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Предговор

Регионална развојна агенција Златибор из Ужица и Удружење Независни биро за 
развој из Градачца започели су у јулу 2011. године имплементацију пројекта Развој 
типичних производа у североисточној Босни и Херцеговини и Златиборском округу 
у Србији. Пројекат се финансира средствима Европске уније у оквиру Програма 
прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина. Укупна вредност износи  
211.420,25 ЕУР, а Пројекат траје до фебруара 2013. године. Општи циљ Пројекта 
је заштита типичних производа у североисточној Босни и Златиборском округу у 
Србији у складу са европским стандардима и њихова шира комерцијализација. 

Ова публикација припремљена је на основу Извештаја о истраживању и анализи 
типичних производа које су  спроведене у североисточној Босни и Херцеговини и 
Златиборском округу у Србији током прве фазе Пројекта. Публикација је полазна 
основа за наредне активности које ће резултирати бољом тржишном позицијом 
типичних производа у ширем региону, оснаживањем локалног идентитета и 
оживљавањем руралних области.  

Предуслов за тржишну валоризацију и даљи развој типичних производа је 
успостављање перманентне сарадње  свих актера на тржишту. Због тога РРА Златибор 
и Независни биро за развој своје активности усмеравају на сарадњу са свим 
актерима чије улоге су од суштинског значаја за поменуте процесе:

•	 јавне организације и  институције (на локалном, регионалном и националном 
нивоу)

•	 невладине организације и друге институције које имају капацитет да воде 
развојне пројекте и покрећу заједничке развојне  иницијативе 

•	 специјализоване организације и институције  спремне да активно учествују у 
промоцији, производњи и заштити типичних производа

•	 произвођачи типичних производа са територије прекограничних подручја 

Током 20 месеци трајања Пројекта предвиђена је реализација следећих група 
активности: 

1. идентификација типичних производа и кључних заинтересованих страна које 
могу да подрже развој типичних производа, односно истраживање, анализа, 
организација скупова за стручну јавност, произвођаче и остале кључне актере 
ради усаглашавања ставова и припреме адекватног извештаја

2. верификација анализе кроз одржавање округлих столова и јавних презентација 
на којима ће се разматрати резултати истраживања и дефинисати закључци 
и препоруке за даљи развој типичних производа. Интегрисан извештај о 
резулатима истраживања у суседним прекограничним регијама садржаваће 
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листу идентификованих типичних производа, њихов кратак опис, као и 
детаљну анализу производа који су препознати као производи са највећим 
потенцијалом за развој у смислу повећања продаје и пласмана на друга 
тржишта

3. подршка произвођачима кроз едукацију, повезивање са креаторима политика, 
организација студијског путовања у Херцеговину ради презентације примера 
добре праксе, подизања капацитета и повезивање са произвођачима из 
других региона. У циљу подизања свести о значају заштите и стандардизације 
производње, биће припремљен водич за даљи развој шест најперспективнијих 
типичних производа

4. у свим фазама Пројекта промотивне активности су усмерене на повећање 
видљивости традиционалних производа две прекограничне регије. На 
завршној конференцији на Златибору, на којој ће бити представљени остварени 
резултати Пројекта, организоваће се изложба 30 одабраних произвођача за 
које ће бити дизајниран и одштампан промотивни материјал.

Очекује се да ће након реализације предвиђених активности бити постигнути 
следећи резултати:

1. валоризовани типични производа из североисточне БиХ и Златиборског округа 
и идентификоване кључне заинтересоване стране  за њихов развој 

2. усаглашени заједнички циљеви кључних актера развоја типичних производа 

3. унапређени капацитети институција које раде на заштити и развоју типичних 
производа и произвођача типичних производа

4. типични производи промовисани и њихова препознатљивост повећана у 
ширем региону

Босна и Херцеговина и Србија су богате земље – природне лепоте, здрава и 
укусна храна, занимљива традиција, различите религије, клима, људи. Развој 
типичних прехрамбених и занатских производа из ове две земље представља 
велики потенцијал за раст и развој малих и средњих предузећа и развој туризма. 
Валоризовање локалних традиционалних  производа је развојна шанса и један 
од добрих алата за промоцију локалних заједница, јер отвара нове могућности 
за економски развој, доприноси оживљавању производње традиционалних  
производа, а тиме повећава конкурентност и могућност за пласирање ових 
производа на нова тржишта.

Хвала свима који су учествовали у до сада реализованим активностима и  својом 
подршком дали значајан допринос у припреми ове публикације.  

Славко Лукић
Директор РРА Златибор  
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1  Увод

Производња хране је веома напредовала у последњих пола века. Велики број 
производа који су имали своје утемељење у традиционалној производњи, 
прилагођен је индустријским захтевима у погледу величине серије, стандардизације 
квалитета и уједначавања укуса, независно од места производње. Међутим, 
савремени потрошачи суочени са глобализацијом и унификацијом производа 
и укуса, све више желе да конзумирају храну која долази са одређеног подручја, 
желе већу разноврсност и теже да упознају део културне традиције у производњи 
и спремању хране одређеног подручја, земље и региона. Данас су у свету веома 
цењени и тражени типични производи са одређених географских подручја у 
чији састав улазе сировине карактеристичне за територију са које потичу, који се 
припремају на специфичан начин и носе специфичан квалитет. Потрошачи широм 
света препознају и желе да конзумирају швајцарски сир, француско вино, руски 
кавијар, индијски кари, мексички чили, јапански саке итд. Међутим, интерес за 
повећаним профитом створио је и многобројне сурогате таквих производа. Због 
тога се јавља потреба за њиховом заштитом, како би потрошач био сигуран да 
купује храну која има  гарантован квалитет и познато порекло. У последње време 
све је више типичних производа који улазе у процедуру заштите, чиме се са 
једне стране додатно промовишу и штите од злоупотреба, а са друге стране шаљу 
купцима јасну поруку о квалитету и својој специфичности условљеној географским 
пореклом. 

Управо из тих разлога и политика Европске уније у односу на пољопривреду, значајно 
је променила свој фокус. Успостављен је нови систем подршке развоју типичних 
производа, са посебним акцентом на имплементацију стратегија руралног развоја 
и унапређење система заштите и стандардизације ових производа, с циљем да се 
подстакне разноврсна пољопривредна производња.

На нивоу Европске уније већ су успостављене, а у протеклих неколико година 
у Босни и Херцеговини и у Републици Србији све већа пажња се поклања 
процедурама за заштиту типичних производа кроз систем заштите ознакама 
географског порекла, изворности и гарантовано традиционалних специјалитета 
хране. На тај начин жели се постићи повећање тржишне вредности производа, 
чиме се стварају могућности за развој појединих подручја, креирање идентитета 
и препознатљивости појединих регија. 

Међутим, производња типичних традиционалних производа, како у Босни и 
Херцеговини, тако и у Србији, сусреће се са  низом потешкоћа. То се пре свега 
односи на обезбеђивање довољне количине производа који  треба да задовоље 
одређене критеријуме у погледу квалитета и јединственог визуелног идентитета 
који ће им обезбедити препознатљивост на тржишту. Са друге стране, један 
од најважнијих захтева у ланцу производње и пласмана хране је осигурање 
здравствене исправности и безбедности, што је у тесној вези са осигурањем 
здравствене исправности свих сировина у комплетном ланцу производње. 

Производња типичних производа  такође треба да буде усклађена са законском 
регулативом у смислу поштовања низа обавезних стандарда, јер је у интересу  
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произвођача хране  да обезбеде висок степен здравствене сигурности производа 
и испуне захтеве потрошача за квалитетном храном. Успешни произвођачи хране 
настоје да унапреде целокупан систем у прехрамбеном ланцу, чиме добијају   
поверење, креирају сигурност и препознатљив квалитет, а што је најважније, 
стварају код потрошача осећај да је храна коју конзумирају безбедна, здрава и 
квалитетна.  Здравствена исправност  хране и географско порекло почињу на 
пољопривредном земљишту, на плантажама и фармама. Произвођачи, било да се 
баве производњом, прерадом или увозом хране, морају успоставити механизме  
који обезбеђују да се све сировине и храна могу пратити кроз ланац производње 
и дистрибуције, како би се успоставио систем  контроле производње и пласмана  
производа одређених препознатљивих својстава, а према захтевима и потребама 
потрошача.

2  КараКтеристиКе                   
     ЗлатиборсКог оКрУга

2.1. Положај

Златиборски округ заузима југозападни део 
Републике Србије и обухвата површину од 
6.140 км2, што чини 6,9% укупне површине 
Србије. Административно највећи округ, 
састоји се од десет локалних самоуправа: 
Бајина Башта, Косјерић, Ужице, Пожега, 
Чајетина, Ариље, Прибој, Нова Варош, 
Пријепоље и Сјеница и има око 380 
насељених места.1

Златиборски округ је са севера ограничен 
планинама Маљеном и Повленом, са југа 
реком Увцем, са истока висовима Овчаром 
и Кабларом и са запада реком Дрином. 
Налази се на тромеђи Републике Србије, 
Републике Црне Горе и Федерације 
Босне и Херцеговине (Републике Српске). 
Административно, Златиборски округ 
се на северу граничи са Мачванским и 
Колубарским, на истоку са Моравичким, а 
на југоистоку са Рашким округом. 

1)  Стратегија социо - економског развоја Златиборске области 2011-2015 
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2.2. Рељеф 

Према карактеристикама и конфигурацији тла, Округ припада брдско-планинском 
подручју у коме шуме и шумско земљиште чине 42% површине, а пољопривредне 
површине 51% укупне продуктивне површине. Од већих природно-географских 
целина издвајају се планине и висоравни. По значају и атрактивности издвајају се 
планине Златибор, Тара и Златар, као и Пештерска висораван. 

Златиборски округ је богат шумама и по њиховој површини налази се на првом 
месту у Србији, са 0,70 hа по становнику, што је изнад европског просека. Шуме 
овог Региона богате су шумским плодовима (јагоде, купине, боровнице, дрењине, 
печурке и друго) и лековитим биљем, a истовремено су и станиште  за многобројну 
ниску и високу дивљач. Шуме у овој области представљају такође и станиште 
многих птичијих врста, а вероватно најзначајнија међу њима је белоглави суп, чија 
колонија у Специјалном резервату природе Увац представља највеће станиште 
белоглавог супа на територији Европе. 

Рељеф Златиборске области потпуно се издиже од севера ка југу.  Од ваљевских 
планина на северу, идући ка југу, налази се низ котлина: Косјерићка, Лужничка и 
Пожешка. Јужно од ових котлина почињу старовлашке планине које представљају 
низ површи различитих висина (Мачкатска, Златиборска, Поникве) и пружају се 
до планине Таре и преко ње. Површ Поникве прелази у Тару. На југу Мачкатске 
површи почиње Златибор, на који се надовезује Муртеница па Златар, а даље ка 
југоистоку настављају се Јавор, Чемерно и Мучањ.

Цео крај је испресецана клисурастим и кањонским долинама, чинећи тако низ 
мањих висоравни са којих се уздижу планински масиви Златибора, Таре, Муртенице 
и Златара, који припадају динарским планинама. Равница скоро да нема, а оне које 
се налазе у речним долинима заправо и нису равнице у правом смислу, јер прелазе 
висину од 200м.

2.3. Клима 

Клима овог подручја је претежно умерено-континентална и одликују је хладне 
зиме и блага лета, са дугим и благим прелазним годишњим добима. Ово је, пре 
свега, карактеристично за делове области ниже надморске висине, до 1.000м, док 
је за више планине карактеристична субалпска клима са прохладним летима и 
оштрим зимама. У котлинама и речним долинама јављају се одређене климатске 
специфичности, па није реткост да у тим подручјима температура буде нижа него 
на ободу. 

Читава област је под утицајем ваздушних струјања са запада, па је због тога богатија 
падавинама од источног дела Србије и вeликоморавске долине. Посредством 
котлина осећа се веома слаб утицај медитеранске климе, што преко топлих јужних 
ветрова утиче на нагло топљење снега у пролеће или на појаву суше у току лета.
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Изнад овог подручја, на великим висинама, долази до сударања  и прожимања 
ваздушних маса које долазе са Карпата и Медитерана. Средња годишња 
температура области изоси 7,9°С. Најхладнији месеци су децембар, јануар и 
фебруар, а најтоплији су јул и август. Изражено је струјање ваздуха, али су олујни 
ветрови ретка појава.

2.4. Водни ресурси

Сви водотокови Златиборског округа припадају црноморском сливу, 
а западноморавском и дринском хидролошком рејону. Од већих река, 
западноморавском рејону припадају Рзав, Скрапеж, Ђетиња и Моравица са 
притокама, а дринском Дрина, Бистрица, Увац и Лим са притокама. За реке овог 
краја карактеристично је да су планинске, брзе и богате водом.  Водотокови 
река Дрине, Увца и Лима представљају велики хидроенергетски потенцијал који 
још није у потпуности искоришћен.  Анализом је утврђено да је на Дрини могуће 
подићи неколико хидроцентрала. На Увцу су подигнуте три хидроцентрале, чијом 
изградњом су створена и три вештачка језера: Увачко, Златарско и Радоињско, 
тако да Увац данас практично и не постоји.

Природних језера на подручју Златиборског округа нема, али има 8 вештачких: 
Врутци на Ђетињи, Перућац на Дрини, Заовинско језеро на Тари, Рибничко језеро 
на реци Црни Рзав, већ поменуто Увачко, Златарско и Радоињско језеро на реци 
Увац и Потпећко језеро на Лиму.

Фото: Урош Савић
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2.5. Становништво  

Према попису из 2002. године овај Округ насељава 313.396 становника, што чини 
4% укупног броја становника Републике Србије. Густина насељености овог подручја 
је 52ст/км², што је испод републичког просека. У односу на претходни попис број 
становника овог подручја смањен је за 5,75%, а тај тренд се наставља и даље, 
судећи по прелиминарним резултатима пописа из октобра 2011. године по којима 
Златиборски округ насељава 284.929 становника. У Ужицу, где је до сада бележен 
константан пораст, број становника смањен је за 2,7%, а и у осталих 9 општина 
непрестано се смањује и то највише у Чајетини, Косјерићу и Бајиној Башти. Подаци 
су још поразнији у руралним подручјима, нарочито ако се узме у обзир и тренд 
старења становниоштва. Због тога је веома важно подстицати традиционалну 
производњу и оживљавати и развијати рурална подручја како би се ублажили 
негативни миграцијски трендови. 

