – откријте где 
почиње ваша прича'' запослени у Туристичкој 
организацији обишли су чак 15 већих градова 
Србије, где су одржали запажене промоције.

– Ове године нисмо изоставили ни наше драге 
госте из региона који су годинама најбројнији на 
Златибору, па смо поред организованих 
промоција у градовима Црне Горе учествовали 
на сајму туризма у Бањалуци. А били смо и део 
студијске посете туристичким дестинацијама 
Истре коју је ТО регије Западна Србија 
организовала – додаје Живановић.

Туристичка организација Златибор била је 
током 2021. домаћин важним гостима, 
новинарским екипама и светским 
организаторима путовања. Добар глас о 
Златибору далеко се проширио, па су почетком 
године на планини боравили амбасадори Египта 
и Чешке чијом посетом су утемељени планови за 
унапређење сарадње на пољу туризма и великих 
инвестиција, јер се, према речима амбасадора, 
Златибор издваја од свих других дестинација у 
Србији и посебно је привлачан за улагања. 
Туристичка организација била је домаћин и 
представницима великог руског туроператора 
''Пегас туристик'', а планину су посетили 
новинари из Мађарске, блогери из Немачке и 
Велике Британије, као и телевизијска екипа 
првог канала руске националне телевизије. Они 
су својим репортажама и путописним причама, 
одушевљени гостопримством, лепотама 
златиборске природе, богатом туристичком 
понудом и бројним садржајима, светом 
проносили добар глас о Златибору.

Велика средства и напоре уложила је 
Туристичка организација Златибор током 2021. 
у дигиталну промоцију, где је поставила високе 
стандарде.

– Друштвене мреже и званичан сајт користимо 
како бисмо у јавност пласирали и наше 
промотивне кампање које спроводимо пред 
сваку туристичку сезону – наглашава директор 
ТО Златибор и додаје: – Током 2021. спровели смо 
веома интересантне и запажене кампање. 
Почетком године у оквиру кампање ''Твој 
Златибор те чека'' објављени су нови зимски 
спотови Златибора који сликом и звуком 
најбоље дочаравају сву лепоту златиборске зиме 
и активности на снегу. Летњу сезону обележио је 
серијал од неколико видео епизода којима смо 
приказали златиборске пејзаже, открили мање 
познате дестинације и подсетили на садржаје и 
активности у којима гости планине највише 
уживају. Промотивним спотовима представили 
смо ''Голд гондолу'', пешачке стазе Златибора, 
нови изглед Краљевог трга и језера, 
гастрономске ђаконије и предности одмора на 
селу. Видео спотови најпознатијих златиборска 
села преведени су на енглески, руски и кинески 
језик и, што је најзначајније, доступни су 
јавности на званичном јутјуб каналу ТО 
Златибор – истиче Живановић.

Значајну улогу у промоцији златиборског 
туризма има и недавна кандидатура села 
Гостиља на конкурсу ''Најбоље туристичко село 

света''. Расписала га је Светска туристичка 
организација Уједињених нација, а кандидатуру 
је на позив ресорног министарства поднела 
Туристичка организација Златибор. У јакој 
конкуренцији лепих и уређених српских села 
одабрана су три која су у овом избору 
представљала Србију: уз Гостиље ту су Мокра 
Гора и Тршић. На крају је Мокра Гора, међу 170 
кандидата из 75 држава, стекла признање 
најбољег туристичког села на свету, а Гостиље 
ушло у најужи круг овог избора и, како је рекла 
министарка туризма Татјана Матић, можда већ 
следеће године буде проглашено као једно од 
најбољих.

Остварени пројекти
туризму у корист
Поред доприноса почетку рада ''Голд гондоле'', 
највеће туристичке атракције Златибора која је 
резултат дугогодишњих напора и улагања 
општине Чајетина, Туристичка организација 
Златибор спровела је у 2021. неколико значајних 
пројеката. Пуштен је у рад Дестинацијски 
резервациони систем, јединствена база 
смештајних капацитета Златибора доступна 
потенцијалним туристима. То је својеврстан 
дигитални каталог смештаја доступан у реалном 
времену, који једноставном претрагом избацује 
списак расположивих објеката: са детаљним 
описима, фотографијама, ценама и могућношћу 
директне резервације.

У сумирању успешно спроведених активности 
неизоставан је пројекат ''ЕУ за тебе – за 
културно наслеђе и туризам'', у коме је 
Туристичка организација Златибор свесрдно 
учествовала. ТОЗ је у оквиру пројекта хотелима, 
ресторанима, приватном смештају и 
угоститељима Златибора поделила велике 
количине дезинфекционих средстава, 
материјала и опреме. Акција је спроведена у 
сарадњи са Европском унијом и Организацијом 
за међународну сарадњу Владе СР Немачке, уз 
вредну помоћ нашег ресорног министарства.

Низу успешних пројеката треба неизоставно 
додати и ''зелене туре'' електричним аутима и 
бициклима које је Туристичка организација 
Златибор ставила на располагање 
заинтересованим посетиоцима. Спроводе се од 
ове године у сарадњи са компанијом ''Возим на 
струју'' с циљем промовисања еколошких видова 
превоза, што је ускладу са промоцијом ''зеленог 
туризма'' и плановима општине Чајетина да 
постане прва еколошка општина у Србији.

Туристичка организација Златибор са поносом 
истиче да већ целу годину овде успешно ради 
Инфо центар, који је крајем 2020. отворен на 
Краљевом тргу. У Инфо центру туристима су 
свакодневно доступне све информације 
неопходне за што угоднији боравак на 
планини. 

Садржајно ''Златиборско
културно лето''
О туристичком успеху Златибора 2021. године 
најбоље говори успешно ''Златиборско културно 
лето'', испуњено бројним концертима, 
манифестацијама, програмима, наступима. 
Концерти познатих музичких имена, као што су 
Владо Георгиев, Марија Шерифовић, Дејан 
Петровић с ''Биг бендом'' донели су публици овог 
лета уживање са летње позорнице Краљевог 
трга. То су, уз концерт Симфонијског оркестра 
РТС-а, догађаји у којима је уживао највећи број 
посетилаца Златибора.

Програм на Краљевом тргу био је употпуњен 
наступима културно-уметничких друштава из 
свих делова Србије и региона, концертима 
певачких група, дечјим представама. Посебно 
освежење овог лета био је џез фестивал, а понуду 
су обогатиле и књижевне вечери, монодраме и 
позоришне представе у Културном центру и на 
платоу испред Храма Преображења Господњег.

– Посебно бих желео да истакнем успешну 
организацију јубиларног десетог Међународног 
фестивала спортског филма и  културне 
манифестације ''Песничке ватре златиборске''. 
Захваљујући њима имали смо прилику да 
угостимо значајне спортске, глумачке и 
књижевне личности са простора бивше 
Југославије – сумира утиске о ''Златиборском 
културном лету'' директор Туристичке 
организације.

Резултати као потврда успеха
Предузете многобројне активности, улагање 
великих напора и средстава у пропагандне 
кампање, уређење дестинације и стварање нових 
садржаја неминовно су водили ка сјајним 
резултатима, којима су задовољни сви у 
Туристичкој организацији Златибор. О 
оствареном туристичком промету директор 
Владимир Живановић каже:

– Титулу најпосећеније српске планине 
оправдали смо и ове године. Током летње и 
зимске сезоне, празничних дана и викенда 
дневно је на Златибору боравило до 30.000 
туриста. У време када је епидемиолошка 
ситуација свуда у свету још увек нестабилна ми 
заиста не бисмо смели да будемо незадовољни 
овогодишњом посећеношћу. Поред великог броја 
домаћих туриста,у време када цела Србија вапи 
за иностраним туристима, на Златибору их је 
било сасвим довољно.

Према статистичким подацима којима 
располаже Туристичка организација Златибор, 
досадашњи остварен промет на овој планини од 
почетка 2021. године (мерен бројем ноћења) већи 
је за 40 одсто у односу на исти период претходне 
године.

Директор Живановић истиче да је ТО Златибор 
посебно поносна на резултате које су остварили 
Стопића пећина и златиборски камп. До 
децембра Стопића пећину посетило је преко 
93.000 туриста, па је реално очекивати да ће до 
краја године бити премашена бројка од 100.000, 
што је одлична посета. Само током јула и августа 
овај спелеолошки бисер походило је око 50.000 
туриста.

Камп на Златибору, и поред отежавајућих 
околности условљених пандемијом, изузетно 
успешно је пословао и ове туристичке сезоне, 
забележивши пораст броја посетилаца у односу на 
претходну годину. Овогодишња сезона, која је 
трајала од априла до краја октобра, донела је 
кампу значајан број иностраних кампера. 
Индивидуалних гостију највише је било из 
Холандије и Мађарске, а затим следе гости из 
Чешке, Пољске и Немачке. Посебно радује повратак 
организованих група, од којих је већа група 
холандских кампера овде боравила крајем августа.



У промотивним
активностима 
поставили високе
стандарде 

Почетак 2021. године 
обележило је отварање највеће 
златиборске атракције ''Голд 
гондоле'', а зимску сезону 
рекордна посећеност, упркос 
неповољној епидемиолошкој 
ситуацији. Представљање 
благодети и садржаја којима 
''златна планина'' располаже, да 
би широком спектру гостију 
приближили понуду овог 
посећеног места, важан је део 
маркетиншке стратегије 
озбиљно планиране у 
Туристичкој организацији 
Златибор.
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''Good food wine'' фестивалу и 
изложби ''Бирам Србију'', 
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11. Туристичком форуму 
Србије и  Руско-српском 
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тржишту: под слоганом ''Златибор – откријте где 
почиње ваша прича'' запослени у Туристичкој 
организацији обишли су чак 15 већих градова 
Србије, где су одржали запажене промоције.
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– Ове године нисмо изоставили ни наше драге 
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Туристичка организација Златибор била је 
током 2021. домаћин важним гостима, 
новинарским екипама и светским 
организаторима путовања. Добар глас о 
Златибору далеко се проширио, па су почетком 
године на планини боравили амбасадори Египта 
и Чешке чијом посетом су утемељени планови за 
унапређење сарадње на пољу туризма и великих 
инвестиција, јер се, према речима амбасадора, 
Златибор издваја од свих других дестинација у 
Србији и посебно је привлачан за улагања. 
Туристичка организација била је домаћин и 
представницима великог руског туроператора 
''Пегас туристик'', а планину су посетили 
новинари из Мађарске, блогери из Немачке и 
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су својим репортажама и путописним причама, 
одушевљени гостопримством, лепотама 
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понудом и бројним садржајима, светом 
проносили добар глас о Златибору.

