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Sтра те ги јом ту ри зма Вла де Ре пу бли ке Ср би је де фи ни са не су 
осно ве раз во ја ту ри зма у Ср би ји до 2015. го ди не. У де лу те 

Стра те ги је под на зи вом „План кон ку рент но сти“, ре ги о ни Зла ти бо-
ра и Зла та ра се као је дин стве на ту ри стич ка де сти на ци ја на во де као 
„пла нин ски зим ско-лет њи ре сорт у кла сте ру на во ђе ња ко ра ка оп-
ти мал ног раз вој ног мо де ла за сег мент пла нин ског од мо ра.“1) 

ПРИМЕРИУСПЕШНОГРАЗВОЈАТУРИЗМАУЕВРОПИ

Зла ти бор је про стра на, ком плек сна, отво ре на или пла то ска ви-
со ра ван спе ци фич но ва ло ви тог ви син ског ре ље фа ко ја се на ла зи у 
ју го за пад ном де лу Ре пу бли ке Ср би је, на тран зит ном пу ту из ме ђу 
Бе о гра да, од но сно кон ти нен та Евро пе, пре ма оба ли Ја дра на, од-
но сно сре до зем ној оба ли.  Зла ти бор, и су сед ни му Зла тар, по зна ти 
су у ло кал ним, ре ги о нал ним и др жав ним окви ри ма због ква ли те та 
во де и ва зду ха, не так ну те при ро де са пи то мим и ро ман тич ним пеј-
за жи ма, по прат не ори ги нал не кул тур но-исто риј ске и спорт ско-ре-
кре а ци о не по ну де, као и спе ци фич ног ху мо ра и го сто љу би во сти 
ло кал ног ста нов ни штва. Због не до вољ не ис ко ри ште но сти из у зет-
них при род них, кул тур них и при вред них по тен ци ја ла Зла ти бо ра 
и Зла та ра, и у свр ху под сти ца ња ње го вог одр жи вог раз во ја, јед на 
од смер ни ца овог тек ста је и да се ука же мо гу ћа па ра ле ла из ме ђу 
ре ги о нал ног раз во ја Зла ти бо ра и не ких дру гих ре ги о на у Евро пи 
са слич ним ге о кли мат ским ка рак те ри сти ка ма и по тен ци ја ли ма за 
одр жи ви кул тур ни и еко ном ски раз вој, и да се про на ђу од го ва ра ју-
ће смер ни це и пред ло зи за им пле мен та ци ју мо гу ћих пред у сло ва за 
ста би лан и одр жи ви раз вој ре ги о на Зла ти бор у бу дућ но сти. 

За раз ли ку од Бал кан ског по лу о стр ва, чи ји су ру рал ни пре де ли 
би ли де це ни ја ма за по ста вље ни у пла но ви ма раз во ја др жа ве, раз-
1) Уни вер зи тет Син ги ду нум, Фа кул тет за ту ри стич ки и хо те ли јер ски ме наџ мент, Послов

ни(master)плантуристичкедестинацијеЗлатибор–Златар, www. fthm.sin gi du num.
ac.rs, стр. 1-2: Ауто ри тек ста пред ла жу да би би ло свр сис ход ни је уко ли ко би под руч је 
Зла ти бо ра и Зла та ра, од но сно оп шти не Ча је ти на и Но ва Ва рош би ле тре ти ра не ши-
ре, од но сно за јед нич ки са оп шти на ма са ко ји ма фор ми ра ју ре ле ван тан де сти на циј-
ски ту ри стич ки про из вод, по себ но у од но су на ка рак те ри сти ке те ку ће и по тен ци јал не 
ино стра не ту ри стич ке тра жње. Ин те рес за та кво тре ти ра ње де сти на циј ског про из во да 
ис ка зан је и фор ми ра њем Ту ри стич ке ор га и за ци је за тзв. кла стер Ју го за пад на Ср би ја 
са се ди штем у Ужи цу, ко ја укљу чу је и оп шти не Ужи це и Ба ји на Ба шта, са ко ји ма про-
у ча ва но под руч је нај не по сред ни је фор ми ра спе ци фи чан и ком пле мен та ран про из вод. 



стр:249272.

- 251 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ви је не др жа ве као Фран цу ска, Ита ли ја или Ве ли ка Бри та ни ја су 
по моћ ним сред стви ма мар ке тин га усло вља ва ле или по бољ ша ва ле 
раз вој кул ту ре и еко но ми је у сво јим по гра нич ним или од цен тра 
уда ље ним ре ги о ни ма. У Фран цу ској је тренд ма сов них ми гра ци-
ја љу ди из се ла у гра до ве у ју жном де лу Фран цу ске у ше зде се-
тим го ди на ма ХХ. ве ка за у ста вљен од по чет ка осам де се тих го ди-
на да ва њем олак ши ца мла дим брач ним па ро ви ма при ку по ви ни 
не крет ни на и из град њом ква ли тет них пу те ва, ин фра струк ту ре 
и те ле ко му ни ка ци о них ве за у тим ре ги о ни ма. Упо ре до са мар ке-
тин шки про мо ви са ним пред но сти ма жи вље ња и ства ра ња и ра да 
у обла сти ди зај на, гра ђе ви нар ства, ко зме тич ке ин ду стри је, ин ду-
стри је при род них ле ко ва и здра ве хра не, по љо при вре де, ту ри зма 
или уго сти тељ ства, те као је про цес вра ћа ња и оста ја ња ло кал ног 
ста нов ни штва у тим ру рал ним про сто ри ма, и та ко су вре ме ном и 
по зна ти умет ни ци, пред у зи ма чи и при пад ни ци ви со ко ран ги ра ног 
дру штве ног сло ја по чи ња ли да би ра ју та ква под руч ја за по се те или 
пак за при вре ме ни или трај ни бо ра вак у њи ма, што је ујед но да ло 
и до дат ну мар ке тин шку вред ност при род ним по тен ци ја ли ма се о-
ских пре де ла Фран цу ске. Ова кви и слич ни мар ке тин шки по те зи 
вла да раз ви је них др жа ва до при но си ли су раз во ју по љо при вре де, 
што је по пра ви лу пот по ма га ло раз вој оста лих при вред них гра-
на и де лат но сти у ло кал ним за јед ни ца ма и ре ги о ни ма. Сли ко ви ти 
су при ме ри мар ке тин шког кон цеп та раз во ја Про ван се или Азур не 
оба ле у Фран цу ској, где су при род не ле по те тог под руч ја, из град-
ња до бре са о бра ћај не и те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и по-
ну да ло кал них га стро ном ских спе ци ја ли те та об је ди ње ни у јед ну 
ту ри стич ки пре по зна тљи ву и еко ном ски про фи та бил ну це ли ну. 
Кон кре тан при мер за то је успе шно мар ке тин шки и еко ном ски из-
вр ше но по ве зи ва ње свет ски по зна тих про ван сал ских цен та ра за 
пар фу ме ри ју и аро ма те ра пи ју Gras se или Mo na sque, ши ром све та 
по зна тог по сво јим план та жа ма раз ли чи тих вр ста цве ћа и би ља ка 
и ло кал ним про из во ђа чи ма и до ста вља чи ма пар фе ма и аро ма тич-
них уља. За при вред ни успех ових гра ди ћа за слу жне су ге не ра ци је 
ло кал них пред у зет нич ких по ро ди ца ко је су уз име сво јих по сло ва 
при по ји ле атри бу те тра ди ци је, еко ном ске про фи та бил но сти и по-
ве ре ња по тро ша ча, ме ша ви ну ру рал ног и со фи сти ци ра ног, га стро-
но ми ју и спе ци фич ну joiedevivre фи ло зо фи ју ужи ва ња у жи во ту. 
Ове гра ди ће раз два ја све га пар де се ти на ки ло ме та ра од фран цу-
ских обал ских гра до ва Can nes, Ni ce или Sa int Tro pez, или са гра-
до ви ма Mon te Car lo и San Re mo у су сед ним др жа ва ма. Чи та во ово 
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на ве де но под руч је, уз по ну ду при род них ре сур са у свом ту ри стич-
ком мар ке тин шком кон цеп ту, већ де це ни ја ма пру жа и ви со ко ква-
ли тет ну спе ци ја ли стич ко-ме ди цин ску и кул тур но-исто риј ску про-
прат ну по ну ду. Од ве ли ке ва жно сти је чи ње ни ца да је ово под руч је 
по ве за но до брим те ле ко му ни ка ци о ним и са о бра ћај ним ве за ма 
(ква ли тет не пру ге, ауто-пу те ви, ва зду шни са о бра ћај), ка ко из ме-
ђу се бе, та ко и са глав ним ур ба ним сре ди шти ма у окру же њу, или 
пак са обли жњим свет ски по зна тим ски ја ли шти ма у европ ским 
Ал пи ма. У су сед ним европ ским Ал пи ма, не ка бив ша фран цу ска, 
швај цар ска, не мач ка, аустриј ска и ита ли јан ска ру рал на пла нин ска 
ме ста, ко ја су у про шло сти би ла на се ље на по љо при вред ни ци ма, 
сто ча ри ма, ру да ри ма и за на тли ја ма, вре ме ном су пре ра сла у нај по-
зна ти је свет ске пла нин ске ту ри стич ке цен тре. За та кве пла нин ске 
цен тре је ка рак те ри стич но да се ни су те ри то ри јал но и то по граф-
ски мно го ши ри ли, да су на аутох то но сти уну тра шњих и спољ них 
ар хи тек тон ских ка рак те ри сти ка из гра ди ли по чет ни image и да су 
у ци љу при вла че ња ту ри ста кон ти ну и ра но усва ја ли нај са вре ме ни-
ја тех но ло шка до стиг ну ћа и вр ши ли по бољ ша ње ин фра струк ту ре. 
Исто вре ме но са тим про це сом, па жљи вим пла ни ра њем и ис тан ча-
ном по ну дом ло кал них аутох то них про из во да и гло бал но по зна тих 
лук су зних про из во да, као и нај ви шим ни во ом ра зних вр ста услу-
жних де лат но сти у сво јој по ну ди, при ву кли су не са мо уско ори-
јен ти сан про фил ту ри ста ски ја ша и ре кре а ти ва ца, не го и имућ ну 
и со фи сти ци ра ну кли јен те лу раз ли чи тих го ди шта као сво је го сте. 
За успе шан раз вој тих по зна тих пла нин ских цен та ра би ле су пре-
суд не до бро на пра вље не сту ди је из во дљи во сти  о њи хо вом одр жи-
вом раз во ју, ко је су, у за ви сно сти од ге о граф ских, би о кли мат ских и 
ин фра струк тур них ка рак те ри сти ка и при вред них и кул тур них по-
тен ци ја ла тог ре ги о на, као и ње го вог сте пе на еко ном ског раз во ја и 
ту ри стич ке по ну де, по мо гле да се од ре ди по жељ ни про фил и сте-
пен ма сов но сти по се ти ла ца, а за тим де це ни ја ма ра ди на из град њи 
и очу ва њу же ље ног ути ска у јав но сти и по бољ ша њу еко ном ског 
и кул тур ног раз во ја ових пла нин ских цен та ра. Исто то ли ко ва жно 
за успе шан раз вој тих пла нин ских цен та ра билa је, уз по ну ду ква-
ли тет них про из во да из дру гих ре ги о на и др жа ва, и вла сти та про-
из вод ња од ре ђе них на мир ни ца и услу га, као и раз ви ја ње осе ћа ња 
по но са и за до вољ ства ло кал ног ста нов ни штва сво јом жи вот ном 
сре ди ном и раз ви ја њем све сти о по тре би за ње ним очу ва њем и 
уса вр ша ва њем. 
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Као по пра ви лу, при род на ква ли тет на осо бе ност и до бра ор га-
ни за ци ја ски ја ли шта, бо га ти при род ни и кул тур ни по тен ци ја ли  у 
од ре ђе ном ме сту, као и спе ци фич но сти  ко је по се ти о цу мо же да по-
ну ди са мо јед но од ре ђе но ме сто, и ни јед но дру го у ње го вом окру-
же њу, вре ме ном су из два ја ли у ре ги о ну од ре ђе не пла нин ске цен тре 
као при влач на и стал на од ре ди шта за ту ри сте. У дру гој по ло ви ни 
ХIХ. ве ка ур ба на европ ска ели та по че ла је да от кри ва при ро ду и 
кул ту ру ових алп ских ре ги о на и да је иде а ли зу је као ал тер на ти ву 
свом на чи ну жи во та у гра до ви ма. За хва љу ју ћи из град њи ауто пу та 
ше зде се тих го ди на ХIХ. ве ка, за тим из град њи же ле знич ке пру ге 
1901. го ди не, из град њи си сте ма жи ча ра 1936-1937. го ди не, те про-
би ја њу Mont-Blanc ту не ла (1959-1965) и кон струк ци ји ауто пу та 
Ro u te Blan che (1985-1990),2) на по чет ку ХХI ве ка, не ка да шње ма ло 
фран цу ско пла нин ско ме сто Cha mo nix вре ме ном је до жи ве ло да га 
у јед ном да ну по се ћу је и до 100.000 ту ри ста.3) За хва љу ју ћи раз во ју 
ски ја шког ту ри зма од 1864. го ди не, и не ка да шње ма ло швај цар-
ско пла нин ско на се ље St. Mo ritz вре ме ном је по ста ло је дан од нај-
по зна ти јих ту ри стич ких цен та ра на све ту. У слич ном кон тек сту је 
ка рак те ри сти чан и при мер исто риј ског раз во ја зи мо ва ли шта Grin-
del wald  у берн ској ре ги ји у Швај цар ској. До XIX. ве ка ста нов ни-
ци те ре ги је би ли су обич ни се ља ци и сто ча ри, при ну ђе ни да због 
си ро ма штва еми гри ра ју у ве ће ур ба не цен тре или у ино стран ство. 
За хва љу ју ћи про бу ђе ном ин те ре со ва њу ту ри ста за зим ски ту ри-
зам, од но сно при ли ву стра них и до ма ћих го сти ју ко ји су зах те ва ли 
при год не ком фор не сме штај не ка па ци те те и по мо гли из град њу са-
о бра ћај не ин фра струк ту ре, усле дио је пе ри од раз во ја обра зо ва ња 
и спе ци ја ли за ци је ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом. То је до при не ло 
да Grin del wald вре ме ном по ста не сре ди ште зим ског од мо ра ви ших 
дру штве них сло је ва у Евро пи.4) Европ ско ту ри стич ко тр жи ште пу-
но је при ме ра успе шних пла нин ских цен та ра слич них на ве де ним 
швај цар ским и фран цу ским пла нин ским од ма ра ли шти ма, ко ји су 
успе шно ком би но ва ли очу ва ње и упо тре бу при род них ре сур са у 
еко ном ске свр хе. У европ ска зи мо ва ли шта ту ри сти ски ја ши су зи-
ми до ла зи ли пре вас ход но због до бро уре ђе них ски ја шких ста за, 
али вре ме ном су мно га ова пла нин ска ту ри стич ка ме ста омо гу ћа-
2) Les Ho uc hes-Ser voz, Si te Of fi ciel des Of fi ces de To u ri sme, ThevillageresortintheChamo

