
Универзитет у Нишу 

Природно – математички факултет 

Департман за географију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР РАД 

Могућност развоја wellness и spa туризма на простору 

ваздушне бање Златибор  

 

 

 

   

           Кандидат:                                                                                       Ментор: 

Милица Миленковић 313                                           Проф. Др Александар Радивојевић                                    

 

 

У Нишу, децембар 2016. 

 



Могућност развоја wellness и spa туризма на простору ваздушне бање 
Златибор 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велику захвалност дугујем свом ментору Проф. др Александру Радивојевићу на 
корисним саветима и помоћи приликом израде овог мастер рада.  

Своју захвалност дугујем и свим професорима и асистентима 
Департмана за географију за сарадњу током свог студирања.  

Неизмерну захвалност дугујем својој породици на разумевању и подршци коју су 
ми пружили током целокупног школовања. 

Хвала вам! 

 

 



Могућност развоја wellness и spa туризма на простору ваздушне бање 
Златибор 

 

3 

 

Садржај: 

 
Садржај:...................................................................................................................................... 3 

Увод ............................................................................................................................................. 4 

1. Туристичко – географски положај .................................................................................... 5 

2. Физичко – географске карактеристике Златибора ........................................................ 8 

2.1. Геолошке карактеристике ............................................................................................... 8 

2.2. Геоморфолошке карактеристике .................................................................................... 8 

2.3. Климатске карактеристике ........................................................................................... 11 

2.4. Хидрографске карактеристике ..................................................................................... 13 

2.5. Биогеографске карактеристике .................................................................................... 16 

3. Антропогене карактеристике Златибора ....................................................................... 18 

3.1. Историјат развоја Златибора ........................................................................................ 18 

3.2. Порекло имена Златибора ............................................................................................. 22 

3.3. Споменици културе од изузетног значаја ................................................................... 22 

3.4. Сакрални објекти ........................................................................................................... 25 

3.5. Етно села и туристичке манифестације у околини Златибора .................................. 28 

4. Карактеристике  wellness  и spa туризма........................................................................ 39 

4.1. Опште карактеристике wellness и spa туризма ........................................................... 39 

4.2. Дефинисање појма wellness  и spa туризма ................................................................. 40 

4.3. Типови spa и wellness центара .................................................................................. 43 

4.4. Организација wellness и  spa комплекса .................................................................. 44 

4.5. Корисници туристичких услуга у wellness туризму ............................................... 47 

4.5.1. Мотиви одласка у Spa центре ............................................................................ 52 

5. Промоциона активност Златибора на туристичком тржишту .............................. 53 

6. Будући трендови у wellness и spa туризму ................................................................. 56 

7. Материјална база развоја туризма на Златибору .................................................... 59 

8. Туристички промет на Златибору ............................................................................... 66 

9. SWOT анализа ................................................................................................................. 70 

10. Очекивани утицај туризма на укупан привредни развој Златибора ................ 71 

Закључак .................................................................................................................................. 74 

Литература ............................................................................................................................... 76 



Могућност развоја wellness и spa туризма на простору ваздушне бање 
Златибор 

 

4 

 

 

Увод 

 

Бројна туристичка места која су развила своју понуду и постала атрактивне 

туристичке дестинације не располажу великим природним богатсвима и импозантним 

културним наследем. Туриста се данас не задовољава само основним пакетом понуде, 

већ тражи и очекује доста пратећих садржаја, што у савременом туризму јесте један од 

начина диференцирања туристичке понуде. Уколико су актери на страни туристичке 

понуде флексибилни и брзо реагују на промене, уколико су способни да се брзо 

прилагоде растућим захтевима туриста, то су веће шансе да ће та туристичка 

дестинација привући више туриста и остварити боље економске резултате. Заправо свака 

дестинација треба да уочи своје предности у туризму у односу на конкуренцију и да 

ради на прилагођавању понуде новим захтевима гостију, као и да туристичку понуду 

учини привлачнијом од конкурентске. 

Убрзани развој туризма у другој половини XX века и почетком XXI века, праћен 

променама у квалитету и квантитету туристичке понуде и потражње, допринео је 

стварању производа новог доба – spa и wellness туризма. Spa и wellness туризам 

представљају најсавременију концепцију и тренд туристичке понуде који се почео 

развијати у земљама Европе, посебно у онима које су већ имале развијену понуду 

бањских центара. Базира се на пружање услуга клијентима доброг здравља и квалитета 

живота. Овај вид туризма узео је маха и у нашој земљи.  

Као дестинација која представља оазу природног мира, Златибор располаже 

великим природним потенцијалима који у многоме допуњују антропогене вредности, 

што се огледа кроз развој различитих видова туризма на овом простору. Поседује 

изузетне природно – географске услове. Имајући у виду да је атмосферски притисак на 

Златибору изузетно повољан, да је својим географским положајем заклоњен од удара 

хладних ваздушних струјања, боравак на овој планини повољно утиче на очување 

здравља, због чега је Златибор проглашен терапијским подручјем за различита 

респираторна и друга обољења.  

Поред тога, смештајни капацитети на Златибору предтављају један од 

најважнијих фактора туристичке понуде и заједно са wellness, spa  и капацитетима за 

исхрану највише утичу на обим туристичког промета ове регије. Због тога је у раду 
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указано и на развијеност смештајних објеката на Златибору који нуде wellness и spa 

услуге, као и на импликације на даљи развој овог туристичког сегмента, који у великој 

мери може обезбедити повећање интересовања током целе године. Међутим, јасна је 

потреба на Златибору за осавремењивањем самог приступа wellness и spa концепту зарад 

постизања пословних резултата и одржавања тековина у складу са светским трендовима. 

Да би се ти резултати постигли, потребно је за почетак добро познавати шта тачно 

wellness и spa центри у хотелима високе категорије нуде. Wellness центри са својом 

понудом кроз spa хотеле на овој планинској дестинацији дају широки спектар 

активности за практиковање wellness начина живота. Све више је хотела који подређују 

комплетну услугу и понуду spa и wellness садржајима, где се јасно у први план истиче 

тај део понуде.   

Рад показује узајамну везу између туризма и животне средине, истичући 

чињеницу да туризам представља сложен социо – економски параметар и има значајан 

утицај на животну средину али такође зависи од квалитета животне средине.  

 

1. Туристичко – географски положај 

 

Планина Златибор се простире у југозападном делу Србије, и захвата површину 

од 1015 km ². Златибор се налази на севером делу области Стари Влах, граничне области 

између Рашке, Херцеговине и Полимља. Пружа се лучно, тачније правцем северозапад – 

југоисток на дужини од 55 km, од изворишта реке Камишне, до Муртенице. Планински 

масив је испресецан бројним речним токовима. Северне падине експониране су према 

долини Ђетиње, а јужне према Доброселичкој реци, десној притоци Увца. (Драговић Р., 

Филиповић И., Николић Ј., 2009.) 

Обухвата пределе трију општина: Чајетина и један део општине Ужице 

(Креманска област) и један мањи део општине Нове Вароши (Муртеничка област).  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88
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Слика бр.1. – Положај планине Златибор 

Извор: www.zlatibor.org.rs 

 

 

Административни центар Златибора је варошица Чајетина, али центар Златибора 

у сваком погледу осим административном је градић Краљеве Воде, које је познато 

туристичко место. На брду Цигли код Јабланице  у прошлости је била граница Србије са 

двема царевинама — Аустроугарском и Турском, која је и данас препознатљива.  

 

Од највеће важности у функционалном повезивању Златара са околним 

областима је путни правац Е-763. Он повезује Београд са Горњим Милановцем, 

Прељином, Ужицем и води ка граници са Црном Гором. (Јовичић, Д. 2009.) 

 Београд, који се издваја као главни емитивни центар удаљен је од Чиготе 212 km. 

Поред друмских магистрала, преко Златибора прелазе многи регионални и локални 

путеви, и пруге, међу којима је и пруга Београд - Бар. Најближи већи град је Ужице, 

удаљен од Чиготе 44 km. 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%94%D0%91%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5
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Слика бр.2. – Прегледна карта Златиборског округа 

Извор: www.zlatibor.org.rs 

 

 

На 56 km од центра Чиготе, налази се и аеродром Поникве, бивши војни аеродром 

који се више не користи. Овај аеродром се само једне сезоне, пре десетак година, 

користио за путнички саобраћај када су га користили авиони ЈАТ-а (данас је то Air 

Serbia) на својим чартер летовима према Тивту (било је укупно 5-6 летова током летње 

сезоне, путници су се возили аутобусима од комплекса Кадињача, који је служио као 

аеродромска зграда, до аеродрома и обрнуто). Тај покушај успостављања авио 

саобраћаја са аеродрома Поникве се ипак може оценити као неуспео. (Група аутора, 2007) 
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2. Физичко – географске карактеристике Златибора 

 

2.1. Геолошке карактеристике 

 

Планина Златибор спада у групу Динарида, претежно изграђена од кречњачких 

стена које су настале у доба мезозоика, па су најзаступљенији облици у рељефу крашки 

облици. Кречњачки терени заузимају периферне северне и источне делове, различите су 

дебљине и простирања. Златибор је изграђен и од перидотита и серпентинита, тзв 

„зелених стена“, а њихова дебљина износи неких 

1000 до 1200 метара и представља највећи 

серпентински масив у Србији. „Просечна 

надморска висина таласасте висоравни Златибора 

износи око 1000 m, где се јасно издвајају    купасто 

узвишење Чигота (1422 m)  на главном гребену и 

Торник ( Бандера 1496 m) западно од Чиготе. 

Између њих на Црном Рзаву формирано је 

антропогено Рибничко језеро издуженог облика. 

Језеро је створено током 1971. године.“ (Драговић 

Р., Филиповић И., Николић Ј., 2009.)                                  Слика бр.3 – Купасто узвишење – Чигота 

                                                                                          Извор: www.google.rs 

 

Златибор обилује магнезитом, који се експлоатише на појединим местима, док 

је,поред њега у катастарским општинама Чајетина, Семегњево и Шљивовица пронађен и 

хром. У Семегњеву су нађене и извесне количине лимонита и опала, али та количина 

није утврђена. У околини села Мокра Гора су пронађене мање залихе никла.  

 

 

2.2. Геоморфолошке карактеристике 

 

Златибор је пространа заталасана површ, са које се диже неколико заобљених 

брда. У обликовању рељефа планине учествовали су тектонски покрети, абразија, 

флувиоденудациони и крашки процеси. „Златибор је флувиоденудациона површ чији је 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/Opal
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BB
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највећи део тектонски издигнут и набран дуж маркантне раседне линије на југу.“ 

(Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј., 2009.) 

Планински масив пружа се на дужини од 55 km, а ширини од 20 km, правцем 

северозапад - југоисток.  Источне и североисточне падине Златибора су јако изражене, 

док су западне границе Златибора слабије уочљивије. 

Под именом Златибора подразумевају се два појма, географски и туристички, 

који територијално нису идентични: 

„ Златибор као географска целина обухвата простор између река Сушице и Увца и 

источних падина Таре и западних Муртенице. На северозападу му припадају села 

Кремна и Мокра Гора, а на југоистоку планина Муртеница, златиборска подгорја која 

чине прелаз према суседној Тари, односно санџачким планинама. 

Под туристичким појмом Златибора подразумева се пространа висораван дуга 

тридесетак и широка дванаест километара, са правцем простирања северозапад-

југоисток, оивичена планинским висовима Градином, Црним врхом, Чиготом, 

Муртеницом, Торником, Чавловцем, Вијогором и горњим током реке Сушице. На том 

простору крајем прошлог и почетком овог века, почињу да се развијају туристичка 

насеља: Рибница, Краљева Вода, Палисад, Око и Чајетина...“ (www.yuta.rs) 

„ Сама висораван Златибора се простире од Камишне на северу, до Борове Главе 

на југу и од Лисичине на западу, до Катушнице на истоку, на надморској висини око 

1000 м са неколико планинских висова: Торник (1496м), Чигота (1422м), Лиска (1346м),  

Коњодер (1337м), Виогор (1281м), Борковац (1260м) Кобиља глава (1178м), Градина  

(1177м), Црни врх (1175м), и други.“ (Група аутора, 2007)  

Просечна надморска висина Златибора је око 1000 m, а највиши врх ове планине 

је Торник (1496 m). Највиши врхови Златибора налазе се у јужном делу, а надморски 

висина опада идући ка северу. (Ђенић, М. 1972) 

Веће уравњене површине без неких виших узвишења се на Златибору зову 

пољима. Највећа поља су Бранешко поље код села Бранежаца и Шљивовице, Марково 

поље у Мокрој Гори, Расничко у Драглици и Сјенишко у Сјеништима и Рожањско у 

Рожанству. Златиборска брда су већином купастог облика, протежу се гребенасто и 

веома стрмо падају до дна речних корита и потока, одакле се опет дижу, правећи тесне 

клисуре. 

У пределу Златибора откривено је 98 пећина и 44 јаме, од којих су највеће 

Стопића пећина, Раковичка и Мумлава пећина. Ту постоји доста река понорница, а 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%9B%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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потоцима постоје и алувијални наноси, али је то углавном материјал од обруваног 

серпентина са обала потока, а понегде и од кречњака.  

Најинтересантнија, Стопића пећина, је речна пећина, кроз коју протиче Трнавски 

поток. Састоји се од три спелеолошка и хидролошка хоризонта: периодично 

поплављени, речни хоризонт и најмлађи хоризонт пукотина. Стопића пећина је, без свог 

најмлађег система, дугачка 1691,5 m. Улаз се налази на надморској висини од 711 m, 

широк је 35 m и висок 18 m. Кречњачки слој у пећини датира из периода триаса и дебео 

је преко 100 m. Стопића пећину чине пет целина: Светла дворана,Тамна дворана, 

Велика сала са кадама, Канал са кадама и Речни канал. Бигрене каде, својом 

специфичношћу представљају заштитни знак пећине, настале су таложењем кречњака. 

Периодично су поплављене, местимично дубоке и до 7 метара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Слика бр.4. – Бигрене каде у Стопића пећини 

Извор: www.google.com 

 

У Речном каналу постоји вир, испод кога настаје бигрени тобоган, који прелази у 

бигрене каскаде, између којих су бигрене каде и „џиновски лонци“. Вода се слива низ 

каскаде, стварајући слапове, при малим водама, док се при већим водама формира 

јединствен водопад, чија је висина 9, 44 метара. Овај водопад носи назив „Извор 

живота“. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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2.3. Климатске карактеристике 

 

Поменути рељеф Златибора за последицу има различите нагибе терена, загревање 

тла и ваздуха. Општа особеност ове области је да се циркулација ваздуха, влага и  

падавински режим битно разликује од равнице на северу или планинских области у 

Источној Србији. 

Слика бр.5. – Планина Златибор 

                                                                        Извор: www.google.rs 

 

Клима на Златибору се дефинише као планинска са алпским и субалпским  

утицајима. Лета су пријатна са свежим ноћима, док су зиме дуге, хладне и снеговите. 

Климатски елементи Златибора се прате на метеоролошкој станици на Палисаду која је 

основана 1950.  године. 

Различитост климатских елемената Златибора од других делова Србије, 

првенствено се огледа у погледу ваздушног притиска. Просечне годишње вредности 

ваздушног притиска мерене на Златибору су 898. 8 милибара, у Сјеници су 899.5 

милибара, насупрот Тимочкој Крајини, Неготину где просечна годишња вредност 

ваздушног притиска износи 1011.8 милибара. 

На мерној станици на Златибору је просечна годишња температура износи 7,5 

ºC, а дневна просечна температура 18 ºC. Највиша измерена дневна температура била је 

33, 6 ºC 1962. године, док је најнижа била 1954. године и износила је -23,1 ºC. 

Најхладнији месец је јануар, са просечном температуром од око -2,5 °C. Најтоплији 

месеци су јул и август. Температуре некада прелазе и 30 ºC, али због ваздушног струјања 

она је ублажена.  

Инсолација на Златибору је изузетно висока и по томе се издваја од других 

планина у Србији. „Просечна годишња инсолација је око 2000 часова, максимум се 

http://www.google.rs/
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бележи у јулу 267 сати и у августу 260 сати, а минимум у децембру 75 сати.“ 

(www.zlatibor.org.rs).  