Велика средства и напоре уложила је 
Туристичка организација Златибор током 2021. 
у дигиталну промоцију, где је поставила високе 
стандарде.

– Друштвене мреже и званичан сајт користимо 
како бисмо у јавност пласирали и наше 
промотивне кампање које спроводимо пред 
сваку туристичку сезону – наглашава директор 
ТО Златибор и додаје: – Током 2021. спровели смо 
веома интересантне и запажене кампање. 
Почетком године у оквиру кампање ''Твој 
Златибор те чека'' објављени су нови зимски 
спотови Златибора који сликом и звуком 
најбоље дочаравају сву лепоту златиборске зиме 
и активности на снегу. Летњу сезону обележио је 
серијал од неколико видео епизода којима смо 
приказали златиборске пејзаже, открили мање 
познате дестинације и подсетили на садржаје и 
активности у којима гости планине највише 
уживају. Промотивним спотовима представили 
смо ''Голд гондолу'', пешачке стазе Златибора, 
нови изглед Краљевог трга и језера, 
гастрономске ђаконије и предности одмора на 
селу. Видео спотови најпознатијих златиборска 
села преведени су на енглески, руски и кинески 
језик и, што је најзначајније, доступни су 
јавности на званичном јутјуб каналу ТО 
Златибор – истиче Живановић.

Значајну улогу у промоцији златиборског 
туризма има и недавна кандидатура села 
Гостиља на конкурсу ''Најбоље туристичко село 

света''. Расписала га је Светска туристичка 
организација Уједињених нација, а кандидатуру 
је на позив ресорног министарства поднела 
Туристичка организација Златибор. У јакој 
конкуренцији лепих и уређених српских села 
одабрана су три која су у овом избору 
представљала Србију: уз Гостиље ту су Мокра 
Гора и Тршић. На крају је Мокра Гора, међу 170 
кандидата из 75 држава, стекла признање 
најбољег туристичког села на свету, а Гостиље 
ушло у најужи круг овог избора и, како је рекла 
министарка туризма Татјана Матић, можда већ 
следеће године буде проглашено као једно од 
најбољих.

Остварени пројекти
туризму у корист
Поред доприноса почетку рада ''Голд гондоле'', 
највеће туристичке атракције Златибора која је 
резултат дугогодишњих напора и улагања 
општине Чајетина, Туристичка организација 
Златибор спровела је у 2021. неколико значајних 
пројеката. Пуштен је у рад Дестинацијски 
резервациони систем, јединствена база 
смештајних капацитета Златибора доступна 
потенцијалним туристима. То је својеврстан 
дигитални каталог смештаја доступан у реалном 
времену, који једноставном претрагом избацује 
списак расположивих објеката: са детаљним 
описима, фотографијама, ценама и могућношћу 
директне резервације.

У сумирању успешно спроведених активности 
неизоставан је пројекат ''ЕУ за тебе – за 
културно наслеђе и туризам'', у коме је 
Туристичка организација Златибор свесрдно 
учествовала. ТОЗ је у оквиру пројекта хотелима, 
ресторанима, приватном смештају и 
угоститељима Златибора поделила велике 
количине дезинфекционих средстава, 
материјала и опреме. Акција је спроведена у 
сарадњи са Европском унијом и Организацијом 
за међународну сарадњу Владе СР Немачке, уз 
вредну помоћ нашег ресорног министарства.

Низу успешних пројеката треба неизоставно 
додати и ''зелене туре'' електричним аутима и 
бициклима које је Туристичка организација 
Златибор ставила на располагање 
заинтересованим посетиоцима. Спроводе се од 
ове године у сарадњи са компанијом ''Возим на 
струју'' с циљем промовисања еколошких видова 
превоза, што је ускладу са промоцијом ''зеленог 
туризма'' и плановима општине Чајетина да 
постане прва еколошка општина у Србији.

Туристичка организација Златибор са поносом 
истиче да већ целу годину овде успешно ради 
Инфо центар, који је крајем 2020. отворен на 
Краљевом тргу. У Инфо центру туристима су 
свакодневно доступне све информације 
неопходне за што угоднији боравак на 
планини. 
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рекордна посећеност, упркос 
неповољној епидемиолошкој 
ситуацији. Представљање 
благодети и садржаја којима 
''златна планина'' располаже, да 
би широком спектру гостију 
приближили понуду овог 
посећеног места, важан је део 
маркетиншке стратегије 
озбиљно планиране у 
Туристичкој организацији 
Златибор.

– У протеклом периоду, који је 
обележила епидемија коронавируса, домаћи и 
гости из региона показали су да су верни ''златној 
планини'', током пандемије били су главни 
посетиоци Златибора. Према њима смо из тог 

разлога ове године усмерили 
наше маркетиншке 
активности. Поред учешћа на 
''Good food wine'' фестивалу и 
изложби ''Бирам Србију'', 
Туристичка организација 
Златибор одазвала се позиву 
Националне туристичке 
организације и представила 
своју понуду на сајмовима 
туризма у Нишу и Крагујевцу. 
Активно смо учествовали и на 
11. Туристичком форуму 
Србије и  Руско-српском 
културном форуму – каже за 
електронске новине директор 
Туристичке организације 
Златибор Владимир 
Живановић.

Он подсећа да је Златибор 
минулог лета спровео једну од 
највећих промотивних 
кампања на домаћем 

тржишту: под слоганом ''Златибор – откријте где 
почиње ваша прича'' запослени у Туристичкој 
организацији обишли су чак 15 већих градова 
Србије, где су одржали запажене промоције.
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– Ове године нисмо изоставили ни наше драге 
госте из региона који су годинама најбројнији на 
Златибору, па смо поред организованих 
промоција у градовима Црне Горе учествовали 
на сајму туризма у Бањалуци. А били смо и део 
студијске посете туристичким дестинацијама 
Истре коју је ТО регије Западна Србија 
организовала – додаје Живановић.

Туристичка организација Златибор била је 
током 2021. домаћин важним гостима, 
новинарским екипама и светским 
организаторима путовања. Добар глас о 
Златибору далеко се проширио, па су почетком 
године на планини боравили амбасадори Египта 
и Чешке чијом посетом су утемељени планови за 
унапређење сарадње на пољу туризма и великих 
инвестиција, јер се, према речима амбасадора, 
Златибор издваја од свих других дестинација у 
Србији и посебно је привлачан за улагања. 
Туристичка организација била је домаћин и 
представницима великог руског туроператора 
''Пегас туристик'', а планину су посетили 
новинари из Мађарске, блогери из Немачке и 
Велике Британије, као и телевизијска екипа 
првог канала руске националне телевизије. Они 
су својим репортажама и путописним причама, 
одушевљени гостопримством, лепотама 
златиборске природе, богатом туристичком 
понудом и бројним садржајима, светом 
проносили добар глас о Златибору.

Велика средства и напоре уложила је 
Туристичка организација Златибор током 2021. 
у дигиталну промоцију, где је поставила високе 
стандарде.

– Друштвене мреже и званичан сајт користимо 
како бисмо у јавност пласирали и наше 
промотивне кампање које спроводимо пред 
сваку туристичку сезону – наглашава директор 
ТО Златибор и додаје: – Током 2021. спровели смо 
веома интересантне и запажене кампање. 
Почетком године у оквиру кампање ''Твој 
Златибор те чека'' објављени су нови зимски 
спотови Златибора који сликом и звуком 
најбоље дочаравају сву лепоту златиборске зиме 
и активности на снегу. Летњу сезону обележио је 
серијал од неколико видео епизода којима смо 
приказали златиборске пејзаже, открили мање 
познате дестинације и подсетили на садржаје и 
активности у којима гости планине највише 
уживају. Промотивним спотовима представили 
смо ''Голд гондолу'', пешачке стазе Златибора, 
нови изглед Краљевог трга и језера, 
гастрономске ђаконије и предности одмора на 
селу. Видео спотови најпознатијих златиборска 
села преведени су на енглески, руски и кинески 
језик и, што је најзначајније, доступни су 
јавности на званичном јутјуб каналу ТО 
Златибор – истиче Живановић.

Значајну улогу у промоцији златиборског 
туризма има и недавна кандидатура села 
Гостиља на конкурсу ''Најбоље туристичко село 

света''. Расписала га је Светска туристичка 
организација Уједињених нација, а кандидатуру 
је на позив ресорног министарства поднела 
Туристичка организација Златибор. У јакој 
конкуренцији лепих и уређених српских села 
одабрана су три која су у овом избору 
представљала Србију: уз Гостиље ту су Мокра 
Гора и Тршић. На крају је Мокра Гора, међу 170 
кандидата из 75 држава, стекла признање 
најбољег туристичког села на свету, а Гостиље 
ушло у најужи круг овог избора и, како је рекла 
министарка туризма Татјана Матић, можда већ 
следеће године буде проглашено као једно од 
најбољих.

Остварени пројекти
туризму у корист
Поред доприноса почетку рада ''Голд гондоле'', 
највеће туристичке атракције Златибора која је 
резултат дугогодишњих напора и улагања 
општине Чајетина, Туристичка организација 
Златибор спровела је у 2021. неколико значајних 
пројеката. Пуштен је у рад Дестинацијски 
резервациони систем, јединствена база 
смештајних капацитета Златибора доступна 
потенцијалним туристима. То је својеврстан 
дигитални каталог смештаја доступан у реалном 
времену, који једноставном претрагом избацује 
списак расположивих објеката: са детаљним 
описима, фотографијама, ценама и могућношћу 
директне резервације.

У сумирању успешно спроведених активности 
неизоставан је пројекат ''ЕУ за тебе – за 
културно наслеђе и туризам'', у коме је 
Туристичка организација Златибор свесрдно 
учествовала. ТОЗ је у оквиру пројекта хотелима, 
ресторанима, приватном смештају и 
угоститељима Златибора поделила велике 
количине дезинфекционих средстава, 
материјала и опреме. Акција је спроведена у 
сарадњи са Европском унијом и Организацијом 
за међународну сарадњу Владе СР Немачке, уз 
вредну помоћ нашег ресорног министарства.

Низу успешних пројеката треба неизоставно 
додати и ''зелене туре'' електричним аутима и 
бициклима које је Туристичка организација 
Златибор ставила на располагање 
заинтересованим посетиоцима. Спроводе се од 
ове године у сарадњи са компанијом ''Возим на 
струју'' с циљем промовисања еколошких видова 
превоза, што је ускладу са промоцијом ''зеленог 
туризма'' и плановима општине Чајетина да 
постане прва еколошка општина у Србији.