nixvalley(LESHOUCHES), http://www.les ho uc hes.com/uk/les ho uc hes.htm
3) http://www.hzin ter na ti o nal.com/Ski_re sorts/Cha mo nix_Mont-Blanc/cha mo nix_mont-blanc.

html
4) Urs Wi e smann, MountainsoftheWorld:TourismandSustainableMountainDevelopment

PartI, http://www.mtnfo rum.org/re so ur ces/li brary/ma gen99a.htm
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ва ла сво јим по се ти о ци ма да ужи ва ју у ори ги нал ној ту ри стич кој 
по ну ди тих ме ста, би ло да се ра ди ло о мо гућ но сти ма за ба вље ње 
не ким спе ци фич ним вр ста ма зим ских спор то ва, ори ги нал ним га-
стро ном ским спе ци ја ли те ти ма, при род ним зна ме ни то сти ма, или 
јед но став ном чи ње ни цом да су ски ја ли шта и ту ри стич ке атрак ци је 
са гра ђе ни у бли зи ни не ког ма лог пла нин ског уни вер зи те та и сту-
дент ског цен тра, те су та ко при род но при вла чи ла од ре ђе ни тип по-
се ти о ца и кли јен те ле. У про на ла же њу ре ше ња за не до у ми це око 
про на ла же ња и ус по ста вља ња од го ва ра ју ћег кон цеп та уре ђе ња и 
ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра и Зла та ра, као при ме ри до не кле мо гу 
да по слу же европ ски пла нин ски ре ги он Ти рол-Ју жни Ти рол-Трен-
ти но из ме ђу Аустри је, Не мач ке, Швај цар ске и Ита ли је,5) про стра на 
ре ги он-мре жа ски ја ли шта Por tes du So leil, ко ја по ве зу је фран цу ске 
и швај цар ске ski и snowboarding цен тре, ре ги он Va la is у ју го за пад-
ном де лу Швај цар ске са чу ве ним ски ја ли шти ма Zer matt и Ver bi er 
или до ли на Ta ren ta i se (Vallée de la Ta ren ta i se) у фран цу ским са вој-
ским Ал пи ма са ски ја ли шти ма L’Espa ce Killy и Les Tro is Vallées.6)

ПОТЕНЦИЈАЛИИПРОБЛЕМИ
УРАЗВОЈУТУРИЗМАНАЗЛАТИБОРУ

Зла ти бор и Зла тар, као и су сед ни им пла нин ски цен три, у упо-
ред би са на ве де ним европ ским пла нин ским цен три ма са ду го го ди-
шњом бо га том ту ри стич ком тра ди ци јом, не мо гу да се про мо ви шу 
као уско спе ци ја ли зо ва ни ски ја ли шни зим ски цен три, због свог 
ре ла тив ног ни ског пла нин ског ма си ва и крат ких ски ја шких ста за 
5) На тај ре ги он на до ве зу је се ски ја шки ре ги он Ischgl у Ти ро лу у Аустри ји, уз са му гра-

ни цу са Швај цар ском – Ischgl је у Аустри ји, је дан део ски ја ли шта се на ла зи у Швај-
цар ској, а ме сто Sam na uen (бес ца рин ска зо на) је у Швај цар ској. Sam na uen је по знат по 
бес ца рин ској зо ни ку по ви не, ква ли тет ном си сте му жи ча ра и по ту не лу са по крет ном 
тра ком, са ко је се ди рект но са ски ја шке ста зе до ла зи у цен тар на се ља. 

6) http://www.pow der tra vel.com/ski_co ur che vel.htm: Пла нин ско ме сто Co ur che vel у тој 
до ли ни при мер је еко ном ски из у зет но про фи та бил ног пла нин ског цен тра са ви ше де-
се ти на хо те ла, ре сто ра на и лук су зних рад њи, са ски ја шким пи ста ма укуп не ду жи не од 
600 ки ло ме та ра и са ски-шко ла ма са пре ко 500 ски ин струк то ра и пла нин ских во ди ча. 
Овај по зна ти пла нин ски цен тар по де љен је на че ти ри, услов но ре че но, се ла, ко ја су 
до би ла име по над мор ској ви си ни на ко јој су сме ште на, и ко ја су по ве за на бес плат-
ни ауто бу си ма и гон до ла ма: Co ur che vel 1850, Co ur che vel 1650 Co ur che vel 
1550 и Co ur che vel 1300. Сва ко од тих ме ста је спе ци фич но по вр сти услу га ко је 
ну ди, као и по про фи лу по се ти о ца ко ји их по се ћу ју. Та ко је нај ве ће и на по пу лар ни-
је ме ђу се ли ма, се ло Co ur che vel 1850, по зна то по сво јој се о ској пи ја ци и по нај ве ћој 
кон цен тра ци ји лук су зних бу ти ка, су ве нир ни ца, рад њи са нај ква ли тет ни јом спорт ском 
опре мом, про дав ни ца за де цу, пар фу ме ри ја,  апо те ка, ко зме тич ких са ло на, ли ков них 
га ле ри ја, дра гу љар ни ца, ви на ри ја, ре сто ра на и ноћ них клу бо ва, а се ло Co ur che vel 
1300 је нај ста ри је на се ље, и у од но су на оста ла на се ља ну ди ти ши ну и мир сво јим 
по се ти о ци ма.
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у ус по ред би са мно гим по зна тим европ ским ски ја ли шти ма, као и 
због још увек не до вољ ног не ис ку ства ло кал ног ста нов ни штва и 
ин сти ту ци ја у про мо ци ји, вр ше њу и очу ва њу евен ту ал них по ме ну-
тих ту ри стич ких по ну да и услу га. Ту су и још увек не раз ре ше ни на 
од го ва ра ју ћи на чин про бле ми не до стат ка сне га на ски ја шким ста-
за ма, као и про бле ми не из гра ђе ног си сте ма па но рам ских и спорт-
ских жи ча ра. Још увек су не ре ше ни и про бле ми у ве зи са ор га ни за-
ци јом и упра вља њем ски ја ли шти ма, про прат ном ин фра струк ту ром 
или из најм љи ва њем и сер ви си ра њем опре ме за ски ја ше,7) а има и 
мно го број них дру гих про бле ма слич не при ро де. Пре ма ре зул та-
ти ма из ве шта ја о „Ин дек су еко ло шких пер фор ман си“, за сно ва-
ном углав ном на ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и пред ста вље ном на 
Свет ском еко ном ском фо ру му у Да во су, у ко јем се по др жа ва ма 
упо ре ђу је ста ње жи вот не сре ди не са по ста вље ним ци ље ви ма у тој 
обла сти, Ср би ја се на шла ме ђу пр вих три де сет др жа ва у све ту.8) То 
пред ста вља ва жну чи ње ни цу  у кон тек сту раз во ја лет њег и зим ског 
ту ри зма уоп ште. Ако би сту ди је из во ди во сти по ка за ле да би раз вој 
пла нин ског ту ри зма мо гао да по мог не укуп ном при вред ном раз во-
ју Зла ти бо ра и др жа ве, над ле жне ин сти ту ци је и по је дин ци за ду же-
ни за про мо ци ју и раз вој пла нин ског ту ри зма мо ра ли би да во де ра-
чу на о то ме да се, у слу ча ју про мо ци је пла нин ског и здрав стве ног 
ту ри зма, ра ди о јед ном ком плек сном про це су ме ња ња жи вот них 
сти ло ва, оби ча ја и ма ни ра по се ти ла ца из ур ба них кра је ва и до ма-
ћи на из ру рал них пре де ла. Др жав не ин сти ту ци је, ло кал не са мо у-
пра ве, прав ни ци, еко но ми сти и струч ња ци за мар ке тинг мо ра ли би 
да об ја сне и при бли же ло кал ном ста нов ни штву иде ју о по тре би 
раз во ја пла нин ског, у слу ча ју Зла ти бо ра по себ но и здрав стве ног 
ту ри зма, и да се укљу че у про цес ин фор ми са ња и обра зо ва ња ло-
кал ног ста нов ни штва у прав цу оства ри ва ња одр жи вог раз во ја у тој 
обла сти. 