На табели која следи приказане су средње месечне вредности температуре 

ваздуха за 2015. Годину на мерној станици Златибор. 

 

Табела бр.1. – Средње месечне температуре ваздуха са мерне станице Златибор за 2015. Годину 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средња месечна 

температура у 

°С 
-0,8 -0,7 1,9 6,6 13,9 15,7 20,7 20,1 15,4 8,9 5,8 0,4 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Падавине на Златибору варирају. Просечна годишња висина падавина на 

Златибору је око 880 mm, у Љубишу око 990 mm, а у Чајетини око 940 mm, док 

југоисточни предели имају нешто више од 1000 mm. Највише падавина се излучује у 

мају и октобру, док је најсувљи месец март. Кише падају преко целе године, град у 

топлијим периодима (од маја до септембра), а снег пада од октобра до маја и задржава се 

у просеку око 100 дана. Летње падавине су у облику јаких пљускова праћених 

грмљавином, које поспешују ерозију. Средње месечне вредности за 2015. Годину 

приказане су на табели број 2.  

 

Табела бр.2.- Приказ вредности месечних количина падавина на мерној станици Златибор за 

2015.годину 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Падавине по 

месецима у 

mm 

63,8 86,6 148,4 82,5 43,9 129,8 10,0 114,5 98,2 91,8 65,7 5,00 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

 Наведени и други климатски елементи, досадашње искуство и емпиријска 

истраживања потврђују извесне терапијске вредности климе Златибора, те он има 

особине климатског лечилишта што је од значаја за укупну понуду и промет посетилаца. 

У том смислу постојећи здравствени завод показује најбоље резултате у терапији 

следећих обољења: 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/Mm
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC
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 обољења плућа – бронхијална астма, хронични бронхитис, емфизам плућа 

уколико се процес не налази у акутном стању; 

 обољења неуровегетативног система – неуроциркуларна астенија хипертиреоза; 

 стања реконвалесенције – после акутних инфективних болести, туберкулозе и 

хирушких интервенција; 

 општи поремећаји – астенија, хипохромна анемија, нерохромна анемија; 

 Базедова болест. (Станковић, С., 1995) 

 

2.4. Хидрографске карактеристике 

  

Одговарајући састав земљишта, одлични климатски услови и богатство биљног 

покривача условили су обиље водних ресурса на Златибору. Два најважнија 

хидрографска тока Увац и Црни Рзав носе воду са јужних и централних делова планине. 

Са северне и северозападне стране воде Сушицом отичу у Ђетињу, а из источних крајева 

водотокове сабира Велики Рзав и одводи их Моравицу. 

Река Увац тече јужним обрницима Златибора и својим доњим током чини јужну 

границу планине. Црни Рзав извире на Царевом пољу испод северозападних обронака 

Муртенице и тече центрелним деловима висоравни. Код Врдишта се састаје са Белим 

Рзавом, праве реку Рзав која се у Вишеграду улива у Дрину. Овај речни ток, познат под 

називом Велики Рзав тече источном границом Златибора, поред села Беле Реке, Љубиша 

и Сирогојна, једна је од најчистијих река Србије и снадбева водом околна градска 

насеља. 

       Слика бр.6 - Црни Рзав                                                 Слика бр.7 – Велики Рзав 

                         Извор: www.google.rs                                                     Извор: www.google.rs           
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Северни делови Златибора због свог геолошког састава сиромашни су водом. 

Осим Сушице, чија вода у току лета нестаје у кречњаку, других река нема. 

Нажалост, Златибор се не може похвалити језерима насталих природним путем. 

На Краљевим Водама, у самом централном делу Златибора је 1947. године изграђено 

мало језеро, а пуни га чисти планински поток Обудовице, па и само језеро носи ово име 

– Обудојевачко језеро. Језеро је лети купалиште а и својеврстан је декор туристичког 

насеља Златибор. Ово језеро изграђено је за туристичке потребе. Дуго је 150 m, а широко 

50 m. Високи борови који га окружују, стварају пријатан хлад и свежину у топлим 

летњим данима. Окружено је пријатним стазама за шетање и клупицама за одмор 

гостију. Током лета могућа је вожња чамцима и педалинама на језеру. Лед је честа 

појава на овом језеру, па је могуће и клизање на залеђеној површини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр.8 – Обудојевачко језеро у центру Златибора 

Извор: www.google.rs 

 

 

 

Већ поменуто, Рибничко језеро је друго веће вештачко језеро Златибора. Налази 

се на 7 km југозападно од Обудојевичког језера. Изграђено је на реци Црни Рзав у 

Рибници и служи за водоснадбевање туристичког центра на Златибору. Сам назив језера 

указује нам да је богато разним врстама рибе: клен, пастрмка, шаран, лињак, и сом па је 

могућ развој спортског риболова. Изузетно атрактиван хидролошки објекат у 

изванредном природном амбијенту између Рибнице, Краљевих вода и Водица, привлачи 

велики број посетилаца, риболоваца и рекреативаца. 

 

 

 

http://www.google.rs/
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                                          Слика бр.9 и 10 – Рибничко језеро 

      Извор: www.google.rs 

 

На Златибору има доста минералних извора. Најпознатији су извор Беле воде у 

Мокрој Гори, бања Вапа у Рожанству и спомен чесма на Оку. За воду са златиборских 

минералних извора се верује да је лековита за очна и кожна обољења, а може и да се 

пије. На појединим местима на Златибору се налазе шупља стабла, најчешће букова, 

укопана у земљу и пуна чисте изворске воде. Ови извори се називају стублине. На 

њиховом дну се налази ситно камење које филтрира воду.  

                                      

     Слика бр.11 – Извор Беле Воде у Мокрој Гори               Слика бр.12 – Спомен чесма на Оку 

                   Извор: www.google.rs                                                      Извор: www.google.rs 

 

 

 

http://www.google.rs/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%28%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BE_%28%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%86%D0%B8%29&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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2.5. Биогеографске карактеристике 

 

Биљни свет Златибора је изузетно разноврстан и представља саставни део 

туристичке понуде. Златиборски пејзаж представљен је пространим травнатим 

пашњацима, понегде украшеним густом боровом шумом.  

На Златиборској висоравни заступљене су три врсте ливадских типова: 

  • сувати 

  • закоси 

  • луке 

Сувати су ливаде намењене испаши. На њима биљне врсте нису бројне као на 

закосима јер се стока на закосима не напаса (трава се узгаја и чува за косидбу), а травом 

су најбујније луке јер их воде златиборских река и потока стално напајају. На овим 

ливадским типовима егзистира чак 120 врста травнатих екосистема. 

Већина биљака које се могу наћу на Златибору су лековите, као што су линцура, 

кичица, мајчина душица, хајдучка трава, кантарион и др. Многе су медоносне и идеалне 

за испашу пчела и производњу меда, млеча и прополиса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр.13 – Лековито биље на планини Златибор 

Извор: www.google.rs 

 

 

Златибор карактерише и велико богатство шумских заједница. Планину ките све 

врсте четинара, а највише борова. а на мањим висинама, од 600 метара надморске 

висине, расте листопадно дрвеће: храст, буква, граб, бреза, јасен и јасика. Током XIX 

века већи део Златибора био је прекривен шумама у којима је доминирао бор.  „Од преко 

90 постојећих врста бора, на Златибору су заступљене три врсте: бели бор, црни бор и 

бор муника. Златни бор је варијетет белог или црног бора. Главна визуелна одлика 

златног бора је боја четине. Око 20% иглица има златно жуту и жуто-зелену боју. Жуте 

http://www.google.rs/
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иглице имају краћи век од зелених, а њихова боја се објашњава мутацијом условљеном 

изненадним генетским трансформацијама.  Шуме 

бора су немилосрдно крчене због економске 

вредности као грађевинског материјала, за ширење 

пашњачких површина за катунско сточарење и за 

добијање катрана и луча.“ (Драговић Р., Филиповић 

И., Николић Ј., 2009) 

 

 

 

  Слика бр.14 – Златни бор  

     Извор: www.google.rs           

 

Шумски предели Златибора су богати шумским воћем: јагодама, малинама, 

купином, боровницама, док на њиховим окрајцима успевају гљиве од којих су поједине 

и јестиве: сунчаница, боровњача, лисичарка, и липика.  

У фауну Златибора убрајају се дивље животиње које су стално насељене или се 

повремено јављају. Подељене су на ситну и крупну дивљач, а неке од животиња су под 

заштитом. Стално су присутни : вук, лисица, дивља свиња, срна, зец, јазавац, веверица, 

куна златица, куна белица, видра и дивља мачка. 

Птице су разноврсније и бројније, а за ловни туризам најзначајније су: пољске 

јаребице, јаребице камењарке, препелице, голубови, фазани и лештарке. Највише је 

птице певачица и оне су под сталном заштитом. На Златибору се повремено могу видети 

белоглави суп и орао крсташ, врсте на рубу изумирања. 

Златиборске реке и планиски потоци  -  Рзав, Увац, Катушница су богате рибом, а 

у њима се мресте пастрмке, младице, кленови, кркуше, скобари и др. У будућности 

посебну пажњу треба посветити рибном богатству обе области, а уз контролисани узгој 

и посебне дозволе, риболов би могао постати један од значајних облика туристичког 

промета овог краја. 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/Orao_krsta%C5%A1
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3. Антропогене карактеристике Златибора 

 

 

За туристичку понуду Златибора, поред природних, од извесног значаја су и 

антропогене туристичке вредности. Већина је локалног, регионалног и републичког 

значаја и одговарајуће контрактивне зоне. Реч је о комплементарним туристичким 

вредностима, које доприносе богатству и разноврсности туристичког боравка на овој 

планини. Испољавају се као споменичке, етнографске, амбијенталне, уметничке и 

манифестационе туристичке вредности. (Станковић, С., 1995) 

 

3.1. Историјат развоја Златибора  

 

Историја и култура Златибора је веома богата. Споменици материјалне културе 

говоре о томе да су на Златибору постојала ретка праисторијска насеља из неолитског 

доба, смештена у густим шумама или поред планинских потока и речица. Остаци ове 

културе о чијем постојању 

сведочи орнаментисана 

керамика, срећу се у 

пребивалиштима тадашњих 

људи, пећинама на стрмим 

висовима, који данас носе назив 

градине. 

                   Слика бр. 15 – Златибор – Палисад 

Први познати становници Златибора били су Илири, односно њихово племе 

Партини, које је насељавало ширу ужичку околину. По читавом овом крају, изузев у 

његовом централном делу, оставили су многобројне хумке (праисторијске гробнице), за 

које у народу постоји предање да су грчка гробља. Од старијих људи може се чути 

оваква прича: “Овде су некада живели Грци, али једне године када је о Светом Илији пао 

снег, напустили су Златибор и своје умрле у овим малим гробљима“. Остаци њихове 

културе - украшена керамика – срећу се у пећинама и на стрмим висовима где су 

живели. Данас се та места називају "градине" и на Златибору их има три: чајетинска, 
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криворечка, шљивовачка. У музејској збирци библиотеке се налазе фрагменти грнчарије 

са карактеристичним шарама утиснутим у глину ноктом. Археолошка истраживања у 

Западној Србији ни до данас нису открила илирска насеља било каквог другог карактера 

осим ових градинa. Стога су њихова култура и живот проучавани искључиво на 

материјалу из градина и "тумулуса" (гробница), којих је на Златибору пронађено много 

на разним локацијама: Криворечка градина, место Вишевина, Кремна, шири терен од 

Љубиша до Мушвета, Бранешко Поље. (Ђенић, М., 1983). 

                             Слика бр. 16 – Златибор у време Римљана 

                                          Извор: www.zlatibor.co 

 

Златибор је у време Римљана био у саставу римске провинције Далмације, о томе 

су на овим просторима оставили сопствена и целој Европи позната обележја. Ради 

експлоатације ових крајева и за војне потребе изградили су мрежу познатих путева  

према околним провинцијама (Мачкат - чајетинска градина - река Увац). Римљани су у 

овом крају оставили знатан број надгробних споменика, који углавном датирају из 2. и 3. 

века. Највећи број римских споменика налази се у Кремнима, а ту су рељефи 

инспирисани мотивима из природе и понекад божанством Атисом - у лику лепог 

младића. Такође су значајни локалитети у Кривој Реци и Гостиљу где се налазе 

некрополе са надгробним споменицима. 

У средњем веку пристижу Словени они су оставили неизбрисив траг у овом крају. 

Они такође граде утврђења и обнављају градине. На Градцу у Доброселици постоји 

утврђење где су сачувани остаци каменог постоља  које је вероватно служило за 

осматрање. У темељу су нађене животињске кости, вероватно узидане из религиозних 

побуда, и много другог материјала пронађеног на тој локацији (врх копља, бакарни 

обруч). 

http://www.zlatibor.co/
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Приликом формирања српске државе, Златибор и град Ужице су припадали 

жупану Страцимиру, а тек око 1180. Године Стеван Немања их је прикључио својој 

држави. У доба Стевана Немање ови планински, сточарски крајеви, заједно са читавом 

ужичком околином, били су у саставу области познате под именом Стари Влах. Нешто 

касније ужички крај је административном поделом издељен на четири жупе: Рујно, 

Моравицу, Лужницу и Црну Гору. Жупа Рујно се простирала на данашњем Златибору а  

име највероватније потиче од биљке руј која се данас може наћи у Семегњеву и Увцу. 

Културни и просветни центар тадашње жупе Рујно био је манастир Рујно (нажалост није 

сачуван), у коме је радила и једна од првих српских штампарија. У сплету познатих 

околности које су се одвијале у седњовековној држави после смрти цара Душана, 

Златибор је често мењао господаре преко Војислава Војиновића, Николе Алтомановића 

чију власт над овим крајевима потврђује податак да је златиборско село Сјеништа 

даровао манастиру Хиландару. Кнез Лазар Хребељановић и босански бан Твртко се 

удружују против овог агресивног господара и 1373. године побеђују га у Ужицу. После 

победе освојене територије су подељене и том приликом највећи део Златибора припао 

је српском кнезу, док су остали делови ушли у састав босанске државе. (Ђенић, М., 1983) 

Освајањем српске државе Турци су и овде успоставили своју власт делећи 

Златибор на бегербеглуке, читлуке, кадилуке и кнежине којима су управљали српски 

кнезови. За време Турака Златибор је делио судбину осталих српских крајева па је у 

немирним временима био често пустошен. Турци су на свим стратешким местима 

изградили утврђења за сопствене војне потребе, ханове и џамије, а самим тим 

индиректно дајући имена простору на коме се налазе у Влаовина у Гостиљу (назив 

потиче од речи Влах којим су Турци називали хришћане а уједно и Србе), Беглуци у 

Бранешцима, Турица у Ужицу. Пламен првог српског устанка, који се у пролеће 1804. 

године ширио по читавој Шумадији, захватио је и Златибор. Велики број Златибораца 

прихватио се скривеног оружја из Мустафа-пашиног времена и пришао Михаилу 

Радовићу, организатору устанка у овом крају. Цео устанак био је у првим борбеним 

редовима ношен жељом да српски народ стекне слободу. За време другог српског 

устанка на Златибору није било већих борби али су Златиборци предвођени Михаилом 

Радовићем и чувеним рујанским сердаром Јованом Мићићем учествовали у боју на 

Љубићу и нападу на Ужице. Општа амнестија за београдски пашалук после преговора са 

Портом обухватала је делове Златибора јер се овим крајем пружала граница између 

Београдског и Новопазарског пашалука. У оквиру ужичке нахије убрзо је формирана 
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кнежевина Рујно са седиштем у Чајетини, а за сердара проглашен кнежев војвода Јован 

Мићић из Рожанства чија је биста постављена испред општинске зграде у Чајетини. 