Туристичка организација Златибор са поносом 
истиче да већ целу годину овде успешно ради 
Инфо центар, који је крајем 2020. отворен на 
Краљевом тргу. У Инфо центру туристима су 
свакодневно доступне све информације 
неопходне за што угоднији боравак на 
планини. 

Садржајно ''Златиборско
културно лето''
О туристичком успеху Златибора 2021. године 
најбоље говори успешно ''Златиборско културно 
лето'', испуњено бројним концертима, 
манифестацијама, програмима, наступима. 
Концерти познатих музичких имена, као што су 
Владо Георгиев, Марија Шерифовић, Дејан 
Петровић с ''Биг бендом'' донели су публици овог 
лета уживање са летње позорнице Краљевог 
трга. То су, уз концерт Симфонијског оркестра 
РТС-а, догађаји у којима је уживао највећи број 
посетилаца Златибора.

Програм на Краљевом тргу био је употпуњен 
наступима културно-уметничких друштава из 
свих делова Србије и региона, концертима 
певачких група, дечјим представама. Посебно 
освежење овог лета био је џез фестивал, а понуду 
су обогатиле и књижевне вечери, монодраме и 
позоришне представе у Културном центру и на 
платоу испред Храма Преображења Господњег.

– Посебно бих желео да истакнем успешну 
организацију јубиларног десетог Међународног 
фестивала спортског филма и  културне 
манифестације ''Песничке ватре златиборске''. 
Захваљујући њима имали смо прилику да 
угостимо значајне спортске, глумачке и 
књижевне личности са простора бивше 
Југославије – сумира утиске о ''Златиборском 
културном лету'' директор Туристичке 
организације.

Резултати као потврда успеха
Предузете многобројне активности, улагање 
великих напора и средстава у пропагандне 
кампање, уређење дестинације и стварање нових 
садржаја неминовно су водили ка сјајним 
резултатима, којима су задовољни сви у 
Туристичкој организацији Златибор. О 
оствареном туристичком промету директор 
Владимир Живановић каже:

– Титулу најпосећеније српске планине 
оправдали смо и ове године. Током летње и 
зимске сезоне, празничних дана и викенда 
дневно је на Златибору боравило до 30.000 
туриста. У време када је епидемиолошка 
ситуација свуда у свету још увек нестабилна ми 
заиста не бисмо смели да будемо незадовољни 
овогодишњом посећеношћу. Поред великог броја 
домаћих туриста,у време када цела Србија вапи 
за иностраним туристима, на Златибору их је 
било сасвим довољно.

Према статистичким подацима којима 
располаже Туристичка организација Златибор, 
досадашњи остварен промет на овој планини од 
почетка 2021. године (мерен бројем ноћења) већи 
је за 40 одсто у односу на исти период претходне 
године.

Директор Живановић истиче да је ТО Златибор 
посебно поносна на резултате које су остварили 
Стопића пећина и златиборски камп. До 
децембра Стопића пећину посетило је преко 
93.000 туриста, па је реално очекивати да ће до 
краја године бити премашена бројка од 100.000, 
што је одлична посета. Само током јула и августа 
овај спелеолошки бисер походило је око 50.000 
туриста.

Камп на Златибору, и поред отежавајућих 
околности условљених пандемијом, изузетно 
успешно је пословао и ове туристичке сезоне, 
забележивши пораст броја посетилаца у односу на 
претходну годину. Овогодишња сезона, која је 
трајала од априла до краја октобра, донела је 
кампу значајан број иностраних кампера. 
Индивидуалних гостију највише је било из 
Холандије и Мађарске, а затим следе гости из 
Чешке, Пољске и Немачке. Посебно радује повратак 
организованих група, од којих је већа група 
холандских кампера овде боравила крајем августа.
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У промотивним
активностима 
поставили високе
стандарде 

Почетак 2021. године 
обележило је отварање највеће 
златиборске атракције ''Голд 
гондоле'', а зимску сезону 
рекордна посећеност, упркос 
неповољној епидемиолошкој 
ситуацији. Представљање 
благодети и садржаја којима 
''златна планина'' располаже, да 
би широком спектру гостију 
приближили понуду овог 
посећеног места, важан је део 
маркетиншке стратегије 
озбиљно планиране у 
Туристичкој организацији 
Златибор.

– У протеклом периоду, који је 
обележила епидемија коронавируса, домаћи и 
гости из региона показали су да су верни ''златној 
планини'', током пандемије били су главни 
посетиоци Златибора. Према њима смо из тог 

разлога ове године усмерили 
наше маркетиншке 
активности. Поред учешћа на 
''Good food wine'' фестивалу и 
изложби ''Бирам Србију'', 
Туристичка организација 
Златибор одазвала се позиву 
Националне туристичке 
организације и представила 
своју понуду на сајмовима 
туризма у Нишу и Крагујевцу. 
Активно смо учествовали и на 
11. Туристичком форуму 
Србије и  Руско-српском 
културном форуму – каже за 
електронске новине директор 
Туристичке организације 
Златибор Владимир 
Живановић.

Он подсећа да је Златибор 
минулог лета спровео једну од 
највећих промотивних 
кампања на домаћем 

тржишту: под слоганом ''Златибор – откријте где 
почиње ваша прича'' запослени у Туристичкој 
организацији обишли су чак 15 већих градова 
Србије, где су одржали запажене промоције.

11.

– Ове године нисмо изоставили ни наше драге 
госте из региона који су годинама најбројнији на 
Златибору, па смо поред организованих 
промоција у градовима Црне Горе учествовали 
на сајму туризма у Бањалуци. А били смо и део 
студијске посете туристичким дестинацијама 
Истре коју је ТО регије Западна Србија 
организовала – додаје Живановић.

Туристичка организација Златибор била је 
током 2021. домаћин важним гостима, 
новинарским екипама и светским 
организаторима путовања. Добар глас о 
Златибору далеко се проширио, па су почетком 
године на планини боравили амбасадори Египта 
и Чешке чијом посетом су утемељени планови за 
унапређење сарадње на пољу туризма и великих 
инвестиција, јер се, према речима амбасадора, 
Златибор издваја од свих других дестинација у 
Србији и посебно је привлачан за улагања. 
Туристичка организација била је домаћин и 
представницима великог руског туроператора 
''Пегас туристик'', а планину су посетили 
новинари из Мађарске, блогери из Немачке и 
Велике Британије, као и телевизијска екипа 
првог канала руске националне телевизије. Они 
су својим репортажама и путописним причама, 
одушевљени гостопримством, лепотама 
златиборске природе, богатом туристичком 
понудом и бројним садржајима, светом 
проносили добар глас о Златибору.

Велика средства и напоре уложила је 
Туристичка организација Златибор током 2021. 
у дигиталну промоцију, где је поставила високе 
стандарде.

– Друштвене мреже и званичан сајт користимо 
како бисмо у јавност пласирали и наше 
промотивне кампање које спроводимо пред 
сваку туристичку сезону – наглашава директор 
ТО Златибор и додаје: – Током 2021. спровели смо 
веома интересантне и запажене кампање. 
Почетком године у оквиру кампање ''Твој 
Златибор те чека'' објављени су нови зимски 
спотови Златибора који сликом и звуком 
најбоље дочаравају сву лепоту златиборске зиме 
и активности на снегу. Летњу сезону обележио је 
серијал од неколико видео епизода којима смо 
приказали златиборске пејзаже, открили мање 
познате дестинације и подсетили на садржаје и 
активности у којима гости планине највише 
уживају. Промотивним спотовима представили 
смо ''Голд гондолу'', пешачке стазе Златибора, 
нови изглед Краљевог трга и језера, 
гастрономске ђаконије и предности одмора на 
селу. Видео спотови најпознатијих златиборска 
села преведени су на енглески, руски и кинески 
језик и, што је најзначајније, доступни су 
јавности на званичном јутјуб каналу ТО 
Златибор – истиче Живановић.

Значајну улогу у промоцији златиборског 
туризма има и недавна кандидатура села 
Гостиља на конкурсу ''Најбоље туристичко село 

света''. Расписала га је Светска туристичка 
организација Уједињених нација, а кандидатуру 
је на позив ресорног министарства поднела 
Туристичка организација Златибор. У јакој 
конкуренцији лепих и уређених српских села 
одабрана су три која су у овом избору 
представљала Србију: уз Гостиље ту су Мокра 
Гора и Тршић. На крају је Мокра Гора, међу 170 
кандидата из 75 држава, стекла признање 
најбољег туристичког села на свету, а Гостиље 
ушло у најужи круг овог избора и, како је рекла 
министарка туризма Татјана Матић, можда већ 
следеће године буде проглашено као једно од 
најбољих.

Остварени пројекти
туризму у корист
Поред доприноса почетку рада ''Голд гондоле'', 
највеће туристичке атракције Златибора која је 
резултат дугогодишњих напора и улагања 
општине Чајетина, Туристичка организација 
Златибор спровела је у 2021. неколико значајних 
пројеката. Пуштен је у рад Дестинацијски 
резервациони систем, јединствена база 
смештајних капацитета Златибора доступна 
потенцијалним туристима. То је својеврстан 
дигитални каталог смештаја доступан у реалном 
времену, који једноставном претрагом избацује 
списак расположивих објеката: са детаљним 
описима, фотографијама, ценама и могућношћу 
директне резервације.

У сумирању успешно спроведених активности 
неизоставан је пројекат ''ЕУ за тебе – за 
културно наслеђе и туризам'', у коме је 
Туристичка организација Златибор свесрдно 
учествовала. ТОЗ је у оквиру пројекта хотелима, 
ресторанима, приватном смештају и 
угоститељима Златибора поделила велике 
количине дезинфекционих средстава, 
материјала и опреме. Акција је спроведена у 
сарадњи са Европском унијом и Организацијом 
за међународну сарадњу Владе СР Немачке, уз 
вредну помоћ нашег ресорног министарства.

Низу успешних пројеката треба неизоставно 
додати и ''зелене туре'' електричним аутима и 
бициклима које је Туристичка организација 
Златибор ставила на располагање 
заинтересованим посетиоцима. Спроводе се од 
ове године у сарадњи са компанијом ''Возим на 
струју'' с циљем промовисања еколошких видова 
превоза, што је ускладу са промоцијом ''зеленог 
туризма'' и плановима општине Чајетина да 
постане прва еколошка општина у Србији.

Туристичка организација Златибор са поносом 
истиче да већ целу годину овде успешно ради 
Инфо центар, који је крајем 2020. отворен на 
Краљевом тргу. У Инфо центру туристима су 
свакодневно доступне све информације 
неопходне за што угоднији боравак на 
планини. 