2.6. Пољопривредна производња

Пољопривредна производња развијена је у складу са природним одликама 
Златиборског округа, али је, у односу на могућности, ипак недовољно развијена. 
Највише је заступљено воћарство (шљива, јабука и јагодичасто воће), сточарство 
(говедарство и овчарство) и ратарство (кромпир).

Најразвијеније делатности у агроиндустрији су: прерада воћа замрзавањем, 
кланична индустрија, прерада меса и производња сувомеснатих производа, 
производња млека и млечних производа, ракија са заштићеним географским 
пореклом, лековитог биља и шумских плодова, а постоје капацитети и за производњу 
сокова, воћних сирупа, џемова, мармелада, компота и прерађевина од поврћа.

Пољопривредно земљиште обухвата 340.101ha површине подручја. Од тога, 
ораничне површине чине 21%, воћњаци  6%, ливаде 30% и пашњаци 43%. Највећу 
површину под воћњацима има општина Пожега (3.672 ha), затим Ариље (3.473 ha) 
и Бајина Башта (3.059 ha). Остале општине бележе и до 50% мању површину под 
воћњацима у односу на водеће општине. Најмању површину под воћњацима има 
Нова Варош (свега 730 ha).
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3  тиПични (традиционални)                                                                                
П  ПроиЗводи ЗлатиборсКог   
     оКрУга

У последње две деценије типични производи постали су област интересовања 
многих интердисциплинарних стручњака, главна тема значајних међународних 
панела, оквир који је регулисан конвенцијама, препорукама и законима на 
различитим нивоима, кључна реч великог броја научних радова и главна активност 
многих пројеката.

Типични производи директно су повезани са гео-климатским карактеристикама 
области, базирани су на локалним ресурсима, материјалним и нематеријалним, 
који се не могу репродуковати изван тог јединственог контекста. Ови производи  као 
израз краја из којег потичу представљају једну од највидљивијих манифестација 
локалног идентитета, како за оне који живе у том подручју, тако и за оне ван њега. 

Златиборски округ надалеко је познат по јединственом наслеђу, особеној култури 
и обичајима, народном градитељству. Природне карактеристике и начин живота  
становништва које се у великој мери  бави пољопривредом условили су да је овај 
крај  веома богат разноврсним  прехрамбеним и гастрономским производима, који 
су познати и тражени и ван ове територије. Тренд који указује на све већу склоност 
потрошача ка традиционалним производима и жељу да кроз традиционалну храну 
доживе историју и културу одређеног подручја, не питајући за цену,  препознат је 
као могућност за мале и средње произвођаче. Зато је посебно  важно препознати 
захтеве тржишта, стварати нове пословне могућности и пласман традиционалних 
производа увести у регуларне економске токове, чиме се  ствара потенцијал за 
повећање прихода и генерисање запослености кроз обезбеђивање веће цене на 
тржишту. Узимајући у обзир и чињеницу да је Златиборски округ један о четири 
туристичка центра у Србији, јасно је да туризам и плански развој традиционалне 
производње представљају велики потенцијал за будући развој читаве територије. 

Последњих година и у Републици Србији је препознат значај типичних производа. 
Да би се ова производња оснажила и адекватно искористила, направљени су први 
кораци у промени законског оквира, креирању дугорочних стратегија, оснивању 
нових организација  као и у развоју низа програма и пројеката. У складу са ЕУ 
принципима, планиран развој традицоналних производа захтева чврсту сарадњу 
између свих актера ланца вредности и има за циљ подстицање производње 
стандардизованог квалитета, бригу за човекову околину, повећање сигурности и 
здравствене безбедности хране, очување традиције  као и оживљавање руралних 
средина које су у свим стратешким документима пропознате као приоритети. 
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3.1. Методологија 
У званичним документима, а нарочито у пракси, под термином типичан производ 
најчешће се подразумева производ карактеристичан за одређену територију, који 
је уједно традиционални или аутохтони, иако он може бити и иновативан, модеран, 
аутентичан производ. Основни критеријум за селекцију производа у оквиру овог 
Пројекта била је традиционалност, тако да су сви наведени производи, било да 
је реч о пољопривредним производима, прерађевинама од воћа и поврћа или 
занатским производима, у исто време и типични и традиционални, односно ова 
два термина су коришћена су као синоними.

Током истраживања типичних производа Златиборског округа примењен је 
интердисциплинарни приступ који је подразумевао коришћење методологија 
различитих научних дисциплина попут агрономије, агро-економије, туризма, 
етнологије, антропологије и менаџмента наслеђа. У периоду од септембра до 
децемра 2011. године спроведено је истраживање тренутног стања кроз неколико 
фаза. Први ниво истраживања обухватао је преглед и увид у стручну литературу, 
релевантна документа, резултате претходних истраживања и пројеката. Други 
сегмент било је анкетно истраживање у коме су, са једне стране, учестовали 
кључни актери, односно институције и организације које утичу на развој типичних 
традиционалних производа (представници локалних самоуправа, туристичких 
организација, музеја, стручних служби, националних и регионалних институција, 
организација сектора цивилног друштва и др.), а са друге стране произвођачи 
и удружења произвођача. Исти актери били су учесници на две одржане 
радионице. Последња фаза подразумевала је експертску анализу и дефинисање 
критеријума за селекцију производа који, кроз призму механизама за заштиту и 
степен тренутног развоја,  имају највише потенцијала за даљи раст. Разматрајући 
припремљене извештаје на одржаним округлим столовима,  експерти из Босне и 
Србије дефинисали су  препоруке за даљи развој типичних производа, узимајући 
у обзир економску исплативост, одрживост, очување животне средине, извозне 
могућности итд. 

3.2. Мапирање и инвентар типичних 
производа Златиборског округа 

ИНВЕНТАР  ТИПИЧНИХ  /  ТРАДИЦИОНАЛНИХ  ПРОИЗВОДА  ЗЛАТИБОРСКОГ  ОКРУГА

П О Љ О П Р И В Р Е Д Н И  П Р О И З В О Д И

Месо и производи од меса Производи од млека Воће и  производи 
од воћа Ракије

1.  Говеђа (Ужичка) пршута
2.  Ужичка свињска пршута
3.  Ужичка сланина
4.  Ужичка (Златиборска) кобасица
5.  Стеља
6.  Суџук
7.  Сјеничко јагње

  8. Ужички (Златиборски)
 кајмак

9. Златарски сир
10. Сјенички сир
11. Посни бели сир
12. Паприка у павлаци
13. Стапано млеко

14. Малина
15. Јабука
16. Шљива
17. Суве шљиве
18. Слатко 
19. Сита

(јабуков пекмез)
20. Водњика

21. Шљивовица
 (мека и препеченица)

22. Малиновача
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Мед Шумски плодови, лековито биље и печурке Остали производи

23. Мед 24. Шумски плодови
25. Лековито биље и печурке

26. Хељда
27. Кромпир
28. Риба 
(пастрмка)

ГА С Т Р О Н О М С К И  П Р О И З В О Д И

Пите Комплет лепиња Цицвара Проја

29. Пита гужвара
30. Натируша
31. Хељдопита
32. Ражљевак
33. Мантије

34.  Комплет лепиња 35. Цицвара 36. Проја

37. Ћешке/Бунгур 38. Качамак 39. Свадбарски 
купус 40. Салашњаци

С Т А Р И  З А Н А Т И

41. Керамика (грнчарски производи) 42. Каце и бачве 
(качарски производи)

43. Текстил (ткачки 
производи)

44. Плетенина 
(плетиљски 
производи)

45. Вуна (вуновлачарски производи)

3.3. Пољопривредни производи

3.3.1. Производи од меса

Златиборски округ је надалеко познат по укусним и квалитетним производима од 
меса. Сточарство, као веома битна пољопривредна грана за овај крај има одличне 
потенцијале за развој. Добар предуслов је то што од 340.101 ha пољопривредног 
земљишта, 43%  чине пашњаци изузетне нутритивне вредности, а 30% ливаде 
које представљају сировинску базу за исхрану стоке.  Поред изузетних природних 
услова, у овом крају постоји и богато традиционално искуство у припреми 
производа од меса. У селима Златиборског округа стока се још увек узгаја на 
традиционалан начин. То доприноси  да производи од меса из Златиборског 
округа буду препознати од стране потрошача као укусни и квалитетни. Потражња 
за њима увек постоји, тако да постоји и стални подстицај произвођачима да 
развијају и повећавају производњу, истовремено одржавајући квалитет на који је 
тржиште навикло и који очекује.  Од месних прерађевина најпознатији сувомеснати 
производи су: ужичка говеђа пршута, ужичка свињска пршута, ужичка сланина, 
сјенички суџук, ужичка (Златиборска) кобасица и стеља који су и уврштени у 
инвентар традиционалних производа.

Јагњеће печење је посебан деликатес Златиборског округа, а сјеничко јагње је 
најпознатије.  У оквиру Пројекта реформе пољопривреде у транзицији, Министарство 
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пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, реализује подпројекат 
„Заштита производа са географским пореклом – едукација произвођача о значају 
заштите локалних производа”. Циљ овог пројекта је заштита географског порекла 
и подстицање производње Сјеничког јагњета и Сјеничког сира.  До сада је урађен 
општи део елабората, узорци се анализирају на београдском Институту за хигијену 
и технологију меса, а у цео процес су укључени бројни одгајивачи и две кланице 
окупљени у удружењу „Сјеничко јагње”, које ће и бити овлашћени корисник ознаке.  

3.3.2. Млечни производи

У Златиборском округу постоји дуга традиција производње млека и млечних 
производа који због богатства пашњака различитим травама имају специфичан 
укус и арому који су препознатљиви за овај крај. Према производњи млека, 
Златиборски округ заузима друго место у Републици Србији, са остварених готово 
122 милиона литара у 2010. години. Овим обимом производње, Златиборски 
округ је обезбедио учешће у укупној републичкој производњи млека од 8,2%. 
Више од половине домаћинстава карактерише тзв. сваштарска производња. Као 
најзначајнији готови млечни производи издвајају се сир и кајмак. Ови производи 
се пласирају на локалном тржишту путем млечних пијаца, пријатеља, познаника 
или сталних накупаца чиме се, према проценама, утроши 50% произведеног млека. 
Преосталих 50% остаје у домаћинствима за сопствене потребе.

Најпознатији млечни производи са територије Златиборског округа су: ужички 
кајмак (у последње време све више је у употреби термин Златиборски кајмак), 
посни бели сир, Златарски сир, сјенички сир и паприке у павлаци. Током 
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истраживања откривено је да се у селима око Прибоја прави и тзв. „стапано млеко“ 
које је најсличније кефиру, као и „димљени кајмак“ који због изузетне ароме и 
укуса  достиже цену од 20 еура по килограму. 

3.3.3. Воће 

Златиборски округ је од давнина познат по производњи јабука и шљива, нарочито 
Лимска долина. Постоје веома добри географски и људски потенцијали за 
производњу воћа, нарочито шљива, јабука и јагодичастог воћа (малина, боровница) 
који су недовољно искоришћени. Воћарство је веома важна грана пољопривреде 
помоћу које се може задржати становништво у сеоском подручју, јер бављење 
овим послом доноси  могућност да се остваре солидни приходи домаћинства. 
Потенцијали Златиборског округа, као туристички орјентисаног региона су добре 
могућности за подизање засада аутохтоних сорти јабука, шљива, крушака,  где би 
се воће гајило као органско, а засади би такође могли послужити као туристичка 
атракција.

Малина, јабука и шљива су три најчешће воћне врсте које се овде узгајају.  У 2009. 
години у Златиборском округу произведено је 25.810 t малине, што представља 
скоро трећину укупне производње у Србији. Ова област има највеће површине 
под засадима малине, највеће капацитете за замрзавање малине  и постављен 
светски рекорд у оствареним просечним приносима (44.763 kg/ha), тако да малина 
представља и најпрофитабилнију врсту воћа. Највише малина се производи у 
општини Ариље и малина из овог краја је уствари и позната под именом Ариљска 
малина. Регистрована је у Заводу за интелектуалну својину као производ са 
заштићеним географским пореклом. Ариље је и центар за производњу јабука, јер 
скоро две трећине укупног броја стабала и три четвртине производње Округа долази 
из ове општине. Интензивне комерцијалне технологије у производњи резултују 
високим приносима по стаблу, међу највишим у Србији. Град Ужице има око 300 ha 
воћњака под јабукама, али већином у оквиру малих вртних парцела. Од аутохтоних 
сорти јабуке у Златиборском крају се производи ракија, ракија медовача, јабуково 
сирће, сита (течни пекмез) и сушена јабука, а у новије време и чипс од јабука. 
Аутохтоне сорте које се најчешће гаје су Будимка, Колачара, Сенабија, Петровача, 
Крстовача, Шуматовка, Зеленика, Зејтинка, док се од савременијих гаје Ајдаред, 
Granny Smith, Златни делишес, Црвени делишес, Гала и Бребурн....

Златиборски округ се препознаје и идентификује са шљивом као националном 
воћком и симболом српског села, а шљива је по броју стабала и површинама 
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најраспрострањенија воћна врста у Округу. Међутим, без прецизнијег регистра 
локалитета где се поједине сорте шљиве гаје, као и специфичности производа 
у односу на остала подручја (квалитет плода, одређене ароме или присуство 
суве материје, принос и сл.) није могуће наставити њен развој. С обзиром на то 
да је производња великим делом екстензивна, потребно је доста учинити на 
побољшању агротехничких мера заштите и неге којима би се унапредио и квалитет 
шљиве, а затим осмислити финалне производе како би се увећала додата вредност 
на тржишту. Подизање нових засада је било подржано од неколико општина 
Златиборског округа, дајући резултате у Пријепољу, Прибоју и у Новој Вароши, где 
се повећавају површине и број воћњака.

3.3.4. Производи од воћа

Од воћа се прави велики број секундарних производа попут сушеног воћа, сокова, 
слатка, ликера, компота, џемова и пекмеза, живих џемова. На територији Нове 
Вароши, Прибоја, Пријепоља и Сјенице  прави се посебна врста течног џема од 
јабука тзв. сита. За производе од воћа у Златиборском округу користе се шљиве, 
јабуке и малине, као и шумско воће.