Овом амнестијом створене су предиспозиције за коначно ослобођење од турског ропства 

и привредни полет златиборског краја. Златиборски крај је до мајског преврата био 

наклоњен династији Обреновића. Краљ Александар I Обреновић је више пута долазио на 

Златибор где је 20. августа 1893. године подигао чесму на извору Кулашевац који од 

тада носи назив Краљева вода. (Ђенић, М. 1983) 

У првом и другом балканском рату Златиборци су били распоређени у чувеном 

IV пешадијском пуку „Стеван Немања“, који је припадао Дринској дивизији са којом су 

однели сјајну победу у биткама код Куманова и Битоља. Нападом Бугара на Србију, IV 

пук „Стеван Немања“ је био укључен у битку на Брегалници. Вихор првог светског рата 

и аустроугарска окупација нису мимоишли ни Златибор. Рат је донео разарања, страдања 

становништва, заразне болести и године глади. После победе на солунском фронту и 

ослобођења Златибор је као и цела Србија ушао у састав краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца а касније краљевине Југославије. Нападом немачких окупационих снага 6. 

Априла 1941. године на краљевину Југославију, Златибор је дошао под немачку 

опкупацију али убрзо пламен народно ослободилачке борбе донео је овом крају 

краткотрајну слободу. Од септембра до новембра 1941. године Златибор је у саставу 

„Ужичке републике“, једине слободне територије у окупираној Европи. После пада 

„Ужичке републике“ Златиборски крај се нашао поново под немачком, а затим и 

бугарском окупацијом коју су пратила материјална разарња, пљачке и стрељања цивила. 

После ослобођења успостављена је народна власт у свим златиборским 

општинама и Златибор је ушао у састав титовоужичког региона. После распада СФРЈ и 

свих друштвених и политичких дешавања, данас се златиборски крај својим највећим 

делом припада општини Чајетина. (Ђенић, М. 1983) 
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3.2. Порекло имена Златибора  

 

Постоји више претпоставки којима се објашњава порекло имена Златибор. 

У средњем веку, овај крај се налазио у оквиру жупе Рујно, административне 

области Рашке, па је и цели Златибор носио такво име. Оно потиче од кржљаве биљке 

руја која се користила за бојење (штављење) коже и извозила се у Дубровник, а данас 

расте по селима Семегњеву, Стублу и Увцу. Од 18. века, све више се користи назив 

Златибор, а и 1855. Године је, приликом нове административне поделе Србије, Рујански 

срез подељен на Ариљски и Златиборски, па име Златибор доспева и у званична 

документа.  

Постоје три предања о постанку имена Златибора. Извесно је да је то име настало 

од речи злато, односно златни и бор, али не зна се на који начин. Једно каже да је име 

Златибора настало од златне боје његових пашњака, што није сасвим вероватно, јер 

златиборски пашњаци нису толико стари, и ово предање не објашњава откуд реч бор у 

имену Златибора; друго предање каже да су се досељеници из Црне 

Горе и Херцеговине на Златибор хвалили богатством борове шуме, говорећи: „Златан је 

то бор!"; а треће предање, вероватно најтачније,  каже да је то име постало од једне 

веома ретке врсте белог бора, тзв. златног бора, чије је научно име Pinus Silvestris 

Variegata Zlatiborica, по сарајевском инжињеру Салиху Омановићу. Златног бора још 

само има у селу Негбини и стављен је под заштиту државе.  

 

 

3.3. Споменици културе од изузетног значаја 

 

 Споменик стрељаним партизанима  који се налази на планини Златибор, у 

близини туристичког места Златибор, раније Партизанске Воде, је спомен - обележје на 

месту где су немачки војници 29. новембра 1941. године, током напада на Ужичку 

републику, затечене рањене и ненаоружане партизане уз пут газили тенковима и пуцали 

у њих. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1855
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BA
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 На том је месту саграђена костурница у коју су смештени њихови посмртни 

остаци. Изнад костурнице је 1967. године подигнут монументални обелиск, чији су 

аутори архитекта Јованка Јефтановић и вајар Ана Бешлић. На предњој страни обелиска 

уклесани су народни мотиви и стихови Васка Попе: „Не дам ово сунце у очима, Не дам 

ово хлеба на длану“.  

Слика бр.17- Споменик Обелиск 

Извор: www.zlatibor.org 

 

 Краљева чесма је изграђена у част краља Александра I Обреновића на извору 

Кулашевцу. Кулашевац је извор најбоље 

златиборске воде по коме је име добило и место  

које се простире на пашњацима Обудовице. Након 

доласка краља Александра I Обреновића и 

изградње чесме, цело место добија назив  Краљева 

вода. На Краљевој чесми уклесано је „Краљ 

Александар I, 20.август 1893.године“.                                                          

             Слика бр.18. – Краљева чесма  

                    Извор: www.zlatibor.org 

 

Споменик Миладину Пећинару - своме Златиборцу, академику и творцу модерне 

хидротехнике у Србији Миладину Пећинару, захвални народ Златибора одужио се 

спомен - бистом постављеном поред Краљеве чесме. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1967
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://www.zlatibor.org/
http://www.zlatibor.org/
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 Спомен чесма у Чајетини  подигнута је 1900. године у спомен на срећно 

спасење краља Милана у Ивањданском атентату. Обновљена је 1925. године за време 

владавине краља Александра I Карађорђевића у славу погинулих ратника златиборског 

среза у ратовима за ослобођење и уједињење 1912 – 1918 године.  

  

Споменик Крсти Смиљанићу - армијском 

ђенералу и великом борцу за ослобођење и уједињење 

свих Јужних Словена, подигнут је 2008. године на 

Краљевом тргу грандиозан споменик. Бронзану бисту 

израдио је чувени златиборски вајар Бранко Тијанић. 

 

Слика бр.19- Споменик Крсти Смиљанићу на Краљевом тргу 

                          Извор: www.zlatibor.org 

 

 Спомен чесма на Оку - подигнута 1930. године у славу ратника из села 

Бранежаца и Семегњева палих у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1918.године. 

Прота Радосав Симић је 1931. године освештао чесму уз присуство великог броја 

Златибораца. 

Слика бр.20. – Спомен чесма на Оку 

Извор: www.visitserbia.org 

  

http://www.zlatibor.org/
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3.4. Сакрални објекти 

 

Цркве брвнаре 

Данас на Златибору постоје три цркве брвнаре. То су црквице малих димензија 

којих је некада било више, а данас постоје још само у 

селима Доброселици, Јабланици и Кућанима.  

Црква брвнара у Доброселици  из 1821. године чува иконе Јанка Михаиловића 

Молера и Алексија Лазовића. Сва њена архива и библиотека је уништена за време Првог 

светског рата, само је сачуван мали број књига које се и данас користе. Према легенди, 

ту цркву је подигао себи за задужбину један хајдук. Турци су је из освете према њему 

запалили 1809. године. Године 1821. је обновљена, заједно са гробљем. Олтар брвнаре је 

заокругљен, а иконостас је дрвен и обојен плавом бојом која подражава мермер. На 

северној страни у брвну је урезан натпис зидати се 1821, што значи да је тад црква 

подигнута или обновљена.        

Слика бр. 21. – Црква брвнара у Доброселици 

Извор: www.zlatibor.org 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%83_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1821
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1809
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://www.zlatibor.org/
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Црква брвнара у Кућанима, смештеном на јужним обронцима Златибора и доста 

удаљеном од свих већих саобраћајница, налази се црква посвећена Христовом 

Вазнесењу. Ова брвнара подигнута је највероватније у 18. Веку. Изведене у позлаћеном 

дуборезу и са представама пророка и Благовести, њих је – према сачуваном натпису – 

сликар приложио „цркви Св. арханђела 1780. Писани извори помињу две обнове 

кућанске цркве 1772. и 1832. године.                                                                                                                                              

                                   Слика бр.22.  – Црква брвнара у Кућинама            

                                        Извор: www.zlatibor.org 

 

Црква брвнара у Доњој Јабланици подигнута је 1838. године, а окружена је 

мањим дрвеним грађевинама истакнутих породица из села, тзв. собрашицама. Имена 

градитеља су остала непозната, али изгледа да су то били мештани. Дужина црквице је 

11, а ширина 5 метара. Олтар је заокругљен, док је иконостас сасвим лепо обликован. 

Црква брвнара у Пети, засеоку Кућана, најмања је црква брвнара на Златибору. У 

њој се налазе царске двери Симеона Лазовића из 1780. године. Турци су је запалили 

током Првог српског устанка, а обновљена је 1832. године. 

Манастир Увац смештен је у дну кањона реке Увац, у селу Стубло на надморској 

висини око 520 метара надморске висине. Прилаз манастиру Увац могућ је макадамским 

путевима са две стране, Прибојске и Златиборске. Иако је прилаз са Прибојске стране 

доста лакши, чешће су посете путем од стране Златибора, обзиром на његову 

популарност и богате туристичке садржаје, ипак је веома захтеван за вожњу јер је стрм и 

кривудав. Манастир Увац потиче из средњег века, предања кажу да је манастир 

задужбина Немањића, да је саграђен током 12. и 13. века и да је посвећен Јањи, сестри 

великог жупана Немање, па је овај манастир познат и од називом црква Јања или Увац. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%83_%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://www.zlatibor.org/
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%83_%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%BE%D1%98_%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1838
https://sr.wikipedia.org/wiki/1780
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1832
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Током свог средњовековног постојања манастир Увац је важио за један од богатијих 

манастира, окружен плодном земљом коју плави река Увац. Предања такође кажу да је 

манастир имао позамашна стада, богате усеве и винограде. Познато је да је више пута 

рушен и саниран, последњи поуздани подаци кажу да је манастир Увац порушен 1698. 

године. Манастирска црква заузимала је централни део. У порушеном, запуштеном и 

шибљем обраслом стању остаје све до 1994. године, када га у центар пажње јавности 

ставља Народни музеј из Ужица. 

Напорима свештвенства, 

уз финансијску помоћ државе и 

великим трудом стручњака 

Народног музеја из Ужица 

манастир се обнавља и добија 

првобитан изглед. 1999. године 

се поново ставља у службу од 

када има и братство. 

                                                                       Слика бр.23. – Манастир Увац   

                                                                                   Извор: www.photos.wikimapia.org 

 

Манастир Рујно, на северним обронцима Златибора, био је културни и просветни 

центар у XVI веку. Налазио се у селу Врутцима, и у њему је радила једна од првих 

српских штампарија. Од многих штампаних дела из ове штампарије, сачувано је само 

једно Четворојеванђеље.  Јеванђеље је штампано црном бојом, осим иницијала и почетка 

Јеванђеља, где је употрeбљена црвена. 

После 1537. Године, калуђери из 

манастира Рујна прешли су у манастир 

Рачу. Највероватније је да су Турци у 

другој половини XVI века срушили 

манастир Рујно и његове блокове фино 

обрађеног црвеног мермера одвукли 

у Ужице и искористили за изградњу 

исламске верске школе (медресе). 

Слика бр.24 – Манастир Рујно;  Извор: www.google.rs 

http://www.photos.wikimapia.org/
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1537
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://www.google.rs/
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3.5. Етно села и туристичке манифестације у околини Златибора 

 

Златиборска села су живописна и лепа, што чини да Златибор има изванредне 

услове за развој сеоског туризма.  

Поред добре саобраћајне повезаности, села су одговарајуће опремљена за смештај 

и боравак гостију. Очувана природна средина, здрава храна и чисте воде, начин живота у 

коме се чувају традиционалне вредности, које су углавном заборављене, чине 

златиборска села аутентичним и привлачним за госте. Ту су и могућности за шетњу, 

рекреацију, организовање излета. Лов и риболов, јахање, планинарење, брање шумских 

плодова, лековитог биља и друге рекреативно - забавне активности у природи такође су 

део туристичке понуде. Туристи, по жељи, могу учествовати у пословима обичног 

сеоског домаћинства, укључујући и радове у пољу. 

Скоро свако село има неки културно - историјски локалитет који се може 

посетити и тако сазнати нешто о прошлости. Привлачне су, мистичне приче и легенде, 

које се испредају у овом крају. Велику вредност имају грађевине традицоналне 

архитектуре, као и производи старих заната и ручне радиности. Изложбе и сталне 

поставке локалних уметника, смотре фолклора и народног стваралаштва су могућности 

за упознавање традиције, културе, фолколора, изворне музике, народних обичаја. 

 

„Старо село“ Сирогојно  

 

Село Сирогојно се налази на 26 km од туристичког центра Златибор. Цело село је 

1980. године постало музеј и добило назив Старо село. На простору од 5 хектара 

приказан је начин живота људи ових планинских предела. Архитектура Сирогојна 

састоји се од четрдесетседам дрвених објеката, пренетих из околних златиборских села и 

опремљених аутентичним покућством, оруђима и алатима. Свако домаћинсто има 

млекар, амбар, кош - салаш за кукуруз, по једну хлебну пећ, качару са казаном за печење 

ракије, пчелињак и сушионицу за шљиве, док су стаје за стоку саграђене издвојено од 

основног дворишта. Под крововима и на травњацима овог етно села изложено је око две 

хиљаде експоната које годишње види преко 100 000 људи.  
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Свим посетиоцима на располагању је апартмански смештај у кућама брвнарама 

као и продавница сувенира са крчмом. У дворани и летњој позорници организују се 

изложбе, семинари, књижевни сусрети, позоришне предстааве и концерти. У једном од 

објеката је и изложбени и продајни простор производа старих заната и копија музејских 

експоната које израђују сеоске занатлије, а у крчми Музеја посетоцима се нуде 

златиборска јела припремљна на старински начин. (www.sirogojno.org.rs) 

                                Слика бр.25. и 26. – „Старо село“ Сирогојно 

                                                         Извор: www.sirigojno.com 

 

Овај прелепи музејски простор красе и сеоска црква брвнара посвећена Св. Петру 

и Павлу, саграђену 1764.године, као и старо сеоско гробље. У намери да цео амбијент 

буде веродостојнији и да му се удахне живот, на простору музеја организују се 

радионице за израду старих предмета од дрвета, метала и глине, а у складу са 

хришћанским календаром у музеју се обележавају Бадње вече, Божић, Ускрс и остали 

традиционални празници. Кроз оживљене обичаје, у Сирогојну се може приметити 

велико духовно богатство људи са ових простора, прожето како хришћанским, тако и 

паганским елементима.  

Музеј плетиља у Сирогојну 

Први пут јавно на изложби 1962. године, жене из Сирогојна и околине показале 

су своје рукотворине. Најхрабрије су одлучиле да се организују да плету за тржиште и 

тако зараде. Организатор и модни креатор била је Добрила Смиљанић која је остала у 

Сирогојну да своје снове са плетиљама, деценијама надаље плете. Када су почеле било је 

свега двадесет жена, а деведесетих скоро 2000 плетиља радило је за светско модно 

тржиште. Око 35 000 уникатних одевних предмета, исплетених меком исландском 



Могућност развоја wellness и spa туризма на простору ваздушне бање 
Златибор 

 

30 

 

вуном, одлазило је у свет, а девизни прилив достизао милионе долара годишње. Од 

традиционалних занимања створена је модна одећа високих квалитета, особеног дизајна 

и аутентичног стила. Џемпери, јакне, мантили, капути, комплети, капе и шалови из 

Сирогојна били су радо виђени на модним ревијама, сајмовима и у излозима 

ексклузивних радњи у 

Шведској, Италији, Француској, 

Немачкој, Америци, Јапану. О 

њима су писли светски модни 

часописи помињући златиборске 

плетиље, непознате забрађене 

жене.  

                                          Слика бр.27. – Музеј плетиља у Сирогојну 

                                             Извор:www.sirogojno.rs                                                           

 

Јединствени пројекат организације плетиља подразумевао је рад на едукацији, 

описмењавању, здравственом и културном просвећивању и издизању сеоских жена. У 

Сирогојну су плетиљама у част долазили сликари, писци, лекари, пољопривредни 

стручњаци и омогућавали им да надокнаде пропуштено и да се укључе у савремене 

токове. Допунска зарада плетиља зауставила је миграцију из наразвијеног подручја 

према урбаним центрима и иностранству.  

Златиборске плетиље издржале су и превладале невоље са краја 20. века, ратове, 

санкције, немаштину. Почетком новог столећа организација плетиља постаје приватна 

компанија непромењеног имена. Њима у част али и да се незаборавна  лепота и 

непоновљива оригиналност њихових дела сачувају за времена која долазе, основан је 

јула 2008. године Музеј плетиља као трајна похвала њиховој истрајности, раду и умећу. 