Садржајно ''Златиборско
културно лето''
О туристичком успеху Златибора 2021. године 
најбоље говори успешно ''Златиборско културно 
лето'', испуњено бројним концертима, 
манифестацијама, програмима, наступима. 
Концерти познатих музичких имена, као што су 
Владо Георгиев, Марија Шерифовић, Дејан 
Петровић с ''Биг бендом'' донели су публици овог 
лета уживање са летње позорнице Краљевог 
трга. То су, уз концерт Симфонијског оркестра 
РТС-а, догађаји у којима је уживао највећи број 
посетилаца Златибора.

Програм на Краљевом тргу био је употпуњен 
наступима културно-уметничких друштава из 
свих делова Србије и региона, концертима 
певачких група, дечјим представама. Посебно 
освежење овог лета био је џез фестивал, а понуду 
су обогатиле и књижевне вечери, монодраме и 
позоришне представе у Културном центру и на 
платоу испред Храма Преображења Господњег.

– Посебно бих желео да истакнем успешну 
организацију јубиларног десетог Међународног 
фестивала спортског филма и  културне 
манифестације ''Песничке ватре златиборске''. 
Захваљујући њима имали смо прилику да 
угостимо значајне спортске, глумачке и 
књижевне личности са простора бивше 
Југославије – сумира утиске о ''Златиборском 
културном лету'' директор Туристичке 
организације.

Резултати као потврда успеха
Предузете многобројне активности, улагање 
великих напора и средстава у пропагандне 
кампање, уређење дестинације и стварање нових 
садржаја неминовно су водили ка сјајним 
резултатима, којима су задовољни сви у 
Туристичкој организацији Златибор. О 
оствареном туристичком промету директор 
Владимир Живановић каже:

– Титулу најпосећеније српске планине 
оправдали смо и ове године. Током летње и 
зимске сезоне, празничних дана и викенда 
дневно је на Златибору боравило до 30.000 
туриста. У време када је епидемиолошка 
ситуација свуда у свету још увек нестабилна ми 
заиста не бисмо смели да будемо незадовољни 
овогодишњом посећеношћу. Поред великог броја 
домаћих туриста,у време када цела Србија вапи 
за иностраним туристима, на Златибору их је 
било сасвим довољно.

Према статистичким подацима којима 
располаже Туристичка организација Златибор, 
досадашњи остварен промет на овој планини од 
почетка 2021. године (мерен бројем ноћења) већи 
је за 40 одсто у односу на исти период претходне 
године.

Директор Живановић истиче да је ТО Златибор 
посебно поносна на резултате које су остварили 
Стопића пећина и златиборски камп. До 
децембра Стопића пећину посетило је преко 
93.000 туриста, па је реално очекивати да ће до 
краја године бити премашена бројка од 100.000, 
што је одлична посета. Само током јула и августа 
овај спелеолошки бисер походило је око 50.000 
туриста.

Камп на Златибору, и поред отежавајућих 
околности условљених пандемијом, изузетно 
успешно је пословао и ове туристичке сезоне, 
забележивши пораст броја посетилаца у односу на 
претходну годину. Овогодишња сезона, која је 
трајала од априла до краја октобра, донела је 
кампу значајан број иностраних кампера. 
Индивидуалних гостију највише је било из 
Холандије и Мађарске, а затим следе гости из 
Чешке, Пољске и Немачке. Посебно радује повратак 
организованих група, од којих је већа група 
холандских кампера овде боравила крајем августа.
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У промотивним
активностима 
поставили високе
стандарде 

Почетак 2021. године 
обележило је отварање највеће 
златиборске атракције ''Голд 
гондоле'', а зимску сезону 
рекордна посећеност, упркос 
неповољној епидемиолошкој 
ситуацији. Представљање 
благодети и садржаја којима 
''златна планина'' располаже, да 
би широком спектру гостију 
приближили понуду овог 
посећеног места, важан је део 
маркетиншке стратегије 
озбиљно планиране у 
Туристичкој организацији 
Златибор.

– У протеклом периоду, који је 
обележила епидемија коронавируса, домаћи и 
гости из региона показали су да су верни ''златној 
планини'', током пандемије били су главни 
посетиоци Златибора. Према њима смо из тог 

разлога ове године усмерили 
наше маркетиншке 
активности. Поред учешћа на 
''Good food wine'' фестивалу и 
изложби ''Бирам Србију'', 
Туристичка организација 
Златибор одазвала се позиву 
Националне туристичке 
организације и представила 
своју понуду на сајмовима 
туризма у Нишу и Крагујевцу. 
Активно смо учествовали и на 
11. Туристичком форуму 
Србије и  Руско-српском 
културном форуму – каже за 
електронске новине директор 
Туристичке организације 
Златибор Владимир 
Живановић.

Он подсећа да је Златибор 
минулог лета спровео једну од 
највећих промотивних 
кампања на домаћем 

тржишту: под слоганом ''Златибор – откријте где 
почиње ваша прича'' запослени у Туристичкој 
организацији обишли су чак 15 већих градова 
Србије, где су одржали запажене промоције.

12.

– Ове године нисмо изоставили ни наше драге 
госте из региона који су годинама најбројнији на 
Златибору, па смо поред организованих 
промоција у градовима Црне Горе учествовали 
на сајму туризма у Бањалуци. А били смо и део 
студијске посете туристичким дестинацијама 
Истре коју је ТО регије Западна Србија 
организовала – додаје Живановић.

Туристичка организација Златибор била је 
током 2021. домаћин важним гостима, 
новинарским екипама и светским 
организаторима путовања. Добар глас о 
Златибору далеко се проширио, па су почетком 
године на планини боравили амбасадори Египта 
и Чешке чијом посетом су утемељени планови за 
унапређење сарадње на пољу туризма и великих 
инвестиција, јер се, према речима амбасадора, 
Златибор издваја од свих других дестинација у 
Србији и посебно је привлачан за улагања. 
Туристичка организација била је домаћин и 
представницима великог руског туроператора 
''Пегас туристик'', а планину су посетили 
новинари из Мађарске, блогери из Немачке и 
Велике Британије, као и телевизијска екипа 
првог канала руске националне телевизије. Они 
су својим репортажама и путописним причама, 
одушевљени гостопримством, лепотама 
златиборске природе, богатом туристичком 
понудом и бројним садржајима, светом 
проносили добар глас о Златибору.

Велика средства и напоре уложила је 
Туристичка организација Златибор током 2021. 
у дигиталну промоцију, где је поставила високе 
стандарде.

– Друштвене мреже и званичан сајт користимо 
како бисмо у јавност пласирали и наше 
промотивне кампање које спроводимо пред 
сваку туристичку сезону – наглашава директор 
ТО Златибор и додаје: – Током 2021. спровели смо 
веома интересантне и запажене кампање. 
Почетком године у оквиру кампање ''Твој 
Златибор те чека'' објављени су нови зимски 
спотови Златибора који сликом и звуком 
најбоље дочаравају сву лепоту златиборске зиме 
и активности на снегу. Летњу сезону обележио је 
серијал од неколико видео епизода којима смо 
приказали златиборске пејзаже, открили мање 
познате дестинације и подсетили на садржаје и 
активности у којима гости планине највише 
уживају. Промотивним спотовима представили 
смо ''Голд гондолу'', пешачке стазе Златибора, 
нови изглед Краљевог трга и језера, 
гастрономске ђаконије и предности одмора на 
селу. Видео спотови најпознатијих златиборска 
села преведени су на енглески, руски и кинески 
језик и, што је најзначајније, доступни су 
јавности на званичном јутјуб каналу ТО 
Златибор – истиче Живановић.

Значајну улогу у промоцији златиборског 
туризма има и недавна кандидатура села 
Гостиља на конкурсу ''Најбоље туристичко село 

света''. Расписала га је Светска туристичка 
организација Уједињених нација, а кандидатуру 
је на позив ресорног министарства поднела 
Туристичка организација Златибор. У јакој 
конкуренцији лепих и уређених српских села 
одабрана су три која су у овом избору 
представљала Србију: уз Гостиље ту су Мокра 
Гора и Тршић. На крају је Мокра Гора, међу 170 
кандидата из 75 држава, стекла признање 
најбољег туристичког села на свету, а Гостиље 
ушло у најужи круг овог избора и, како је рекла 
министарка туризма Татјана Матић, можда већ 
следеће године буде проглашено као једно од 
најбољих.

Остварени пројекти
туризму у корист
Поред доприноса почетку рада ''Голд гондоле'', 
највеће туристичке атракције Златибора која је 
резултат дугогодишњих напора и улагања 
општине Чајетина, Туристичка организација 
Златибор спровела је у 2021. неколико значајних 
пројеката. Пуштен је у рад Дестинацијски 
резервациони систем, јединствена база 
смештајних капацитета Златибора доступна 
потенцијалним туристима. То је својеврстан 
дигитални каталог смештаја доступан у реалном 
времену, који једноставном претрагом избацује 
списак расположивих објеката: са детаљним 
описима, фотографијама, ценама и могућношћу 
директне резервације.

У сумирању успешно спроведених активности 
неизоставан је пројекат ''ЕУ за тебе – за 
културно наслеђе и туризам'', у коме је 
Туристичка организација Златибор свесрдно 
учествовала. ТОЗ је у оквиру пројекта хотелима, 
ресторанима, приватном смештају и 
угоститељима Златибора поделила велике 
количине дезинфекционих средстава, 
материјала и опреме. Акција је спроведена у 
сарадњи са Европском унијом и Организацијом 
за међународну сарадњу Владе СР Немачке, уз 
вредну помоћ нашег ресорног министарства.

Низу успешних пројеката треба неизоставно 
додати и ''зелене туре'' електричним аутима и 
бициклима које је Туристичка организација 
Златибор ставила на располагање 
заинтересованим посетиоцима. Спроводе се од 
ове године у сарадњи са компанијом ''Возим на 
струју'' с циљем промовисања еколошких видова 
превоза, што је ускладу са промоцијом ''зеленог 
туризма'' и плановима општине Чајетина да 
постане прва еколошка општина у Србији.

Туристичка организација Златибор са поносом 
истиче да већ целу годину овде успешно ради 
Инфо центар, који је крајем 2020. отворен на 
Краљевом тргу. У Инфо центру туристима су 
свакодневно доступне све информације 
неопходне за што угоднији боравак на 
планини. 