Сува шљива је традиција Златиборског краја. Сушење шљива се обавља у 
домаћој радиности и у индустријским сушарама. Последњих година, са појавом 
аутоматских уређаја за вађење коштица,  акценат се све више ставља на сушење 
шљива без коштица јер се оне, осим као готов производ за јело, користе и као 
полупроизвод намењен даљој преради. Сува шљива без коштице користи се при 
производњи великог асортимана производа као што су: воћни производи (пекмез, 
мармелада, џем), пасте, затим разни аперитиви са вином, ракијом, коњаком, разни 
надеви... Поред осталог има огромну примену и у кондиторској индустрији за 
добијање разних слаткиша. У нашој воћарској пракси ови производи имају значајну 
перспективу као извозни артикал који због квалитета полазне сировине може бити 
веома конкурентан. У последње време шљива се прерађује лиофилизацијом. Овим 
поступком се чувају скоро све хранљиве материје, укус, боја и мирис. Суве шљиве 
се највише извозе на руско тржиште и тржиште Европске уније.

Слатко је типичан српски специјалитет. У Златиборском округу који је познат као 
воћарски крај, слатко се дуги низ година производи као део домаће радиности. 
Најчешће врсте воћа које се користе за кување слатког су: шумске јагоде, шљиве, 
дуње, вишње, трешње, малине, купине, боровнице. У зависности од врсте воћа 
од које се прави слатко, постоје мале варијације у процесу припреме. Овај 
производ представља део обичајне праксе у Златиборском округу, јер церемонија 
гостопримства често започиње са слатким и чашом воде. Служи се у малим 
чинијама уз чашу свеже воде. Као део традиционалне домаће радиности слатко 
се припрема за потребе домаћинства док је организована производња за тржиште 
мање присутна. Данас се слатко продаје  и на пијацама у туристичким центрима
Златиборског округа, као врста сувенира. 
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Потенцијал за производњу слатка огледа се у организованој производњи кроз 
удружење жена и  ангажовање незапослених жена.

водњика је домаћи напитак који подиже имунитет организма. Овај напитак је 
препун витамина, а у данашње време је готово заборављен, нарочито у урбаним 
крајевима. Према традиционалној рецептури, водњика се припрема од више врста 
различитог воћа - дивље јабуке, крушке такише, шипурак, клека, глогиње, дрењине, 
трњине. Када водњика сазри, она је ароматична, „рези”, кисело слаткастог укуса, 
освежавајућа и права ризница витамина, биљних киселина, опорих материја и 
других лековитих својстава из дивљег и непрсканог воћа. Водњика се углавном 
припрема за личне потребе, али је у последње време присутна и на манифестацијама 
локалног карактера (Пршутијада, Ракијада итд.). Ове године је на Сајму етно хране 
и пића у Београду, предузеће Ужички дукат представило овај стари традиционални 
производ. Према интересовању посетилаца сајма и постигнутом успеху овог 
ужичког произвођача, може се закључити да би унапређење технолошког поступка 
за флаширање водњике и интензивна промоција могли да помогну да овај производ 
заузме значајније место у  туристичкој  понуди Златиборског округа. 

3.3.5. Воћне ракије 

Воћне ракије су карактеристичне за читаву територију Србије, а нарочито за 
Златиборски округ. Од воћних ракија у овом крају најпопуларнија је шљивовица, 
препеченица, затим нановача, клековача (препеченица у коју су додати плодови 
клеке), линцура, виљамовка, медовача, јабуковача и нарочито популарна у 
последње време, малиновача.

Шљивовица је национално пиће у Србији и око 70% приноса шљиве (просечно 
424.300 тона годишње) одлази на њену производњу. После прве дестилације добија 
се тзв. „мека“ ракија, а после друге дестилације „препеченица“ или „љута“ која је 
и посебан специјалитет овог подручја. Мека ракија се користи за кување  „вруће 

Фото: Марко Миловановић
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ракије“, а препеченица као пиће и као база за производњу других врста ракије 
- нановача, клековача, траварица, медовача… У Златиборском округу постоји 
више успешних предузећа која се баве производњом ракија, од којих неке имају 
заштићено географско порекло и нашле су пут и на страна тржишта: РБ Глобал, 
Металфлекс, Сретен Гудурић, Златна долина, ТИМ Пилица, Дестилерија Зарић ....

Од релативно нових врста воћних ракија интересантна је малиновача, цењена 
и релативно ретка јер је за њено прављење потребна велика количина воћа и 
специфичан начин производње. За разлику од ликера од истог воћа, није слатка. 
Сервира се као аперитив. У последње време се све више користи као састојак 
различитих освежавајућих коктела.

3.3.6. Мед 

Производња меда у Златиборском округу има 
дугу традицију. Мед са овог подручја је одличног 
квалитета јер је произведен у природном 
амбијенту брдско-планинског подручја које је 
очувано од индустријског загађења. Највише 
се производи ливадски, шумски и багремов 
мед који се све више меша са сувим воћем 
и орасима и продаје на тржишту у мањим 
паковањима (за потребе хотелско-
туристичке индустрије). Производња меда 
се у ужичком крају креће од 200 – 250.000 
кг годишње, што чини око 6 % производње 
у Србији. Поред меда производе се и други 
пчеларски производи (прополис, поленов 
прах, пчелињи млеч, восак) који у мешавини са 
медом представљају препарате на бази меда 
који имају широку примену у јачању имуног 
система. Развоју пчеларства у Златиборском округу доприносе општинска удржења 
пчелара преко којих се врши едукација пчелара и прате савремени трендови у 
овој области. Проблем са којим се сусрећу пчелари је интензивна заштита биљних 
врста са пестицидима и хербицидима због чега страдају пчеле, а преживеле уносе 
отровне материје у кошнице. Зато су препоруке усмерене на органску производњу 
меда, односно организацију пчелињака на таквим локацијама, где на удаљености 
од 5 километара нема штетних материја. С обзиром на то да данас преовлађују мали 
произвођачи, у даљем развоју неопходно је да пчелари повећају број пчелињих 
друштава на 150 како би постали робни произвођачи.

3.3.7. Шумски плодови, лековито биље и печурке 

На територији Златиборског округа, као еколошки очуваном подручју, све већа 
пажња се поклања сакупљању и гајењу лековитог биља и сакупљању шумских 
плодова. Највише се откупљују и прерађују шумске печурке (вргањ, благва, 
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лисичарка, сунчаница, смрчак, боровњача, рујница, буковача, пухара, ливадски 
шампињон и др.), које се као полупроизвод (сушене, замрзнуте, саламурене) извозе 
на страна тржишта. Поред печурака, врши се откуп шумских плодова (клека, 
шипурак, боровница, шумска јагода, шумска купина и друго некултивисано воће), 
који се прерађују, класирају, суше, дубоко замрзавају, бланширају и пласирају на 
тржиште Италије, Аустрије, Немачке и Пољске. По наруџбини купца производи се 
извозе и у свежем стању. У шумским расадницима гаји се више врста лековитих 
биљака на огледним и плантажним пољима (боквица, нана, кантарион, линцура, 
хајдучка трава, црни слез, селен, жалфија, лаванда, ангелика, оригано, мајчина 
душица, веремовка, босиљак, невен, ива, кичица, подубица, одољен, коприва, 
селен), за које постоји растућа тражња, како на домаћем, тако и страном тржишту. 
Златиборске шуме су такође веома богате шумским воћем: јагодом, малином, 
купином, боровницом.

3.3.8. Кромпир

Ужички крај познат је по обимној производњи КромпИрА изузетног квалитета. 
Производња кромпира достиже 100.000 t годишње, што представља 10% од укупно 
произведене количине у Србији. Последњих неколико година врши се стално 
осавремењавање новим сортама. Идеални су земљишни и климатски услови 
за робну производњу како семенског тако и меркантилног кромпира, изузетног 
квалитета. Висок ниво годишње производње намеће потребу за изградњу нових 
прерађивачких капацитета. 

3.3.9. Хељда

 У златиборском крају хељдА се традиционално гаји и користи као здрава, лековита 
али и хлебна биљка. За хељду се каже да је краљица планина. У последње време 
потражња за њом је све већа због њених прехрамбених, али и лековитих својстава, 
па њен узгој представља велики потенцијал.  Хељда се  сврстава у житарице, иако 
је ботанички гледано, она зељасто поврће. За разлику од већине зељастих биљака 
она има хранљиве семенке и зато је сврставају међу житарице. Осим за исхрану, 
хељда се користи и у друге сврхе. Љуспице хељде, које представљају заштитни део 
зрна хељде које се љуштењем одваја од јестивог дела, користе се, у комбинацији 
са сушеним лековитим биљем, као пуњење у производњи јастука и душека. Хељда 
је захвална биљка јер успева на различитим земљиштима. Највише се гаји на 
територији општине Нова Варош, а најевећи произвођач је Јекослав Пурић који 
поседује 2 ha органски узгајане хељде. Процес сазревања траје отприлике три 
месеца, тако да је хељда врло погодна као предусев, јер брзим растом помаже у 
сузбијању корова. Хељда има једну врло занимљиву особину коју нема ниједна 
друга житарица. На зељастој стабљици развија се и до 2.000 мирисних, белих, 
ружичастих и црвених цветова, сложених у гроздасте цвасти, врло богате нектаром, 
па их радо посећују пчеле. Цветови се развијају неуједначено тако да време 
цветања траје и до тридесет дана. Стога напреднији пољопривредници користе 
ту природну симбиозу пчела и хељде двојако: довозе кошнице пчела и повећавају 
принос хељде максималном оплодњом, која понекад може бити и до 50% већа од 
оне без помоћи пчела.
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3.3.10. Производња и прерада рибе

Последњих година у Златиборском округу значајно се развија производња 
рИбе. Изграђено је више рибњака за гајење, пре свега калифорнијске пастрмке. 
Највише рибњака налази се у општинама Ариље, Бајина Башта и граду Ужицу. 
Годишња производња свеже рибе на овој територији износи од 1.200 до 1.500 
тона. Поред пастрмке, производи се и млађ, а производња у рибњацима се све 
више модернизује (уводи се течни кисеоник, врши се конфекционирање рибе, 
филетирање, димљење, савремено паковање), а све у циљу задовољења захтева 
страног тржишта, на које се значајан део производње извози.

3.4. Гастрономски производи

Гастрономска култура и традиција су неодвојиви део културног наслеђа. Намирнице 
које се користе у исхрани, навике и обичаји везани за припрему хране и понашање  
за трпезом део су наслеђа једне заједнице и преносе се са генерације на генерацију. 
Индустријализација и глобализација нанеле су велику, а у неким случајевима и 
ненадокнадиву штету овом делу културе, па се многи традиционални производи и 
начин њихове припреме губе и полако падају у заборав. 
Златиборски крај, захваљујући свом специфичном положају, клими и природним 
богатствима, баштини велики број традиционалних гастрономских производа од 
којих су многи јединствени и праве се само на овом подручју. Многи се и данас 
праве и конзумирају на исти начин као некада, али постоје и они који су скоро 
заборављени, а које би пре свега због квалитета и аутентичности, требало сачувати 
за генерације које долазе.

комплет лепиња је најпознатији локални специјалитет ужичког краја. То је 
један од најомиљенијих локалних специјалитета који се налази у понуди готово 
свих угоститељских објеката у Златиборском округу, а многи ресторани ван овог

Фото: Марко Миловановић
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краја имају је на јеловнику. Чувена пекара Шуљага  је у Заводу за интелектуалну 
својину заштитила назив комплет лепиња и годинама је важила  за место где се 
може појести најбоља „лепиња са све”. Данас такву репутацију има низ ресторана 
и објеката брзе хране у ужичком крају – Blue moon, Кафана код Зоре на Боровој 
Глави, ресторан Ћира....

пита је једно од старих јела које се и данас често спрема и врло радо једе. 
Припрема се на разне начине и од различитих намирница, а напознатије су: 
гужвара, гибаница, хељдопита, ражљевак, натируша, мантије и тек су понеке од 
њих добиле стално место на јеловнику ресторана и гастрономске понуде. Постоје 
значајне специфичности у припреми овог јела на појединим локалитетима и 
разлике у надеву, облику и техници слагања кора. Овој вештини давних дана учила 
су се сва женска деца, а и данас се мерилом за умешност и способност једне жене 
сматра њена вештина у прављењу пите.

качамак се припрема у већини крајева Србије, али се рецептура за припрему овог 
специјалитета разликује од краја до краја. Оно што је карактеристично за качамак 
који се припрема у златиборском крају је то да се припрема од белог кукурузног 
брашна, самлевеног у поточари, уз додатак воде и соли. Може се зачинити сиром, 
кајмаком и киселим млеком, а у ужичком крају у качамак се ставља и препржена 
сланина, као и „жидина” (специфичан сок који се издваја у суду коме се скупља 
кајмак). Качамак се као традиционално јело налази на менију већине угоститељских 
објеката Златиборског округа.

проја је традиционално српско јело од кукурузног брашна, нека врста кукурузног 
хлеба. Најслађа је од планинског или ситног жутог кукуруза и што је тања, то је 
укуснија. Некада је проја била карактеристична за најсиромашније слојеве, а 
сада се сматра деликатесом и налази се на менију свих ресторана. Незаобилазни 
састојак предјела је и пројара, варијанта проје обогаћене јајима, сиром и кајмаком.

ЦиЦвара је традиционално, веома омиљено јело, које се врло често помиње као 
посебна посластица. И данас се прави у посебним приликама. Обично се припрема 
од јечменог, кукурузног или пшеничног брашна, уз додатак сира, кајмака, павлаке и 
јаја. Цицвара је у прошлости  била обавезно јело  на божићној трпези и с тим у вези  
постојао је  обичај да се у  цицвари  укућани огледају. 

Ћешке је веома старо и данас не тако често  јело, које се припрема у посебним 
приликама од пребијене пшенице и кокошијег меса. Сама реч  „кешке, кешкек“ 
је персијског порекла и означава јело од кокошијег меса које се приликом кувања 
распадне. Једноставнија варијанта овог јела назива се бунгур и прави се само од 
куване пшенице која се зачини кајмаком и налије млеком. Бунгур се обично служи 
уз проју или погачу са младим сиром. Данас се ово јело припрема у селима Прибоја, 
Пријепоља и Нове Вароши.

СалашњаЦи представљају традиционални слаткиш који се прави од свињског 
сала. Најсличнији су кифлицама и филују се  пекмезом од шљива. Овак слаткиш је 
познат и под именом салњаци или салчићи.
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СвадбарСки купуС се традиционално припрема на великим скуповима – 
свадбама, испраћајима у војску итд. За припрему свадбарског купуса користи се 
јунеће и свињско месо, димљена ребра, сланина и познато је да је укуснији што се 
дуже крчка у земљаном лонцу, јер му то даје специфичан укус. Сабор трубача у Гучи 
се не може замислити без свадбарског купуса.

јагњеЋа СармиЦа се прави од млевене јагњеће џигерице која се уз додатак 
поврћа и пиринча пече увијена у јагњећу марамицу. Пред крај печења се 
прелије смесом јаја и млека. У последње време ово јело је све чешће на менију 
угоститељских објеката овога краја. 