                                Слика бр.28. – Музеј „Старо село“Сирогојно 

                                                       Извор: www.sirogojno.rs 
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Фестивал „Свет музике“ одржава се у Музеју на отвореном „Старо село“ 

Сирогојно, под покровитељством министарства културе, информисања и 

информационог друштва Републике Србије. Јавила се потреба за фестивалом који би на 

једном месту представио богатство 

нематеријалног културног наслеђа. Циљ 

фестивала „Свет музике“ је презентовање 

српске традиционале музике посетиоцима 

музеја на отвореном „Старо село“ у 

Сирогојну путем концерата изворних 

певачких група, као и афирмисаних извођача 

чија се музика заснива на традицији. На тај 

начин посетиоци упознају развој српске 

традиционалне музике од архаичних времена, 

преко средњег века, па до данас.                                                                

                                                   Слика бр.29. – Музички фестивал „Свет музике“ Сирогојно 

                                                                   Извор: www.sirogojno.com 

Дрвенград – Кустендорф 

 

Дрвенград је етно село смештено на размеђи Таре и Златибора. Основано је и 

изграђено на брду Мећавник по замисли филмског редитеља Емира Кустурице за 

потребе снимања филма „Живот је чудо“. 

Од улазне капије полази главна улица која  носи назив Иве Андрића, а поред ње 

постоје улице Ернеста Че Геваре, Дијега Марадоне, Миодрага Петровића Чкаље, 

Фелинија и Бергмана. Једна улица носи и име српског тенисера Новака Ђоковића. У селу 

се налази и мала дрвена православна црква са дрвеним звоником. Црква је грађена по 

угледу на руске цркве брвнаре и посвећена је Светом Сави. У централном делу села је 

трг поплочан дрвеном коцком и сеченим дрвеним праговима и опкољен брвнарама. 

Брвнаре су аутентичне и пренете, неке из тих крајева, а неке из Републике Српске, у 

виду скелета и постављене на камене темеље.  

http://www.sirogojno.com/
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У свакој од њих налазе се садржаји карактеристични за град: хотел Мећавник, 

галерија слика Мацола, библиотека, биоскоп Андерграунд (смештен под земљом), 

посластичарница Аница, са домаћим колачима и природним соковима, национални 

ресторан Лотика, продавница народне радиности овог краја. 

Слика бр.30. – Дрвенград – Кустендорф  

Извор: www.zlatibor.com 

 

Међународни филмски и музички фестивал Кустендорф 

је филмски и музички фестивал који се сваке године организује у етно селу Дрвенград на 

брду Мећавник. Оснивач и директор фестивала је филмски редитељ Емир Кустурица. 

Селектори фестивала су сам Емир Кустурица и његова ћерка Дуња Кустурица. Основан 

је 14. јануара 2008. са амбицијом да се младим филмским ствараоцима пружи шанса да 

прикажу своја остварења. Кустендорф филмски фестивал је замишљен и као место 

сусрета великана савременог филма, младих филмских стваралаца и студената режије 

који учествују у такмичарском делу са својим филмовима кратког метра, и афирмисаних 

светских редитеља и глумаца чији се филмови приказују ван такмичарске конкуренције. 

Фестивал представља и сусрет музичких састава који сваке фестивалске вечери 

одржавају концерте. (www.kustendorf-filmandmusicfestival.org) 

Слика бр.31. – Лого фестивала 

Извор: sr.wikipedia.org 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2008
http://www.kustendorf/
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Кремна  

Креманска област или Шарганска област обухвата северни део Златибора. Центар 

области је село Кремна, родно место пророчке фамилије Тарабића. 

Село Кремна припада општини Ужице. Само село због својих природних лепота, 

богате традиције и гостољубивих домаћина, привлачи велики број туриста, и једно је од 

села за које се може рећи да има идеалне услове за развој сеоског туризма. Висина 

Кремана је између 750 и 850 метара надморске висине. Овој идеалној висини у 

климатском погледу додајемо 

цветне ливаде, планинске 

обронке обрасле четинарским 

растињем, бистре изворе и 

планинске потоке који су 

одредили да су Кремна још 

почетком XX века проглашена 

ваздусном бањом. 

(wikimapia.org) Друго велико 

село Креманске области 

је Мокра Гора.  

                                                                  Слика бр.32. - Спомен дом пророка Тарабића 

                                                                                        Извор: www.google.rs 

 

 

Мокра гора  

Мокра Гора је постала позната туристичка дестинација. До 1974. године кроз Мокру 

Гору је пролазила стара пруга уског колосека Београд - Сарајево. Удружење Шарганска осмица 

покренуло је идеју о обнови некада популарне Шарганске осмице, јединствене трасе железнице 

уског колосека, која гледана из ваздуха има облик броја осам. Обновљеним делом пруге од 

железничке станице у Мокрој Гори до оближње станице у Шарган - Витасима данас саобраћа 

туристичка атракција, стари парни воз „Ћира“. На почетној железничкој станици у Мокрој 

Гори, налази се коначиште „Шарганска Осмица“. У комплексу коначишта налази се 

национални ресторан.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Prorok
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5)
http://www.google.rs/
http://sr.wikipedia.org/wiki/1974
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Слика бр. 33. – Шарганска осмица – Мокра гора 

извор : www.google.com 

 

Традиционални „Завичајни дани Мокре Горе“ обележавају се 26. јуна сваке 

године. Тада велики број туриста има прилику да ужива у културно – уметничком 

програму. Програм обогаћују разни ансамбли, културно - уметничка друштва, 

хумористи, песници, сликари.  

              

Шљивовица 

Шљивовица је удаљена 10 km од Чајетине и свега двадесетак километара од 

Ужица. Магистрални пут Ужице - Вишеград пролази кроз средину села, у правцу 

Кремана, родног места чувених пророка Тарабића, у правцу Мокре Горе са музејско-

туристичком пругом "Шарганска осмица" и Кустуричиним Дрвенградом .      

   Ово село се простире на надморској висини између 700 и 950 метара, идеалној 

за квалитетан живот и одмор туриста, а богато је листопадним и зимзеленим 

црногоричним шумама, благо заталасаним падинама, ливадама, пропланцима, изворима 

и потоцима бистре воде.  

Шљивовица, међутим, није позната само по великом броју житеља за сеоске 

услове у Србији, нити само по имену које је добила зато што се већина сеоских 

домаћина на овим северним обронцима Златибора бави производњом веома квалитетне 

http://www.google.com/
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домаће органске ракије, већ и по следећем: из Шљивовице потичу четири генерала, 

четири позната новинара, један књижевник и публициста, три уметника, више 

инжењера, економиста и лекара. (zlatibor.org.rs)   

  

 

Шљивовачки сајам домаће ракије  - одржава 

се априла месеца у месту Шљивовица са веома 

интересантним програмом. Поштовање традиције 

фолклора и начина привређивања је циљ 

Шљивовачког сајма, на коме локално становништво 

представља своје привредне производе. Осим 

вашарског овај сајам у себи има и етнографске и 

уметничке елементе. Шљивовачки сајам домаће 

ракије посети неколико хиљада посетилаца.  

Слика бр.34 – Програм Шљивовачког сајма домаће ракије  

                    Извор: www.zlatibor.org.rs 

    

Село Гостиље 

 

Село Гостиље налази се надомак Златибора. Гостиље је родно место Димитрија 

Туцовића, једног од зачетника социјализма у Југославији. Поред његове родне куће, 

посебну туристичку атракцију представља водопад на Гостиљском потоку.  

Водопад у златиборском селу Гостиљу је један од највећих и најлепших у Србији. 

Висок је око 20 метара и једна је од туристичких атракција. Водопад се налази на 

Гостиљском потоку, познатом и под именом Врело, на падинама Чикоте и Борковца, на 

850 метара надморске висине. Висок је 20 метара, богат водом и у сушном периоду, па 

представља атракцију и током летњих месеци. Низводно од главног водопада, поток 

прави још пар слапова на свом спусту у стотинак метара удаљену реку Катушницу. Пут 

низ падину која прати читав ток потока је лепо уређен са два мостића, и иако стрм 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D1%83_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%99%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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проходан. Спој воде, крашког камена, старог дрвећа и дрвених мостића представља 

целину примамљиву за туристе. У топлим летњим месецима овде је температура и по 

неколико степени нижа, па је боравак на водопаду пријатан. Сам поток је познат по 

великом хидропотенцијалу, па је на њему било десетак воденица, чак и једна мини-

хидроцентрала. Снадбевала је електричном енергијом Гостиље половином прошлог 

века.  

 Водопад у Гостиљу, почео је тек у последњој деценији прошлог века привлачити 

већи број посетилаца. Промоцији водопада Гостиља као туристичке атракције допринело 

је и формирање Туристичког удружења Гостиље. 

                        Слика бр. 35. и 36. – Воодопад у селу Гостиље  

                                              Извор: www.google.rs  

 

 Једна од манифестација која се одржава сваке године у Гостиљу јесте и 

Илиндански спортски сусрети месних заједница општине Чајетина, које су 

организовали ТУ „Гостиље“ и месна заједница Гостиље, уз помоћ општине Чајетина и 

ТО „Златибор“. Ова манифестација, како истиче Мирослав Туцовић, председник 

Туристичког удружења „Гостиље“ организује се са циљем да окупи младе из свих 

месних заједница да се друже и такмиче у различитим спортским дисциплинама. У 

Гостиљу постоје изузетни услови за спортско рекреативни туризам. Гостима и 

мештанима на располагању су терен за мали фудбал и кошарку, али и базен, па постоји 

идеја да се у наредном периоду у овом селу организује и олимпијада на води. Гости ово 

место често посећују, а највећу пажњу им привлачи Гостиљски водопад.  

Прва Златиборска штрапаријада под називом „Коњи Радојеви“ одржана је 

3.августа 2014. Године у Гостиљу.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%99%D0%B5
http://www.google.rs/


Могућност развоја wellness и spa туризма на простору ваздушне бање 
Златибор 

 

37 

 

Штрапаријада је такмичење у којем учествују коњи, самци или парови који уз 

навођење водича вуку велики, трупац до циља и надмећу се у снази и брзини! Публика у 

којој је више стотина људи их бодри не слутећи да се коњи на овај начин исцрпљују. 

Животиње се не надмећу у снази, већ у пукој издржљивости. 

                  Слика бр.37. – Златиборска штрапаријада Гостиље  

                                          Извор:  www.zlatiborvesti.com 

 

Организатори Штрапаријаде су МЗ Гостиље и Туристичко удружење Гостиље, а 

генерални покровитељи манифестације су Општина Чајетина, Туристичка организација 

Златибор и Културно - спортски центар Чајетина.  

 

Село Мачкат 

Село Мачкат се налази на североисточним обронцима Златибора, отприлике на 

пола пута између центра ове планине и Ужица. Просечна надморска висина од 850 

метара, место на коме се сусрећу медитеранска и континентална клима и ружа ветрова 

чине га идеалним за производњу прерађевина од меса по чему је Мачкат надалеко 

познат. Становници Мачката умели су да искористе све што је природа даровала 

њиховом селу па су, чувајући традицију, покренули велики број погона за прераду меса 

у којима настају чувена златиборска говеђа и свињска пршута, сланина, стеља, разне 

врсте кобасица и других ђаконија специфичних за Златибор и његова села. У Мачкату је 

настала и компанија Златиборац чији производи су одавно превазишли српске оквире па 

се могу наћи на трпезама широм света. 

http://www.zlatiborvesti.com/
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Сајам сухомеснатих производа – „Пршутијада“ се одржава током јануара у 

месту Мачкат, а има интересантан и специфичан програм, орјентисан на промоцију и 

продају сухомеснатих производа златиборског краја, као и на едукацију о узгоју говеда и 

свиња као и о производњи кукуруза.  

„Пршутијада“ се одржава скоро једну деценију у порти цркве Светог пророка 

Илије. Пошто је то једна од ретких манифестација у току зиме на Златибору, њен значај 

у укупној туристичкој понуди у току зимске сезоне је повећан, тако да је израсла у 

афирмисану манифестацију и рдован је 

елемент укупне туристичке понуде 

дестинације.  

Организатори пршутијаде су 

Удружење произвођача сухомеснатих 

производа Златиборског округа и 

чајетинска општина. За реализацију 

програма задужен је Културно – спортски 

центар, док Туристичка организација 

финансијски и промотивно подржава ову 

манифестацију. Десетак хиљада гостију 

посети ову манифестацију како би пробали 

или купили нешто од специјалитета из 

Мачкета.  

Слика бр. 38.- Позивница са програмом Пршутијаде 2016. 

               Извор: www.zlatiborvesti.com 

 

                                                

 

 

 

 

http://www.zlatiborvesti.com/
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4. Карактеристике  wellness  и spa туризма 

 

4.1. Опште карактеристике wellness и spa туризма 

 

Spa и wellness туризам се сврстава у здравствени туризам. За кратко време је 

стекао преимућство над класичним лечилишним и бањским туризмом, генеришући 

повећање прихода. Током историје привредне еволуције, покретачи развоја биле су 

разне области и проналасци као што су: парна машина, текстилна индустрија, 

информатика. У будућности ће то место припадати spa и wellness туризму, будући да су 

услуге spa i wellness постале брзо растућа индустрија услуга, која револуционарно мења 

приступ здрављу и представља нови талас напретка. Просечан светски раст ове 

индустрије од 15% на годишњем нивоу се упоређује и са информационим 

технологијама. У том погледу, концепт spa i wellness туризма представља носиоца 

развоја туризма, односно чини битан туристички тренд. (Стратегија  туризма Републике 

Србије, Први фазни извештај, 2005) 

Ипак, удео spa и wellness туризма на глобалном туристичком тржишту још увек 

се не може сагледати изван здравственог туризма. Иако неки аутори сматрају да је spa и 

wellness туризам више специфичан и свеобухватнији од здравственог, што несумњиво и 

јесте, у економском и маркетиншком смислу не могу се издвојити јасни закључци о 

величини овог специфичног тржишног сегмента јер још увек не постоје довољна и 

релевантна истраживања о овој области. Оно што је познато и очигледно је то да овом 

сектору туристичког тржишта убрзано расте  значај. Веома  је  битна чињеница и то што 

овај вид туризма није сезонског карактера, чиме је омогућено да се  понуда не односи 

само на туризам, већ и на потребе локалног становништва. (Стратегија туризма 

Републике Србије, Први фазни извештај, 2005) 

Wellness туризам је блиско повезан са другим типовима туризма, односно са 

културним туризмом, медицинским, гастрономским, агротуризмом, екотуризмом, 

спортским и  авантуристичким туризмом, и на тај начин омогућује очување 

традиционалне културе и природе, а уједно може подстаћи бројна предузетништва. 

Представља јак потрошачки тренд и ова грана туризма се развија брже него цела 

туристичка индустрија. Значајна је и захваљујући чињеници што се може реализовати на 

било којој дестинацији и у било ком периоду у току  године. 
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Главни клијенти wellness туризма су индивидуалци, парови без деце, људи 

средњег старосног доба. Овај вид туристичке понуде је усмерен на објекте са spa и 

wellness услугама  (сауна,  масажа, базен, козметички третмани). 

 

4.2. Дефинисање појма wellness  и spa туризма 

Слика бр. 39. – Шематски приказ здравствених и wellness туристичких производа 

Извор: Global Spa and Wellness Summit, 2011  

 

На претходном шематском приказу, може се видети шири спектар услуга које 

користе корисници здравственог, односно wellness туризма. (Global Spa and Wellness 

Summit, 2011) Међутим, као што дата шема показује, постоји битна разлика између 

здравствених и wellness туристичких производа. Здравствени туризам је повезан са 

клијентима који путују ради терапија и третмана који ће им помоћи да побољшају своју 

здравствену ситуацију. 
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Wellness као појам среће се још у старим приручницима енглеског језика где 

означава стање благостања или доброг здравља. Некада се поистовећивао са стањем 

одсуства болести. Током 90 - их био је развијен пасиван приступ који је wellness 

поистовећивао са пасивним лежањем у води. Свест о wellness - у се развијала постепено. 