Садржајно ''Златиборско
културно лето''
О туристичком успеху Златибора 2021. године 
најбоље говори успешно ''Златиборско културно 
лето'', испуњено бројним концертима, 
манифестацијама, програмима, наступима. 
Концерти познатих музичких имена, као што су 
Владо Георгиев, Марија Шерифовић, Дејан 
Петровић с ''Биг бендом'' донели су публици овог 
лета уживање са летње позорнице Краљевог 
трга. То су, уз концерт Симфонијског оркестра 
РТС-а, догађаји у којима је уживао највећи број 
посетилаца Златибора.

Програм на Краљевом тргу био је употпуњен 
наступима културно-уметничких друштава из 
свих делова Србије и региона, концертима 
певачких група, дечјим представама. Посебно 
освежење овог лета био је џез фестивал, а понуду 
су обогатиле и књижевне вечери, монодраме и 
позоришне представе у Културном центру и на 
платоу испред Храма Преображења Господњег.

– Посебно бих желео да истакнем успешну 
организацију јубиларног десетог Међународног 
фестивала спортског филма и  културне 
манифестације ''Песничке ватре златиборске''. 
Захваљујући њима имали смо прилику да 
угостимо значајне спортске, глумачке и 
књижевне личности са простора бивше 
Југославије – сумира утиске о ''Златиборском 
културном лету'' директор Туристичке 
организације.

Резултати као потврда успеха
Предузете многобројне активности, улагање 
великих напора и средстава у пропагандне 
кампање, уређење дестинације и стварање нових 
садржаја неминовно су водили ка сјајним 
резултатима, којима су задовољни сви у 
Туристичкој организацији Златибор. О 
оствареном туристичком промету директор 
Владимир Живановић каже:

– Титулу најпосећеније српске планине 
оправдали смо и ове године. Током летње и 
зимске сезоне, празничних дана и викенда 
дневно је на Златибору боравило до 30.000 
туриста. У време када је епидемиолошка 
ситуација свуда у свету још увек нестабилна ми 
заиста не бисмо смели да будемо незадовољни 
овогодишњом посећеношћу. Поред великог броја 
домаћих туриста,у време када цела Србија вапи 
за иностраним туристима, на Златибору их је 
било сасвим довољно.

Према статистичким подацима којима 
располаже Туристичка организација Златибор, 
досадашњи остварен промет на овој планини од 
почетка 2021. године (мерен бројем ноћења) већи 
је за 40 одсто у односу на исти период претходне 
године.

Директор Живановић истиче да је ТО Златибор 
посебно поносна на резултате које су остварили 
Стопића пећина и златиборски камп. До 
децембра Стопића пећину посетило је преко 
93.000 туриста, па је реално очекивати да ће до 
краја године бити премашена бројка од 100.000, 
што је одлична посета. Само током јула и августа 
овај спелеолошки бисер походило је око 50.000 
туриста.

Камп на Златибору, и поред отежавајућих 
околности условљених пандемијом, изузетно 
успешно је пословао и ове туристичке сезоне, 
забележивши пораст броја посетилаца у односу на 
претходну годину. Овогодишња сезона, која је 
трајала од априла до краја октобра, донела је 
кампу значајан број иностраних кампера. 
Индивидуалних гостију највише је било из 
Холандије и Мађарске, а затим следе гости из 
Чешке, Пољске и Немачке. Посебно радује повратак 
организованих група, од којих је већа група 
холандских кампера овде боравила крајем августа.

Електронске новине 
за понос
Пројекат на који је Туристичка организација 
Златибор посебно поносна јесу Електронске 
новине, које се на сајту ТОЗ објављују једном 
месечно. Треба истаћи да је Златибор прва локална 
туристичка организација која је увела овакав вид 
промоције.

– Добили смо похвале са свих страна за наше 
Електронске новине. Први број објављен је у 
јануару текуће године када је на Златибору 
отворена најдужа панорамска гондола на свету. 
Кроз различите интересантне рубрике у 
садржајним електронским новинама сваког месеца 
бројне читаоце и јавност упознајемо са 
актуелностима и новитетима на Златибору, 
представљамо хотеле и ресторане, програме и  
активности, личности и догађаје, занимљиве приче 
из историје овог краја... У електронском издању 
новина приказује се најважније, описује и бележи 
занимљиво, своди постигнуто. Опредељење 
Туристичке организације Златибор је да у 
наредном периоду појача промоцију ''златне 
планине'' на интернет порталима и друштвеним 
мрежама, у шта се уклапа и ова новина као погодан 
начин информисања јавности – напомиње 
Владимир Живановић.



Цене ски-карата у центру ' 'Торник' '

Епидемиолошке мере
''Скијалишта Србије'' примењују све мере које су прописали Кризни штаб и Влада Републике Србије. Мере које су 
на снази поштују се и примењују у свим ски-центрима којима руководе ''Скијалиште Србије'' и упутства за њихову 
примену јасно су истакнута. Особе задужене за контролу прописаних мера имају овлашћења да скијаше и друге 
кориснике упозоре да су дужни да носе заштитне маске и држе предвиђену социјалну дистанцу.

Долази зима са уживањима на снегу, а Ски-центар 
''Торник'' једно је од омиљених скијалишта не само 
домаћих туриста, већ и оних који на Златибор долазе из 
околних земаља.

Дуж уређених стаза под највишим златиборским 
врхом, у једном од најсавременијих ски-центара Србије, 
сваке године се обарају рекорди у броју скијаша и 
бордера. У зимским чаролијама овде се ужива на 
надморској висини од преко 1.400 метара (на 1.496 м је 
врх Торник, ту је крајња станица гондоле).

Како најављују из Јавног предузећа ''Скијалишта 
Србије'', отварање зимске сезоне на Торнику 
предвиђено је за период од 24. до 26. децембра 2021. 
године. Први дан отварања за све посетиоце 
ски-центра биће обезбеђено бесплатно скијање, а 
током остала два дана ''ски опенинга'' важиће попуст 
од 30 одсто на цену карата.

Како би сви заљубљеници у зимске спортове могли на 
време да планирају своје активности, ''Скијалишта 
Србије'' омогућила су претпродају ски-карата за 
предстојећу сезону.

Скијање на Торнику 
креће крајем децембра

З и м с к а   с е з о н а  п р е д  н а м а

– Претпродаја ски-карата за сезону 2021./22. почела је 
15.новембра путем интернет продавнице 
''Скијалишта Србије''. Сви заинтересовани корисници 
могли су да искористе попуст од 15 одсто путем 
онлајн куповине у периоду од 15. до 30. новембра. Они 
који нису били у прилици да у овом периоду купе 
карте, могли су до 10. децембра да искористе попуст 
од 10 одсто на куповину преко интернета. Након овог 
периода, односно од 11. децембра па све до краја 
сезоне важиће попуст од пет одсто на цену ски-карата 
преко веб шопа ''Скијалишта Србије''. Попусте у 
претпродаји ски-карата корисници могу искористити 
искључиво онлајн, путем интернет продавнице 
''Скијалишта Србије'' и искључиво платним 
каритцама – истичу у овом јавном предузећу, 
надлежном за скијалиште на Торнику.

Од ове сезоне ''Скијалишта Србије'' увела су и 
одређене новине у категоријама ски-карата, па ће сви 
који желе да више пута иду на скијање током сезоне 
моћи да купе карту 20 и да своје скијашке дане 
распореде онако како им највише одговара. Уз 
појединачне, омогућени су и породични пакети, као и 
дуо породична преносива карта. 

цене ски-карата за одрасле:

полудневна 1.850 динара

дневна 2.400 динара

седмодневна 10.500 динара

сезонска 51.700 динара

цене ски-карата за децу:

полудневна 1.350 динара

дневна 1.900 динара

седмодневна 7.000 динара

сезонска 23.700 динара

Појединачну вожњу жичаром 

појединачна вожња бобом
на шинама 

одрасли плаћају 500,
деца 350 динара.

одрасли плаћају 500, 
деца 350 динара.
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Весело је 22. новембра било у кући Станковића у златиборском селу 
Љубишу: дошли су млађи да уз рођенданску торту са троцифреним 
свећицама обележе стоти рођендан њихове мајке, баке, прабаке 
Олге Станковић.

Радовала се и она с њима, срећна и у позној старости кад се њени 
потомци – а  има сина Бранка и ћерку Невенку, четворо унука и 
четворо праунука – овако окупе.

Олга је витална старица, и сада насмејана, која је цео живот 
провела на селу. Родом из оближње Беле Реке у Љубиш је дошла 
удајом за Богољуба Станковића (преминуо 1982. године ). Децу је 
подигла, у домаћинству вредно радила, увек се око стоке, воћа и 
других сеоских послова посвећено бавила.

Здраво је ова Златиборка живела, колико се то могло у удаљеном 
планинском селу. Умерена у свему, усред мира очуване природе где 
се тешкоће свакодневице с мање стреса подносе, доживела је стоту.

Мада се сада већ тешко креће и слабије види, кажу да јој је глава 
''чиста као суза''. Олга се својих навика и умећа не одриче, још може 
да плете чарапе. А самоћу не трпи, њена деца с њом живе у кући.

– Никад није претеривала ни у чему. Правило јој је да свако јутро 
попије по чашицу ракије, за бољу циркулацију. Одолела је летос и 
корони: није имала тежих последица, јер се три пута вакцинисала. 
Не верујем да на Златибору сада има неко од ње старији, ова 
планина и природа богомдани су за дуг живот. Она се, уствари, 
родила 23. новембра 1921., али смо, ево, дан раније то обележили, 
кад је било могућности да се окупимо – испричао нам је Олгин син 
Бранко, док су гости у лепом расположењу славили њен стоти 
рођендан.

ОЛГА ИЗ ЉУБИША 
УЗ ТОРТУ 

ПРОСЛАВИЛА СТОТУ

Д у г о в е ч н о с т  н а  з д р а в о ј  п л а н и н и
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Под називом “Златибор без баријера – јер и особе са инвалидитетом су туристи” у галерији Културног центра 
Златибор уприличена је поставка фотографија на којима су приказани позитивни примери приступачности и 
дата решења универзалног дизајна за све. Ова поставка је организована поводом 3. децембра, дана особа са 
инвалидитетом, са циљем лидерства и учешћа тих особа у стварању инклузивног, приступачног и одрживог 
света после пандемије ковида-19. Поред изложених слика, урађен је и видео спот на којем су приказане 
атрактивне локације на Златибору које су прилагођене особама са инвалидитетом. Овај спот ће се користити 
у сврху промоције пројекта ''Србија без баријера''.