3.5. Очувани занати у Златиборском округу

На подручју Златиборскоог округа занатство има дугу традицију, нарочито у 
сеоским срединама. Занатство се углавном развијало из домаће радиности за 
потребе домаћинства и имало је специфичну и једноставну технологију. Временом 
су се многи људи толико извештили да су постали надалеко чувени мајстори, а по 
селима су почеле да се отварају сеоске занатске радионице. После другог светског 
рата, под утицајем процеса урбанизације и развоја технике и технологије ручно 
рађени занатски производи полако нестају, као последица смањења тражње и броја 
становника у сеоским срединама. Данас су многи, некада веома цењени занати 
(столарски, чанчарски, опанчарски, сарачки, кречарски, катранџије, корпарски, 
ткачки, абаџијски…) одумрли или су у процесу одумирања, али је захваљујући 
музеју Старо село Сирогојно 2 доста урађено на заштити занатских вештина и умећа. 
Посебну атракцију чини стална музејска поставка качарске, ковачке и грначарске 
радионице, у којима се организују демонстрације традиционалних техника израде 
занатских производа, што представља посебан доживаљај за посетиоце. Ипак, 
неке од старих занатских вештина на подручју Златиборског округа су очуване до 
данас  и представљају потенцијал који је уз планску и промишљену производњу, 
могуће даље развијати и  пласирати на тржиште кроз  повезивање са другим 
привредним секторима. 

У циљу очувања старих заната, у Ужицу је 2002. године основана специјализована 
средња стручна Уметничка школа 3 која афирмише традиционалне, културне и 
духовне вредности настале на овим просторима. Тренутно у школи постоји осам 
образовних профила: конзерватор културних добара, ливац уметничких предмета, 
гравер уметничких предмета, стилски кројач, дрворезбар, грнчар - уметничка 
керамика (уметнички занати), техничар дизајна графике и техничар дизајна 
текстила. Делатност Школе проширена је 2005. године оснивањем ученичке 
задруге Art-Quart. Активности задругара усмерене су на израду уметничких 
експоната, учешће и организацију ликовних колонија, школа цртања, сликања, 
вајања, веза, ткања... 

2) Музеј на отвореном Старо село Сирогојно - http://www.sirogojno.rs/
3)  Уметничка школа Ужице - http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs/
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3.5.1. Грнчарски занат 

Керамика ужичког краја пробудила је интересовање многих, првенствено због свог 
квалитета и традиционалне технике израде на грнчарском колу. У некадашњем 
ужичком центру грнчарски занат одржао се једино у селу Злакуси, које је постало 
препознатљиво по мајсторима који грнчарију израђују на ручном колу. Оно што 
Злакушку грнчарију чини специфичном, квалитетном и трајном јесте печење на 
отвореној ватри и очуваност израде на ручном грнчарском колу. Предмети који су 
се некад најчешће производили су: црепуље, лонци, пржуље, ђувечаре и сл. Поред 
ових, данас се производе и неки украсни предмети (амфоре, вазе, саксије...). Оно 
што угрожава изворност овог заната је чињеница да један број мајстора све више 
користи пећи за печење производа, уместо печења на отвореном. Данас у селу има 
око 40 мајстора који се баве овом занатском вештином и своје производе продају 
широм Србије, а  готово да нема ниједне манифестације у Србији без спремања 
јела у злакушкој керамици.

3.5.2. Качарски занат 

Качари, пинтери и бачвари су занатлије чији је основни материјал за израду 
предмета дрво. Шумовити предели и привреда у златиборским селима условили су 
појаву и континуирани развој качарског заната. Качарски занат се данас највише 
одржао у Рожанству, док се у неколико златиборских села, некадашњим центрима 
овог заната (Сирогојно, Гостиље, Алин поток, Крива Река), качарским занатом баве 
само појединци. Мајстори из села Рожанства током 20. века били су познати у 
Србији по производњи квалитетних судова. Поред  судова коришћених за млеко 
и млечне производе, правили су се судови за чување зимнице, за преношење и 
чување воде, судови за производњу и чување ракије, за прање веша и сл. Поред 
тога што је процес производње претпео одређене промене и што је и сам занат 
осавремењен, током стогодишње израде качарских производа није дошло до 
промене у изгледу производа и њихова функција (чување и пренос намирница) 
одржала се до данас. 

Фото: Софија Бунарџић



26 Стање и перспективе развоја типичних производа у Златиборском округу 

3.5.3. Ткање 

Погодни природни услови за бављење сточарством, односно гајење оваца, били су 
предуслов да се овчија вуна користи као сировина за обраду у домаћој радиности, 
а патријахални начин живота и релативна изолованост села у Златиборском 
округу условили су да се ткачка радиност развије у значајну грану занимања. 
Углавном су израђивани предмети за опремање домаћинства: вунене прекривке, 
пешкири, завесе, столњаци, тканине за одевне предмете и сл. Некада је ткању 
претходио дуг и сложен процес прераде текстилних сировина животињског и 
биљног порекла- конопља, лан, памук, вуна. Иако је и овај занат био у процесу 
одумирања, последњих петнаестак година овај занат покушава да се реафирмише 
и обнови. У Златиборском округу у току је пројекат „Стари занати за ново доба” 4 
(финансира се средствима Европске уније у оквиру Регионалног социо економског 
програма развоја 2 – РДЕПР 2),  који има за циљ да оживи старе вештине домаће 
радиности ангажовањем незапослених жена у сеоским срединама општина 
Чајетина, Нова Варош и Пријепоље. Чланице три новоформирана Удружења су у 
сарадњи са дизајнерима и уметницима у оквиру Дизајн колоније креирале линију 
стандардизованих ручно рађених плетених, тканих и везених сувенира.  Сувенири 
су креирани тако да у себи носе препознатљивост Златиборског округа и уз помоћ 
туристичких организација биће промовисани и пласирани на тржиште. 

3.5.4. Плетење 

Плетење је као техника ручног рада била неизоставан посао за сваку жену 
на подручју овог региона. У овим крајевима плеле су се углавном мушке и 
женске чарапе, прслуци, рукавице, капе, шалови. Плело се углавном од домаће 
предене вуне. Ова вештина домаће радиности једна је од ретких која је и поред 
процеса модернизације, опстала и данас представља „живу” традицију. Томе је 
свакако допринела организована производња џемпера у Сирогојну. Захваљујући 
ентузијазму и иницијативи креаторке Добриле Васиљевић Смиљанић, „Сирогојно 
џемпери“ су по квалитету и специфичном визуелном идентитету постали познати 
не само на домаћем већ и на иностраном тржишту. До 1991. године у производњу 
је било укључено око 2.500 хиљаде жена из 22 села Златиборског округа, што је 
подстакло развој села, туризма, инфрастурктуре и дало значајан импулс укупном 
привредном и културном напретку сеоске заједнице.  Овај модел оживљавања 
и модернизације плетења је добра основа да се ова традиционална вештина 
искористи као потенцијал за даљу осмишљену производњу. 

3.5.5. Вуновлачење

Вуновлачарски занат или техника повезан је са вештинама домаће радиности. 
Када се ошишана вуна опере и осуши, реди се или влача, како би након тога могла 
да се преде. Раније су постојале вуновлачаре које су радиле на погон воде, слично 
воденицама, а жене на селу упредале су вуну помоћу преслице и вретена. Данас се 

4)   Стари занати за ново доба (Old crafts for new age) - http://starizanati.rs/ 
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и тај посао ради машински, али истиче се да је вуна упредена ручно неупоредиво 
квалитетнија и трајнија од машински упредене. У Прибоју постоје две вуновлачаре, 
а у Ужицу на Белој Земљи ради Предионица Алемпијевић. 

4  КорПа КљУчних    
     ПроиЗвода ЗлатиборсКог  
     оКрУга

Селекција типичних традиционалних производа Златиборског округа који у оквиру 
постојећих ресурса имају највећи потенцијал за даљи раст и развој, урађена је 
након анализе резултата спроведеног анкетног и теренског истраживања. На 
округлом столу експерата из Босне и Србије, базирајући се на концепту „корпе 
производа“, издвојено је 6 кључних производа на основу следећих критеријума:

•	 препознатљива веза производа са Златиборским округом  (висок степен 
специфичности производа и потенцијал за брендирање региона)

•	 значај за очување културног наслеђа
•	 присуство у туристичкој понуди
•	 степен организованости и мотивисаност произвођача
•	 потенцијал раста (могућност мобилизације ресурса)

Финална „корпа производа“  Златиборског округа састављена је од следећих 
производа:

1. Говеђа пршута
2. Ракија – Ужичка препеченица и друге шљивовице
3. Златарски сир
4. Сјенички сир
5. Кајмак (Ужички)
6. Злакушка грнчарија

4.1. Говеђа пршута

Говеђа пршута је већ дуго синоним за трпезу Златиборског округа и типичну  
производњу у домаћинствима, тако да представља важан део укупне гастрономске 
понуде овог краја. Скоро сваки произвођач традиционалних производа у Србији 
прижељкује тржишни успех Ужичке или Златиборске пршуте – производа високе 
репутације чак и регионалне,  солидне потражње на тржишту, стабилне цене и још 
увек растућег тренда.  Углед производа је грађен на дугој традицији и квалитету, 
добрим  делом и на имиџу једног од најпознатијих  планинских подручја развијеног 
сточарства, али пре свега туризма, што погодује даљој популаризацији и продаји.
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Најпознатија је као Ужичка говеђа пршута, коју је предузеће Индустрија меса 
Чајетина (не постоји од 2009. године) заштитила ознаком имена  порекла (Protected 
Denomination of Origin - PDO) 1995. године, ограничавајући производњу на 
територију општине Чајетина (подручје Златибора). Садашњи центар производње 
Ужичке пршуте је село Мачкат где око 40-ак породичних и индустријских 
постројења производи, према проценама, од 500 - 1.500t говеђе пршуте годишње 
(с обзиром на то да нема прецизних података појављују се различите претпоставке 
обима производње, али се вероватно ради и о већим количинама). Тренутно нема 
овлашћеног корисника географске ознаке, а не постоји ни уређен систем који 
прати порекло сировине, регистар произвођача, количине итд…

Говеђа пршута је типичан производ и за шире подручје Златиборског округа и 
производи се и у Сјеници и Новој Вароши (у Сјеници под називом пештерска или 
сјеничка пршута или само говеђа пршута), са практично идентичном технологијом 
прераде и начином узгоја животиња. Територија Златиборског округа је подручје 
препознато као сточарски регион са високим потенцијалом развоја, али са 
негативним трендовима у броју грла (нарочит пад од 2007. године, 76.149 грла 
у 2010. години) 5. Природни  и људски  ресурси као и позиционираност региона, 
јесу потенцијална основа за динамичнији развој, а нарочит потенцијал је високо 
учешће ове производње у економији газдинстава на овој територији. С обзиром 
на то  постоји мотивација, успешним мерама подршке у инвестиције и унапређење 
продуктивности, укупна производња грла могла би се преокренути у позитиван 
тренд. 

То је важно јер у перспективи омогућава већу сировинску базу за производњу 
квалитетне говеђе пршуте из овог краја.  Добро управљање заштићеном ознаком 
географског порекла би у томе могло да помогне јер би производ био сертификован 
само уколико је произведен од животиње одгајене у овом подручју.
5)  месо и млеко у Златиборском округу – анализа стања, РРА Златибор, 2011. 

Фото: Никола Вукашиновић
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Иако је симбол успешног и квалитетног производа, за говеђу пршуту из овог краја 
се везују и бројна отворена питања и контрадикције,  која важе и за велики број 
других традиционалних производа. На тржишту, Ужичка или Златиборска пршута 
произведена у малим прерадама не постиже премиум цену у односу на остале 
говеђе пршуте и не успева да оствари додату вредност за овај производ и да се 
диференцира од индустријског.  Са друге стране то и не чуди,  с обзиром на то 
да потрошачима није гарантовано контролисано порекло производа, а тиме ни 
виши квалитет. Ово представља претњу јер је могуће да се изгуби специфичност 
производа и да он све више буде идентификован као генерички, као и да се у тежњи 
са ценовном приступачношћу направи компромис са квалитетом производа.  

Најважније предности у производњи говеђе пршуте односе се на традицију у 
технологији производње, квалитет сировина, приступачност теренима за откуп, 
препознатљивост на тржишту изван региона и већ постојећу заштиту географске 
ознаке. Истовремено индустријска производња угрожава традиционалну 
производњу и квалитет производа (доминантна индустријска производња са 
разним додацима, припремање готовог производа за тржиште од смрзнутог меса 
из увоза, коришћење неадекватног начина сушења), злоупотребљава се имиџ 
традиционалних производа, а маркетиншке активности нису довољно развијене. 

Туристичко-привредна манифестација Пршутијада одржава се у Мачкату већ  11 
година, с циљем контроле, очувања квалитета и промоције традиционалних 
сувомеснатих производа. У оквиру манифестације организују се стручна предавања 
и обука произвођача на тему развоја сеоског туризма и заштите географског 
порекла, а посебно значајан је такмичарски део где се  бира  најбољи производ у 
различитим категоријама. Манифестацију сваке године посети скоро 20.000 људи  
од којих многи говеђу пршуту понесу као  „најдражи сувенир“. 

4.2. Ракија - Ужичка препеченица и друге      
       шљивовице

На подручју Златиборског округа постоји велики број произвођача ракије 
врхунског квалитета, а традиција производње овог пића је веома раширена, 
па кад у јесен преври шљива у кацама, скоро да нема дворишта у овом 
крају без подложеног казана за ракију. Ракија је понос сваког домаћина и 
симбол гостопримства, па не изненађује да се по проценама чак 90%  укупног 
рода шљиве преради у ракију. Годишња производња ракије у Србији се 
креће око 45 милиона литара уз тенденција раста од око 3% годишње6. 

Поред раста индустријске производње ракије, у успону је и производња ракије 
са ознаком географског порекла, углавном породичних и малих произвођача 
фокусираних на квалитет и адекватну презентацију и маркетинг. 

Највећи број домаћина „пече“ ракију само за своје потребе и једним делом 
за тржиште, које је делом прешло у сиву зону, док је још увек недовољан број 

6)  Извештај о стању воћарства  у Златиборском округу, РРА Златибор, 2010. 
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регистрованих произвођача ексклузивних и висококвалитетних ракија. Неке од 
примера ракија изразитог квалитета које би могле бити носиоци ознаке контроле 
географског порекла (и у перспективи ознаке порекла) су Златна долина, Златна 
бисерка, Стара Драганова, Соколова ракија, Жута оса,  M&S ракије итд. Нажалост, 
Регистар произвођача ракија још увек није доступан јавности и инспекција за 
алкохолна пића припрема базу података на основу које ћемо имати праву слику о 
капацитетима и присуству производње ракије. 