У де лу Евро пе у ко јем се Зла ти бор на ла зи, у од но су на су сед-
не пла ни не Та ру и Зла тар, и оста ле пла ни не у окру же њу, ко је се 
7)  Не ка скан ди нав скаи алп ска ски ја ли шта су ре ши ла про блем ни ског пла нин ског ма си ва 

уво де ћи у сво ју по ну ду до дат не атрак ци је као што су halfpipe (ве ли ка по лу цев у сне гу 
на пра вље на за snowboarding), или пре вод и па но рам ско раз гле да ње око ли не си сте мом 
ка бин ских или отво ре них жи ча ра. Пре воз жи ча ра ма, осим што је еко но ми чан вид са-
о бра ћа ја, пре по руч љив је за Зла ти бор и због про бле ма не про ход но сти це ста и пу те ва 
услед ви со ких на ме та сне га у зим ском пе ри о ду.

8) Блиц, Та њуг, „Ср би ја ме ђу еко ло шки здра ви јим зе мља ма“, 28. 01. 2010.г.: Струч ња ци 
из обла сти ге о на у ка и еко ло шких за ко на ин декс др жа ве ран ги ра ли су пре ма де сет ка те-
го ри ја, као што су за га ђе ње ва зду ха, би о ло шка ра зно вр сност и кли мат ске про ме не, као 
и пре ма 25 по ка за те ља пер фор ман си ста ња жи вот не сре ди не у др жа ви.
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као и Зла ти бор, мо гу по хва ли ти из у зет но при влач ним и очу ва ним 
при род ним ле по та ма, Зла ти бор не мо же да по тен ци ра са мо сво је 
при род не ле по те као пред ност у од но су на су сед на и оста ла слич на 
пла нин ска ту ри стич ка ме ста. Али, по сто ји јед на пред ност Зла ти-
бо ра у од но су на њих - то су на уч но и тра ди ци о нал но до ка за ни ле-
ко ви ти при род ни ре сур си – ва здух, биљ ке и во де Зла ти бо ра, као и 
ње гов бла го де тан то по граф ски по ло жај на ко јем се укр шта ва ју кон-
ти нен тал на и ме ди те ран ска кли ма, као и ле по та пеј за жа ко ја пра ви 
ро ман ти чан и жи во пи сан оквир за ту ри стич ку по ну ду и про мо ци ју 
ле ко ви то сти при род них ре сур са тог под руч ја. Зла ти бор, уз сво ју 
по ну ду обје ка та за спорт, за ба ву, од мор и уго сти тељ ство, мо же да 
по тен ци ра као основ ну пред ност у од но су на дру ге пла нин ске цен-
тре пре све га сво је тра ди ци о нал не при зна те и по зна те здрав стве не 
и ре ха би ли та ци о не по тен ци ја ле. За хва љу ју ћи свом на уч но до ка за-
но ле ко ви том ва зду ху, биљ ка ма и во да ма са кал ци јум-кар бо на том, 
као и здрав стве но-ре ха би ли та ци о ном цен тру „Чи го та“, ко га је, као 
ви со ко ква ли тет ну уста но ву при зна ла и Свет ска здрав стве на ор га-
ни за ци ја, као и оста лим слич ним објек ти ма за здра вље, од мор, ре-
ха би ли та ци ју или спорт ске при пре ме, Зла ти бор мо же да по ста не 
сво је вр сна „ма ти ца здра вља“ у ту ри стич кој по ну ди Ср би је, Евро пе 
и све та. 

Са про бле ми ма ко је су има ли по зна ти европ ски пла нин ски 
ту ри стич ки цен три у свом раз во ју од дру ге по ло ви не XIX. ве ка, 
су сре ћу се на кра ју пр ве де це ни је XXI. ве ка и струч ња ци ко ји уче-
ству ју у ства ра њу стра те ги је одр жи вог раз во ја, ве ро ват но из глед не 
ре ги о на ли за ци је Ср би је, и до при но са ту ри зма раз во ју ре ги о на Зла-
ти бор. Ме ђу тим, ти слич ни по сто је ћи про бле ми оста ју у сен ци нај-
ве ћег да на шњег про бле ма у ве зи са раз во јем пла нин ског ту ри зма и 
одр жи вог раз во ја у Ср би ји, а то је да су та се о ска пла нин ска под-
руч ја у пла но ви ма раз во ја др жа ве би ла де це ни ја ма за не ма ри ва на и 
сход но то ме де мо граф ски опу сте ла, та ко да она да нас на ли ку ју на 
„мре жу пен зи о не ра“ чи ји ста нов ни ци су не моћ ни да про из во де и 
омо гу ћа ва ју жи вот бу ду ћим ге не ра ци ја ма на тим под руч ји ма. Је-
дан од ка рак те ри стич них при ме ра за то је не до ста так обје ка та за 
про из вод њу здрав стве но-без бед не хра не у пла нин ским под руч ји ма 
Ср би је, а за ко је већ ве ко ви ма по сто је ве ли ки при род ни по тен ци ја-
ли и ујед но и све ве ће ин те ре со ва ње стра них и до ма ћих по тро ша ча. 

У пла нин ским пре де ли ма Ср би је основ ни про блем за раз вој 
по љо при вред них обје ка та за уз гој ова ца, ко за и дру гих до ма ћих 
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жи во ти ња пред ста вља ми гра ци ја ло кал ног ста нов ни штва у ве ће 
ур ба не цен тре због по тра ге за по слом и обра зо ва њем, а по сле дич-
но то ме про блем пред ста вља и опа да ње зна чај ног бро ја пре жи ва ра, 
та ко да је са мо 10 % ве ћих трав на тих обла сти пла нин ских пре де ла 
у упо тре би, иако ре љеф, фи зич ке, хе миј ске и би о ло шке ка рак те ри-
сти ке зе мљи шта, бо та нич ки са став па шња ка, на вод ња ва ње, кли-
мат ски усло ви и епи де ми о ло шка си ту а ци ја за до во ља ва ју основ-
не усло ве за уз гој ова ца, ко за и дру гих вр ста пре жи ва ра. У овим 
кра је ви ма по кре та ње про це са про из вод ње здра ве хра не и кул ту ре 
уна пре ђе ња пре храм бе них и дру гих жи вот них на ви ка ло кал ног 
ста нов ни штва ујед но би да ло осно ву за ре ша ва ње про бле ма не за-
по сле но сти и по ста ло по кре тач раз во ја мул ти функ ци о нал не по љо-
при вре де.9) Ку по ви на до ма ћих пре храм бе них про из во да и оби ла-
зак атрак тив них ло кал них обје ка та у ко ји ма се про из во де здра ва 
хра на, пи ће, до ма ћи ле ко ви или ко зме тич ки про из во ди, што при-
ка зу ју број ни при ме ри у раз ви је ним др жа ва ма као што су Ве ли ка 
Бри та ни ја, Аустра ли ја, Но ви Зе ланд или Фран цу ска, омо гу ћа ва ју 
без бед ност хра не и жи вот не сре ди не и по ди за ње ни воа еко ло шке 
све сти ста нов ни штва у при род ним и кул тур ним ре сур си ма вр ло 
бо га тим, а у прак си за не ма ре ним и за пу ште ним ру рал ним кра је-
ви ма. Из град њом и одр жа ва њем ова квих до ма ћин ста ва и по се да 
бри га за за шти ту при род не сре ди не пре ва зи шла би фор му обич них 
тек сто ва у школ ским и стру ков ним уџ бе ни ци ма из обла сти по љо-
при вре де, ту ри зма или за шти те при род не сре ди не, по ста ла би пот-
пор ни стуб одр жи во сти еко ном ског и кул тур ног раз во ја и ујед но 
по кре тач раз во ја дру штве не све сти као окви ра про це са ин сти ту ци-
о на ли за ци је у ру рал ним кра је ви ма. 