Туристичка организација Златибор 
била је учесник првог Сајма 
коришћених возила, који је одржан од 
3. до 5. децембра у Штарк арени у 
Београду. У оквиру ове манифестације 
ТО Златибор је у сарадњи са фирмом 
''Возим на струју'' промовисала 
пројекат ''Покрени зелену туру'', која 
има за циљ подизање свести о заштити 
животне средине и одрживом развоју. 
На тај начин посетиоцима је омогућено 
да обиђу ''златну планину'' на један 
другачији начин користећи возила која 
су потпуно еколошки прихватљива, 100 
одсто на струју, као и бицикле које 
имају електроасистенцију, а могу се 
користити и као обични бицикли. 
Такође су представљени излети и 
локалитети које је могуће посетити у 
оквиру ''зелене туре''.

15.

Поставка ' 'Златибор без баријера' ' 
у галерији Културног центра

Златиборска еко-тура на
првом Сајму коришћених возила

З л а т и б о р о м  о в и х  д а н а
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Удружење ''Ветерани Златибора'' сваке године првог викенда у 
децембру организује сада већ традиционални и препознатљив 
Међународни фестивал ветерана фолклора. Златибор је, не само у 
Србији него и у региону, препознат као омиљени планински и 
туристички центар који обилује занимљивим и квалитетним 
културно-уметничким програмом. Управо из тог разлога живи овај 
фестивал, под окриљем општине Чајетина и Туристичке организације 
Златибор, уз свесрдну помоћ и труд бројних чланова ''Ветерана 
Златибора'', али и подмлатка. Па је и ове године организован 
подједнако успешно као и претходних година.

Учесници су на Златибор пристизали из Републике Српске, Хрватске, 
Црне Горе, Словеније, градова Србије, а први пут је једно друштво из 
далеке Шведске учествовало на фестивалу. Било је овом приликом 
укупно око 800 учесника. Узимајући у обзир епидемиолошку 
ситуацију, организатори су више него задовољни и надају се да ће 
наредне године фестивал окупити још више ветерана фолклора. 
Најава да се за следећу годину одржавање фестивала планира за два 
викенда довољно говори о огромном интересовању и великој пажњи 
коју ова манифестација привлачи.

Треба напоменути да су за овај фестивал примењене све 
епидемиолошке мере. Сви учесници су имали зелене сертификате или 
антигенске тестове.Техничку подршку организаторима и ове године 
су дали фирма ''Коце саунд'' , оркестар ''Нострадамус бенд'' који се 
побринуо за сјајну атмосферу током журке и свечане вечере и, наравно, 
''Пјевић ивент центар''.

З л а т и б о р о м  о в и х  д а н а

Ветерани фолклора игром 
и песмом разгалили Златибор



Да се на Златибору може уживати у најукуснијим 
гастрономским специјалитетима одавно је 
познато свим заљубљеницима ''златне планине''. 
Многи од гостију очарани су мирисима и укусима 
домаћих сувомеснатих производа, залогајима 
јагњећег печења, сира, кајмака, комплет лепиње, 
а након пријатног оброка свима је на уму и укусан 
дезерт којим ће засладити боравак на чистом 
планинског  ваздуху.

Такво заслађење нуди им ''Ванила десерт бар'', на 
златиборској променади, шеталишта код 
Краљевог трга. То је незаобилазно место преко 
пута језера, где туристи уживају у мирису бурбон 
ваниле и слатког теста. Ко прошета овуда 
обавезно запази модеран локал у коме се спајају 

Посластице за уживање 
у ' 'Ванила десерт бару''

17.
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квалитет и труд. Многи кажу да ту ових дана треба 
свратити на вафле, крофнице или кувано вино – да 
се загреју срце и стомак.

''Ванила десерт бар'' је од оснивања концепт 
продаје посластица у срцу Златибора који одржава 
подједнак квалитет свих производа из понуде. 
Овде су искусан угоститељ и посластичар 
удружили знање и искуство које траје више од 
деценију и по. Најбоља препорука су многи туристи 
који годинама долазе на чувене белгијске вафле, 
док најмлађи нестрпљиво чекају у редовима за 
''торнадо чипс'' или мини крофнице. Власници 
свакодневно спремају свеже тесто за своје 
производе бирајући само најквалитетније састојке 
попут белгијске чоколаде и домаћих надева.

– Када људима није тешко да чекају у реду за наше 
слаткише, чак и по највећем снегу, ни нама није 
тешко да дамо максимум за њих и услугу коју 
заслужују – напомињу власници.

На менију омиљеног десерт бара на златиборској 
променади налази се прегршт слатких ђаконија: 
белгијске вафле, палачинци, мини крофнице, 
сладоледи, грицкалице, воћни корнет, цеђени 
сок...Већ од првог погледа на богату понуду вода 
креће на уста. Свака од послатица се припрема са 
посебном пажњом и љубављу, а оно што их издваја 
јесте мноштво различитих слатких прелива којима 
се укус може употпунити.

У ''Ванила десерт бару'' не штеди се ни на квалитету 
ни на количини. То сведоче задовољни купци који се 
овде радо враћају по још укусних залогаја. У слатким 
ђаконијама подједнако уживају и стари и млади. 
Наменски прилагођене најмлађим сладокусцима 
дизајниране су с посебном пажњом чувене ''штапић 
вафле''.

Посебан специјалитет ''Ванила десерт бара'' су 
врхунске белгијске вафле. Може се бирати и 
комбиновати велики број различитих прелива, па 
тако сладокусци уживају у рапсодији укуса 
еурокрема, нутеле, разних воћних џемова, меда и 
ораха. Богата понуда вафли употпуњена је и укусима 
као што су шварцвалд, јафа, сникерс, киндер, 
чизкејк, рафаело, орео, банана сплит, фереро. Сви ови 
укуси могу се наћи и у комбинацији са палачинцима 
или крофницама, а шта од богате понуде одабрати 
велика је дилема оних који нестрпљиво чекају ред 
испред ''Ваниле''.

Код најмлађих је омиљена несвакидашња 
грицкалица ''торнадо чипс''. Прави се од свежег 
кромпира, одмах пред купцима, а хрскави 
чипс-кромпир развучен на штапићу актрактивног је 
и необичног изгледа.

Поред вафли, крофница, сладоледа, палачинака у 
комбинацији различитих укуса, специјалитети 

''Ванила десерт бара'' су и воћни корнет (својеврстан 
микс најквалитетније белгијске чоколаде, свежег 
воћа, корнета и шлага), чоко банана (цела банана 
''окупана'' белгијском чоколадом) и ''манчмалоу'' 
штапић.

У ''Ванила десерт бару'', уз слатке и воћне залогаје, 
може се уживати и у домаћем цеђеном соку од 
малине или у чаши куваног вина, што је нарочит 
ужитак током зимских месеци. Поред посластица 
припремљених од квалитетних намирница, сви 
посетиоци Златибора који су имали прилику да 
уживају у слаткишима ''Ванила десерт бара'' посебно 
истичу увек љубазно и насмејано особље и брзу 
услугу, тако да се и кад је велика гужва кратко чека 
на право слатко уживање. 



Да се на Златибору може уживати у најукуснијим 
гастрономским специјалитетима одавно је 
познато свим заљубљеницима ''златне планине''. 
Многи од гостију очарани су мирисима и укусима 
домаћих сувомеснатих производа, залогајима 
јагњећег печења, сира, кајмака, комплет лепиње, 
а након пријатног оброка свима је на уму и укусан 
дезерт којим ће засладити боравак на чистом 
планинског  ваздуху.

Такво заслађење нуди им ''Ванила десерт бар'', на 
златиборској променади, шеталишта код 
Краљевог трга. То је незаобилазно место преко 
пута језера, где туристи уживају у мирису бурбон 
ваниле и слатког теста. Ко прошета овуда 
обавезно запази модеран локал у коме се спајају 

квалитет и труд. Многи кажу да ту ових дана треба 
свратити на вафле, крофнице или кувано вино – да 
се загреју срце и стомак.

''Ванила десерт бар'' је од оснивања концепт 
продаје посластица у срцу Златибора који одржава 
подједнак квалитет свих производа из понуде. 
Овде су искусан угоститељ и посластичар 
удружили знање и искуство које траје више од 
деценију и по. Најбоља препорука су многи туристи 
који годинама долазе на чувене белгијске вафле, 
док најмлађи нестрпљиво чекају у редовима за 
''торнадо чипс'' или мини крофнице. Власници 
свакодневно спремају свеже тесто за своје 
производе бирајући само најквалитетније састојке 
попут белгијске чоколаде и домаћих надева.

– Када људима није тешко да чекају у реду за наше 
слаткише, чак и по највећем снегу, ни нама није 
тешко да дамо максимум за њих и услугу коју 
заслужују – напомињу власници.

На менију омиљеног десерт бара на златиборској 
променади налази се прегршт слатких ђаконија: 
белгијске вафле, палачинци, мини крофнице, 
сладоледи, грицкалице, воћни корнет, цеђени 
сок...Већ од првог погледа на богату понуду вода 
креће на уста. Свака од послатица се припрема са 
посебном пажњом и љубављу, а оно што их издваја 
јесте мноштво различитих слатких прелива којима 
се укус може употпунити.

У ''Ванила десерт бару'' не штеди се ни на квалитету 
ни на количини. То сведоче задовољни купци који се 
овде радо враћају по још укусних залогаја. У слатким 
ђаконијама подједнако уживају и стари и млади. 
Наменски прилагођене најмлађим сладокусцима 
дизајниране су с посебном пажњом чувене ''штапић 
вафле''.

Посебан специјалитет ''Ванила десерт бара'' су 
врхунске белгијске вафле. Може се бирати и 
комбиновати велики број различитих прелива, па 
тако сладокусци уживају у рапсодији укуса 
еурокрема, нутеле, разних воћних џемова, меда и 
ораха. Богата понуда вафли употпуњена је и укусима 
као што су шварцвалд, јафа, сникерс, киндер, 
чизкејк, рафаело, орео, банана сплит, фереро. Сви ови 
укуси могу се наћи и у комбинацији са палачинцима 
или крофницама, а шта од богате понуде одабрати 
велика је дилема оних који нестрпљиво чекају ред 
испред ''Ваниле''.

Код најмлађих је омиљена несвакидашња 
грицкалица ''торнадо чипс''. Прави се од свежег 
кромпира, одмах пред купцима, а хрскави 
чипс-кромпир развучен на штапићу актрактивног је 
и необичног изгледа.

Поред вафли, крофница, сладоледа, палачинака у 
комбинацији различитих укуса, специјалитети 

''Ванила десерт бара'' су и воћни корнет (својеврстан 
микс најквалитетније белгијске чоколаде, свежег 
воћа, корнета и шлага), чоко банана (цела банана 
''окупана'' белгијском чоколадом) и ''манчмалоу'' 
штапић.