Идеалне сорте за производњу шљивовице препеченице су неприкосновена 
пожегача, црвена ранка, чачанска лепотица и ваљевка. Иако се може генерално 
рећи да подручје југозападне Србије има велику традицију, искуство и вештину 
кад је у питању производња шљивовице и других ароматичних ракија, недовољно 
је учињено да се поједине ексклузивне ракије заштите и да се вежу за одређену 
територију.

Закон о ракији  донет  2009. године обухвата различите аспекте, од производње и 
уписа у Регистар произвођача ракије и других алкохолних пића, преко контроле 
квалитета, доделе ознаке географског порекла до  питања декларисања и продаје.  
Законом је прописано да поједине ракије представљају добро од општег интереса 
и имају заштићене ознаке географског порекла. Клековача из Бајине Баште је 
једна од тих ракија и поред Ужичке шљивовице и препеченице, представља ракију 
високе репутације и традиције у производњи.  

Неке од општина Златиборског округа су препознале шансу у повезивању и 
промоцији традиционалног пића кроз туристичке садржаје. Један од таквих 
примера је туристичка организација општине Косјерић која је креирала туристички 
програм „Путеви ракије“, нудећи дегустацију и упознавање са производњом  
традиционалне ракије у тринаест домаћинстава која су тренутно укључена у 
програм. Ово илуструје озбиљне намере општине Косјерић да се позиционира као 
подручје са добром сировинском базом (преко 1.300 ha под шљивом и годишњим 
родом од 3-5.000t) где се према проценама годишње произведе близу 75.000t љуте 
ракије. Препознатљивост малих дестилерија капацитета око 1.000 литара може се 
потенцијално вишеструко увећати сличним програмима који подржавају директан 
маркетинг и потрошњу кроз туристичку понуду.  Поред системских промена, важно 
је споменути и капиталне инвестиције у овој области. Дестилерија Зарић, која има 
један од  најмодернијих погона капацитета од око 2 милиона литара, већ се успешно 
позиционирала и учествује на међународним сајмовима освајајући златне медаље 
и награде. Ракија Краљица  дестилерије Зарић је за сада једина наша ракија са 
заштићеним географским пореклом.

Слична веза ракије и микро-локалитета је најочигледнија у представљању 
и  промоцији села Шљивовица из општине Чајетина. Ово „село добрих домаћина” 
свој имиџ гради кроз историјски приказ производње шљивове домаће ракије, која 
се спомиње у писаним документима из 19. века.  

Производња шљивовице у Златиборском округу има дугу традицију и транзиција 
производног ланца, која је узрокована новим законским оквиром, требало би да 
буде унапређена путем подршке малим произвођачима да очувају традицију и 
репутацију подручја на којој почивају и индустријски велике дестилерије. 
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4.3. Златарски сир 

Златарски сир се производи у селима нововарошке општине (делом и у Пријепољу 
и Сјеници) на подручју планине Златар, омеђене рекама Вељушница, Кладница, 
Злошница и Милешевка. За производњу Златарског сира користи се свеже кравље 
млеко или ређе мешавина крављег и овчијег млека. У питању је производња 
пуномасног сира у саламури од непастеризованог млека. На подручју производње 
постоји више стотина малих произвођача који производе Златарски сир и углавном 
га директно продају на зеленим пијацама, кроз мрежу познаника и пријатеља или 
трговцима који га даље пласирају. Истовремено, општина Нова Варош има тек 10-ак 
регистрованих млекара, које омогућавају трговину са ресторанима, продавницама 
и другим регистрованим објектима. Део газдинстава је стратешки орјентисан 
на производњу сира и то су они који имају висок квалитет производа, директну 
продају и немају проблема са складиштењем већих количина сира. Четири млекаре 
из  Нове Вароши (Интеграл В, Виском, Зеленика плус и Златарка) и још неколико 
из  Прибоја, Ивањице и Сјенице користе ово подручје за сировинску базу. Ниједна 
млекара не производи Златарски сир, али се повремено и према потражњи на 
тржишту баве откупом и трговином, док палету својих производа фокусирају на 
јогурт, свеже млеко, трајне сиреве итд. Процењује се да на територији општине 
Нова Варош има око 12.000 грла крупне стоке са приплодним подмлатком.  

Произвођачи потврђјују да је ценовно далеко исплативија производња сира и то 
је нарочито наглашено ако је продаја по цени која је у врху ценовног распона (од 
350-400 динара, па чак и 300 динара). Калкулација једног од произвођача говори 

Златарски сир и сјенички сир

Два препозната и призната сира на суседним територијама 
Златиборског округа не изнанађују: резултат су усмерености 
пољопривредне економије ка сточарству, а недвосмислен избор оба 
сира у корпу најперспективнијих производа тог подручја додатни је 
аргумент у корист њихове посебности и препознатљивости, традиције 
и перспективе за даљи развој и позиционирање на тржишту.

Вечита дилема и надигравање произвођача Сјеничког и Златарског 
сира - чији је производ бољи - ни сада неће дати одговор. Потекли од 
истог, некада званог  „бели масни сир“, оба производа су се временом 
издиференцирала, иако и даље имају сличности у бројним аспектима 
производње и својствима производа, нарочито за мање информисаног 
потрошача.

Слична им је и потреба за подршком у производњи и пласману путем  
инвестиција у примарну производњу, обуку и улагање у безбедност 
производа, маркетинг и стратешко позиционирање и озваничавање 
производње у газдинствима.
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да је литар млека кроз прераду у сир наплаћен око 39 динара 7. Неуједначеност 
квалитета и релативно мале количине су главне препреке за организованији 
наступ на тржишту бројних произвођача.

У оквиру пројекта Техничке сарадње између Швајцарске и Републике Србије 
„Подршка заштити интелектуалне својине, а нарочито географских ознака порекла”, 
произвођачи Златарског сира су укључени у процес одлучивања о елементима 
за израду елабората и подношење захтева за заштиту географске ознаке где је 
кроз осам радионица консензусом и партиципативним методама дефинисан низ 
правила у производњи, описан производ и његова својства и предложени су 
елементи за управљање ознаком. Локално удружење „Увачка река млека“ окупља 
произвођаче укључене у овај процес који води консултантска агенција SEEDEV.

Нововарошка општина је стратешки заинтересована да подржи развој сточарске 
производње и прераде млека, али су финансијски капацитети мали, нарочито 
када је у питању подршка инфраструктури на газдинству, подизању знања о доброј 
прерађивачкој пракси, јачању капацитета удружења и пласмана на тржишту. 
Чињеница да се подручје производње Златарског сира добрим делом поклапа са 
зоном заштите Специјалног резервата природе Увац, покреће на још пажљивије 
дефинисање производне праксе која би требало да подржи очување пејзажа, 
природних разноврсности и ресурса.

Златарска сиријада је манифестација локалног карактера која се организује 
већ петнаест година на Велику Госпојину 28. августа  у селу Божетићи, како 
би се привукли посетиоци и туристи и Златарски сир представио као један од 
водећих производа овог региона. Већим учешћем произвођача у организацији и 
осмишљенијим програмом за произвођаче и туристе,  ова манфестација би могла 
да оствари веће ефекте за препознатљивост и пласман Златарског сира.

4.4. Сјенички сир

Сјенички сир спада у један од производа са подручја Златиборског округа који 
има велики потенцијал за даљи развој и комерцијализацију, као и за постизање 
додате вредности за мале произвођаче у региону. Производи се у селима сјеничке 
и тутинске општине, веома је цењен на тржишту, посебног је укуса и прави се од 
две врсте млека - овчијег и крављег -  произведеног од стоке која већи део године 
проводи на пештерским пашњацима високе нутритивне вредности.  

Сјенички сир има јасан потенцијал за заштиту и добијање географске ознаке 
порекла, а истовремено је потражња и репутација простор за даљи раст. Аутохтони 
(традиционални) сјенички сир производи се од сировог овчијег млека и препознат 
је као један од најцењенијих овчијих сирева карактеристичне ароме, пикантног 
и израженог укуса, изразито беле боје и специфичне грађе теста. Последњих 
деценија, барем када су у питању количине, доминира крављи сир произведен по 
истој технологији, јер узгој крава  преовлађује у односу на узгој оваца (мужа и узгој 
оваца представљају далеко тежи посао и захтевају веће ангажовање радне снаге).  

7)  Податак из интервјуа са произвођачем Дејаном Лојаничићем 
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Док је Сјенички овчији сир сезонског карактера, крављи сир се производи током 
целе године. Највећи део се продаје на зеленим пијацама, директном продајом, 
а пре свега преко мреже трговаца и посредника са ресторанима, угоститељским 
објектима и дијаспором. 

Пештерска висораван или Сјенички плато је подручје изузетних екосистемских 
вредности где се екстензивним начином узгоја стоке постиже висок квалитет млека. 
У летњем периоду стока се напаса на ливадама и пашњацима и њено кретање 
је слободно, што омогућава квалитетнију испашу. У зимском периоду примењује 
се шталски систем гајења. Тачне количине Сјеничког сира произведеног у једној 
години  нису пописане, али процене иду од 300 до 350 тона за овчији, до барем 3 - 4 
пута више за крављи сир. 

Проблеми са којима се произвођачи сусрећу су слични као и код Златарског сира. 
Неколико млекара на територији општине Сјеница, производи пастеризован сир, 
али због технологије коју користе, сир губи своја специфична својства, јер то није 
традиционални сјенички сир од свежег, необраног млека. 

У оквиру Пројекта реформе пољопривреде у транзицији реализује се пројекат  
„Заштита производа са географским пореклом – едукација произвођача о значају 
заштите локалних производа” са циљем заштите географског порекла и подстицања 
производње сјеничког сира и сјеничког јагњета.  До сада су спроведене активности 
у вези са подизањем и стандардизацијом квалитета, увођењем нових знања и 
технологија које би унапредиле квалитет и одговориле захтевима савременог 
тржишта, заштитом и подстицањем производње аутохтоних производа на 
традиционалан начин. Два кључна резултата су  оснивање Удружења произвођача 
Сјеничког сира и спроведене припреме за предају захтева за регистрацију ознаке 
географског порекла за сјенички крављи и сјенички овчији сир. 

Репутација Сјеничког сира узрок је честе злоупотребе и декларисања производа 
који или не потичу са овог подручја или су индустријски произведени. Због тога су 
приоритети контрола и уједначавање квалитета, унапређење прерађивачке праксе 
и увођење система сертификације и контроле, како би потрошачи били сигурни да 
купују производ заиста произведен од сировина са пештерских пашњака.

4.5. Кајмак (Ужички кајмак)

Кајмак је један од традиционалних производа који имају велики значај у 
одређивању културног, друштвеног и гастрономског идентитета,  како златиборског  
и ужичког, тако и  националног.

Производња кајмака у Златиборском округу концентрисана је у северном делу 
округа,  односно на територији Ужица, Чајетине и Косјерића, док су Ариље, Пожега 
и Прибој познатији као крај са развијеним воћарством. За територију јужног 
потеза, где је сточарска производња развијена, од Нове Вароши према Сјеници и 
Пријепољу, типичнија је производња пуномасног сира (Златарског или Сјеничког 
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сира или само масног сира у Пријепољу). Зато је тешко проценити укупну производњу 
кајмака у Златиборском округу, али је сигурно да је сам Златибор активно и велико 
тржиште за продају и пласман кајмака, па чак и из висински нижих регија Краљева 
и Чачка, јер је количина производње из овог краја недовољна да подмири тражњу .  

Најзначајније предности у производњи и пласману кајмака су очуван традиционалан 
начин производње, повољни климатски и географски услови који утичу на квалитет, 
препознат и веома  цењен производ чак и на регионалном тржишту, као и значајан 
пласман кроз туристичку и угоститељску понуду. Оно што представља проблем 
је нестандардизован процес производње, неадекватно чување и паковање, 
неуједначен квалитет, инфраструктурни проблема који се односе на обнову и 
прилагођавање старих млекара за услове прописане правилима о безбедности 
хране, недовољна промоција и сарадња као и  отежан приступ већим трговинским 
ланцима. 

Ужички кајмак остварује премију у односу на цену кајмака из других региона, јер је 
пре свега Златибор  препознат као здраво, еколошки чисто природно окружење. 
Зато се кајмак из оближњег региона (углавном Краљевачки кајмак) са подручја 
мање надморске висине, али високог квалитета, често појављује под именом 
Ужички/Златиборски 8. На тај начин произвођачи  постижу вишу цену и остварују 
премију  захваљујући  имену производа,  а делом и због самог продајног места - 
локације, ексклузивности, клијентеле, броја посредника у ланцу итд.

Нови санитарно хигијенски прописи довели су и до промена у структури 
произвођача,  јер је један део малих произвођача, због немогућности да испуни 
услове регистрације, престао да производи кајмак и определио се за продају млека 
другом делу произвођача који се проширују и започињу да раде као мини млекаре. 

Даљи развој и заштита производње кајмака потенцијално доприноси даљем 
промовисању и очувању знања и искуства, као и успостављању бољих услова за 
мале произвођаче. Потребно је дефинисати карактеристике процеса производње, 
како би се очувала кућна радиност и направила јасна разлика (препознатљива у 
крајњем укусу производа и квалитету, а посебно у технолошком процесу) када је у 
питању кајмак произведен у занатској радиности и онај произведен у млекарама. 

8)  Према информацијама од произвођача, а без довољно података из регистра 

Фото: Марко Миловановић



35Стање и перспективе развоја типичних производа у Златиборском округу 

Тако је кајмак један од производа који се тешко могу пренети у индустријске услове 
производње (а да се не угрози квалитет), али се сасвим успешно производи у 
мини млекарама (са практично истом технологијом као и у домаћинствима, само 
у релативно већим количинама). Кајмак се у ужичком крају продаје углавном као 
зрео или стари (након две недеље), док је млади кајмак ређи. Посни бели сир који 
се производи као „нус - производ“ такође је интегрисан у идентичан производно - 
продајни ланац и може се сматрати пратећим делом производње кајмака.