(Мастер рад, Иконић Н., 2013) 

Концепт wellness-а развија амерички лекар Халберт Дун 1959. године, када је 

говорио о „специфичном стању здравља које обухвата свеопшти осећај благостања,  

посматрајући човека као целину сачињену од тела, духа и ума, и који зависи од околине 

у којој се налази.“  По њему је wellness „стање савршене усклађености телесног, 

духовног и социјалног доброг осећања“. Многи други истраживачи су се бавили 

wellness-ом и долазили су до сличних закључака. (Dunn, 1959) 

Појам “wellness” се усталио у језику 70-их година 20. века, и у последњих 10-15 

година забележен је драматичан пораст његове популарности. Општа употреба овог 

термина односи се на третмане који доприносе бољем душевном или здравственом 

стању појединаца.  Многи су се аутори бавили, и многи се и даље баве истраживањем 

овог новог туристичког бренда, тако да постоје разноврсна тумачења wellness-а. 

“У намери да се одлучимо за савремена искуства која нуди wellness туризам, треба да 

будемо свесни да се мора дати конкретан и свестан допринос психолошкој, духовној или 

емоционалној добробити, уз одговарајући физички утуцај. Ови истраживачи такође 

додају да наведено стање доводи до прелаза wellness туризма од реалног ка углавном 

пасивном облику туризма, који има за циљ обезбеђивање места у коме ће се појединци 

склонити у активној потрази за појачаним wellness-ом.” (Global Spa and Wellness Summit, 

2011)  

“ Wellness туризам представља скуп свих релација и феномена који се јављају у току 

путовања и боравка људи чији је основни мотив да сачувају или унапреде своје 

здравље“. Милер и Кофман додају да ова врста туриста одседа у посебним хотелима који 

обезбеђују професионалне вештине, услуге и индивидуалне третмане, при чему туристи 

добијају комплетан пакет услуга који обједињује фитнес и бригу о лепоти, здраву 

исхрану и дијету,  релаксацију и медитацију, уз менталну активност и  подучавање. 
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Дефиниције су различите али се сви аутори слажу да је wellness туризам туристички 

сегмент који све више узима маха, јер је најзначајнији начин за ослобађање од стреса и 

побољшање здравља.   

Сам појам wellness (well baing и fittness), указује на јачање тела и духа на различите 

начине. Кроз wellness људи делују позитивно на своје тело, чувају здравље, одржавају 

добро расположење и поспешују укупан квалитет живота, чиме постижу виши 

здравствени ниво.  

 

Национални wellness институт (National 

Wellness Institute) дефинише wellness као 

„активан процес кроз који људи постају свесни и 

праве изборе ка успешнијем опстанку“. NWI је 

развио модел од шест димензија који се фокусира 

на физички, духовни, интелектуални, емотивни, 

друштвени и професионални аспекат живота. 

(www.nationalwellness.org) 

    Слика бр .40. – Wellness центар 

          Извор: www.google.rs  

Термин Spa представља скраћеницу од salus per aquam, што у преводу значи путем 

воде до здравља. Некада је означавао купање у лековитим бањским водама, док се данас 

знатно проширио. Интернационална Spa Асоцијација (ISPA) дефинисала је spa као 

„место посвећено побољшању свеопштег благостања кроз разноликост професионалних 

услуга које охрабрују обнављање тела, ума и духа“.  (Богдановић, М. 2011) 

Некада су spa центри везивани за минералне изворе који су служили за релаксацију и 

лечење. Данас појам spa центра подразумева широк спектар услуга у оквиру своје 

понуде, које имају позитиван ефекат на психичко и физичко здравље корисника, као што 

су фитнес, козметички третмани  лица и тела, медицински прегледи, саветовалишта, 

нутриционизам, методе управљања стресом, духовно уздизање, терапију покрета, и 

друго. Spa третмани помажу корисницима да се много боље осећају и живе здраво.  

http://www.google.rs/
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Spa термин подразумева места у којима се нуде услуге које доприносе свеопштем 

благостању, док се термин wellness првенствено користи у означавању животног стила, 

филозофије, идеје о постизању баланса тела, ума и духа. У spa третмане убрајају се разне 

масаже, како лица, тако и тела. Ароматерапије су такође саставни део понуде spa центра. 

Поред свега овога, spa центри нуде и боравак у 

сауни, ђакузију или у парном купатилу. Неретко spa 

центри имају и базен, док неки spa центри у оквиру 

своје понуде имају маникир и педикир, као и услуге 

фризера и козметичара. 

  Слика бр.41 – Спа центар 

       Извор: www.google.rs 

Сваки spa центар својим гостима треба да понуди следеће: мирну и тиху атмосферу, 

одевну опрему, велики избор различитих масажа лица и тела, професионалне 

физиотерапеуте и козметичаре, посебне просторије за масажу, професионалне spa 

производе, собу за одмор, ормариће за одлагање ствари, а погодно је имати сауну и/или 

парно купатило, при чему чистоћа сваког елемента мора бити на највишем нивоу. 

Развијајући своју wellness и spa понуду, Златибор нуди туристима могућност 

квалитетнијег провођења времена, односно унапређења њиховог здравља и квалитета 

живота. Укратко, нуди потпуну добробит, потпуни wellness. 

 

4.3.Типови spa и wellness центара  

 

Према класификацији коју је извршила Европска асоцијација бања (EPSA) 

постоје две главне категорије и то: дневни SPA центри (Day Spas) и SPA хотели или 

центри у којима се остаје (Stay spas). 

Дневни SPA центри се налазе у градовима и немају смештај унутар центра. 

Углавном су намењени локалном тржишту или су склопили уговоре о сарадњи са 

оближњим хотелима. Њихова понуда се заснива на основним третманима лица и тела и 

услугама естетске природе. Стандарди које треба да задовоље ти центри у домену услуга 

су мирна и тиха атмосфера, гости добијају огртаче и папуче, широк спектар масажа и 

третмана лица и тела, професионални физиотерапеути и козметичари, засебне 

http://www.google.rs/
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просторије за третмане, посебни и професионални SPA производи, сауна, као и 

беспрекорна чистоћа читавог центра. 

SPA хотели подразумевају SPA центре унутар хотела, односно осим услуга и 

третмана омогућавају боравак гостима. Спектар услуга које пружају креће се од 

основних до најлуксузнијих. Ови хотели могу функционисати и као дневни  spa центри, 

у смислу да и они који нису гости или су гости неког другог хотела могу користити 

услуге центра.  

У категорију Stay Spa убрајају се: медицинске бање (Medical spa) које комбинују 

конвенционалну медицину и алтернативне здравствене третмане, затим минералне бање 

(Mineral spa) – понуда ових центара се заснива на природним минералним изворима и 

крстареће бање (Cruise spa) које се налазе на бродовима и у понуди имају spa третмане 

са fitness и wellness компонентама.  

Well – being и wellness центри се издвајају као посебна категорија и нема јасних и 

категоричних правила и стандарда које би ови центри требало да испуњавају. У неким 

општим оквирима подразумевају здрав начин живота, бављење спортом, као и здраву 

храну.  

 

4.4.Организација wellness и  spa комплекса 

 

Међународно SPA удружење дефинисало је седам врста spa/wellness комплекса: 

(Стратегија туризма Републике Србије, Први фазни извештај,   2005) 

 CLUB SPA – понуда је заснована пре свега на фитнесу и дневном коришћењу 

SPA услуга; 

 CRUISE SHIP SPA – представља spa центар на великом прекоокеанском броду 

за кружна путовања, који има у понуди професионално вођење spa услуге, 

fitness и wellness компоненте, као и spa јеловник са пажљиво бираним јелима; 

 DAY SPA је најразвијенији вид рексације у западној Европи. У понуди има 

професионалне spa услуге на дневној бази. Гостима се пружају услуге 

третмана употребом професионалних производа у засебним собама, које 

рефлектују чисту и умирујућу атмосферу. Такође, унутар самих објеката се 
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налази асортиман са понудом spa козметике, која се може купити и користити 

код куће по одласку из центра. Гостима се омогућава коришћење 

свлачионица, баде мантила и слично. (Стратегија туризма Републике Србије, 

Први фазни извештај,   2005) 

 DESTINATION SPA пружа клијентима могућност избора, а повезан је са 

побољшањем животног стила, као и побољшањем здравственог стања кроз 

професионалне спа услуге, фитнес, образовне програме, односно смештај у 

склопу центра. Посебну услугу чини спа јеловник. (Стратегија туризма 

Републике Србије, Први фазни извештај,   2005) 

 MEDICAL SPA - као примарну улогу има пружање комплетне здравствене и 

wellness услуге у амбијенту који интегрира spa услуге са конвенционалним и 

посебним третманима и терапијама. Оваква места раде под сталним надзором 

медицинског особља, и овој категорији се предвиђа највећи раст у наредних 

десетак година. Највише је заступљено у западној, источној и централној 

Европи. Међутим, ови spa центри имају велике изазове узимајући у обзир 

чињеницу да су смештајне јединице најчешће болнице или стационари, који 

су мање привлачни гостима и мање конкурентни на тржишту. Најчешће су 

зависни од државног сектора и социјалног здравственог осигурања. Многи од 

таквих објеката су давно изграђени и основна намена им је била чисто 

медицинска установа. (Стратегија туризма Републике Србије, Први фазни 

извештај,   2005) 

 MINERAL SPRINGS SPA у својој понуди има природне минералне, термалне и 

друге изворе који се користе у сврху хидротерапијских третмана. Ова врста 

спа је најтипичнија за европски spa/wellness сектор. (Стратегија  туризма 

Републике Србије, Први фазни извештај,  2005) 

 RESORT/HOTEL SPA се налази у склопу хотела или одмаралишта који 

пружају професионалне spa услуге, fitnes и wellness компонентне са spa 

јеловником. Међу запосленима је медицинско особље, различити терапеути и 

фитнес инструктори. Гости на оваквим местима имају боравак од неколико 

дана до неколико недеља, стога сви елементи туристичког пакета морају бити 

интегрисани ка истом циљу. Локација објекта је често удаљена од осталих 

објеката, тако да се гости на миру препуштају понуди објекта. Сходно томе, 

менаџмент хотела ставља акценат и на забаву гостију хотела и њихово 

активно испуњавање слободног времена. Ово је друга по величини од свих 
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седам категорија, услед чињенице што ју је хотелска индустрија прихватила 

као стандард у циљу повећања профитабилности али и због повећане 

заинтересованости посетилаца за овом врстом понуде. (Стратегија туризма 

Републике Србије, Први фазни извештај,   2005) 

Ако се узме у обзир дестинација Златибор, од поменутих видова spa/wellness 

комплекса најзаступљинији су Day Spa и Medical Spa, док је учешће осталих облика 

wellness третмана нешто мање или нимало изражено. 

Најпознатији Medical Spa комплекс на Златибору јесте Специјална болница 

„Чигота“. Специјална болница „Чигота“ нуди више врста здравствено – рекреативних 

програма: wellness програм и Чигота програма. У оквиру wellness програма постоје: 

менаџер (антистрес) програм, антицелулит програм и програм за штитасту жлезду. 

Програм Чигота – је дијететско рекреативни програм, који ослобађа од вишка 

килограма добро избалансираним планом дијета и физичким активностима. Овим 

програмом ствара се групна позитивна атмосфера и стичу информације о значају 

правилне исхране и рекреације. Обухвата комплетно антропометријско мерење, 

биохемијску дијагностику, нискокалоријску исхрану (1200-1500 kcal/дан), организоване 

физичке активности (шетње, вежбе, пливање), едукацију, упутства и препоруке за 

правилну исхрану.  

                     Слика бр. 42. – Wellness дан у специјалној болници Чигота 

                                                    Извор: www.cigota.rs 

У оквиру Специјалне болнице за болести штитне жлезде и болести метаболизма 

Златибор Чигота налази се и Relax центар са базеном, саунама, парним купатилом, 

соларијумом, хидро масажама и другим елементима.  

http://www.cigota.rs/
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4.5.Корисници туристичких услуга у wellness туризму 

 

Дефинисање појма туристе као потрошача туристичких услуга, укључује мотив 

путовања као базу за одређивање категорије. Корисници туристичких услуга су крајње 

мерило вредности одређене туристичке услуге. Из сложености пружања туристичких 

услуга, произилази специфичност туристе као потрошача. Туристички трендови показују 

промену у понашању туриста којима све важније постаје „доживети‟, од некадашњих 

приоритета „посетити‟ и „одморити се‟. Другим речима, модеран туриста постаје све 

„знатижељнији‟, мобилнији и активнији, од некадашњег „објекта‟ постаје „субјект‟ у 

туристичким кретањима. 

Туристи будућности ће имати следеће категорије: 

 Изражаваће тежњу за новим искуствима и догађајима; 

 Биће свеснији квалитета понуде; 

 Поседоваће развијен осећај за очување природе и екологије; 

 Преферираће социјално, културно и еколошко заједништво, али с нагласком 

на аутохтоним елементима; 

 Све ће бити израженија фрагментација одмора кроз повећавање учешћа 

кратких одмора и диверсификација дестинација. Мање ће бити изражена 

сезоналност туризма јер ће туристи више пута годишње ићи на одмор 

(делимично условљено и рецесијом на емитивним тржиштима); 

 Појавиће се нове тржишне групе, диверсификоваће се мотиви путовања; 

 Туристи ће путем интернета бити све информисанији; 

 Имплементираће се нови селективни елементи понуде (наутички, спортски, 

wellness, ловни, риболовни, сеоски, верски туризам...). (Живковић, Р.) 

Spa и wellness тржиште може се представити као континуум више суб - сегмента 

потрошача различитих по жељама и интересовањима. На једном крају - „мекшем‟, су 

уобичајени wellness потрошачи који траже висококвалитетне објекте, здраву храну на 

менију, могућност за лагане шетње у питомој природи и доступност спортским или 

фитнес салама. У центру су они који траже традиционалне услуге у бањама, козметичке 

третмане и могућност коришћења третмана базираних на лековитим својствима воде, 

блата итд. На крају, оном „тврђем‟, су они који траже козметичко улепшавање 

укључујући пластичну хирургију. (Пуповац, Н., Ћеран, Ј., Шкрабић, А.2010) 
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Покретачи здравственог и wellness туристичког тржишта су жене (иако се у 

последњих пар година примећује и стално растући интерес мушкараца) и средовечне 

породице без деце тј. чија су деца већ одрасла. Ови потрошачи су образовани и доброг 

су имовинског стања тј. платежно су моћни. Углавном живе у урбаним срединама или у 

предграђима. Главни мотив доласка/боравка је релаксација, педикирски, маникирски 

beauty третмани, здрава исхрана, односно смањење тежине. Уз главне мотиве доласка у 

spa дестинације, ови гости воле да се баве и активностима на отвореном попут голфа, 

бициклизма и пешачења, али воле и да упознају историјско и културно наслеђе средине 

у којој се налазе. Понекад током боравка у spa дестинацији одлуче да оду на кратак 

излет у околину, са интересовањем за локалне догађаје и фестивале. Немају сезоналну 

преференцију. У избору дестинације, највише се ослањају на препоруке пријатеља и 

познаника, али ће узети у обзир и препоруке путничке агенције, односно књиге или 

водича. Такође користе и интернет ради додатног информисања о садржајима и понуди у 

дестинацији. Просек година старости је између 36 и 56 година, међутим, у последњих 

пет година очигледан је тренд који указује да су здравствена и wellness путовања све 

привлачнија и млађој популацији. Туристи старости 20 - 25 година су група која се у све 

већој мери занима за оваква путовања. Старосна група туриста 50 - 56 година и даље има 

највећи потенцијал. Ови потрошачи траже уобичајене медицинске методе за очување 

здравља, дуже се задржавају на дестинацији и њихови третмани уопште трају дуже. 

Потрошачи у животној доби 18 – 25 година немају физичких проблема, имају 

мања примања, мало обавеза , тј. више слободног времена , тако да би њихов приступ 

wellness-у био у виду групног путовања у потрази за забавом, истраживањем, одласком 

на low cost путовање у неку спиритуалну земљу да би окусили медитацију, јогу и слична 

искуства. С друге стране, људи средовечних година су запослени, имају породицу, 

велики број обавеза и мало времена, али већа примања и спремни су да плате извесну 

суму новца за њеллнесс викенд у виду релаксације, масаже, курсеве за управљање 

стресом и тд. Старији потрошачи имају физичких проблема, мања примања, али више 

слободног времена стога би њихово путовање било окренуто вишедневном боравку на 

wellness крстарењу или бањском лечењу.  