У ''Ванила десерт бару'', уз слатке и воћне залогаје, 
може се уживати и у домаћем цеђеном соку од 
малине или у чаши куваног вина, што је нарочит 
ужитак током зимских месеци. Поред посластица 
припремљених од квалитетних намирница, сви 
посетиоци Златибора који су имали прилику да 
уживају у слаткишима ''Ванила десерт бара'' посебно 
истичу увек љубазно и насмејано особље и брзу 
услугу, тако да се и кад је велика гужва кратко чека 
на право слатко уживање. 
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Смештен у самом срцу Златибора, хотел ''Zlatibor 
Mountain Resort & Spa'' осликава магичан спој 
традиције и модерно дизајнираног простора. Поред 
идеалне локације, додатну лепоту уживања пружа 
велика могућност избора савремено опремљених 
смештајних јединица које одликује рустичан, 
планински стил, употпуњен дозом луксуза и 
елеганције.

''Residence & Suites'' хотела ''Zlatibor Mountain Resort & 
Spa'' 23. децембра ове године отвара врата својим 
посетиоцима, спреман да пружи врхунску услугу и 
савршен угођај. Апартмански део овог комплекса 
направљен је искључиво у служби задовољства 
гостију, па су тако сви садржаји и детаљи осмишљени 
пажљиво, креирани да усреће све који пожеле одмор 
да проведу баш овде.

Спа центар на 4.000 квадрата

Највећи и најсавременији спа центар у региону је 
посебан драгуљ овог комплекса и простире се на 
више од 4.000 метара квадратних. Осим величине и 
јединственог дизајна раскошног бањског врта, овај 
простор оплемењује и посебна врста воде у базенима. 
Реч је о води богатој магнезијумом, калијумом, 
калцијумом и осталим минералима који позитивно 
делују на здравље. У комбинацији са идеалном 
количином гвожђа, ова вода нуди својеврстан лек, 
који благотворно утиче на тегобе настале услед 
савременог начина живота и рада. Поред три базена 
(рекреативни, пливачки и базен за најмлађе), 
гостима је на располагању и раскошна спа зона, која 
пружа изузетан осећај релаксације и уживања. 
Врхунске масаже, био сауна, финска и инфра сауна, 
парно купатило, слана соба и тушеви доживљаја само 
су неки од садржаја намењених потпуној 
ревитализацији тела и духа. Хотел ''Zlatibor Mountain 
Resort & Spa'' побринуо се да својим гостима обезбеди 
и пространу теретану, опремљену справама 
врхунског квалитета.

Посетиоци са истанчаним укусом за уживање моћи ће 
да се препусте луксузно уређеном, одвојеном и 
мирном ВИП кутку. Засебан базен, парно купатило, 
тепидаријуми и одвојена сауна употпуниће мир и 
пружити дозу приватности која је потребна. Спа 
апартман намењен је онима који у потпуности желе 
да се искључе и опусте уз благодети масаже, тишине 
и дубоке релаксације.

Луксуз и елеганциjа хотела 
''Zlatibor Mountain Resort & Spa''

Хармонија изузетне хране и комфора

Када је гастрономија у питању, ''Zlatibor Mountain 
Resort & Spa'' пружа јединствен спој 
традиционалног и модерног доживљаја кухиње. 
Добро познати новосадски ресторан ''Kalem by Zak 
Mountain Concept'' представља освежење на 
гастрономској мапи Златибора и у новом окружењу 
гостима нуди иновативан приступ кулинарству. 
Концепт ресторана се заснива на најквалитетнијим 
локалним намирницама, смелим комбинацијама и 
најмодернијим начинима припреме, у рукама неких 
од најбољих гастрономских стручњака у региону. ''А 
ла карт'' ресторан ''Kalem by Zak Mountain Concept'' 
отворио је своја врата  свима који желе да искусе 
нестварне кулинарске креације. У овом ресторану 
госта чека изванредна понуда, погодна за све 
прилике.

Хотел ''Zlatibor Mountain Resort & Spa'' може да се 
похвали и богатом винском картом, која броји близу 
300 најбољих светских и домаћих етикета, тако да 
ће жеље заљубљеника у ово пиће сигурно бити 
испуњене.

Хармонија изузетне хране, квалитетних садржаја и 
јединственог комфора створила је идеално место за 
одмор. Отварање комплетног ризорта очекује се 
ускоро, а хотел ''Zlatibor Mountain Resort & Spa'' 
најављује да ће својим гостима пружити потпуно 
ново искуство и да ће понуда са којом могу да се 
похвале задовољити критеријуме најзахтевнијих 
љубитеља планинског туризма.

Х о т е л и  З л а т и б о р а

19.



Смештен у самом срцу Златибора, хотел ''Zlatibor 
Mountain Resort & Spa'' осликава магичан спој 
традиције и модерно дизајнираног простора. Поред 
идеалне локације, додатну лепоту уживања пружа 
велика могућност избора савремено опремљених 
смештајних јединица које одликује рустичан, 
планински стил, употпуњен дозом луксуза и 
елеганције.

''Residence & Suites'' хотела ''Zlatibor Mountain Resort & 
Spa'' 23. децембра ове године отвара врата својим 
посетиоцима, спреман да пружи врхунску услугу и 
савршен угођај. Апартмански део овог комплекса 
направљен је искључиво у служби задовољства 
гостију, па су тако сви садржаји и детаљи осмишљени 
пажљиво, креирани да усреће све који пожеле одмор 
да проведу баш овде.

Спа центар на 4.000 квадрата

Највећи и најсавременији спа центар у региону је 
посебан драгуљ овог комплекса и простире се на 
више од 4.000 метара квадратних. Осим величине и 
јединственог дизајна раскошног бањског врта, овај 
простор оплемењује и посебна врста воде у базенима. 
Реч је о води богатој магнезијумом, калијумом, 
калцијумом и осталим минералима који позитивно 
делују на здравље. У комбинацији са идеалном 
количином гвожђа, ова вода нуди својеврстан лек, 
који благотворно утиче на тегобе настале услед 
савременог начина живота и рада. Поред три базена 
(рекреативни, пливачки и базен за најмлађе), 
гостима је на располагању и раскошна спа зона, која 
пружа изузетан осећај релаксације и уживања. 
Врхунске масаже, био сауна, финска и инфра сауна, 
парно купатило, слана соба и тушеви доживљаја само 
су неки од садржаја намењених потпуној 
ревитализацији тела и духа. Хотел ''Zlatibor Mountain 
Resort & Spa'' побринуо се да својим гостима обезбеди 
и пространу теретану, опремљену справама 
врхунског квалитета.

Посетиоци са истанчаним укусом за уживање моћи ће 
да се препусте луксузно уређеном, одвојеном и 
мирном ВИП кутку. Засебан базен, парно купатило, 
тепидаријуми и одвојена сауна употпуниће мир и 
пружити дозу приватности која је потребна. Спа 
апартман намењен је онима који у потпуности желе 
да се искључе и опусте уз благодети масаже, тишине 
и дубоке релаксације.

Хармонија изузетне хране и комфора

Када је гастрономија у питању, ''Zlatibor Mountain 
Resort & Spa'' пружа јединствен спој 
традиционалног и модерног доживљаја кухиње. 
Добро познати новосадски ресторан ''Kalem by Zak 
Mountain Concept'' представља освежење на 
гастрономској мапи Златибора и у новом окружењу 
гостима нуди иновативан приступ кулинарству. 
Концепт ресторана се заснива на најквалитетнијим 
локалним намирницама, смелим комбинацијама и 
најмодернијим начинима припреме, у рукама неких 
од најбољих гастрономских стручњака у региону. ''А 
ла карт'' ресторан ''Kalem by Zak Mountain Concept'' 
отворио је своја врата  свима који желе да искусе 
нестварне кулинарске креације. У овом ресторану 
госта чека изванредна понуда, погодна за све 
прилике.

Хотел ''Zlatibor Mountain Resort & Spa'' може да се 
похвали и богатом винском картом, која броји близу 
300 најбољих светских и домаћих етикета, тако да 
ће жеље заљубљеника у ово пиће сигурно бити 
испуњене.

Хармонија изузетне хране, квалитетних садржаја и 
јединственог комфора створила је идеално место за 
одмор. Отварање комплетног ризорта очекује се 
ускоро, а хотел ''Zlatibor Mountain Resort & Spa'' 
најављује да ће својим гостима пружити потпуно 
ново искуство и да ће понуда са којом могу да се 
похвале задовољити критеријуме најзахтевнијих 
љубитеља планинског туризма.

Х о т е л и  З л а т и б о р а
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НОВОГОДИШЊИ ГЛАМУР
У ''ПАЛИСАДУ''

Ближи нам се Нова година када ће Златибор 
поново бити пун гостију, а хотели и ресторани 
организовати свечане вечере и биране празничне 
програме. У прошлости ''златне планине'' по томе 
је, нема сумње, ненадмашан хотел ''Палисад'' 
током својих почетака, у доба кад је по понуди и 
реномеу предњачио међу хотелима у Србији.

Тих обележавања новогодишњих празника 
седамдесетиху ''Палисаду'', када се ''крем 
Београда'' ту окупљао, добро се сећа човек који је 
овде дочекао и послужио најпознатије госте. То је 
бармен Стојан Филиповић звани Мачак, легенда 
златиборског и ужичког угоститељства. Један од 
чувених угоститеља златног доба ''Палисада'', где 
је радио од 1973. до 1979. године.

Причао нам је Филиповић, неуморан и сада у 
пензионерским данима (власник је мењачнице у 
Ужицу), о тим незаборавним почецима 
''Палисада'':

– Кад је тај хотел седамдесетих проширен 
отварањем новог А и Б дела, јавила се потреба за 
радном снагом, па су нас из угоститељске школе ту 
одмах примили на посао. За младог човека било је то 
задовољство и добра школа у професији. После 
краћег рада отишао сам у војску, а након војске 1974. 
вратио се у ''Палисад''. Сматрали су га тада једним од 
престижних хотела у Србији. Прво сам радио као 
конобар у ресторану, да би 1975. тадашњи директор 
Љубиша Вукотић, који је знао да уз развој хотела 
треба развијати и кадрове, послао мене и колегу 
Мирка Чанчаревића у Опатију, где смо завршили 
школу за бармене – сећа се Филиповић.

По повратку на рад у ''Палисад'' Чане и Мачак су 
се знањем истицали и почели да иду на 
такмичења бармена, представљајући 
угоститељско предузеће ''Слогу'' (коме у то 
време припада и златиборско угоститељство).