Уз оп шти ну Ча је ти на, на Зла ти бо ру се вре ме ном кроз исто ри-
ју, као тран зит ни и ту ри стич ки цен тар, уста но ви ло на се ље Во де 
Зла ти бор (са на зи ви ма Кра ље ве во де и Пар ти зан ске во де у про-
шло сти). Због чи ње ни це да је обли жњи град Ужи це већ ур ба но и 
ад ми ни стра тив но сре ди ште ре ги о на, на се ље Во де Зла ти бор ни је 
би ло пред ви ђе но за фор ми ра ње и раз вој као град ско на се ље. Ка ко 
се вре ме ном ово ме сто у про те клих не ко ли ко де це ни ја при вред но 
9) Ко ва че вић Ду шан, Оља ча Сне жа на, До ли ја но вић Жељ ка, Јо ва но вић Жи во та, Ми лић 

Ве сна, Тракториипогонскемашине 2005, Vol. 10, бр. 2, „Упра вља ње при род ним ре-
сур си ма и про из вод ња здрав стве но-без бед не хра не у брд ско-пла нин ским ре ги о ни ма 
Ср би је“, стр. 245-250: Због та кве си ту а ци је, ова трав на та под руч ја по ка зу ју по ре ме ћај 
ди ма нич ке рав но те же и на глу бо та нич ку де гра да ци ју, че сто у прав цу пре о вла ђи ва ња 
не ко ри сних и ток сич них вр ста, гр мља и ни ског др ве ћа. Ово је узро ко ва но не са мо гло-
бал ним кли мат ским про ме на ма и еро зи јом, већ и људ ском и жи во тињ ском де по пу ла-
ци јом, на ро чи то ма лих до ма ћих пре жи ва ра, ова ца и ко за.“ 
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раз ви ја ло и то по граф ски ши ри ло, у мно гим слу ча је ви ма им про ви-
зо ва но и не узи ма ју ћи у об зир па ра ме тре  за ду го роч но ори јен ти са-
ну из град њу јед ног ту ри стич ког на се ља, та ко је до из ра жа ја до шла 
по тре ба да се ње гов на гли и при лич но не план ски ур ба ни стич ки 
раз вој ре гу ли ше и усме ри у прав цу за до во ља ва ња еко ло шких, еко-
ном ских и естет ских стан дар да ње го вих ста нов ни ка, као и све ве-
ћег бро ја ту ри ста. То је ука за ло на оп шту по тре бу да се пра вил-
но уре де и са чу ва ју ње гов про стор и при род ни ре сур си и на не ки 
на чин убла жи ште та на ста ла од но во на ста лих естет ских, ур ба ни-
стич ких и ин фра струк тур них про бле ма. Не са мо у слу ча ју овог на-
се ља, не го и у слу ча ју це ло куп ног раз во ја Зла ти бо ра, од из ним не 
ва жно сти је да се раз ви ју и очу ва ју при о ри тет ни при род ни, кул тур-
ни и при вред ни ка па ци те ти, да се од ре де и при др жа ва ју прин ци пи 
упра вља ња ту ри стич ком де сти на ци јом, до не су и ре гу ли шу ме ре 
за План оп ште ре гу ла ци је и од ре де смер ни це ур ба ни стич ког пла-
ни ра ња, те од ре ди и об ја ви ре ше ње од го ва ра ју ће фор ме јав ног и 
при ват ног вла сни штва, као и јав но-при ват ног парт нер ства. Уз то, у 
скло пу ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра и Зла та ра, ло кал не са мо у пра-
ве ће мо ра ти да ре ше ва жна до дат на пи та ња као што су: естет ско 
ре ше ње и ујед на ча ва ње па ра ме та ра град ње и ин фра струк ту ре стам-
бе них обје ка та, из град ња и по бољ ша ње ква ли те та пу те ва, прав но и 
ур ба ни стич ко ре гу ли са ње пи та ња са о бра ћа ја и пар кин га у ре ги о-
ну, од го ва ра ју ћа кон тро ла пре чи шћа ва ња от пад них во да, ре ша ва ње 
про бле ма ре ци кла же, по бољ ша ње си ту а ци је у обла сти здрав стве не 
за шти те ста нов ни ка и по се ти ла ца, и слич но. Та ко ђе, ло кал не за јед-
ни це мо ра ју да узму уче шћа у про це су успе шног оспо со бља ва ња 
и обра зо ва ња ло кал ног ста нов ни штва о ме ра ма за шти те фи зич ких 
ли ца и при род них, стам бе них и при вред них до ба ра од све уче ста-
ли јих при род них не по го да и по сле ди ца кли мат ских про ме на. Бу ду-
ћи да су по ди за ње еко ло шке све сти и пред у зи ма ње пре вен тив них и 
за штит них ме ра про тив при род них не по го да и по сле ди ца кли мат-
ских про ме на ре ал ност жи вље ња у ХХI. ве ку, у де фи ни са њу ме ра 
за шти те при род не око ли не ну жно је ме ња ти уста ље не жи вот не на-
ви ке и свест ло кал ног ста нов ни штва и обра зо ва ти ста нов ни штво у 
прав цу пред у зи ма ња пре вен тив них ме ра у слу ча ју све уче ста ли јих 
при род них не по го да и по сле ди ца гло бал них кли мат ских про ме на. 
По жељ но је да се, ка ко на др жав ном, та ко и на ло кал ном ни воу, 
чи тав ком плекс ко ји об у хва та ту ри стич ке по тен ци ја ле на од го ва-
ра ју ћи на чин ста ви под по се бан прав ни си стем за шти те. По треб но 
је и под сти ца ти раз вој струч них про је ка та и ис тра жи ва ња о уна-
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пре ђе њу ква ли те та жи во та на свим ни во и ма у том ре ги о ну, али и 
осло ни ти се на ин ту и тив ност и ино ва тив ност ло калн ног ста нов-
ни штва, и та ко им омо гу ћи ти да се ре а ли зу ју у окви ру прав них 
ме ра, ме ра обра зо ва ња, за шти те од еле мен тар них не по го да, јав них 
рас пра ва о ур ба ни стич ком, про стор ном и ре гу ла ци о ном пла ну, у 
под сти ца њу пред у зет ни штва, уче шћа у ра ду ло кал них са мо у пра-
ва, и слич но. Као би тан пред у слов раз во ја по зна тих свет ских и 
европ ских ту ри стич ких цен та ра кроз исто ри ју би ло је до но ше ње 
прав них ме ра ко ји ма је би ла за шти ће на њи хо ва при род на око ли на 
и та ко обез бе ђе на осно ва за њи хов да љи раз вој. Та ко је, на при-
мер, у Аустри ји до ли на De fe reg gen tal, ко ја је из не ка да шњег ру-
дар ског ре ги о на пре тво ре на пр во у тр го вач ки цен тар, а ка сни је у 
ту ри стич ки цен тар за лет њи и зим ски ту ри зам, про гла ше на На ци-
о нал ним пар ком са стро гим пра ви ли ма у ве зи са очу ва њем при ро-
де. У Швај цар ској се та ко ђе мно го по ла же на очу ва ње при род не 
око ли не. За ули це пу не цве ћа по зна тог швај цар ског зи мо ва ли шта 
Zer matt ка рак те ри стич но је бри га за очу ва ње око ли не – не по сто ја-
ње от па да ка на ули ца ма. Швај цар ско зи мо ва ли ште Sa as Fee, ко јег 
Швај цар ци на зи ва ју „Би сер Ал па“, члан је удру же ња ту ри стич ких 
на се ља у ко ји ма је за бра њен про мет во зи ли ма на уну тра шње са-
го ре ва ње (GAST), што је ре зул ти ра ло од су ством бу ке и очу ва њем 
не так ну те при ро де. Успе шна ком би на ци ја еко ном ске про фи та бил-
но сти и очу ва ња ло кал ног и др жав ног кул тур ног иден ти те та ви ди 
се и на при ме ру по пу лар ног ски ја ли шта Cha mo nix у фран цу ском 
де лу алп ског ма си ва, ко је је сво ју пред ност то по граф ске бли зи не 
зим ским ту ри стич ким атрак ци ја ма су сед них др жа ва Швај цар ске 
и Ита ли је до дат но оја ча ло по ну дом сво јих очу ва них аутох то них 
ло кал них му зе ја-ку ћа из ХVIII. ве ка и де се ти не ки ло ме та ра ду гих 
ски ја шких ста за и са вре ме ним жи ча ра.

У слу ча ју по чет ка раз во ја ту ри зма на Зла ти бо ру, са чу ван је 
по да так да је бо га ти са ра јев ски тр го вац Ха џи Ни ко ла Се лак 1750. 
го ди не био по ди гао лет њи ко вац од бо ро вих бр ва на у Во ди ца ма, 
на Зла ти бо ру, као и да су ње гов при мер сле ди ле по ро ди це бо га-
тих ужич ких мар ве них тр го ва ца и оста лих ста нов ни ка ју го за пад не 
Ср би је. У Трговинскомгласнику из 1892. го ди не за бе ле же но је о 
Зла ти бо ру и то да се „чо век чи сто пре по ро ди и осе ћа мно го лак ши 
и ве се ли ји ка да не ко вре ме ту про ве де.”10) Као по че так ор га ни зо-
ва ног зла ти бор ског ту ри зма сма тра се по се та кра ља Алек сан дра 
10) Сне жа на Џе нић,  Златибор–културнаиисторијскабаштинаодпраисториједода

нас,Би бли о те ка „Љу би ша Р. Џе нић“, Ча је ти на, 2009
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Обре но ви ћа Ужи цу 20. ав гу ста 1893. го ди не. За бе ле же но је да је 
краљ био дир нут то плим гор штач ким го сто прим ством за вре ме 
пољ ског руч ка крај из во ра Ку ла ше вац на Зла ти бо ру и да је сле де ће 
го ди не у част кра ље вог до ла ска пред сед ник оп шти не Ча је ти на по-
ди гао на том ме сту че сму, ко ја је би ла пр ви зи да ни обје кат на том 
де лу Зла ти бо ра.11) Истог ле та је обо ле ли син бив шег пред сед ни ка 
На род не скуп шти не Кра ље ви не Ср би је Алек се По по ви ћа оздра вио 
за хва љу ју ћи бо рав ку у уса мље ној чо бан ској ко ли би у Риб ни ци на 
Зла ти бо ру, те је Алек са По по вић сле де ће го ди не у Риб ни ци са гра-
дио ви кен ди цу од бо ро вих бр ва на. Од та да на Зла ти бо ру ни чу ту-
ри стич ка на се ља Риб ни ца, Па ли сад, Кра ље ве Во де и Око. Из ме ђу 
два свет ска ра та ту ри зам је по го то во био раз ви јан на Па ли са ду, где 
су по ди за ни зи да ни и др ве ни лет њи ков ци у сти лу алп ске и ти рол-
ске ар хи тек ту ре. Окру жни ужич ки од бор је 1914. го ди не са гра дио 
и лук су зан хо тел „Кра ље ва во да“ са де пан дан сом „Чи го та“. Пр вих 
по сле рат них го ди на ту је са гра ђе но лет ње зда ње са ба зе ном и свом 
про прат ном опре мом за де цу и од ра сле, те згра да Деч јег од ма ра ли-
шта ко ја је за вр ше на 1934. го ди не. Ка сни је је ло кал ни про та ту са-
гра дио пе ка ру, ре сто ран и др ве не згра де, а та да шњи оби чај град ње 
стам бе них обје ка та у спе ци фич ном др ве ном алп ском и ди нар ском 
сти лу за др жао се на Зла ти бо ру све до да на шњих да на. 