У току године, у Златиборском округу се произведе преко 122 милиона литара 
сировог млека 9, па постоје добри потенцијали за већу производњу кајмака. За 
разлику од неких других производа, кајмак је део сваке ресторанске понуде, не само 
у хотелском и руралном туризму Округа, већ и ширег региона,  а препознатљивост 
ужичког кајмака је потврђена и на простору бивше Југославије. То је деликатес 
изражене аутентичности и специфичности у односу на друге производе, а као 
састојак комплет лепиње, још једног препознатљвог специјалитета овог региона, 
додатно се укључује формирање гастрономске туристичке понуде. 

4.6. Злакушка грнчарија

Село Злакуса налази се на пута Ужице - Пожега, у срцу Западне Србије.  Заузима 
подручје  у подножју и на обронцима кречњачке градине Дрежник, одакле потиче 
сировина за израду грнчарских предмета. На основу богатих археолошких 
налазишта у околини Ужица, у литератури постоји мишљење да ова керамика има 
врло дугу традицију и да њене корене треба тражити преко романизиране керамике 
старих Словена, чак и у праисторији. То су лонац и црепуља који су се,  готово у 
неизмењеном облику, задржали до данашњих дана. За сач се такође сматра да је 
преузет од праисторијских становника Балкана, Илира. Најстарији писани подаци 
налазе се у Студеничком типику и документацији Дубровачког и Хиландарског 
архива 10. С обзиром на технолошку архаичност и особеност, злакушка грнчарија 
је била предмет интересовања како етнолога тако и археолога. Значајнији развој 
грнчарије у Злакуси временски се везује за цео 19. век, а у првим деценијама 20. 
века доживљава процват. Иако се педестих година број мајстора нагло смањује, 
поновно оживљавање и јачање занта десило се  деведестих година, када су људи 
из егзистенцијалних разлога почели да се враћају  овом старом занату.  

Израда грнчарије у Злакуси припада техници спорог (ручног) витла. У изради 
грнчарије битну улогу има пипрема сировине. Главни састојци су глина и калцит. 
Мајдан глине се налази у пожешком селу Врањани, док се камен калцит, такозвана 
„врста”вади из села Рупељева, такође у општини Пожега. У месецу марту или кад 
окопне први снегови, одлази се у мајдане и вади глина и калцит. 

Грнчарски производи из Злакусе веома су постојани, добро подносе термичку 
обраду (сачеви, ђувечи са и без поклопца, лонци, црепуље за печење хлеба)  и 
одличног су квалитета (гаранција је доживотна), али је у питању техника која је 

9)    Meсо и млеко у Златиборском округу - анализа стања, РРА Златибор, 2011. 
10)  Живи сеоски занати у ужичком крају и њихова заштита на примеру грнчарског, качарског и    
        ковачког  заната, Музеј на отвореном Старо село Сирогојно, 2010. 
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далеко компликованија и спорија од ножног витла.  Зато је и крајњи производ 
скупљи од сличног који је произведен другачијом техником. Према речима 
грнчара, производ израђен овом техником „пређе преко руку” мајстора  барем три 
пута. Максималан број комада које је могуће произвести за један дан је двадесет 
пет. Све је већа потражња за појединим комадима украсне керамике, као што су 
амфоре, ћупови, пепељаре, различите чиније итд. 
Међународна уметничка колонија  керамике у Злакуси, која се одржава од 1992. 
године, а  коју је основала академска уметница Софија Бунарџић, значајно је 
допринела да се овај занат оживи, као и да се знање грнчара из Злакусе представи 
кроз уметничко стварање. Ова манифестација уз идеју формирања културног 
центра/музеја уметничке керамике представља један од модела развоја и промоције 
овог заната кроз савремену форму. Поред тога Злакушка грнчарија би у будућности 
као заштићено нематеријално наслеђе требало да нађе своју ширу примену у 
туризму Златиборског округа, као сегмент припреме и сервирања традиционалне 
гастрономске понуде или као сегмент иновиране сувенирске понуде. 

Данас   у  селу   има  око  18  породица  са  40-ак  мајстора  који  се  још  увек  баве  овим  занатом.  
Према њиховим подацима из 2006. године, сваки мајстор годишње преради око 
5 тона глине и исту количину калцита. Како би сачували изворност и квалитет, 
10-ак произвођача основало је Удружење лончара Злакуса, које је 2010. године  у 
Заводу за интелектуалну својину регистровало колективни жиг за обележавање 
производа направљених уз поштовање одређених процедура договрених између 
чланова Удружења. Општи акт удружења о колективном жигу дефинише изглед 
знака, материјал за израду и начин израде производа, као и права и обавезе 
корисника колективног жига. 

Фото: Софија Бунарџић
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5  облици интелеКтУалне     
     својине Као модел раЗвоја  
     тиПичних ПроиЗвода

5.1. Заштита на нивоу Европске уније 

Европска Унија је још 1992. године успоставила  систем за заштиту и промовисање 
традиционалних пољопривредних и прехрамбених производа, инспирисан 
већ постојећим националним системима за заштићено порекло као што су 
француски систем AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) и италијански систем 
DOC  (Denominazione d’Origine Controllata). Примена овог система довела је до 
подизања вредности пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком 
изворности и ознаком географског порекла, као и производа са посебним 
својствима и карактеристикама која произлазе из традиционалних начина њиховог 
спремања и имају тзв. традиционално обележје. Успостављени систем заштите 
пољопривредних и прехрамбених производа разликује 3 шеме:

•	 заштићена ознака изворности  - Protected Designation of Origin (PDO)
•	 заштићено географско порекло - Protected Geographical Indication (PGI)
•	 загарантован традиционални специјалитет - Traditional Speciality Guaranteed  

(TSG)

Заштићену ознаку изворности могу да добију производи чије су карактеристике, 
квалитет и посебна својства условљени географским подручјем на коме се праве, 
укључијући природне и људске факторе. Ознака изворности потврђује и да су све 
фазе производње производа који је означен овом ознаком (производња, прерада 
и припрема) у целини одвијају на ограниченом, тачно дефинисаном  географском 
подручју. Овом ознаком се такође гарантује довољна количина и константан 
квалитет сировина потребних за припрему заштићеног производа. Заштићена 
ознака изворности назива се још и заштита имена порекла.

Заштићена ознака географског порекла је ознака која идентификује одређени 
производ као производ пореклом са територије одређене земље, региона или 
локалитета са те територије, где се одређени квалитет, репутација или друге 
карактеристике производа суштински могу приписати његовом географском 
пореклу и чија се производња и/или  прерада и/или припрема одвијају на одређеном 
ограниченом подручју. Код ознаке географског порекла довољно је, дакле, да се 
само једна фаза одвија у оквиру региона, локалитета или земље чију ознаку носи. 
Заштићена ознака географског порекла доказује да квалитет, репутација или нека 
друга особина производа потиче са одређеног географског подручја. 

ознака гарантовано традиционалног специјалитета користи се за заштиту 
аутохтоних производа којима прети нестајање или неовлашћено коришћење 
тј. имитација. Не повезује се толико са географским преклом већ потенцира 
традиционални карактер преко састава производа или начина производње. Да би 
одређено име било заштићено овом ознаком, оно мора поседовати особине које 
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га издвајају од других производа,  односно мора да буде традиционалан производ 
и да поседује специфичан карактер и својства која га чине различитим  од других 
прехрамбених производа из исте категорије. То обухвата употребу традиционалних 
сировина у производњи прехрамбених производа или традиционалан састав 
производа или начин производње. Сам термин традиционалан у овом контексту 
значи доказано коришћење одређеног имена на тржишту у временском периоду који 
показује видљиви трансфер између генерација и траје не мање од 25 година. Главни 
циљ заштите ознаком традиционалног специјалитета је да висококвалитетним 
производима, који нису повезани са одређеном географском облашћу, омогући да 
буду препознатљиви у мноштву других производа и да на тај начин постану део 
тржишта. Овај систем заштите такође помаже у одржавању аутентичних производа 
који су део културног наслеђа.

Системом заштите типичних производа доприноси се повећању дохотка 
произвођача јер садрже додату вредност, лакше се пласирају на тржиште и спадају 
у вишу ценовну категорију. Директна веза производа са одређеним географским 
подручјем даје додату вредност и препознатљивост том подручју и подстиче 
рурални развој посебно удаљенијих и дислоцираних подручја. Осим тога, веза са 
географским подручјем омогућава и циљани регионални развој. Заштита омогућује 
подизање и постизање сталног квалитета таквих производа, а право употребе 
заштићене ознаке припада свим произвођачима и/или прерађивачима чији је 
процес производње у складу са спецификацијом тог прехрамбеног производа. 
Производи са једном од ознака географског порекла заштићени су од сваке 
злоупотребе, копирања или употребе неовлашћених корисника. 

Европска унија је установила јединствену DOOR bazu podataka 11 у којој се налазе 
подаци о пољопривредним и прехрамбеним производима који су већ заштићени 
неком од ознака географског порекла, као и имена за која је усвојен или поднет 
захтев за регистрацију (статус производа Registered, Published или Applied). До 
сада је регистровано преко хиљаду производа из целог света који носе неку од 
поменутих ознака и који су пре заштите на нивоу Европске уније прошли процедуру 
заштите на националном нивоу. 

Производи регостровани у овој бази носе следеће ознаке:

11)  www.http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html 

Protected Denomination  
of Origin

Protected Geographical 
Indication 

Traditional Specialty 
Guaranteed 
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5.2. Процес заштите у Републици Србији

У Републици Србији ова област је законски регулисана Законом о ознакама 
географског порекла (Службени гласник РС, бр.18/2010). Надлежне институције, 
пре свега Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 
ради на томе да анимира и помогне произвођачима производа који се одликују 
неком својим специфичношћу и квалитетом да уђу у процедуре заштите 
географског порекла, да би се касније ти производи промовисали на националном 
и међународном тржишту, као национални брендови. Заштита ознаке географског 
порекла подразумева два различита поступка: 

•	 поступак за установљење ознаке географског порекла и 

•	 поступак за признање статуса овлашћеног корисника ознаке географског 
порекла. 

Поступак за заштиту ознаке географског порекла може да покрене свако 
домаће физичко или правно лице које производи на одређеном географском 
подручју производе који се обележавају називом тог географског подручја, као и 
удружења ових лица, привредне коморе, удружења потрошача и државни органи 
заинтересовани за заштиту имена порекла, односно географске ознаке у оквиру 
својих активности. Такође, то могу и страна физичка или правна лица, односно 
страна удружења, ако је име порекла, односно географска ознака призната у земљи 
порекла, када то произилази из међународних уговора. 

Правна заштита ознака географског порекла остварује се у управном поступку 
који води институција надлежна за послове интелектуалне својине – Завод 
за интелектуалну својину Републике Србије. У поступку испитивања услова за 
признавање имена порекла, односно географске ознаке, Завод за интелектуалну 
својину тражи мишљење институција које су надлежне за тип производа који 
се штити - уколико су у питању пољопривредни прехрамбени производи од 
Министарства пољопривреде, или од Министарства економије и регионалног 
развоја, уколико су у питању занатски производи. 

Поступак за установљење ознаке географског порекла покреће се подношењем 
пријаве која се састоји из захтева за установљење ознаке географског порекла,  
података о географском подручју, података о специфичним карактеристикама 
производа који садрже опис начина производње производа, прецизно наведене 
специфичности, укључујући и податке о стеченој репутацији, одредбе о томе ко 
има право на употребу географске ознаке и под којим условима, као и одредбе о 
правима и обавезама корисника географске ознаке. 

У Заводу за интелектуалну својину Републике Србије регистровано је укупно 
55 производа са ознаком географског порекла, од чега се 40 односи на домаће 
производе.  
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5.3. Заштита и управљање кроз систем ознаке  
       географског порекла 

Ознаке географског порекла  су у нашим условима најчешћи, али не и једини облик 
колективног управљања квалитетом. Према квалитету  и својствима производа, 
природног окружења (животној средини) или пракси производње (интегрална, 
локална), могуће је поставити развојну стратегију како већих (Војводина, 
Пештер, Хомоље, Подунавље, Срем, Шумадија, Златиборски округ) тако и мањих 
географских региона (Жупа, Ариље, Златибор, Футог, Гроцка, Ивањица, Чачак итд), 
односно дефинисати стандарде који прописују правила у вези са производњом, 
управљањем, комуникацијом, квалитетом, означавањем, унапређењем, 
друштвеном одговорношћу  и осталим аспектима. Корпа таквих производа и услуга 
дефинише имиџ региона, доприноси препознатљивости и специфичности, даје 
основ за диверсификацију, јачање идентитета кроз промовисање традиционалних 
вредности итд. Неки од традиционалних производа носе географску одредницу 
подручја одакле потичу (ужички, пиротски, фрушкогорски, златарски, сремски…) 
или име које се везује за територију (као фета сир из Грчке или текила из 
Мексика) којом гарантују потрошачима да је специфичност производа јединствена 
комбинација локалних природних ресурса, традиције, знања и вештина које се 
често преносе с колена на колено. 

Репутација и вредност производа са географским ознакама су чест мотив за 
имитацију и злоупотребе, па се на тржишту појављују производи којима се 
обмањују потрошачи коришћењем назива производа и неких његових особености 
када за то нема основа. Ово су неки од разлога због којих се препоручује не само 
усвајање сета строгих правила која би спречила губитак посебног квалитета, већ 
и сертификације процеса производње и производа.  На тај начин се појачава  и 
поверење купаца, јер је употреба географске ознаке могућа кроз статус овлашћеног 
и сертификованог корисника.

Специфицност тржишног ланца производа са географском ознаком је САВЕЗ ИЛИ 
ПАРТНЕРСТВО који подразумева четири основна елемента у грађењу система 
управљања и заштите ознаком географског порекла.

производ: потребна је свест и процена локалних актера о потенцијалима 
производа - попис специфичности, репутације и ресурса, односно заједничка 
акција произвођача да се производ анализира и дефинише довољно широко да 
има места за лични печат произвођача, јер је ово „стандард са личним печатом 
произвођача“.

организација: успостављање правила за стварање вредности и заштиту локалних 
ресурса - да су све карике у производњи и пласману укључене и да се одлуке 
доносе ефикасно. То значи да сви учесници/актери треба да се повежу/групишу у 
репрезентативну организацију, те да усвоје заједничка правила производње.

Тржиште: заједнички напор у области маркетинга да се купцима понуди висок 
квалитет који би они препознали као нематеријалну вредност.
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одрживост: с обзиром на то да потичу са лимитираног подручја, произвођачи 
традиционалних производа (производа са ознакама географског порекла) су 
свесни неопходности да се развој планира у складу са капацитетима природних 
ресурса и њиховом одрживошћу, док се истовремено води рачуна о равномерној 
расподели добити дуж тржишног ланца.