– Освајали смо већином златне и сребрне медаље, 
на нивоу Југославије. Ишли смо обојица као 
екипа бармена на такмичења од Суботице, 
Ровиња, Словеније...Требало је спремити посебне 
коктеле, убацити своје креације. Имали смо 
таквих идеја, знали да послужимо, сервирамо, да 
се пред члановима жирија и публиком што боље 
представимо. Увек смо били на завидном нивоу и 
то је био понос за ''Палисад'', ''Слогу'' – памти то 
Мачак и подсећа на новогодишње дочеке тог 
времена у ''Палисаду'':

– Било је престижно у водећем златиборском 
хотелу чекати Нове године. Интересовање 
огромно, тражило се слободно место јер су 
новогодишњи дочеци били спектакуларни. По 
амбијенту, гламуру, проводу, познатим гостима и 
забављачима. Буде тада ту и по 700-800 гостију у 
ресторану ''Палисада''. А посебан дочек се 
организовао у хотелском дансинг бару. Ишло се 
горе и доле с послужењем, стизало на обе стране, 
да све буде на нивоу. Били су то изузетни дочеци 
о којима се дуго причало.

За музички део новогодишњег програма 
задужена су тадашња најпознатија естрадна 
имена. Певали су за Нову годину седамдесетих 
овде и Мирослав Илић, Уснија Реџепова, Цуне, 
Анђелка Говедаревић, Маја Оџаклијевска...
– Што се тиче новогодишњег менија, сећам се да 
је избор јела заиста био изузетан. Не само 
специјалитети нашег краја, него и други цењени, 
модерно сервирани и послужени: закуске, топла 
предјела, главна јела (која приличе том посебном 
моменту: печено месо, медаљони, стекови...), 
нарочите салате. За дезерт су, рецимо, 
фламбиране слаткише осветљене свећицама сви 
конобари заједно носили када се погасе светла. 
Пила су се разноврсна пића, углавном жешћа, па 
и скупа. Новогодишња вечера с добром забавом 
била је посебан догађај, од девет увече па до три 
после поноћи.    

Памти Мачак да се овде доста вискија тада пило. 
– Сећам се да је једном приликом, колико се пило 
вискија, понестало леда. У једном делу сале седе 

''Партизанове'' тадашње звезде Ђорђе Перишић, 
Кићановић, Беравс, Тодорић, у другом ''Звездино'' 
друштво: Павловић, Богићевић, 
Ђорић...Пију виски, а леда нема, 
сви га траже. Размишљам шта да 
радим и досетим се. Напољу 
стегао мраз, леденице висе с крова 
хотела, а ја их узмем у столњак, 
изломим и тако пред те госте 
ставим киблу леда.

Припреме за дочек почињале су 
већ почетком децембра. По три 
дана се славила Нова година: 
дочек, прва реприза, друга 
реприза. Тешко је било доћи до 
места. Док се данас дочек 
резервише преко интернета, у то 
време се звало телефоном и 
уписивало у књиге. Филиповић 
памти да је тадашња шефица 
рецепције у ''Палисаду'' Душанка 
Минић била најпопуларнија, сви су је звали, а она 
тај посао имала у малом прсту. Знала је 
резервацијама све добро да попуни, а опет ''остави 
луфта'' ако се неко важан појави у последњи час.

– Ретко ко је тада на Златибору, поред ''Палисада'' 
(можда једино ресторан ''Рујно'') организовао 

новогодишње дочеке. Говорило се 
да је у овом хотелу био центар 
света. Наравно, организовање 
дочека се и касније наставило, али 
с мање гостију и на други начин. 
На Златибору су се појавили и 
други хотели, ресторани, дочек на 
отвореном, па се све променило.

На питање када је у ''Палисаду'' 
служио Јосипа Броза Тита, бармен 
одговара да је то било у мају 1975. 
године. – Тада су врло пазили ко 
послужује председника, уз велику 
безбедносну контролу, ограничен 
приступ, специјалне пропуснице. 
Тито је код нас био презадовољан. 
Пио је ''чивас'' и црвено вино са 
острва Ванга. Волео је да попије, 
али му Јованка није дозвољавала – 

сећа се Стојан Филиповић, који је из ''Палисада'' 
прешао у ужички хотел ''Златибор'' где је радио 
као бармен у аперитив бару, потом отворио свој 
ресторан ''Мачков угао'', па 2012. отишао у пензију.

И з  п р о ш л о с т и  З л а т и б о р а
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Ближи нам се Нова година када ће Златибор 
поново бити пун гостију, а хотели и ресторани 
организовати свечане вечере и биране празничне 
програме. У прошлости ''златне планине'' по томе 
је, нема сумње, ненадмашан хотел ''Палисад'' 
током својих почетака, у доба кад је по понуди и 
реномеу предњачио међу хотелима у Србији.

Тих обележавања новогодишњих празника 
седамдесетиху ''Палисаду'', када се ''крем 
Београда'' ту окупљао, добро се сећа човек који је 
овде дочекао и послужио најпознатије госте. То је 
бармен Стојан Филиповић звани Мачак, легенда 
златиборског и ужичког угоститељства. Један од 
чувених угоститеља златног доба ''Палисада'', где 
је радио од 1973. до 1979. године.

Причао нам је Филиповић, неуморан и сада у 
пензионерским данима (власник је мењачнице у 
Ужицу), о тим незаборавним почецима 
''Палисада'':

– Кад је тај хотел седамдесетих проширен 
отварањем новог А и Б дела, јавила се потреба за 
радном снагом, па су нас из угоститељске школе ту 
одмах примили на посао. За младог човека било је то 
задовољство и добра школа у професији. После 
краћег рада отишао сам у војску, а након војске 1974. 
вратио се у ''Палисад''. Сматрали су га тада једним од 
престижних хотела у Србији. Прво сам радио као 
конобар у ресторану, да би 1975. тадашњи директор 
Љубиша Вукотић, који је знао да уз развој хотела 
треба развијати и кадрове, послао мене и колегу 
Мирка Чанчаревића у Опатију, где смо завршили 
школу за бармене – сећа се Филиповић.

По повратку на рад у ''Палисад'' Чане и Мачак су 
се знањем истицали и почели да иду на 
такмичења бармена, представљајући 
угоститељско предузеће ''Слогу'' (коме у то 
време припада и златиборско угоститељство).

– Освајали смо већином златне и сребрне медаље, 
на нивоу Југославије. Ишли смо обојица као 
екипа бармена на такмичења од Суботице, 
Ровиња, Словеније...Требало је спремити посебне 
коктеле, убацити своје креације. Имали смо 
таквих идеја, знали да послужимо, сервирамо, да 
се пред члановима жирија и публиком што боље 
представимо. Увек смо били на завидном нивоу и 
то је био понос за ''Палисад'', ''Слогу'' – памти то 
Мачак и подсећа на новогодишње дочеке тог 
времена у ''Палисаду'':

– Било је престижно у водећем златиборском 
хотелу чекати Нове године. Интересовање 
огромно, тражило се слободно место јер су 
новогодишњи дочеци били спектакуларни. По 
амбијенту, гламуру, проводу, познатим гостима и 
забављачима. Буде тада ту и по 700-800 гостију у 
ресторану ''Палисада''. А посебан дочек се 
организовао у хотелском дансинг бару. Ишло се 
горе и доле с послужењем, стизало на обе стране, 
да све буде на нивоу. Били су то изузетни дочеци 
о којима се дуго причало.

За музички део новогодишњег програма 
задужена су тадашња најпознатија естрадна 
имена. Певали су за Нову годину седамдесетих 
овде и Мирослав Илић, Уснија Реџепова, Цуне, 
Анђелка Говедаревић, Маја Оџаклијевска...
– Што се тиче новогодишњег менија, сећам се да 
је избор јела заиста био изузетан. Не само 
специјалитети нашег краја, него и други цењени, 
модерно сервирани и послужени: закуске, топла 
предјела, главна јела (која приличе том посебном 
моменту: печено месо, медаљони, стекови...), 
нарочите салате. За дезерт су, рецимо, 
фламбиране слаткише осветљене свећицама сви 
конобари заједно носили када се погасе светла. 
Пила су се разноврсна пића, углавном жешћа, па 
и скупа. Новогодишња вечера с добром забавом 
била је посебан догађај, од девет увече па до три 
после поноћи.    

Памти Мачак да се овде доста вискија тада пило. 
– Сећам се да је једном приликом, колико се пило 
вискија, понестало леда. У једном делу сале седе 

''Партизанове'' тадашње звезде Ђорђе Перишић, 
Кићановић, Беравс, Тодорић, у другом ''Звездино'' 
друштво: Павловић, Богићевић, 
Ђорић...Пију виски, а леда нема, 
сви га траже. Размишљам шта да 
радим и досетим се. Напољу 
стегао мраз, леденице висе с крова 
хотела, а ја их узмем у столњак, 
изломим и тако пред те госте 
ставим киблу леда.

Припреме за дочек почињале су 
већ почетком децембра. По три 
дана се славила Нова година: 
дочек, прва реприза, друга 
реприза. Тешко је било доћи до 
места. Док се данас дочек 
резервише преко интернета, у то 
време се звало телефоном и 
уписивало у књиге. Филиповић 
памти да је тадашња шефица 
рецепције у ''Палисаду'' Душанка 
Минић била најпопуларнија, сви су је звали, а она 
тај посао имала у малом прсту. Знала је 
резервацијама све добро да попуни, а опет ''остави 
луфта'' ако се неко важан појави у последњи час.

– Ретко ко је тада на Златибору, поред ''Палисада'' 
(можда једино ресторан ''Рујно'') организовао 

новогодишње дочеке. Говорило се 
да је у овом хотелу био центар 
света. Наравно, организовање 
дочека се и касније наставило, али 
с мање гостију и на други начин. 
На Златибору су се појавили и 
други хотели, ресторани, дочек на 
отвореном, па се све променило.

На питање када је у ''Палисаду'' 
служио Јосипа Броза Тита, бармен 
одговара да је то било у мају 1975. 
године. – Тада су врло пазили ко 
послужује председника, уз велику 
безбедносну контролу, ограничен 
приступ, специјалне пропуснице. 
Тито је код нас био презадовољан. 
Пио је ''чивас'' и црвено вино са 
острва Ванга. Волео је да попије, 
али му Јованка није дозвољавала – 

сећа се Стојан Филиповић, који је из ''Палисада'' 
прешао у ужички хотел ''Златибор'' где је радио 
као бармен у аперитив бару, потом отворио свој 
ресторан ''Мачков угао'', па 2012. отишао у пензију.

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