У сми слу по зи тив ног при ме ра у но ви јој ту ри стич кој по ну-
ди и ме диј ској про мо ци ји пла нин ских под руч ја Та ре, Зла ти бо ра 
и Зла та ра, мо же се по ме ну ти из град ња Му зе ја под отво ре ном не-
бом „Ста ро се ло“ у Си ро гој ну на Зла ти бо ру, из град ња ет но-се ла 
Др вен град ре жи се ра Еми ра Ку сту ри це на Ме ћав ни ку у бли зи ни 
ори ги нал не ло кал не же ле знич ке пру ге „Шар ган ска осми ца“ на 
Шар га ну, као и из град ња ет но-на се ља, ло кал ног му зе ја и га ле ри је 
грн чар ских про из во да у се лу Зла ку са на пу ту од Ужи ца пре ма По-
же ги. Ту су и га ле ри ја скулп ту ра од ка ме на Вла ди ми ра Ми тро ви ћа 
у се лу Тр на ва, га ле ри ја скулп ту ра од др ве та Ми ла ди на Ле ки ћа у 
се лу Шљи во ви ца, ли ков на ко ло ни ја-га ле ри ја ака дем ског сли ка ра 
Бо жи да ра Ко ва че ви ћа у се лу Дра гли ца на Бо ро вој Гла ви, те се ло 
Трип ко ва ко је је по зна то по ма на сти ру Руј но у ко јем се на ла зи пр ва 
штам па на књи га у Ср ба „Ру јан ско че тве ро је ван ђе ље“, као и ло кал-
на га ле ри ја-ра ди о ни ца пред ме та од ста кла. При род ни и кул тур ни 
по тен ци ја ли у по ну ди тог кра ја су и бра на Врут ци са је зе ром, из ле-
ти ште Јо ки но вре ло и об но вље на цр ква Све тог Ђор ђа. Па жњу ту-
11) Ibid
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ри ста све ви ше при вла че и во до пад крај се ла Го сти ље, „ко ло ни ја“ 
бе ло гла вих су по ва, ор ло ва и со ко ло ва у ка њо ну ре ке Увац на Зла та-
ру, као и ма на стир Увац, за тим при род но чу до Пот пећ ка пе ћи на на 
нај ви шим пе ћин ским ула зом од пе де сет ме та ра у Ср би ји, ко ји из-
гле да као џи нов ски пор тал у об ли ку пот ко ви це, и Сто пи ћа пе ћи на 
крај се ла Ро жан ство, по зна та по нај ве ћим и нај ду бљим би гре ним 
ка да ма у Ср би ји. Ови ло ка ли те ти из го ди не у го ди ну при вла че све 
ве ћи број стра них и до ма ћих ту ри ста, а по себ но ра ду је чи ње ни ца 
да се, по ред њих, у ре ги о ну Зла ти бо ра на ла зи ве ли ки број ства ра-
ла ца и по бор ни ка из вор не на ив не умет но сти, ло кал них за на тли ја, 
умет ни ка, на уч ни ка, ку ли на ра и при вред ни ка ко ји су у ста њу да на 
ми кро-пла ну обо га те по сто је ћу ту ри стич ку по ну ду, и ко ји ће тек 
би ти от кри ве ни и пред ста вље ни до ма ћих и стра ним по се ти о ци ма 
на од го ва ра ју ћи на чин ка ко вре ме бу де про ла зи ло. У том про це су, 
упо ре до са от кри ва њем и на сту пом ло кал них умет ни ка, за на тли ја 
или ра зних ту ри стич ких атрак ци ја, би ће по треб на аде кват на ко ор-
ди на ци ја ту ри стич ких за јед ни ца за ду же них за про мо ци ју ту ри зма 
са од го ва ра ју ћим при вред ним и по ли тич ким су бјек ти ма у том ре-
ги о ну. Уз аде кват но осми шљен и ко ор ди ни сан кон цепт по ве зи ва-
ња ло кал них зла ти бор ских ту ри стич ких зна ме ни то сти и до га ђа ја, 
са окол ним ту ри стич ким зна ме ни то сти ма и до га ђа ји ма, као што 
су, на при мер, фе сти ва ли тру бе на Зла ти бо ру и у обли жњој Гу чи 
и Ари љу, би ће мо гу ће да чи тав ре ги он, од ло кал них ста нов ни ка и 
ло кал них са мо у пра ва и ту ри стич ких, про свет них и ме ди цин ских 
рад ни ка, до, на рав но, за до вољ них ту ри ста, то ком це ле ка лен дар ске 
го ди не, про фи ти ра од па жљи во осми шље ног и ре а ли зо ва ног по ве-
зи ва ња ори ги нал них при род них и кул тур них ре сур са, зна ме ни то-
сти и до га ђа ја ко је ну ди ре ги он Зла ти бо ра.

МОГУЋНОСТИЗАРАЗВОЈЗДРАВСТВЕНОГТУРИЗМАНА
ЗЛАТИБОРУ

Бо ра вак на Зла ти бо ру, ко ји су мно ги по се ти о ци кроз исто ри-
ју опи си ва ли као „Хра на за ду шу и те ло“, пред ста вља осве же ње 
за ор га ни зам по се ти о ца, без об зи ра да ли га ин те ре су ју по тра га 
за здра вљем, ми ром, од мо ром и ре кре а ци јом или не у о би ча је но 
адре на лин ско-спорт ско и аван ту ри стич ко пут нич ко ис ку ство. Кроз 
исто ри ју са чу ва на, не так ну та и на да ле ко по зна та при род на ле по та, 
омо гу ћи ла је здрав ва здух, хра ну и во ду ста нов ни ци ма и по се ти о-
ци ма Зла ти бо ра, и ујед но овом пла нин ском ле чи ли шту-ва зду шној 
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ба њи омо гу ћи ла зва нич но при знат ста тус под руч ја са ле ко ви тим 
ва зду хом и во дом. У том сми слу, у свр ху из ра жа ва ња ори ги нал но-
сти у сво јој ту ри стич кој по ну ди на вр ло кон ку рент ном до ма ћем и 
свет ском тр жи шту пла нин ског лет њег и зим ског ту ри зма, шан са 
Зла ти бо ра мо же да се про на ђе у кон тек сту екс пан зи је здрав стве-
ног ту ри зма у све ту. За здрав стве ни ту ри зам, од но сно за ту ри зам 
спе ци ја ли зо ван за пре вен ти ву, опе ра тив не за хва те, ре ха би ли та ци-
ју, од мор, ре кре а ци ју, ра зо но ду и по бољ ша ње ста ња ду ха и те ла, 
струч ња ци пред ви ђа ју да ће у ХХI. ве ку об у хва та ти нај ве ће тр жи-
ште у гло бал ној по ну ди услу жних де лат но сти. Про це њу је се да ће 
до по чет ка дру ге де це ни је ХХI. ве ка свет ско тр жи ште ме ди цин ског 
ту ри зма вре де ти око 100 ми ли јар ди до ла ра.12) Због уме ре не кли ме, 
чи стог и су вог ва зду ха, ни ског ва зду шног при ти ска и бо га тог ул-
тра ви о лет ног зра че ња, Зла ти бор је од дав ни на по знат као пла нин-
ска ви со ра ван по год на за од мор, опо ра вак или ле че ње. Од по чет ка 
XX. ве ка Зла ти бор је био по себ но пре по ру чи ван де ци као ме сто за 
од мор и ја ча ње ор га ни зма, а са раз во јем ту ри зма ње го ви при род ни 
по тен ци ја ли су вре ме ном да ље на уч но раз ма тра ни. Сма тра се да је 
по себ но бла го тво ран за де цу, спор ти сте и осо бе са ре спи ра тор ним 
про бле ми ма, кар ди о ва ску лар ним, ме та бо лич ким по ре ме ћа ји ма и 
по ре ме ћа ји ма ди ге стив ног трак та, као и за осо бе са ис цр пље но-
шћу и нер вном пре на прег ну то шћу, ма ло крв но шћу, аст мом или бо-
ле сти штит не жле зде. 

Зва нич но по твр ђе но чи сти и ле ко ви ти при род ни ре сур си Зла-
ти бо ра мо гли би да по ста ну осно ва за раз вој оп штег и спе ци ја ли зо-
ва ног ви да здрав стве не по ну де у скло пу ту ри стич ке по ну де на ње-
му. Ме ђу тим, без од го ва ра ју ће ин сти ту ци о на ли за ци је и план ског 
раз ми шља ња и до но ше ња од го ва ра ју ћих прав них, кул ту ро ло шких, 
еко ло шких и еко ном ских ме ра пла ни ра ња одр жи вог раз во ја овог 
ре ги о на, ста ње очу ва них при род них по тен ци ја ла и по ну да пред-
но сти и по год но сти у овом ре ги о ну би се у слу ча ју не план ског и 
на глог раз во ја мо гли пре тво ри ти у сво ју су прот ност. За то је вр ло 
ва жна ко ор ди ни ра ност свих фак то ра по ну ђе них и ан га жо ва них 
у про це су бу ду ћег раз во ја овог ре ги о на – ло кал них ста нов ни ка 
и ло кал них са мо у пра ва, обра зов них и кул тур но-ор га ни за ци о них 
уста но ва, ту ри ста и ту ри стич ких рад ни ка, ту ри стич ких и еко ло-

12) 2nd Bi en nal Con fe ren ce: Chan ging Pat terns and Use of Le i su re Ti me,St Gal len (In sti tu te for 
Pu blic Ser vi ces and To u rism), In sbruck (Cen ter for To u rism and Ser vi ce Eco no mics), Bol za-
no/Bo zen (EURAC – Euro pean Aca demy), RecoveryandHealth/TheLargestMarketin21st
century, http://ho mes.ti sco ver.com/pro ject/le i su re_fu tu res/pa pers.pdf
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шких за јед ни ца и дру шта ва и во лон те ра, ло кал них и ван-ло кал них 
струч ња ка за по је ди не обла сти дру штве ног раз во ја, до но си те ља 
прав них ме ра за одр жа ва ње и пла ни ра ње раз во ја, при вред ни ка, 
ме ди цин ских рад ни ка, кул тур них по сле ни ка, се ља ка, за на тли ја, 
пред у зет ни ка, ло кал них слу жби за ду же них за кон тро ли са ње ква-
ли те те про из во да или за шти те при род не око ли не, и та ко да ље. То 
је нео п ход но не са мо ра ди за до во ље ња зах те ва мо дер них и зах тев-
них ту ри ста, не го и ра ди уна пре ђе ња ква ли те те жи во та ло кал ног 
ста нов ни штва ко је ту ве ко ви ма жи ви и оп ста је, као и због бу ду ћих 
ге не ра ци ја ко ји ма оно у на след ство оста вља обра зо ва ње, зна ње и 
рад не на ви ке ве за не за ње но функ ци о ни са ње и уна пре ђе ње жи вот-
не сре ди не.