Позитиван економски, социјални и еколошки ефекат није загарантован и зависи 
највише од начина на који је систем осмишљен или начина на који се њиме 
управља. Резултати који се очекују успостављањем оваквог система заштите 
приказани су у следећој табели:
   

ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ СОЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ ЕФЕКТИ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

•	 додата вредност која 
се задржава у региону 
производње

•	 директна и индиректна  
запосленост

•	 премије у цени за 
произвођаче

•	 очување културног наслеђа

•	 социјална кохезија 

•	 социјална укљученост свих 
група

•	 идентитет

•	 заштита пејзажа/крајолика

•	 заштита природних ресурса

•	 биодиверзитет

У Златиборском округу неколико производа има заштићену ознаку географског 
порекла: Ариљска малина, Ужичка говеђа пршута, Ужичка свињска пршута, Ужичка 
сланина и Сирогојно џемпери, а у процесу заштите су и Сјенички сир, Сјеничко 
јагње, Сјенички суџук и Златарски сир. 

Ефекти заштите нису задовољавајући и највећи проблем представља непостојећи 
или слаб систем управљања географском ознаком порекла, непостојање 
овлашћеног корисника и неуређен систем сертификације који би подигао ниво 
поштовања правила у процесу производње и представљао гаранцију обећаног 
квалитета.  

5.4. Заштита и управљање кроз систем жига

Други облик заштите за производе специфичног квалитета и додате вредности 
је жиг, а смисао заштите жигом је да се у промету омогући разликовање робе 
односно услуга произвођача од других исте врсте/типа. Жигом се штити знак 
са својим визуелним, фонетским и семантичким карактеристикама (може 
бити реч, слоган, слова, боје, облици и различите комбинације). Постоје три 
врсте жига: индивидуални, сертификациони (жиг гаранције) и колективни. 
Индивидуални жиг може да заштити свако ко жели да своје производе, односно 
услуге разликује од истих или сличних производа или услуга других лица. Жиг 
гаранције користи више привредних друштава под надзором носиоца жига који 
служи као гаранција квалитета, географског порекла, начина производње или 
других заједничких обележја робе или услуга тих привредних друштава. Сам 
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носилац жига нема право коришћења жига гаранције, већ он уз одговарајућу 
накнаду даје право коришћења оним лицима која производе робе или пружају 
услуге које имају заједничке прописане карактеристике. Колективни жиг је жиг 
правног лица које представља одређени облик удруживања произвођача, односно 
давалаца услуга, који имају право да га користе под прописаним условима. 
Корисник колективног жига има право да га користи само на начин предвиђен 
општим актом о колективном жигу који чланови удружења сами израђују. 

Имајући у виду ове карактеристике жигова, само сертификациони и колективни 
жигови одговарају колективној заштити традиционалних производа који су 
власништво већег броја произвођача (мада сваки од њих додатно може да 
заштитити свој индивидуални жиг производа). Сертификациони жиг или гарантни 
жиг подразумева приступ „централног” управљања системом квалитета, док је 
у случају колективног жига, хоризонталним повезивањем омогућено да сами 
корисници жига управљају квалитетом. И један и други имају исте функције: 

•	 омогућавају да се промовише група производа из истог региона

•	 могу бити ограничени на прехрамбене производе (корпе производа), али и 
занатске и индустријске производе

•	 могу  да промовишу и друге групе производа и услуга,  као и вредности или 
визије у региону

•	 морају да имају  јасна и очигледна (јавна) правила да би се изградило поверење 
међу актерима и са потрошачима/грађанима

На иницијативу Регионалне привредне коморе, Регионалног задружног савеза 
Ужица и произвођача са овог подручја, утемељен је жиг гаранције квалитета 
изворних пољопривредних производа - IN NATURA  под којим се производи 
представљају и тржишно штите. Међутим, иако ова иницијатива није постигла 
очекивани успех на тржишту, ову идеју свакако не треба напуштати јер је изузетан 
начин да се Златиборски округ промовише и представи кроз понуду производа из 
овог краја. 

умрежавање, партнерство или „конзорцијум квалитета“ је такође главна 
одредница за квалитетно управљање жигом. Учешће и сарадња различитих 
актера из приватног, јавног и цивилног сектора, пословних организација, развојних 
агенција, подршке иновативности, финансијских инситутција,  као и заједничка 
визија и лидерска улога „првог међу једнакима“, неопходни су чиниоци за 
одрживо управљање, раст економије и грађење идентитета подручја. Кад говоримо 
у сертификационом жигу, тада улогу лидера обично преузима нека инситутција или 
организација за подршку произвођачима како би потрошачима комуницирала 
гарантован квалитет. 
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Поред доста сличности, системи колективног власништва и управљања квалитетом 
имају и неких специфичности: 

УПОРЕДНИ 
ПРЕГЛЕД ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ РЕГИОНАЛНЕ ОЗНАКЕ (жиГ КВаЛиТеТа)

ЦиЉНе ГРУПе
•	 домаћи и страни потрошачи
•	 туристи

•	 домаћи потрошачи 
•	 локално становништво 
•	 туристи 

ПОРУКа 
•	 квалитетан производ према 

оригиналном произвођачком 
процесу 

фер односи у оквиру различитих области: 
•	 животна средина 
•	 локална производња и производ 
•	 гарантовано поштовање традиције 

ГаРаНЦиЈа •	 сертификација и примена закона 
транспарентна правила и контрола која је: 
•	 интерна 
•	 спољна (сертификационе шеме) 

ПРеДНОСТи и 
МаНе

•	 правила одређена законом
•	 примена за поједине производе на 

основу одређених критеријума
•	 добро позната шема и ван Србије 

•	 слобода да се дефинишу сопствена 
правила

•	 могу да се примене на велики број 
производа и услуга

•	 треба да буду промовисани (шта је 
суштина) и да им се верује (гаранција) 

6  тУриЗам и             
    традиционални ПроиЗводи 

6.1. Значај туризма за развој типичних       
       производа 

Туризам се данас препознаје као друштвени и економски феномен који је веома 
комплексан и има просторну, социо-културну, економско-политичку, едукативну 
и еколошку димензију. Туризам масовног и индустријског друштва се разликује 
од туризма постиндустријског и индивидуализираног друштва. Промене су се 
догодиле како у структури туристичке потро ш ње, тако и у понашању туриста. 
Туризам се трансформише  из „тврдог“ у „меки“ облик, односно онај који је окренут 
појединцу, уз пуно уважавање окружења. У том смислу се све више развијајају 
бројни облици туризма посебних интереса као одговор на потребе савремених 
туриста за доживљајем новог, егзотичног, другачијег од свакодневног окружења. 
Засићени глобализацијским трендовима, које карактерише униформност, туристи 
на путовањима све више траже посебност, изворност, аутентичност, културни 
доживљај, односно искуство другачије од сопствене културе. 
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Потреба за обогаћивањем туристичке понуде у први план истиче разноврсне 
туристичке атрактивности, које омогућавају формирање комплексног туристичког 
производа. У том смислу су традиционални производи (гастрономија, занати...), 
као део културног идентитета одређеног простора, значајан туристички ресурс који 
доприноси развоју туризма и креирању препознатљивог имиџа дестинација. Бројне 
познате туристичке дестинације, попут острва грчког архипелага, италијанске 
Тоскане и француске Провансе, су управо на вредностима традиционалне 
производње изградиле свој препознатљив туристички идентитет. Са друге стране, 
промоцијом и продајом типичних производа на туристичким дестинацијама, 
туризам се користи као  фактор  подстицаја развоја пољопривредне производње. 

Типичне производе могуће је, кроз различите моделе, укључити и чвршће интегрисати 
у туристичку понуду. Прехрамбени традиционални производи могу се пласирати 
кроз угоститељску понуду планинског, сеоског, културног, еко или неког другог 
облика туризма посебних интереса. У посебним одликама дестинације значајно 
место неизоставно заузима и гастрономски идентитет. Понудом традиоционалних 
јела у туристичкој понуди доприноси се аутентичном туристичком доживљају кроз 
који туристи имају могућност доживљаја и сазнавања о храни као нематеријалном 
наслеђу краја који посећују. Поред тога, прехрамбени производи могу се пласирати 
и кроз сувенирску понуду, нарочито ако су употпуњени креативним и аутентичним 
паковањем. Значајни су и као садржаји посебних туристичких програма, попут 
гастрономских рута које могу егзистирати као самостални туристички програми 
или као допуна неког другог облика туризма. 

Традиционални занати и домаћа радиност су такође значајан ресурс у креирању 
и обогаћивању туристичке понуде. Своју туристичку примену могу наћи кроз 
производњу сувенира или кроз креирање аутентичних паковања за производе. 
Традиционалне вештине и знања могу бити предмет анимацијско-едукативних 
туристичких саржаја у виду мини курсева који туристима нуде ново искуство 
и доживљај активног одмора. Нарочито је значајна примена традиционалних 
заната у дизајнирању и опремању туристичких смештајних капацитета, јер се 
на тај начин креирају оригинални смештајни објекти насупрот униформисаном 
дизајну модерних хотелских комплекса. Традиционала кухиња и вештине домаће 
радиности повезани су са културом народа, па њихова туристичка валоризација 
представља и средство очувања баштине.

6.2. Туристичко тржиште Златиборског округа  
       као потенцијално тржиште 

Развијеност туризма и могућности његовог искоришћења за промоцију и пласман 
типичних производа се може анализирати са становништа броја туриста у Округу, 
броја остварених ноћења, просечне дужине боравка туриста, броја и структуре 
смештајно-угоститељсих капацитета, као и степена развијености сеоског туризма 
и броја категорисаних домаћинстава за бављење овим видом туризма. 
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6.2.1. Број и структура туриста

У периоду 2005-2010. број долазака туриста у Златиборском округу има узлазни 
тренд, али слабог интензитета и креће се од 200.000 до 250.000 туриста годишње. 
Приметно је веома мало учешће страних туриста у туристичком промету, што 
указује да је Златиборски округ дестинација ка којој је углавном усмерена домаћа 
туристичка тражња и овај сегмент тржишта учествује у туристичким кретањима са 
просечно 89,85% годишње. Највећи број домаћих туриста долази из наших највећих 
емитивних центара: Војводине, Београда, али и централне и јужне Србије. 

Табела: Број долазака туриста у Златиборском округу за период 2005-2010. година

Година
Број туриста

УКУПНО ИНДЕКС 2005. ДОМАћИ % СТРАНИ %

2005 213.442 1.00 198.248 92.88 15.194 7.12

2006 201.684 0.94 191.933 95.17 9.751 4.83

2007 248.751 1.17 223.499 89.85 25.252 10.15

2008 252.898 1.18 224.282 88.68 28.616 11.32

2009 225.253 1.06 196.233 87.12 29.020 12.88
2010 238.373 1.12 203.624 85.42 34.749 14.58

Извор: Републички завод за статистику - Ужице, 2011.

Страни туристи учествују у туристичким кретањима Округа са, у просеку 10,15% 
од укупног броја туриста Округа. Највећи број страних туриста долази из бивших 
југословенских република, Русије, САД, Немачке, Италије, Француске, Велике 
Британије, Шведске и још десетак земаља. 
Укупан број остварених ноћења у Округу прати тренд долазака туриста. Најмањи 
број ноћења забележен је 2005. (847.842 ноћења) и 2010. године (820.127 ноћења). 
Највећи број забележених ноћења остварен је 2007. године и износи 951.218 
ноћења.

Табела: Број остварених ноћења туриста у Златиборском округу за период 2005-2010. година

ГОДИНА
Број ноћења туриста/Просечна дужина Боравка (ПдБ)

УКУПНО ПДБ ДОМАћИ ПДБ СТРаНи ПБД
2005 847.842 3.97 809.629 4.08 38.213 2.52
2006 944.052 4.68 907.708 4.73 36.344 3.73
2007 951.218 3.82 878.347 3.93 72.871 2.89
2008 948.081 3.75 865.884 3.86 82.197 2.87
2009 859.974 3.82 781.247 3.98 78.727 2.71
2010 820.127 3.44 729.104 3.58 91.023 2.62

Извор: Републички завод за статистику - Ужице, 2011
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Када је у питању дужина боравка туриста, укупан број туриста креће у интервалу 
од 3,4 до 4,7 дана. Просечна дужина боравка домаћих туриста у Округу је око 4 дана 
што одговара просечној дужини боравка у планинским местима у Србији и указује 
на преовладавање сегмента туристичке тражње усмерене ка боравишном туризму. 
Страни туристи у просеку бораве 2,9 дана у Округу. Приметан је тренд да се дужина 
њиховог боравка временом продужава. 
Општина Чајетина апсорбује чак 42% свих туристичких долазака, за њом следе 
град Ужице (20%), Бајина Башта (19%) и Нова Варош (6%). Најмањи туристички 
промет бележе општине Сјеница, Ариље и Косјерић. 
Гледајући по туристичким местима - Златибор (Краљеве воде, Торник, Рибница, 
Водице, Сирогојно), Тара (Калуђерске Баре, Митровац, Предов Крст) и Златар, 
ситуација се битније не мења. Највећи број туриста се опредељује за планину 
Златибор (40%), Тару (20%) и Златар (3%).
Из претходно изнетог, запажа се да Златиборски округ бележи од 6 до 11% укупних 
туристичких кретања у земљи. Домаћи туристи чине чак 90% укупних туристичких 
кретања у Округу и задржавају се у просеку 4 дана, док страни туристи бораве у 
просеку 2,9 дана. Највећи укупни туристички промет у Округу бележи планина 
Златибор (чак 40%).
Што се тиче сеоског туризма у Округу, који се развија тек након 2005. године, 
удео у туристичком промету могуће је посматрати од 2006. године. Према 
подацима Туристичких организација, просечан годишњи број туриста у сеоским 
домаћинствима износи око 2.000, при чему се оствари око 5.000 ноћења. 