Већина wellness туриста већ је активна код куће у неком од облика активности 

(нпр. јога, медитација, масажа). Они који то нису, често желе да се на одмору више 

упусте у wellness активности.  
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Интернационална Spa асоцијација издваја три групе потрошача у зависности од 

њихове посвећености у примени wellness филозофије и опште укључености у spa свет. 

(www.SRI.com) 

    Segmenti korisnika zdravstvenih i wellness usluga 

Neaktivni spa korisnici Fokusirani na wellness,umereno-aktivni spa korisnici 
Površni Umereni „Do srži” 

 Početnici u 
korišćenju 

zdravstvenih i 

wellness usluga 

 Teže da budu više 

uključeni u zdravlje i 

wellness, ali njihovi 

postupci još uvek ne 

prate njihove težnje 

 Više su „reaktivni” 

nego 

„proaktivni” kada su u 

pitanju zdravlje i 

wellness 

 Umereno su 
uključeni u 

zdravstveni i 

wellness lifestyle 

 Teže da prate neke 

od trendova 

postavljenih od 

strane najaktivnijih 

korisnika 

 Kupiju velike 

količine kako 

konvencionalnih 

tako i zdravstvenih 

i wellness- 

specifičnih 

proizvoda 

 Još uvek cenovno 

osetljivi,važna im 

je udobnost,ali su 

takođe vođenim 

znanjem i 

iskustvom 

 Najviše 
uključeni u 

zdravlje i 

wellness 
lifestyle 

 Predstavljaju 
trendsetere za 

druge korisnike 

 Zdravlje i wellness 
su veliki životni 

fokus za njih 

 Bitni su im 

održivost, 

autentičnost i 

lokalni izvori 

Слика бр. 43. – Сегменти здравствених и wellness корисника 

Извор: Spas and the global wellness market: Synergies and Opportunities, 2010, SRI International 

 

 

Површни корисници 

То су корисници који нису усвојили wellness филозофију као сопствени начин 

живота. Spa и wellness услуге не повезују са побољшањем здравља већ као средство за 

постизање доброг изгледа. Они најчешће користе козметичке третмане и третмане да 

угоде себи, како би изгледали лепо и осећали се добро. Ови корисници се такође могу 

разврстати на „почетнике‟ , на оне који теже да се више укључе у здравље и wellness, 

али своје намере не примењују у свакодневном животу и на оне који су више 

http://www.sri.com/
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„реактивни‟ него „проактивни‟ када је у питању здравље и wellness тј. корисници који 

реагују тек онда када се одређена болест, нелагодност или неки други проблем јави 

уместо да се континуирано баве превенцијом. 

Умерени корисници 

Представљају  најширу  групацију spa корисника.  Умерено су укључени у 

здравствени  и wellness „lifestyle‟. Генерално су заинтересовани да науче и сазнају нешто 

више о бенефитима spa услуга,  али им недостаје приврженост и страст активних spa 

корисника. Купују веће количине како конвенционалних тако и специфичних wellness 

производа. Имају извесна ограничења по питању спремности да плате за услуге које 

нису до сада пробали, јер је њихов шири циљ да радије побегну од свакодневних обавеза 

него да раде на сопственом благостању. Из маркетиншке перспективе, у овом сегменту 

се налази најјачи потенцијал за раст spa индустрије. 

Активни корисници („До сржи”) 

Овој групи spa корисника припада релативно мали број особа. Они су 

употпуности укључени у wellness „lifestyle‟ и представљају трендсетере за друге 

кориснике. Сматрају да су козметичке услуге површног карактера и гледају на одлазак у 

спа центар као место које им може пружити терапеутско дејство. Овој групи корисника 

нису примарни луксузни објекти, већ радије дају на значају искуству које доживе 

приликом сваке посете, од почетка до краја, у току којег цене професионалан приступ у 

процесу подмлађивања и напретка. Њихови циљеви су такви да је квалитет услуга 

испред цене, обученост особља, као и општа атмосфера амбијента. За њих су такође 

важни одрживост, аутентичност и локални ресурси. 

Слика бр. 44. – Активни корисници wellness-а 

Извор: www.wellness-centar.com  

http://www.wellness-centar.com/
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Све више људи је почело да усваја здравије навике и да посвећује више пажње 

бризи о телу, посебно кроз правилнији начин исхране и балансиране дијете и вежбање. 

Највећи број ових људи припада јавним личностима, познатим спортистима, глумцима 

чији професионални животи буквално зависе од изгледа, али све је више „обичних 

људи‟ који су прихватили овакав начин живота фокусирајући се на здраве дијете, 

вежбање, природне састојке, профилактичку медицину и унутрашње благостање. Тек у 

последњих неколико година је овакав начин живота постао доступан и онима који не 

припадају класи богатих. Некада су само најимућнији могли да приуште wellness услуге 

и производе. Данас су они на „дохват руке‟ свима. По разумној цени данас можемо наћи 

здраву храну и природне састојке у сваком супермаркету. Свекодневно се отварају 

фитнесс клубови, wellness центри и остала места посвећена унутрашњој и спољашњој 

нези. 

 Највећи фокус wellness и spa индустрије је на babyboomer - има, социо - 

економска група између 43 и 61 године. Ово су корисници који су спремни највише да 

улажу у свој психофизички развој а који уједно за то имају и највише средстава. Ова 

циљна група посебно је атрактивна fitness клубовима и wellness центрима као местима 

где се на најбољи начин отклања стрес, умор, побољшава унутарње здравље и физички 

изглед, а самим тим успорава старење што је један од основних циљева ове генерације.  
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4.5.1. Мотиви одласка у Spa центре  

 

Мотиви одласка у wellness и spa центре су разноврсни, у зависности од потреба 

самих потрошача. На графику  су приказани најчешћи мотиве кориника за одласке у спа 

и њеллнесс центре. (Cross Spa, 2013) 

Слика бр.45. – Најзаступљенији мотиви одласка у spa центре 

Извор: Coyle Hospitality Group (Истраживање “Pririties of Today’s Spa 

Consumer”) 

 

Како истраживање показује, може се закључити да су главни мотиви одласка 

у spa и wellness центре на глобалном тржишту релаксација/стрес, козметички 

третмани (коса, нокти и др.), жеља за побољшањем изгледа, нега коже и друго. 
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5. Промоциона активност Златибора на туристичком тржишту 

 

Пропагандна политика је од великог значаја за дугорочно постављање  циљева  

развоја  туризма, који обједињују интересе конкретних предузећа из области 

угоститељства или туристичких агенција. У ту сврху се настоји да се унапреди постојећа 

продаја. Успешни пропагандни програм карактеришу и различити видови удруживања, 

односно формирања пословних заједница на нивоу различитих организација (културних, 

спортских, образовних и других), како у оквиру државе тако и изван њених граница. 

Њихова улога је да се спроведе туристичка пропаганда на националном и 

интернационалном туристичком тржишту. Информациона и комуникациона технологија 

имају велики  утицај на целокупно пословање у туризму. Као главни тренд издваја се 

интернет, који омогућава најбржи приступ било којој врсти информација, било где у 

свету, због чега је његово место веома значајно на пољу индустрије путовања и туризма. 

Нарочито је позната понуда хотелског смештаја    у последњем тренутку (last minut 

booking), која пружа повољне цене услед такмичарског карактера у продаји преосталих 

капацитета. (Унковић, 2009) Нажалост, Златибор се не може похвалити разијеним 

пропагандним инструментима. 

Главне носиоце промоционе активности златиборске регије представљају локалне 

туристичке организације. Од велике је важности њихова сарадња са националном 

туристичком организацијом, једнако као и са привредним субјектима ове области. 

Туристичка организација Златибора промовише ову туристичку дестинацију на 

разноврсне начине. То су пре свега различите графичке публикације као што су каталози 

и брошуре на српском и енглеском језику, затим туристичка карта Златибора, такође на 

српском и енглеском језику, туристички информатор, разгледнице, плакати и флајери  на 

српском језику  и проспект сеоског туризма  на српском и енглеском језику. Овај 

штампани материјал се представља на домаћим сајмовима туризма и домаћим 

туристичким базама, као што су Београд, Нови Сад и други, али и на страним сајмовима 

туризма на којима учествује туристичка организација Србије, као и у информативнбим 

центрима Златибора, локалним информативним центрима у Србији. (Група аутора, 2007) 

Поред графичке промоције, Златибор има општу презентацију, која је приказана на 

три сајта. Најсадржајнија страница је www.zlatibor.co.yu, али постоје и  www.zlatibor.com 

и  www.zlatibor.org. Такође, поред ових сајтова, презентација Златибора се јавља у 

http://www.zlatibor.co.yu/
http://www.zlatibor.com/
http://www.zlatibor.org/
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оквиру понуде туристичке агенције, односно организатора путовања са Златибора 

„Анитурс“ (www.anitours.co.yu)   и „Златекс“ (www.zlateks.co.yu). 

Туристичка организација Златибора се редовно укључује у промоционе активности 

Туристичке организације Србије, као домаћин студијских посета новинара из других 

земаља, као што су Француска, Италија, Немачка, Русија, Велика Британија, Израел, 

Хонг Конг, при  чему  гостују  чувени медији: CNN Traveller Magazine, Le mond, WAZ 

mediengruppe, Apple Daily и други. Након ових гостовања, о Златибору су објављене 

бројне стране репортаже и чланци. Постоје предузећа која се налазе на Златибору и воде 

сопствене кампање  на страном  тржишту, попут института „Чигота“, који води 

промотивну кампању на руском  тржишту. 

Око 70% туриста долази индивидуално, док преосталих  30%  пристиже  посредство  

организатора путовања, било да се ради о спортском, образовном, научном или 

здравственом сегменту туризма. С обзиром да преовлађују доласци у сопственој режији, 

може се закључити да је најзаступљенија директна продаја, односно путем рецепције на 

месту продаје, телефонским или писаним путем. Златибор као туристичка дестинација 

налази се у овиру понуде двадесетак домаћих организатора путовања, као што су Jolly 

Travel, Argus, Magelan Corporation, JAT Airlift итд. Златибор се налази у појединим 

програмима иностраних организатора, иако не као дестинација на којој се може 

провести цео одмор већ као део шире туре која обухвата и друге дестинације у Србији, 

као и дестинације у региону. Пример за то је програм британског организатора путовања 

„The Railway Touring Company”, која предлаже туру „The Black Sea Express“, која 

садржи боравак и два ноћења на Златибору у хотелу „Палисад“, или хонконшки програм. 

S.K.Y. Travel, која обухвата једно ноћење на Златибору, у оквиру шире регионалне туре. 

(Група аутора, 2007) 

Велику улогу у промовисању Златибора имају туристичке агенције. Локалне агенције 

су претежно оријентисане на рецептивну делатност на самој дестинацији. Углавном се 

баве посредовањем у издавању приватног смештаја у собама, апартманима и вилама, или 

организовањем излета за туристе који већ бораве на дестинацији (излет за Сирогојно, 

али и даље као  што је излет на Тару или Сарајево, крстарење Дрином, и сл.). Постоји 12  

локалних  агенција, али без  веће технолошке опремљености. Недостатак се примећује и 

у погледу укључивања искусних туристичких водича у реализацију излета. (Група 

аутора, 2007) 



Могућност развоја wellness и spa туризма на простору ваздушне бање 
Златибор 

 

55 

 

Када се говори о бренду и промоцији туристичке дестинације Златибор, могу се 

сумирати његове  снаге и слабости: 

СНАГЕ 

  доступност ресурса за диференцијацију 

 извори за диференцијацију су врло битни за циљне групе 

 производни портфолио је прилагођен данашњем циљном  тржишту 

 доживљаји гостију су позитивни 

 постоји велики број циљног тржишта које има жељу да посети  Златибор 

 Златибор при помену има позитивну конотацију 

 

 нема јединственог симбола, карактеристике која издваја Златибор од  осталих 

 општи имиџ дестинације 

 опште стање туристичке инфраструктуре (негативан елемент  перцепције) 

 популарност и имиџ дестинације су врло ниски на емитивном  тржишту 

 СЛАБОСТИ 

Из приложеног се може закључити да Златибор има велики туристички 

потенцијал који се, нажалост, недовољно промовише. 
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6. Будући трендови у wellness и spa туризму 

 

 

Интернационална spa асоцијација – ISPA, спровела је крајем 2010.године 

истраживање међу својим чланицама на тему трендова у спа и њеллнесс индустрији који 

се могу очекивати у наредном периоду. Оно што се истиче као општи закључак прогнозе 

јесте да здрав начин живота никада не излази из моде. ISPA је истакла следеће трендове 

који ће карактерисати wellness и spa индустрију у бућности: 

Друштвене мреже: Ново поглавље у маркетингу отворено је појавом друштвених 

мрежа Facebook и Tweeter. Данас је лакше него икад за spa центре да обавештавају своје 

кориснике о новиминама и промоцијама, као и за кориснике да резервишу или откажу 

термине третмана. Истраживања показују да су на 57% младих између 18 и 24 године, 

као и на 48.5% између 24 и 38 година, друштвене мреже утицале на њихов одабир 

wellness и spa центара. ITB WTTR истиче  да  ће  друштвени  медији  и  мобилне  

технологије  драматично  утицати  на  индустрију  путовања   у будућности. (ITB World 

Travel Trends Report 2010/2011) 

Трендови које предвиђа Spa Finder:  

Spa Finder, америчка медијска агенција која на глобалном нивоу пружа корисницима 

претраживање spa и wellness садржаја и услуга на свим континентима, нуди аранжмане и 

могућност резервисања хотела и услуга, као и апликацију за мобилне телефоне, спровела 

је истраживање о трендовима који очекују спа и њеллнесс индустрију. Резултати 

истраживања показали су следеће трендове: (ITB World Travel Trends Report 2010/2011) 

 Акценат на baby boomers
 
генерацији: У наредним годинама, ова групација која 

све више користи услуге wellness и spa центара, имаће значајан утицај на spa 

индустрију. С тим у вези, добро информисани центри већ прилагођавају своје 

садржаје и услуге овој циљној групи која је до сада била често занемаривана. 

То се чини кроз креирање адекватних садржаја, програма, опреме, запослених 

и другачијег маркетиншког приступа. Увођење физикалне терапије, програма 

рехабилитације и ослобођења од бола наћи ће се више у понуди центара, како 

би помогли онима који имају проблеме са коленима, леђима, вратом и 

покретљивошћу.  
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 Азија као нова дестинација: Азија је континент са којег су потекле многе 

услуге које се данас користе у спа центрима, попут тајландских и шијацу 

масажа, ајурведе, јоге, акупунктуре и сл. Међутим, до сада је углавном био 

случај да су се те услуге ’’извозиле’’ у Европу и Северну Америку. Нова 

предвиђања су да ће управо Азија, као тржиште са 4, 1 милијаде људи, 

постати нова хит дестинација, са Кином и Индијом на челу. Статистика каже 

да је Кина увећала БДП у последњих тридесет година седамдесет и два пута. 

Знатно се повећава број самих Кинеза који путују унутар земље, што 

потврђује и велики број хотела који је у плану или се тренутно граде. Што се 

тиче spa хотела, предвиђа се да ће се инвеститори држати баланса између 

оријенталног и западњачког стила како би задовољили укусе и потребе како 

домаћих тако и иностраних гостију. За разлику о претходно наведеног тренда 

да ће одређена тржишта се трудити да удовоље baby boomers генерацији, Кина 

и Индија таргетирају младу популацију као главне кориснике spa услуга. 

 Слане собе и пећине: Медицинска истраживања показују да је удисање сланог 

ваздуха корисно у спречавању плућних болести попут астме и алергија, 

кожних обољења као што су астма и псоријаза. Најчешћи су управо у 

хотелима који су удаљени од мора. Велики хотелски spa центри уводе ове 

садржаје као одличну допуну хидро-термалним садржајима, а популарни су и 

јер не захтевају додатно особље. Предвиђа се да ће се ове услуге користити 

заједно са масажом, медитацијом или јогом, како би се максимизирао 

доживљај и ефекат. 