Зла ти бор, са сво јим при род ним и кул тур ним ре сур си ма, си гур-
но ну ди здрав стве ни трет ман и опо ра вак ко ји, уз из у зет но струч не 
ле ка ре и оста ло ме ди цин ско осо бље, мо гу да се по ну де стра ним и 
до ма ћим ту ри сти ма за из ве стан по сто так јеф ти ни је не го у ви со ко-
ра зви је ним др жа ва ма. У том сми слу, јед на од шан си Зла ти бо ра да 
се усто ли чи као свет ски и европ ски пре по зна тљи ва лет ња и зим-
ска ту ри стич ка де сти на ци ја мо гла би да бу де мо гућ ност да се на 
Зла ти бо ру, уз ре дов ну ту ри стич ку лет њу и зим ску по ну ду, по ну де 
и бо нус ту ри стич ки аран жма ни са јеф ти ни јим здрав стве ним услу-
га ма у обла сти сто ма то ло ги је, хи рур ги је, те ра зних вр ста те ра пи ја 
пре вен ти ве и ре ха би ли та ци је, у од но су на здрав стве не услу ге ко је 
ту ри сти мо гу до би ва ти код ку ће. Та ко би, осим од мо ра, ре кре а ци-
је, ски ја ња и дру гих раз ли чи тих спор то ва у раз ли чи тим го ди шњим 
пе ри о ди ма или оби ла ска ло кал них при род них и кул тур них зна ме-
ни то сти, гост ујед но до био мо гућ ност да о истом тро шку до би је и 
од го ва ра ју ћу здрав стве ну услу гу. Та ко би се, уз мо гућ ност да ва ња 
по ре ских олак ши ца ме ди цин ским рад ни ци ма раз ли чи тих усме ре-
ња, сто ма то ло зи ма и спе ци ја ли зо ва ним здрав стве ним уста но ва ма 
са ди јаг но стич ко-ко рек тив но-ре ха би ли та ци о ним-ре кре а ци о ним 
про гра ми ма, и сход но то ме уз мо гућ ност отва ра ња здрав стве них 
и здрав стве но-обра зов них уста но ва, ор ди на ци ја и ме ди цин ских и 
естет ских кли ни ка на јед ном по себ ном ме сту у окви ру це ло куп-
не ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра, отво рио чи тав низ ра зних мо гућ-
но сти за раз вој до дат не уго сти тељ ске, тр го вач ке, га стро ном ске, 
спорт ско-ре кре а ци о не, кул тур но-исто риј ске, обра зов не и оста лих 
вр ста ту ри стич ке по ну де на Зла ти бо ру. Уз то, на Зла ти бо ру, као и 
у пла нин ским цен три ма у су сед ним ре ги о ни ма, по сто ји од ре ђен 
број из во ра тер мал не во де ко ји тре ба да се на уч но ис пи та ју, јер је 
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ва ло ри за ци ја ге о тер мал не енер ги је у свр ху раз во ја ту ри зма и ак ти-
ви ра ња еко ном ских по тен ци ја ла ло кал них ме ста још увек сла ба. 
Зла ти бор та ко ђе већ де це ни ја ма омо гу ћа ва при пре ме вр хун ским 
спор ти сти ма, уз мо гућ но сти за ба вље ње раз ли чи тим спор то ви ма 
ре кре а тив ци ма. На жа лост, још увек ве ли ки про блем пред ста вља 
не до вољ на упу ће ност и усме ре ност ло кал ног ста нов ни штва на чи-
ње ни цу да ће се бањ ски, здрав стве ни и спорт ски ту ри зам раз ви ја-
ти ве ли ком бр зи ном у ХХI. ве ку.13) Та ко ђе, у слу ча ју за жи вља ва ња 
ова кве је дин стве не здрав стве но-ту ри стич ке по ну де у окви ру ре-
дов не ту ри стич ке по ну де, ство рио би се вре ме ном спе ци фи чан по-
во љан ути сак о Зла ти бо ру у јав но сти, а део евен ту ал ног про фи та 
тре ба ло би да се му дро уло жи у даљ ње ин ве сти ци је и обра зо ва ње 
здрав стве ног и ту ри стич ког бу ду ћег ка дра, у обра зо ва ње ло кал ног 
под млат ка уоп ште, као и у очу ва ње и раз вој при род них ре сур са 
ко ји упра во и пред ста вља ју по год ност и атрак тив ност за стра не и 
до ма ће по се ти о це. 

КОНКРЕТНИПОЗИТИВНИПОТЕЗИ
ЛОКАЛНИХТУРИСТИЧКИХРАДНИКА

Из ве сно је да ће, на по чет ку XXI. ве ка, два спе ци фич на по те за 
ло кал не јав не упра ве из Ужи ца би ти вр ло ефек тив на за при вла че ње 
ту ри ста на под руч је зла ти бор ског ре ги о на. Пр ви по тез је ве зан за 
за јед нич ки по ду хват Ту ри стич ке ор га ни за ци је „Ужи це“ и Пла ни-
нар ског клу ба „Руј но“ – по ве зи ва ње Зла ти бо ра и ет но се ла-му зе ја 
грн ча ри је Зла ку са, Мо кре Го ре, Ка ди ња че, Је ло ве го ре и ка њо на 
ре ке Дер вен те ком плек сом мар ки ра них пла ни нар ских ста за ду гач-
ких 200 ки ло ме та ра, ко је во де кроз кра јо ли ке не так ну те при ро де, 
на ме ње не за из лет ни ке, пе ша ке, ре кре а тив це, би ци кли сте, ја ха че и 
спор ти сте. Ова та ко зва на ужич ка „еко-ту ри стич ка тран свер за ла“ 
да ти ће под сти цај раз во ју се о ског ту ри зма и пра те ћих де лат но сти, 
јер је сва ки од кра ко ва овог ори ги нал ног ком плек са ста за тра си ран 
та ко да ће ту ри сти мо ћи на пу ту, у се ли ма кроз ко ја про ла зе, да обе-
ду ју ло кал не спе ци ја ли те те, да пре но ће, ку пе ло кал не пре храм бе не 

13) Tra vel Daily News, “What trends will emer ge over the next 30 years of tra vel?”, Fri day, No-
vem ber 06, 2009, www.tra vel dailynews.com/: “По во дом 30-го ди шњи це осни ва ња World
Travel Market, не ки од нај ви ших свет ских ту ри стич ких зва нич ни ка су об ја ви ли сво је 
прог но зе о ни зу трен до ва ко ји ће би ти до ми нант ни кроз три де сет го ди на, као што су: 
под вод ни ту ри зам, пор табл хо те ли, сме штај у при ват ним ку ћа ма ло ка ла ца, спорт ски 
ту ри зам, аутен ти чан лук суз, као и оса мо ста љи ва ње ма њих сег ме на та тр жи шта, што ће 
про у зро ко ва ти суп тил на при ла го ђа ва ња по тре ба ма ту ри ста и раз вој но вих, раз ли чи тих 
ви до ва ту ри зма.”
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про из во де, из нај ме ко ње за ја ха ње, опре му за пла ни на ре ње или да 
ку пе ло кал не су ве ни ре од при род них ма те ри ја ла. По себ но се у по-
ну ди та квих ло кал них су ве ни ра ис ти чу руч но ра ђе ни џем пе ри и 
на да ле ко по зна то „зла ку ско“ грн чар ско по су ђе, руч но на пра вље но 
од спе ци фич не ме ша ви не ка ме на кал ци та и гли не, за ко ју се твр-
ди да ло кал ним је ли ма да је по се бан окус. Осим што се овај ту ри-
стич ки кон цепт укла па у про мо ци ју трен да здра вог жи во та и да је 
ту ри сти ма мо гућ ност да се опро ба ју у шет њи, пла ни на ре њу, ре-
кре а тив ном ја ха њу ра сних гр ла и по ни ко њи ћа за де цу, ски ја шким 
спор то ви ма, па до бран ском је дре њу (paragliding), адре на лин ском 
пла нин ском или обич ном би ци кли зму за ре кре а ци ју, он ту ри сти ма 
из ур ба них под руч ја пру жа нов и не по но вљив до жи вљај упо зна ва-
ња бо га тог биљ ног и жи во тињ ског све та и при род них и кул тур них 
ло кал них зна ме ни то сти и оби ча ја зла ти бор ско-ужич ког кра ја.14) 

Дру ги ва жан по тез ло кал не јав не упра ве из Ужи ца се од но-
си на оспо со бља ва ње вој ног аеро дро ма По ни кве за по тре бе ту ри-
зма, при вре де и по љо при вре де. Овај аеро дром има 3, 2 ки ло ме тра 
ду гач ку пи сту и због од су ства ма гле мо же да има око 250 лет них 
да на у го ди ни. У сту ди ји об ја вље ној у окви ру европ ског про јек та 
RA IRD, аеро дром По ни кве би ци вил ним са о бра ћа јем на пе то го ди-
шњем ни воу бе ле жио у по чет ку око 3, 7 ми ли о на евра мањ ка, али 
би ре ги о ну до но сио и до пет, шест пу та ве ћи при ход. По треб но је 
до бро про це ни ти ко јом ди на ми ком и на ка кав на чин ће се аеро дром 
оспо со бља ва ти за ци вил ни са о бра ћај, јер је ва зду шни са о бра ћај 
нај ску пљи вид са о бра ћа ја, та ко да евен ту ал ни при ход од отва ра ња 
овог аеро дро ма за ви си од ра ста БДП, спо ра зу ма о отво ре ном не бу, 
о про це ни ло кал них са мо у пра ва и сту ди ја из во ди во сти о бро ју пут-
ни ка, као и од од го ва ра ју ћих прав них ме ра за ње го ву ре гу ла ци ју.15) 
У пра вље њу ова кве сту ди је из ве ди во сти, као и у дру гим еле мен ти-
ма пла ни ра ња и из во ђе ња про це са до при но са ту ри зма и оста лих 
при вред них ак тив но сти раз во ју Зла ти бо ра, мо ра ју се ан га жо ва ти 
ло кал ни и дру ги струч ња ци из од го ва ра ју ћих при пад них обла сти 
ко ји ће мо ћи ко рект но да при до не су ства ра њу ду го роч не до би ти за 
ло кал но ста нов ни штво и оста ле су бјек те из вед бе раз вој ног пре о-
бра жа ја ту ри зма и це ло куп не при вре де Зла ти бо ра

14) Вла ди мир Ло ја ни ца, „Пе шач ким ста за ма спа ја ју Зла ти бор и Мо кру Го ру“, Блиц, 
02.09.2009.г.