 Нови облици промоција спа центара: Све више је сајтова који промовишу 

online групну куповину wellness и spa услуга, кроз тзв. дилове или online 

купоне. Овај тренд се веома брзо шири, а процењује се да их тренутно има око 

500 широм света. 

 Спа наука: Све је већи број доказа и медицинских података да wellness и spa 

приступ побољшању здравља путем масаже, медитације, акупунктуре, 

регулисања телесне тежине, уредног спавања, хидротерапије и вежбања, 

постаје све видљивији и очигледнији. Међутим, прикупљање таквих података 

на научном нивоу још увек је у повоју, а претпоставка је да ће акценат и 

наредним година бити управо на научном успостављaњу доказа о позитивним 

ефектима spa третмана. Такви резултали, поткрепљени научним доказима, још 
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више ће допринети популарности wellness и spa центара како код постојећих 

тако и код нових корисника услуга. 

 Супер локални спа центри: У циљу излажења у сусрет потреби гостију за што 

аутентичнијим третманима и атмосфером, spa центри се окрећу све више 

локалним обичајима, храни (како оној која се конзумира, тако и оној која се 

користи за третмане), креирајући на тај начин супер-локална spa уточишта, 

где је запослено локално становништво, користе се локални материјали и 

производи, а гости током свог боравка, не само да користе услуге, већ и 

упознају средину у којој се налазе.  

 Спа било где, било кад, колико год ви желите: Услед недостатка времена, али 

и новца, spa центри се труде да на сваки начин изађу у сусрет својим 

клијентима, тако да је све чешћа појава да spa центри раде до касно увече, а 

неки чак и после поноћи, седам дана у недељи. Такође,  интернет и апликације 

за мобилне телефоне омогућавају корисницима да резервишу третмане и 

претражују spa центре у било које доба дана или ноћи. 
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7. Материјална база развоја туризма на Златибору 

 

Према подацима Туристичке организације Златибор, Златибор располаже 

смештајном понудом која обухвата око 15 200 лежаја. Од тога су око 5 000  лежаја  

процењени  као  некатегоризовани (нису евидентирани као смештајне јединице у којима  

се  бележи  туристички  промет и наплаћује боравишна такса), док око 10 500 припада 

категоризованим капацитетима. Категорисани смештај сврстан је у основни и у тзв. 

приватни. Основни обухвата хотеле, мотеле и одмаралишта, а приватном смештају 

припадају куће и виле са собама и  апартманима.  У  основном смештају Златибора на 

првом месту су хотели, па одмаралишта са нешто мањим учешћем, затим апартманско 

насеље и три мотела. (Туристичка организација Златибор) 

Табела бр.3.Обим и структура основних смештајних капацитета Златибора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Туристичка организација Златибор 

 

Што се тиче структуре хотелских објеката у погледу категорије, највећи број хотела 

припада категоријама са три и четири звездице. Најчешће су то објекти изграђени у 

периоду последње две до четири деценије. Упркос реновирањима која су имали 

последњих година, садржајнија модернизација се намеће као императив успешнијег 

пословања на  тржишту  у  наредним годинама. 

Објекти у приватном смештају првенствено обухватају апартмане  и  собе.  Повећање  

капацитета у овом, комплементарном сектору представља значајан допринос укупној 

понуди категоризованих  објеката на Златибору. (Група аутора, 2007) 

 

  

Број лежаја 

 

Учешће у % 

 
Хотели 

 

2 000 

 

49% 

 

Мотели 

 

84 

 

2% 

 

Апартманско насеље 

 

150 

 

4% 

 

Одмаралишта 

 

1 814 

 

45% 

 

УКУПНО 

 

4 048 

 

100% 
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Хотел Палисад *** 

Хотел Палисад постоји од 1965. године, и својом дугогодишњом традицијом и 

квалитетом  пружених услуга постао је симбол Златибора. Хотел у понуди има 33 

модерно опремљена апартмана, 222 собе распоређене у 3 смештајна блока и депаданс 

(издвојен блок од главне зграде хотела). У свом саставу садржи аперитив бар, ресторан, 

посластичарницу, тв салу, конгресну салу, фитнес салу, салу за билијар и стони тенис. У 

комплексу хотела налази се конгресни центар Србија са рестораном и две конгресне 

сале, као и Национална кућа „Златни  бор“  у самом центру  Златибора. 

Како би оправдали поверење својих гостију и учврстили лидерску позицију у 

претходном периоду учињени су велики кораци у циљу побољшања смештајних 

капацитета и унапређењу услуге. У периоду реконструкције хотела изграђен је нови 

смештајни блок, нови конгресни и wellness и spa центар. 

 

Relax & beauty центар хотела 

Палисад на располагању гостима нуди 

ђакузи каду, финску сауну, теретану, масаже 

и козметички салон. 

     Слика бр. 46. – Спа центар хотел Палисад 

         Извор: www.palisad.rs  

 

Специјална болница за болести штитне жлезде и метаболизма „Златибор“ 

Специјална болница за болести штитне жлезде и метаболизма налази се на  

обронцима  борове  шуме, недалеко од језера. Располаже са резиденцијом, 23 апартмана, 

138 соба, ресторанима са 520 места (пансионски ресторан и ресторан „Златиборско 

небо“), конгресном двораном са 260 места. Гостима су на располагању аперитив бар, 

посластичарница, библиотека, интернет кафе, галерија слика, сала за вежбање, 

полуолимпијски затворени базен. Ново у понуди су wellness програм и програм лепоте 

(третмани лица, соларијум). 

 

http://www.palisad.rs/
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Хотел Мона **** 

Хотел Мона налази се у јединтвеном амбијенту природе Златибора, у 

непосредној близини центра, језера, пијаце, аутобуске и такси станице. Хотел располаже 

са 90 смештајних јединица - собе, студии, апартмани. Гостима су на располагању два 

ресторана „Перун“  и  „Вила“ као и „Лада“ бар - посластичарница, конгресна сала са 220 

места, wellness (затворени базен, сауна, хидромасажна када). Као посебна целина издваја 

се теретана опремљена најсавременијом кардио и фитнес опремом. 

Wellness центар Inspirium је незаобилазан део хотела Златибор Мона****. 

Wellness центар Inspirium је 

ексклузивни комплекс за рекреацију, 

релаксацију и свеобухватну 

ревитализацију духа и тела. Inspirium се 

простире на 1200 m2 прелепо уређеног 

простора у којем су представљени 

wellness садржаји који уједињују 

филозофију oријента са техникама и 

технологијом запада. 

Слика бр. 47. – wellness центар Inspirium на Златибору 

Извор: www.monawellness.com  

 

Wellness центар 

обухвата простор са 

саунама и парним 

купатилом, базеном за 

пливање и топлим 

базенима за опуштање, 

fitness центром и посебним 

просторијама за масаже и 

третмане.                                    Слика бр. 48 – Ценовник услуга wellness и  spa центра Inspirium на Златибору 

                                                                                  Извор: www.monawellness.com  

 

http://www.monawellness.com/
http://www.monawellness.com/
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Хотел Олимп **** 

Хотел Олимп се налази на самом улазу у Златибор. Почео је са радом 2000. 

године. Располаже са 25 смештајних јединица – собе, апартмани и једна резиденција.  Од  

пратећих  садржаја  располаже са два отворена базена (олимпијски и дечији), spa 

центром, билијар клубом, спортском кладионицом,  мини продавницом. 

Wellness & spa центар Хедона је новоизграђени центар хотела Олимп на 

Златибору. То је место које гостима нуди, уз пријатан амбијент и љубазно особље, 

велики избор садржаја за опуштање и постизање потпуне удобности. Овај новоотворени 

Wellness & spa центар налази се у доњем нивоу хотела и нуди члановима и гостима 

следеће садржаје: 

7.3.Затворени базен са регулисаном температуром и ђакузијем; 

7.4.Теретану високе технологије; 

7.5.Професионализоване програме вежбања са искусним инструкторима; 

7.6.Одвојене женске и мушке свлачионице; 

7.7.Парно купатило, финску сауну, биосауну, тушеве за масажу; 

7.8.Велики избор масажа, третмана лица и тела, педикира и маникира; 

7.9.Квалификоване терапеутеи козметичаре који користе професионалне производе. 

Слика бр. 49. - Wellness & spa центар Хедона – Олимп на Златибору 

Извор: www.hotelolimp.com 
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Одмаралиште Дунав 

Одмаралиште Дунав смештено је у самом срцу Златибора, окружено боровом 

шумом. Одмаралиште пружа услуге у рангу хотела са 4* , има 24 собе, 7 апартмана, 

fitness и wellness центар, конгресну салу са 

150 места, конференцијску салу, аперитив 

бар, билијар салу, интернет кафе, дечију 

играоницу, хол за одмор гостију. У саставу 

хотела је и ресторан са отвореном баштом 

која гостима нуди познате специјалитет 

златиборске и интернационалне кухиње.  

  Слика бр.50 – Oмаралиште Дунав на Златибору 

                       Извор: www.google.com 

 

Хотел  Ирис**** 

Хотел Ирис је нови хотел на Златибору, изграђен у планинском, модерном стилу, 

чија Вам услуга и садржај омогућавају потпуни доживљај свих чари које пружа планина 

Златибор. 

Хотел је лоциран у срцу Златибора, непосредно поред цркве, на само пар минута 

хода од језера и Краљевог трга. Окружен боровом шумом, одише топлином и пружа Вам 

незаборавне тренутке мира и тисине. 

Хотел располаже са 28 смештајних 

јединица, а у састав улази и ресторан са 

уникатном летњом баштом и фонтаном у 

виду потока, где можете одмарати и 

уживати у златиборским специјалитетима. 

Такође, хотел поседује wellness & spa 

центар, теретану и конференцијску салу. 

                                                                            Слика бр. 51. – Хотел Ирис – wellness и spa центар 

                                                                                              Извор: www.hoteliriszlatibor.rs 

 

http://www.google.com/
http://www.hoteliriszlatibor.rs/
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Хотел Идила **** 

Својим модерним ентеријером, садржајем који нуди и највишим нивоом услуге, 

међу многобројним хотелима на Златибору, издваја се један од најлепших хотела у 

Србији, Хотел & Спа „Идила“. 

Хотел & Спа "Идила" се налази у самом центру Златибора, на само пар минута 

од аутобуске станице, тржног центра и централног трга. Изолован је од буке, тако да је 

гостима загарантован миран одмор. 

Хотел & Спа "Идила" је отворен током целе године и својим гостима нуди потпун 

одмор и релаксацију. Како би употпунили свој одмор гостима су на располагању 

благодети луксузног spa центра, који је модерно опремљена зона рекреације и 

релаксације. 

Spa центар Хотела Идила располаже затвореним базеном са ђакузи кадом, 

сувом сауном са ароматичним уљима, 

парним купатилом и најсавременијом 

теретаном у којој се налази усправни 

бицикл, орбитек елиптик, трака за 

трчање, сеатед страингхт цлип схест, 

хигх пуллy, полуседећи - лежећи 

бицикл, пилатес лопта, весла, бучице 

за аеробик, струњаче. Spa центар на 

располагању је гостима сваког дана од 

9h до 21h. У Spa центру постоји и 

аперитив бар.  

  Слика бр. 52. - Spa центар Хотела Идила – Златибор 

                      Извор: www.hotelidila.com  

 

 

 

 

http://www.hotelidila.com/
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Установа студентских одмаралишта „Ратко Митровић“ 

Студентско одмаралиште Ратко Митровић је скуп вила са 100 смештајних 

јединица, централном рецепцијом, рестораном, спортским центром за мале спортове 

(тенис, одбојка,   фудбал) и теретаном. Услуге смештаја пружају се у вилама „Ловћен“, 

„Србија“ и   „Златибор“. 

Апартманско насеље „Краљеви конаци“ 

Апартманско насеље „Краљеви конаци“ 

је велики туристички комплекс изграђен 1992. 

године уз саму обалу језера, на  централном 

златиборском нивоу.  Састоји се од 108 

апартмана од којих су 30 у власништву 

„Златибор туриста“, а преостали су у 

приватном   власништву. 

Слика бр.53. – мапа - Краљеви конаци – Златибор 

                    Извор: www.google.com  

 

Као и већина смештајних тако је и већина угоститељских објеката  концентрисана  

у  самом центру Златибора. Богата трпеза и надалеко познати златиборски специјалитети 

(кајмак,  пршута,  сир, златиборска комплет лепиња) један су од разлога великог броја 

љубитеља ове планине. Традиционалну народну кухињу увек је могуће изнова пробати у 

многобројним ресторанима домаће кухиње и националним кућама – ресторан Златни 

бор, ресторан Томба, ресторан Језеро, ресторан Парк, ресторан Кнегиња, национална 

кућа М, национална кућа и пицерија Мирис Дуња. Поред ових ресторана и националних 

кућа, на Златибору се налази и велики  број  кафића,  палачинкара, посластичарница, 

пицерија, ноћних барова и клубова. 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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8. Туристички промет на Златибору 

 

Претходном Стратегијом развоја туризма дефинисане су основе развоја туризма у 

нашој земљи до 2015. године. У делу те стратегије под називом „План конкурентности“ 

регион Златибора се, као јединствена туристичка дестинација, наводи као „планински 

зимско - летњи ресорт у кластеру наводеног корака оптималног развојног модела за 

сегмент планинских одмора. (Шуљагић, С., 2010) 

Туристичка регија Златибора спада у најпосећенија планинска подручја у Србији са 

учешћем од скоро 20% у укупном броју ноћења. Према званичним подацима када је реч 

о планинским местима у 2015. може се видети да Златибор предњачи у броју долазака 

над Копаоником и у броју ноћења над осталим местима. (Шуљагић, С., 2010) 

              Табела бр. 4. – број остварених ноћења у Републици Србији 2015. 

 
 

2015 

 
                                       ДОЛАСЦИ 

Укупно индекс Домаћи индекс Страни индекс 

Република 
Србија 2.437.165 111,2 1.3   4.944 112,2 1.132.   21 110,1 

Планинска 
места 446,189 119,7 366,829 121,6 79,36 111,8 

Златибор 148,372 132,5 114,493 130,6 33,879 139   5 

Копаоник 102,198 141,1 87,453 142,2 14,745 134,8 

Тара 59,236 112,5 54,14 112,5 5,096 111,9 

Дивчибаре 23,128 137 22,1 148,3       948 49,3 

Ивањица 6,711 66,2 6,592 70,7       119 14,5 

Златар 9,568 129,8 8,23 135,1 1,338 104,8 

Рудник 4,417 119,9 3,967 120,7  45 113,4 

Стара 
планина 17,141 139,1 12,905 134,8 4,236 154,1 

Гоч 7,606 108,9 7,606 108,9 - - 

Извор: Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
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Табела бр.5.- број остварених ноћења у Републици Србији 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

На основу података из претходне табеле можемо закључити да туристичка 

дестинација Златибор спада у ред водећих планинских подручија у Србији. Планинска 

туристичка места у нашој земљи бележе углавном највећу посећеност за време трајања 

зимске сезоне, као и у време летњих годишњих одмора.  

Према званичној статистици видели смо да Златибор припада групи најпосећенијих 

туристичких дестинација у нашој земљи. Ради детаљније анализе у наставку следи 

представљање остварених резултата у туристичком промету на Златибору у период од 

2010. до 2016. године. Пре саме анализе морамо указати да постоје одредене разлике у 

статистичком праћењу између Републичког статистичког завода и Туристичке 

организације Златибор. Наиме локална туристичка  организација  врши  праћење  и  

евидентира  резултате  на  узорку  од  2000  лежаје  у регистрованим (категорисаним) 

смештајним капацитетима и може се сматрати поузданијом (узорак јесте мањи али је 

евиденција прецизнија јер се прате искључиво категорисани смештајни капацитети). 

 

 
 

2015 

 
НОЋЕЊА 

Укупно индекс Домаћи индекс Страни индекс 

Република 
Србија 

 

6.651.852 
 

109,3 
 

4.242.172 
 

108,1 
 

2.409.680 
 

111,5 

Планинска 
места 

 

1.661.487 
 

117,7 
 

1.419.156 
 

118,6 
 

242,331 
 

112,7 

Златибор 556,751 130,4 456,161 131 100,59 128 

Копаоник    27,383 132,3 362,945 133,6 64   438 125,4 

Тара 221,467 107,2 208,953 107,4 12,514 103,5 

Дивчибаре 99,793 140,5 97,271 142,5 2,522 90,8 

Ивањица 35,127 82,4 34,861 85,8 266 13,4 

Златар 27,541 101,3 24,109 100,1 3,432 110,7 

Рудник 2   ,662 127,3 25,557 124   4 4,105 149,1 

Стара 
планина    6,586 131,8 44,555 129,9 12,031 139,3 

Гоч 44,459 112,2 44,459 112,2 - - 



Могућност развоја wellness и spa туризма на простору ваздушне бање 
Златибор 

 

68 

 

Табела бр.6. – туристички промет на Златибору 2010 -2015. 

Извор: Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

 

Због претходно изнетих напомена нећемо анализирати кретанај туриста из 

претходне табеле већ ћемо анализирати податке Туристичке организације Златибор. 

 

Табела бр.7. подаци о броју ноћења на Златибору на узорку са приближно истим бројем лежајева 

за период од 2010 – 2016.год. – евиденција ТОЗ 

 
Година 

 
Остварени број 

ноћења 

Стопе раста-пада у 
односу на резултате 

постигнуте 
претходне године 

Стопе раста-пада у 
односу на резултате 
постигнуте 2010.год. 

2010 299421 4,70% ---- 

2011 341477 +14% +5.02% 

2012 276732 -19% -7.6% 

2013 283049 +2,30% -5.5% 

2014 291268 +2.9% -2.8% 

2015 334395 +14.8% +11.6% 

2016 
     228724   
(за седам месеци) 

          +14,5%  

   (за седам месеци) 

+12.3% 

(за седам месеци) 
 

Извор: Туристичка организација Златибор 

 

Након пада забележеног 2009. године, у укупном броју долазака туриста на 

Златибор, приметан је раст у 2010. години и то за 4,7 % у односу на резултате 

постигнуте у претходној  години. То је још један од показатеља да се туризам на 

подручју Златибора, у односу на остале делатности (али и у односу на кретања на 

националном нивоу), знатно брже „опоравио“ од  последица кризе. 

 

Годин
а 

 
Доласци      

домаћих 
туриста 

Ноћења 
домаћих 
туриста 

Доласци 
страних 
туриста 

Ноћеља 
страних 
туриста 

Укупан 
број 
долазак
а 

Укупан 
број 
ноћења 

2010 8803
9 

352583 16785 51641 104824 404224 

2011 9677
6 

410833 19526 64467 116302 475300 

2012 9274
9 

401706 18185 61660 110934 463363 

2013 9385
8 

388344 21118 67415 114976 455759 

2014 8767
1 

348253 24292 78578 111963 426831 

2015      114493 456161 33879 10059 148372 556751 
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Позитиван тренд се наставлља и у 2011. години, али са знатно динамичнијим 

растом од преко14 % у односу на резултате из претходне године. Према предвиђањима 

стручњака тај тренд је требао да се настави у 2012. години међутим та предвиђања се 

нису остварила. Сматрамо да су узрок велики економски проблеми који су дошли до 

изражаја у Републици Србији јер главну масу туриста на Златибору чине управо домаћи 

туристи. Наш став је да је управо унутрашња економска криза довела до тога да 

туристички промет на Златибору у 2012. години опадне за око 19% у односу на 

претходну годину (ако узмемо 2010. годину за базну годину примећујемо да је тај пад 

негде око 7,6%). Већ у 2013. години долази до раста у броју остварених ноћења за око 

2,3% у односну на 2012. годину која је била знатно лошија од 2011. године. У 2014. 

години раст се наставља са око 2,9% у односу на 2013. годину, док у 2015. години долази 

до драстичног повећања када је реч о оствареним ноћењнима (повећање за  скоро 15%). 

Резултати  за првих шест месеци у 2016. години показују да ће се врло извесно тај тренд 

наставити и у овој години.  

График бр.1. – Стопе раста броја ноћења на Златибору на узорку ТОЗ-а 

Извор: туристичка организација Златибор 
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9. SWOT анализа 

 

 
Снаге  

 
Слабости 

 добар туристичко-географски 
положај 

 богатство воденим потенцијалима 
 чист планински ваздух 
 повољне лековите микроклиматске 

карактеристике 
 разноврсна флора и фауна 
 богатство културних и историјских 

споменика 
 достигнут степен развоја 

здравственог и сеоског туризма 
 развијена локална инфраструктура 
 позитиван имиџ Златибора и 

препознатљиво име 
 традиција у области туризма дужа 

од 110 година 
 велики број локалитета/атракција 

привредне намене 
 традиционалне “српске” 

манифестације 
 гастрономски производи са 

епитетом “златиборски” 
 снажна материјална база 
 законски предуслови  (буџет 

општине) 

 ниска еколошка свест (одлаање 

отпада у природи) 

 недовољна заштита главних 

природних и културних ресурса 

 прекомерна сеча шума 

 деградација земљишта 

 загађење ваздуха, земљишта, 

речних токова и водоакумулација 

 неконтролисан лов и риболов 

 бука 

 прекомерна непланска изградња 

 недовољна квалификована 

структура запослених у туризму 

 нефункционалност железничког 

саобраћаја 

 неусаглашен рад на релацији: 

туристичка организација – 

инспекцијске службе – грађани – 

власници туристичких објеката 

 мањак чисто рекреативних 

садржаја у летњој понуди 

(купалишта, базени и спортски 

терени) 

 високе цене ванпансионских усл. 
 

Могућности  
 

Препреке  

 усвајање регулатива везаних 

за заштиту и одржавање прир. 

и култ. ресурса 

 третман отпадних вода 

 сакупљање чврстог отпада 

 унапређење квалитета шума и 

пољопривредних земљишта 

 инвестиције у друмску и 

железничку инфраструктуру 

(изградња аутопута Београд – 

Јужни Јадран и активирање 

аеродрома Поникве) 

 обука кадрова 

 пласман здраве хране 

 подизање нивоа иностраних 

инвестиција  

 миграције становништва 
 прекомерна сатурација простора 
 трајни губитак неких локација за 

туристичку тражњу 
 недовољна сарадња између 

локалних и регионалних органа 
власти 

 недовољно улагање у маркетинг 
промоцију 

 немогућност државе да обезбеди 

средства за капиталне пројекте – 

НИП 

 Нејасни законски прописи 

 Неадекватна организација државе 

 Еколошке несреће из ближег 

окружења који неповољно делују 

на биодиверзитет 
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SWOT анализа Златибора представља значајног показитеља туристичког 

привређивања. На основу наведене анализе интерних и екстерних фактора можемо 

закључити да ово подручје  карактерише чврста основа али и бројни проблеми са којима 

се може сусрести у наредном периоду. Ипак,  положајем  у  оквиру  кластера  

Југозападне  Србије, као  и  спојем  историје  и  традиције   са природним и 

рекреативним вредностима, Златибор представља једну од најзначајнијих карика 

туристичког система Србије. То је један од постулата Стратегије развоја туризма од 2005 

- 2015. године али и упозорење да њен даљи успешан развој претпоставља решавање  

многих  проблема  који се јављају као последица све већег привређивања и 

премашивања капацитета дестинације, који ремете одрживи развоја туризма овог 

простора. 

 

10.  Очекивани утицај туризма на укупан привредни развој Златибора 

 

На основу свих показатеља и постављеног циља, а и концепције Златибора, могу  се  

издвојити следећи плански приоритети оствариви до 2016. године: (Стратегија одрживог  

развоја  општине Чајетина, 2010) 

1. „Здрава природа – здрав туризам“ – односи се на рурални део општине 

Чајетина (изузетак су насеља Златибор и Чајетина) у смислу стављања дела 

општине под одређени режим заштите, уз дефинисање облика туризма 

прикладних за поједине  просторе. 

2. Пројекат „Попис културне баштине – траг за будућност“ – односи се на 

читаву општину у погледу евидентирања свих невалоризованих објеката 

културе који се улагањем рада и средстава могу привести намени и добити 

употребну вредност. 

3. Пројекат „Локална туристичка инспекција – у нашем је интересу“ – 

спроводиће се у свим  деловима општине у којима постоје регистрована 

домаћинства, угоститељски, смештајни и други комплементарни објекти при 

чему ће локални едуковани радници спроводити  контролу  таквих  објеката 

спуштајући надлежност са републичког на „непосредни, комшијски ниво“ 
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указујући на опасности поступања према једином дому који поседујемо – 

„Чајетини и њеној  природи“. 

4. Пројекат „Ваше мишљење нам значи“ – спроводиће се на пунктовима широм 

општине, али и у индивидуалним објектима (тајно, путем анкета) 

испитивањем мишљења посетилаца о проблемима, понуди и могућностима за 

њено побољшање. 

5. Пројекат „Гондола“ – односи се на данас афирмисане терене за скијање пре 

свега Чигота и Торник, а у каснијим фазама Лиска и Муртеница. На тај начин 

ће се обезбедити квалитетнији превоз скијаша до жељених терена налик на 

све друге центре зимско – спортског  туризма. 

6. Пројекат „Сирогојно – слика Србије“ – односи се на истоимено насеље где се 

настоји искористити популарност музеја „Старо село“ и чувене моде 

„плетиља Сирогојно“ у домаћим оквирима  за наступ на иностраном тржишту 

које захтева очуване, аутохтоне одлике живота из свих крајева света.  У 

наведеном планском периоду треба остварити контакте са највећим 

туроператорима и обезбедити услове за долазак првих већих група 

иностраних посетилаца. 

7. Пројекат „Златибор – лидер конгресног туризма“ – мисли се на сам 

туристички центар Златибор који би улагањем страних инвеститора могао да 

се профилише као лидер конгресног туризма Србије  у  рангу са Београдом, 

истичући неке своје предности (клима,  амбијент,  аутентичност,  бројне  

природне и културне вредности, цене итд.). У првој фази плана реално је 

очекивати изградњу једног   до два објекта већих капацитета опремљена аудио 

и визуелном опремом и другим садржајима у складу са постављеним 

стандардима у тој области. 

8. Пројекат „Невалоризовани минерални и термални извори“ – на простору 

насеља Рибница, Рожанство и Бранешци постоји могућност употребе воде за 

флаширање али што је битније и у балнеолошке сврхе (бања Вапа код 

Рожанства), чиме би овај простор осим епитета ваздушне бање имао и статус 

бање са употребом термоминерале воде. У периоду до 2016. године треба 

извршити геолошко – медицинска и техничка истраживања, припремити 

документацију за коришћење  вода, најпре за загревање објеката али и у 

привредне сврхе (производња хране у пластеницима) па тек онда  и  њено   
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коришћење   у  балнеолошке   сврхе,  јер  то   захтева  већа  улагања  и  дужи    

период спровођења. 

9. Пројекат „Итинерера“ – пре свега изградња железнице узаног колосека која 

би се повезала са постојећом Шарганском осмицом и даље ишла ка 

Вишеграду, али и путеви завичаја  који  би  повезивали традиционалне 

архитектонске објекте (брвнаре, вајате), манифестације и гастрономску 

понуду златиборског краја. Када је реч о прузи узаног колосека очекује се 

израда неопходне документације, нарочито анализе утицаја по животну 

средину и прва  фаза грубих  земљишних  радова јер се ради о 

неприступачном терену. 

10. Пројекат Аутопут „Београд – Бољари – Бар“ (тзв. Јужни Јадран) – условио 

би повећану фреквенцију посетилаца уз изградњу пратећих садржаја (мотели, 

станице, одморишта) али уз примену модерне технике  градње, у односу 

према људима и околини. Уз постојећу документацију  може  се очекивати 

завршетак радова на више деоница и њихово повезивање са већ постојећим 

магистралним правцем до потпуне изградње аутопута пуног профила на 

читавној  деоници. 

Сви пројекти у оквиру наведених планских приоритета пружају добар основ за 

прогресију и подизање степена туристичке развијености на виши ниво. Чајетина као 

основни административни центар Златибора показује да је симбиоза правних, 

финансијско-економских, организационих и техничких мера незаобилазно решење које 

би водило ка потпуном успеху у развоју  регије. Спровођење датих пројеката повлачи са 

собом нове инвеститоре, контакте и бољу туристичку сарадњу. Становници целе 

златиборске регије добијају могућност да пласирају своје производе на ужем и ширем 

тржишту, обухватајући производњу на различитим пољима делатности. 

Међутим, Златибор уопште карактерише и недовољна туристичка пропаганда на 

тржишту. Према томе, учешћем и спровођењем разноврсних пројеката, ова планина 

може добити виши статус као туристичка дестинација, која се градуелно кристалише као 

битна мета  посетилаца. 
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Закључак 

 

Развој бањског туризма је најстарији вид организованог туризма. Бањски туризам 

се извесно време везивао само за развој здравственог, медицинског туризма. Међутим 

временом, развојем људске свести као и схватањем значења појма труизам, долази до 

осавремењавања туристичке понуде бања. Почињу да се развијају различити облици 

понуде. Ови облици доприносе развоју једне дестинације. Јавља се и wellness туризам 

као пандан класичном туризму.  Временом је достигао своју зрелост. Оно што је посебно 

значајно је да има статистичку устаљеност у броју корисника. Збир класичног и wellness 

туризма је више него њихов прост збир. Синергијска релација постоји међу њима јер су 

независни, али повезани на једном месту. Класични туризам је евалуирао до 

здравственог туризма, а здравствени до wellness туризма, који елиминише сезонски 

карактер.  Wellness рапидно напредује и временом се јављају промене у тражњи односно 

различите производе траже жене, а разлчите мушкарци, што треба имати у виду 

приликом обликовања туристичког производа.  

Златибор има добар потенцијал за развој и интернационалну комерцијализацију 

својих призвода, међу којима су и нови туристички трендови, односно wellness и spa. 

Чињеница да Златибор базира специјалне интересе на природним ресурсима, којима 

обилује, даје Златибору веома добру шансу да унапређује ове модерне туристичке 

трендове   и тиме прошири палету производа специјалних интереса. Wellness туризам на 

Златибору изложен је деловању конкуренције, која представља значајан фактор за 

напредовање wellness-а на туристичкој скали. Већина spa и wellness центара се налази у 

оквиру реновираних или новоизграђених објеката, чиме се потврђује чињеница да овај 

бренд представља део савременог начина опуштања   и уживања. Златибор прати светске 

трендове и захваљујући повећаној конкуренцији долази до честог унапређивања 

појединих елемената spa и wellness центара. Ипак, овај туристички сегмент није довољно 

развијен у поређењу са светским статистикама. Иако постаје све популарнији производ 

на међународном тржишту, посебно се наглашава његов елемент луксуза. Отуда је 

извесно да је без доста високих инвестиција у целокупну туристичку понуду Златибора 

ограничен потенцијал раста на светском тржишту. 

Потребно је стално радити на развоју својих производа, њиховој иновативности, 

пратити понашање конкуренције, пратити све промене на тржишту, предузимати све 
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мере које ће допринети побољшању пословања. Ово ће довести до остваривања веће 

добити, на основу задовољства потрошача. 

Као тренд на тржишту се препознаје да ће бити све већи број објеката који ће 

пословати у оквиру спа ланаца, где ће се у зависности ком ланцу објекат припада знати 

тачно шта се у њему очекује у било ком месту. Wellness понуда се све више прилагођава 

захтевима тражње услед њиховог убрзаног и стресног начина живота. О wellness-у се 

говори свуда и све више ће се говорити, јер ће све више бити заступљен на туристичком 

тржишту. 

Дакле, упркос бројним атракцијама, туристичка понуда Златибора није адекватно 

развијена нити представљена на интернационалном туристичком тржишту. Међутим, 

Златибор има велики природни потенцијал да постане светска дестинација. Спој 

јединственог природног окружења, климе и вегетације, уз модерне антропогене 

творевине и савремене трендове туристичке индустрије, представљају главне 

предиспозиције за постизање тог циља, који уз, како локалну тако и државну, помоћ није 

недостижан. Заједничким учешћем локалне власти, становништва и разменом искустава 

и техника са другим туристичким организацијама, Златибор нуди добре услове за 

позитиван резултат на туристичком тржишту.  
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