15) Бран ко Пе јо вић, „Аеро дром По ни кве по но во на уз ле ти шту“, Политика, 24.09.2009.г., 
та ко ђе ви де ти Та ња Спа ле вић, „Ли ва да ни је пи ста“, Вечерњеновости, 28.11.2009.г. 
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Осим од го ва ра ју ће ути ли та ри за ци је при род них и при вред-
них ре сур са ре ги о на у зла ти бор ској ло кал ној ту ри стич кој по ну ди, 
у вре ме ну све при сут ни је сег мен та ци је тр жи шта, зах тев но сти ту-
ри ста-по тро ша ча и кон ку рент но сти у свр ху по ве ћа не днев не по-
тро шње у ту ри стич кој по ну ди, ту ри сти ма је у све ту до ступ на и 
ра зно вр сна и бо га та ван пан си он ска по ну да. У зи мо ва ли шти ма у 
Швед ској, Швај цар ској, Ита ли ји, Фран цу ској, Не мач кој и Аустри-
ји сме штај ни објек ти са са у ном и ка ми ном за ту ри сте обич но су 
ин спи ри са ни тра ди ци о нал ним пла нин ским сти лом гра ђе ви нар-
ства. Ту ри сти уз ски ја ње че сто има ју мо гућ ност да се ба ве ра зним 
вр ста ма спор то ва и да ужи ва ју у спе ци фич ним вр ста ма ло кал них 
fitnessи wellness про гра ма и да ужи ва ју у ра зно вр сној ван пан си он-
ској по ну ди.16)   

У скло пу ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра за чи та ву го ди ну по-
треб но је раз ви ја ти и до дат не спе ци фич но сти ту ри стич ке по ну де 
у лет њем и зим ском пе ри о ду. У скло пу зим ске ту ри стич ке по ну де 
16) Ста нов ни ци свет ски по зна тов зи мо ва ли шта Kitzbühel у аустриј ском де лу Ти ро ла, по-

но се се чи ње ни цом да не ки ло кал ни хо те ли да ти ра ју још од XV. и XVI. ве ка. Ово ме-
сто је из не ка да шњег пла нин ског ру дар ског цен тра вре ме ном пре тва ра ло сво је ло кал не 
двор це и ку ће у spa од ма ра ли шта и хо те ле. Не ки хо те ли су са чу ва ли шарм аrtnouveau 
де ко ра ци је или де ко ра ци је тра ди ци о нал них ло вач ких пла нин ских ку ћа, али су ти тра-
ди ци о нал ни стам бе ни објек ти опре мље ни нај са вре ме ни јим тех но ло шким по ма га ли ма 
и при ла го ђе ни са вре ме ним ту ри сти ма раз ли чи тих про фи ла. По се ти о ци ко ји од се да ју 
у тра ди ци о нал но бес пре кор но чи стим и очу ва ним ло кал ним тра ди ци о нал ним и мо-
дер ним хо те ла мо гу да по пи ју пи ће у ле де ном igloo (“iglu”) се лу, да се ку па ју и за ба-
вља ју у ло кал ним ба зе ни ма и во де ним то бо га ни ма, или да у сло бод но вре ме ужи ва ју 
у трет ма ни ма од ле ко ви тог биљ ног бла та са обли жњег бр да Lut zen berg. У Швед ској се 
ту ри сти ма уз ски ја ње на ло кал ним ста за ма ну ди ку па ње у ве ли ким др ве ним бу ра ди ма, 
оби ла сци ме ста на са о ни ца ма ко је ву ку со бо ви, ко њи или пси, као и во жња мо тор ним 
ски ја ма. Уз оста ле по год но сти фран цу ска и швај цар ска алп ска ски ја ли шта ну де ве че ре 
у гле чер ским ре сто ра ни ма на вр ху пла нин ског ма си ва, на кон че га сле ди спу шта ње ски-
ја ма до обли жњих на се ља уз све тлост ба кљи, во жња коњ ским са о ни ца ма или ко чи ја ма 
од ски ја ли шта до пре но ћи шта уз ча шу ку ва ног ви на или ноћ ни па ра глај динг и ски ја ње. 
На дру гом кра ју све та, у Ја па ну, ту ри стич ка ме ста у пла нин ским ком плек си ма Na ga no 
и Hok ka i do пру жа ју не за бо рав ну мо гућ ност по се ти о ци ма да се на кон да на про ве де ног 
на сне гу ку па ју у хо тел ским отво ре ним то плим тер мал ним из во ри ма у сне гу (onsen) 
или у са вр ше но чи стим ло кал ним за тво ре ним јав ним тер мал ним ку па ти ли ма  (osento), 
а у лет њим ме се ци ма у ре дов ну ту ри стич ку по ну ду укљу че ни су ја ха ње, во жња ба ло-
ном, оби ла сци ло кал них хра мо ва, и мно ге дру ге ту ри стич ке атрак ци је. Мно ги Ја пан ци 
у по тра зи за од мо ром од ла зе у тра ди ци о нал не ја пан ске ryokan и onsenхо те ле, а ме ђу 
њи ма у та квим хо те ли ма обич но и по зна ти ја пан ски умет ни ци про на ла зе ин спи ра ци ју 
и по тре бан мир и ти ши ну за ства ра ње сво јих де ла. Ја пан ски пи сац Ka wa ba ta Yasu na ri, 
до бит ник Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, био је сме стио рад њу свог ро ма на Снежна
земља (Yukinokuni) у је дан пла нин скиonsen хо тел у ме сту Yuza wa у по кра ји ни Ni i ga-
ta. На кон филм ске екра ни за ци је тог ро ма на, те из град ње же ле знич ке пру ге за бр зи воз 
shinkansenод по чет ка се дам де се тих го ди на ХХ. Ве ка, чи та во то пла нин ско под руч је 
до жи ве ло је еко ном ски про спе ри тет. У Евро пи су у про шло сти и не ки не мач ки пи-
сци, као Gottfried Kel ler или Ru dolf Bin ding, до при но си ли про мо ци ји ути ска у јав но сти 
(image) швај цар ских и не мач ких ре ги ја у сво јим де ли ма (Hil de gard Bin der Johnson, “Ge-
o graphy in Ger man Lit te ra tu re”, TheGermanQuarterly,Vol. 24, No. 4 (Nov., 1951), p. 230)  
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то под ра зу ме ва не са мо по ну ду чи сте и сре ђе не ло кал не пла нин ске 
ар хи тек ту ре и ин фра струк ту ре и аутох то них ло кал них га стро ном-
ских спе ци ја ли те та, не го и бри жљи во ор га ни зо ван рад ски ја ли шта 
и кли за ли шта, лак при ступ њи ма, као и брз при ступ ски ја ша вр-
хо ви ма ски ја ли шта. По треб но је обез бе ди ти и до бар из бор шко ла 
ски ја ња, раз ли чи тих ски-сер ви са, као и тр го ви на за про да ју и из да-
ва ње спорт ске опре ме. По жељ но је да се про прат на кул тур на, уго-
сти тељ ска, спорт ска и ре кре а ци о на по ну да обо га ти и по се ти о ци ма 
ла ко до ступ ним при сту пом са вре ме ним ин фор ма ци о ним и те ле ко-
му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма. У ски ја ли шној се зо ни за то до бар 
при мер пред ста вља по ста вља ње Internet стра ни ца, као и ин тер ак-
тив них кар ти у ски ја ли шти ма, са свим по треб ним ин фор ма ци ја ма 
за по се ти о це на пи са ним на ва жним свет ским је зи ци ма. 

Од из ним не ва жно сти су до бро ре ше на ор га ни за ци ја и ин фра-
струк ту ра ски ја ли шта, до бра ор га ни за ци ја са о бра ћај них ве за и 
обез бе ђи ва ње ла ког при сту па де жур ним ме ди цин ским аму бу лан-
та ма и оста лим вр ста ма здрав стве но-ре кре а ци о них и welness уста-
но ва у бли зи ни ски ја ли шта. Не ка европ ска ски ја ли шта ну де сво јим 
го сти ма бес пла тан пре воз елек трич ним ауто бу си ма или еко ло шки 
ис пла тљи вим во зо ви ма за пре воз ски ја ша са јед не од ред ни це на 
дру гу. У Швај цар ској во зо ви се ко ри сте не са мо уну тар ски ја ли-
шта, не го се, у свр ху очу ва ња при ро де или са мог ту ри стич ког оби-
ла ска,  над зем ним и под зем ним во зо ви ма ла ко сти же од јед ног до 
дру гог ски ја ли шта у тој др жа ви, као и у су сед ним др жа ва ма. По-
себ но је по зна та во зна ли ни ја TheGlacierExpress, ко ја спа ја ски-
ја ли ште St. Mo ritz са ски ја ли штем Zer matt во жњом по мо сто ви ма, 
ви ја дук ти ма и ту не ли ма кроз пре ле пе пла нин ске пре де ле. У Ср-
би ји, уз ис ти ца ње по тре бе оса вре ме њи ва ња же ле зни це и оста ле 
са о бра ћај не ин фра струк ту ре, до бро је ис так ну ти и при ме ре већ 
по сто је ћих успе шних ту ри стич ких пот про је ка та као што су ру те 
во зо ва „Ро ман ти ка“ и „Шар ган ска осми ца“ ко је по ка зу ју да се и 
на при ме ру ути ли за ци је тра ди ци је мо же ис ка за ти ори ги нал ност 
ло кал не ту ри стич ке по ну де. Ме ђу тим, оса вре ме ње на, естет ски 
осми шље на, чи ста и удоб на пре во зна сред ства и мо дер ни, еко ло-
шки и еко ном ски ис пла ни ра ни и осми шље ни ауто-пу те ви и дру ге 
вр сте са о бра ћај ни ца је дан су од нај ва жни јих пред у сло ва успе шног 
оства ри ва ња иоле озбиљ ног ту ри стич ког кон цеп та у ре ги о ну Зла-
ти бор. 

По жељ но је, по угле ду на мно ге свет ске ту ри стич ке цен тре, 
у бу дућ но сти за мно го број не ту ри сте и у са мом на се љу Во де Зла-
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ти бор на пра ви ти не ку вр сту му зе ја или слич не обра зов но-за бав не 
атрак тив не уста но ве. Та уста но ва би, по ред ку по ви не хра не, пи ћа 
и су ве ни ра и за бав них са др жа ја ко је ту ри сти оба вља ју у на се љу 
Во де Зла ти бор, омо гу ћи ла ту ри сти ма да се по се том та квој јед ној 
ин сти ту ци ји упо зна ју и са кул тур но-исто риј ским са др жа ји ма зла-
ти бор ског под руч ја. Та ква уста но ва, или ком плекс уста но ва, мо гла 
би да обо га ти ло кал ну ту ри стич ку по ну ду у све по се ће ни јем ту ри-
стич ком на се љу Во де Зла ти бор и да до при не се про мо ци ји ту ри зма, 
и ујед но раз во ју чи та вог ре ги о на, уз услов да бу де пред ста вље на 
та ко да сво јим те мат ским при сту пом не пред ста вља кон ку рен ци-
ју већ по сто је ћем ет но-се лу и му зе ју „Ста ро се ло“ у Си ро гој ну, 
ет но-се лу на Ме ћав ни ку у Мо крој Го ри, ет но-се лу у Зла ку си или 
сли кар ској ко ло ни ји Ко ва че вић на Бо ро вој Гла ви. У та квој вр сти 
му зе ја до из ра жа ја би мо гла да до ђе тра ди ци о нал на кре а тив ност 
ло кал них др во де ља ца и ка ме но ре за ца, грн ча ра, пле ти ља, сли ка ра 
или ку ли на ра, и уоп ште ра зних ло кал них умет ни ка, за на тли ја, на-
уч ни ка и по зна ва ла ца ло кал не кул ту ре, исто ри је, ет но ло ги је и ан-
тро по ло ги је. 

ПРОМОЦИЈА„ЗДРАВОГНАЧИНАЖИВОТА“
УТУРИСТИЧКОЈПОНУДИ

На да на шњем вр ло кон ку рент ном ту ри стич ком тр жи шту у 
скло пу бо га те ра зно вр сне ван пан си он ске по ну де, по жељ но је ра-
ди ти на про мо ци ји здра вог на чи на жи во та на Зла ти бо ру. По жељ-
но је и на бо љи на чин про мо ви са ти ку ли нар ске спе ци ја ли те те и 
оби ча је овог кра ја, као што су зла ти бор ско-ужич ка „ком плет ле пи-
ња“, оби чај ну ђе ња го ста слат ким од бо ров ни ца и шум ских ја го-
да, сје нич ким си ром, хељ до пи том, па при ком у па вла ци и го ве ђом 
пр шу том са ви со рав ни Зла та ра, чу ве ном пр шу том из Мач ка та, ча-
је ви ма, ли ке ри ма и ра ки ја ма од ра зних вр ста во ћа и би ља са Зла-
ти бо ра и Зла та ра, по сла сти ца ма од ма ли на из Ари ља и око ли не, 
као и про мо ци ју оби ча ја по слу жи ва ња је ла и пи ћа у ори ги нал ним 
до ма ћим др ве ним или грн ча риј ским по су да ма из Зла ку се и оста-
лих ужич ких, зла ти бор ских и зла тар ских се ла.17) По треб но је да се 
ови ори ги нал ни спе ци ја ли те ти што пре де фи ни шу и озва ни че као 
хра на са за шти ће ним ге о граф ским по ре клом. Уз да ва ње ви ше па-
17) У не ким европ ским алп ским хо те ли ма иchaletсме шта ји ма го сте у со би ма до че ка бо-

ца са шам шањ цем, до ма ћи чај, ли кер или ви но, и упа ко ва ни тра ди ци о нал ни слат киш 
ко ји је ти пи чан за од ре ђе но ло кал но под руч је. У ре сто ра ни ма крај ски ја ли шта ну де се 
ло кал ни спе ци ја ли те ти уз ку ва но ви но, као на при мер, у Сло ве ни ји ло кал на “jo ta” (ки-
се ло зе ље и па суљ).
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жње про мо ви са њу би ци кли зма, уз про мо ци ју и без бед но сних ме ра 
ко је пра те овај и оста ле спор то ве, за тим па ра глај дин га, ја ха ња и 
оста лих атрак тив них спор то ва, по жељ но би би ло ор га ни зо ва ти и 
на од го ва ра ју ћи на чин ме диј ски про мо ви са ти оби ла ске зла ти бор-
ских за ни мљи во сти кроз по зна те и не по зна те зла ти бор ске пре де ле 
раз ли чи тим вр ста ма ауто мо би ла и би ци кли ма или зи ми сањ ка ма, 
ко чи ја ма, за пре га ма или мо тор ним ски ја ма. Ту ри сти би мо гли и 
да от кри ју би се ре цр кве не ар хи тек ту ре и јед не од нај зна чај ни јих 
цен та ра про све ти тељ ског ра да и пи сме но сти на овим про сто ри ма, 
ма на сти ре Увац и Ду бра ва, као и ма на стир Руј но на пу ту из ме ђу 
Зла ти бо ра и Та ре, у ко јем је у ХVI. ве ку би ла и јед на од пр вих 
штам па ри ја у Ср би ји. Спе ци фич ним и ме ђу со бом ра зно вр сним 
сти лом ар хи тек ту ре од ли ку ју се и цр кве Све тог Пе тра и Па вла, цр-
ква Све тих Апо сто ла, те цр кве у Бе лој Ре ци, Ја бла ни ци, До бро-
се ли ци, Трип ко ву, Ча је ти ни и Мач ка ту.18) Од из ним не је ва жно сти 
за раз вој ту ри зма на Зла ти бо ру да се све ло кал не зна ме ни то сти и 
оби ча ји, кул тур но-исто риј ски објек ти и при род не, спорт ске и ре-
кре а ци о не атрак ци је при бли же и пре до че стра ним и до ма ћим ту-
ри сти ма од го ва ра ју ћим нат пи си ма на са мом ме сту на ра зним је-
зи ци ма, као и штам па њем и прак тич ним до ста вља њем бро шу ра, 
ма па и про спе ка та по се ти о ци ма Зла ти бо ра, на ко ји ма су на ра зним 
је зи ци ма опи са ни и об ја шње ни про прат ним исто ри јат ло кал них 
зна ме ни то сти, до га ђа ји, ма ни ри и оби ча ји тог кра ја.

По жељ но би би ло да се вр ло из ве сна фи нан сиј ска до бит у бу-
дућ но сти, оства ре на успе шним пре та ка њем ова квог мул ти ди сци-
пли нар ног ту ри стич ког кон цеп та у ствар ност, упо тре би не са мо за 
крат ко роч ну до бит по је ди на ца ко ји уче ству ју у ње го вом пла ни ра-
њу и из вр ша ва њу, не го и са све шћу о ду го роч ној до бро би ти и на-
сле ђу бу ду ћим ге не ра ци ја ма у чи та вом ре ги о ну и ши рој дру штве-
ној за јед ни ци. У том сми слу ко ри ште њем кре а тив ног и рад ног 
по тен ци ја ла ло кал ног ста нов ни штва сма њи ли би се не за по сле ност 
и исе ља ва ње ста нов ни штва у ур ба не цен тре, раз ви ла да ље кул ту ра 
пред у зет ни штва и под стак ну ла вла сти та про из вод ња ко јом би се 
обо га тио са др жај услу жних де лат но сти са овог под руч ја. Уз то, па-
жљи вим пла ни ра њем и ни зом прав них, еко ном ских и обра зов них 
ме ра и ини ци ја ти ва би ло би омо гу ће но да се део оства ре не фи нан-
сиј ске до би ти од раз во ја ту ри зма и оста лих гра на при вре де по је ди-
нач но и ор га ни зо ва но ула же у обра зо ва ње мла дих љу ди у обла сти 
ту ри зма, мар ке тин га, спор та, по љо при вре де, ме ди ци не, фар ма ци-
18) Сне жа на Џе нић, Златибор–културнаиисторијскабаштинаодпраисториједода

нас, Ча је ти на, 2009 



- 270 -

ДОПРИНОСТУРИЗМАРАЗВОЈУРЕГИОНАЗЛАТИБОРСањаШуљагић

је, шу мар ства, ра зних вр ста за нат ства и оста лих обла сти ко је по-
ма жу да љи раз вој при вре де. Све то би омо гу ћи ло бо ље усло ве за 
жи вот и рад бу ду ћим ге не ра ци ја ма ко је жи ве и ра де на Зла ти бо ру, 
а ти ме ујед но и ве ћи сте пен за до вољ ства њи хо вих стра них и до ма-
ћих го сти ју бо рав ком на Зла ти бо ру.
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SanjaSuljagic
CONTRIBUTIONOFTOURISMTODEVELOPMENTOFTHE

REGIONOFZLATIBOR
Summary

Objectiveof this text isfindingtheanswerto thequesti
onas tohowtoproperlyuseand implementgreatnatu
ral,culturalandeconomiccapacitiesofthemountainous
plateauZlatibor forpurposeofproviding its substantial
development.Another objective of the text is tomake a
comparison between regional development of Zlatibor
andsomeotherregionsinEuropewithsimilargeoclima
ticcharacteristicsandcapacitiesforsubstantialcultural
and economic development and in linewith that to find
appropriatepointersandproposalsforprovidingastable
andsustainabledevelopmentoftheregionofZlatiborin
future.Inthefirstpartofthetext,authorgaveahistori
cal preview of successful development of certainAlpine
mountaintouristcenters,citingconcretetouristmarketing
moves thathadprovided it. In the latterpartof the text
authoranalyzed ecological, politicaland economic seg
mentsofcontemporarytouristtradeandserviceindustry
marketandcitedconcretelegal,organizationandinstitu
tionalpointers fordevelopmentof tourism, inparticular
healthtourisminZlatiborandneighbouringtouristdesti
nationZlatar,andinlinewithit,fordevelopmentofwhole
economyinthisregion.
Key Words: mountain tourism, health tourism, regional
development, marketing in tourism, local selfgovern
ments,spatialplan,naturalandculturalresources,regio
naldevelopment
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