6.2.2. Смештајно-угоститељски објекти

Смештајни и угоститељски објекти су препознати као места на којима се 
директном промоцијом могу промовисати типични производи Округа, како кроз 
организовање мини тематских промотивних догађаја, постављањем мини пултова 
са традиционалним производима или као места где гости/туристи могу уживати у 
традиционално уређеном амбијенту и укусима гастрономских специјалитета овог 
подручја. 
На територији Златиборског округа у Србији тренутно постоји понуда од око 20.000 
лежајева у основним и комплементарним смештајним капацитетима. У односу на 
национални обим смештајних капацитета, према Пословноим плану за дестинацију 
Златибор-Златар, у Округу се налази приближно 20% свих категорисаних лежајева 
у Републици Србији. 
Према истом извору, на територији општине Чајетина се налази чак 2/3 смештајних 
капацитета Округа (10.028 категорисаних и око 5.000 некатегорисаних лежајева). 
Општине Ужице и Бајина Башта располажу са око 1.400 лежајева углавном 
сконцентрисаних на планини Тари и околним местима (Мокра Гора, Кремна, 
Перућац). Остале општине располажу знатно скромнијим смештајним капацитетима 
(до 400 лежаја по општини). 
Према врстама смештајних јединица, највећи број лежајева се налази у основним 
смештајним капацитетима (70,8% од укупног броја регистрованих лежаја), док се 
нешто мање од трећине налази у објектима комплементарног карактера (хостели, 
одмаралишта, коначишта, апартмани, приватне куће и собе).
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6.2.3. Сеоска домаћинства

До 2011. године у 10 локалних самоуправа Округа, категорисано је око 300 
домаћинстава (око 1.800 лежајева) који испуњавају услове за пружање услуга 
смештаја и исхране према критеријумима Министарства економије и регионалног 
развоја Републике Србије, Сектор за туризам. 
Већина категорисаних објеката у сеоским целинама је у склопу породичних кућа. У 
питању су углавном апартмани, једнокреветне или вишекреветне собе. Исхрана је 
обично организована у склопу самих објеката где су у понуди типични производи 
овог краја (сир, пршута, кајмак, проја и сл). 
На Златибору егзистира око двадесетак села која се баве сеоским туризмом. Од 
већих и значајнијих су Гостиље, Љубиш, Рожанство, Рудине, Семегњево, Мачкат, 
Крива Река, Сирогојно, Доброселица, Јабланица, Шљивовица и Трипкова. 
У селима, изузев Сирогојна и Љубиша, не постоје ресторани домаће кухиње који су 
адекватно уређени и припремљени, а који би употпунили туристичку понуду. 
У селима на територији града Ужица, као дестинације са развијеним или 
потенцијалима за развој сеоског туризма, до сада су се издвојила села Мокра Гора, 
Кремна, Злакуса, Потпећ, Јелова гора, Равни и Рибашевина. 
На територији општине Косјерић смештајни капацитети који су у функцији туризма 
се налазе у селима Мионица, Сеча Река, Маковиште, Варда, Доњи Таор и Скакавци. 
Сеоски туризам у Пожеги је облик који је тек у зачетку. За сада је заступљен 
само у Тометином пољу, Горњој и Средњој Добрињи, Јежевици и Рогама. Број 
домаћинстава која се баве туризмом у поменутим селима је релативно мали. 
У сеоским домаћинствима општине Нова Варош категорисано је око 100 лежајева, 
првенствено на Бабића брду, у Акмачићима, Дрмановићима и Радоињи. 
У прибојској општини, значајна су села Бучје и Крњача, где доминирају 
традиционалне колибе, катуни, очувана природа и домаћа храна, као и стари 
начини вршидбе коњима. 
На Пештеру су изузетно атрактивне дестинације села Дружиниће, Хоџина 
вода, Чедово, Лопиже, Карајукићи бунари, Угао, Долиће и Тузиње са тузињским 
становима. Смештај је могућ само у сеоским домаћинствима села Дружиниће и 
Хоџина вода.

6.3. Облици промоције традиционалних     
       производа 

Промоција типичних производа је процес комуникације између произвођача 
типичних производа и купаца тј. потрошача са циљем да се створи позитиван 
став о типичним производима који води ка њиховом фаворизовању у процесу 
куповине на тржишту. Основна сврха промоције је стимулисање пласмана, тако да 
је основни критеријум за избор начина промоције могућност да се информација 
пренесе до највећег броја потенцијалних купаца са највећим ефектима. У складу са 
наведеним информацијама о туристичком тржишту Златиборског округа, издвојени 
су постојећи облици промоције традиционалних производа на овој територији. 
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6.3.1. Лична продаја као облик промоције типичних  
          производа

Лична продаја представља облик промоционе активности који најнепосредније 
утиче на пласман типичних производа Златиборског округа. Готово одумрле крајем 
20. века у већини земаља као „превазиђени“, традиционални, непосредни облик 
пласмана типичних производа, пијаце доживљавају поновни и нагли процват у 
последњих неколико година. Као места на која локални произвођачи износе своје 
производе, потрошачи на пијацама срећу и упознају произвођача своје хране и 
упоређују асортиман, квалитет и цене. 
У Округу, пијаце имају своју традицију, лоциране на местима са малом густином 
малопродајне мреже али и на местима највеће концентрације локалног 
становништва и туриста. Нудећи стално свеже производе од млека, меса, воће, 
поврће или њихове прерађевине и производе старих заната, пијаце су најпогоднија 
места где се ови производи пласирају. Све пијаце у Златиборском округу су 
аутентична места продаје традиционалних производа, на којима се може пазарити 
широка лепеза сувенира, слатка, мед, сир, кајмак, пршута, али и производи од 
вуне, дрвета, глине... 
За промоцију типичних производа много већи значај имају мањи приватни 
смештајни и угоститељски објекти у сеоским срединама. Најефикаснија промоција 
производа домаће радиности јесте кроз живот и рад локалног становништва. 
Активности које се гостима нуде у склопу комплексне туристичке понуде у овим 
објектима су: сакупљање лековитог биља, печурака и шумског воћа, прављење 
зимнице, учествовање у сеоским радовима (брање воћа и поврћа, плашћење, 
кошење, печење ракије, спремање сокова, слатког, зимнице), посета старим 
воденицама и црквама брвнарама, водопадима, пећинама, бањама, вожња 
планинским бициклама, а постоје и спортски терени. Поред класичне понуде: 
здрава храна и чист ваздух, у многим домаћинствима се нуди и обука у области 
традиционалне гастрономије, изради сувенира и сл. 

6.3.2. Огледна домаћинства у Златиборском округу

У оквиру активности подршке унапређењу квалитета и стандардизацији понуде 
сеоског туризма у Златиборском округу, односно, успостављања огледних 
туристичких сеоских домаћинстава, у оквиру Програма развоја приватног сектора 
који реализује Регионална развојна агенција Златибор, успостављено је шест 
локалних и једно регионално огледно сеоско домаћинство.
Активности на унапређењу визуелног идентитета базиране су на ресурсима који 
већ постоје у домаћинствима. Оплемењена домаћинстава су пример добре праксе, 
у њима се организују обуке за пружаоце услуга руралног туризма и пилотирају нови 
производи. У сваком домаћинству је постављен и изложбени раф са типичним 
производима краја, који се могу дегустирати или купити у самом домаћинству или у 
домаћинствима у непосредној околини. До сада су за ову намену уређени:
•	Домаћинство Тадић Милутина - Лазареви конаци, село Качер, Ужице
•	Домаћинство Миле Лечић, вила равијојла, Ариље
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•	Домаћинство Живка Кијановића, Конак бор на Каменој Гори, Пријепоље 
•	Домаћинство Душана Ботића - девојачка соба, на Златару, Нова Варош
•	Домаћинство Кристине и Бошка Бујића - Конак виноградић, село Лунићи, Прибој
•	Домаћинство Драгице Јанковић - Конак млекарица, село Јабланица, Чајетина
•	Домаћинство Милене Дацовић, бошкова вода, село Љубиш, Чајетина – 

регионални центар

6.3.3. Догађаји и манифестације 

Манифестације у туризму су по својој природи прилагођене туристичкој презентацији 
и врло су привлачне за посетиоце. Она су саставни део боравка туриста неког 
места, а неретко и један од битнијих мотива за одабир туристичке дестинације. У 
постојећој туристичкој понуди, манифестације представљају догађаје који у великој 
мери могу да допринесу повећању атрактивности одређеног места, а самим 
тим и повећању промета типичних производа. Значај манифестација и њихова 
посећеност се повећавају са присуством природних и друштвених мотива краја.
У Златиборском округу се организује 11% свих туристичких манифестација у земљи. 
Највећи број манифестација, међу посматраним локалним самоуправама Округа 
одржава се у Ужицу (13), Чајетини (11) и Новој Вароши (11), а најмањи у Сјеници (4), 
Ариљу (3) и Косјерићу (2). 
У промоцији типичних производа Златиборског округа највећи значај имају 
туристичке, етнографске и привредне манифестације, мада не треба умањивати ни 
значај вашара и народних сабора чији је циљ управо промоција локалне заједнице 
и њених вредности.
Међу постојећим манифестацијама на територији Округа, највећи значај за 
промоцију типичних традиционалних производа имају следеће:

Место одржавања назив Манифестације оПис вреМе

Злакуса, Ужице
МеЂУНаРОДНа КОЛОНиЈа УМеТНиЧКе 
КеРаМиКе ЗЛаКУСа

Промоција традиционалног 
начина производње производа 
од глине 

август

Мачкат, Чајетина ПРШУТиЈаДа Промоција и продаја типичних 
сувомеснатих производа Јануар

Шљивовица, Чајетина ШЉиВОВиЧКи СаЈаМ ДОМаЋе РаКиЈе Промоција домаћих ракија април

Сирогојно, Чајетина ВаШаР СТаРиХ ЗаНаТа и ЗаНиМаЊа Презентација и вредновање 
занатских вештина и умећа август

Злакуса, Ужице ЈеСеН У ЗЛаКУСи Промоција грнчарства, 
фолклора, гастрономије Септембар

Злакуса, Ужице ЗЛаКУСа У ПеСМи и иГРи Промоција грнчарства, 
фолклора, гастрономије Јул

Мокра Гора, Ужице ЗаВиЧаЈНи ДаНи МОКРе
Промоција типичних 
гастрономских 
Производа као допунски 
садржај 

Јун 

Брдо Град, Косјерић ЧОБаНСКи ДаНи Изложбе радова домаће 
радиности Јул 

Скакавци, Косјерић ДаНи СеОСКОГ ТУРиЗМа
Промоција сеоског туризма 
и неговање старих заната и 
обичаја

Јун 
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Сопотница, Пријепоље СОПОТНиЧКи иЗВОРи
Промоција изворног народног 
стваралаштва и сопотничке 
трпезе

Јул

Божетићи, Нова Варош ЗЛаТаРСКа СиРиЈаДа Произвођачи златарског сира август 

Нова Варош изложба меда ДаРОВи ЗЛаТаРа Промоција народног фолклора Јул/ август

Златар, Нова Варош ЗЛаТНе РУКе ЗЛаТаРа
Промоција традиционалних 
вредности: јела, стари 
занати, ношња, обичаји

Јул/август

Косјерић ЗЛаТНе РУКе Промоција локалних 
гастрономских потенцијала Јул

Висибаба, Пожега ПОЉОПРиВРеДНа иЗЛОжБа Изложба пољопривредних 
производа Октобар 

Расно, Сјеница ВАШАРИ Изложба народног 
стваралаштва Мај 

Сјеница ПОЉОПРиВРеДНи СаЈаМ Изложба пољопривредних 
производа Јун 

Сјеница ДаНи СЈеНиЧКе ПиТе Промоција традиционалне 
гастрономије Јун 

Ужице СаЈаМ МеДа и ПЧеЛиЊиХ 
ПРОиЗВОДа Промоција производа од меда Септембар

У циљу промоције традиционалних производа Златиборског округа, требало би 
искористити присутност и других манифестација које нису искључиво туристичке, 
привредне или етносоцијалне. Реч је о манифестацијама које се одликују значајном 
масовношћу посете, а већ имају препознатљив имиџ у Златиборском региону или 
у околини. Реч је о манифестацијама попут филмског фестивала Кустендорф на 
Мокрој Гори, Дринске регате у Бајиној Башти, Тешњарским вечерима у Ваљеву и 
нарочито кад је у питању Драгачевски сабор трубача у Гучи.
Већина манифестација које се одржавају на простору Златиборског округа, ретко 
имају самосталну покретачку снагу, да саме буду мотив туристичких долазака у неко 
место, већ углавном представљају допунске туристичке мотиве, при чему значајно 
утичу на продужење боравка туриста.

6.3.4. Сајмови и изложбе

С обзиром на то да туризам представља привредну грану помоћу које се ефикасно 
спроводи промоција типичних производа у Златиборском округу, идентификовани 
су следећи сајмови туризма регионлног, националног и међународног карактера на 
којима се, уз помоћ локалних, регионалних и националне туристичке организације 
могу промовисати типични производи Златиборског округа:

држава назив сајМа Место вреМе

Србија

МеЂУНаРОДНи СаЈаМ ТУРиЗМа Београд Фебруар

МеЂУНаРОДНи СаЈаМ ТУРиЗМа Нови Сад Септембар

СаЈаМ ТУРиЗМа, еКОЛОГиЈе и СПОРТа Ниш април

СаЈаМ ТУРиЗМа и СеОСКОГ ТУРиЗМа Крагујевац Новембар

Црна Гора МеТУБеС - СаЈаМ ТУРиЗМа Будва Фебруар

Бугарска HOLIDAY & SPA EXPO Софија Фебруар

Хрватска
CROTOUR Загреб април

TOURISM@GAST Сплит Март
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Словенија CONVENTA Љубљана Јануар

Румунија ROMANIAN TOURISM FAIR ТТR Букурешт Март

БиХ ТОURISM DAYS Сарајево Септембар

Република Српска LORIMES Бања лука Новембар

Мађарска UTAZÁS Будимпешта Март

Велика Британија WОRLD TRAVEL MARKET Лондон Новембар

Француска TOP RESA Париз Септембар

Холандија VAKANTIEBEURS Утрехт Јануар

Белгија HOLIDаY FAIR Брисел Фебруар

Немачка ITB BERLIN Берлин Март

Један од најзначајнијих задатака организовања привредних сајмова је промоција 
привреде у циљу унапређења привредне сарадње са иностранством, афирмације 
домаће производње и повећања извоза. Тематски привредни сајмови у земљи на 
којима се, углавном преко Привредне коморе Ужице или Националне привредне 
коморе, могу промовисати типични производи Златиборског округа су: 

држава назив сајМа Место вреМе

Србија

ДРжаВНи ПЧеЛаРСКи СаЈаМ Београд Фебруар

иЗЛОжБа ЛеКОВиТОГ БиЉа и ПРеПаРаТа ОД МеДа “ДаРОВи 
ПРиРОДе” Београд Март

ФРУВеГ еXПО БаЛКаН Београд Септембар

СаЈаМ еТНО ХРаНе и ПиЋа Београд Новембар

иЗЛОжБа ХРаНе и ПиЋа Нови Сад Септембар

ФеСТиВаЛ МеДа Нови Сад Септембар

МеЂУНаРОДНи ПОЉОПРиВРеДНи СаЈаМ Нови Сад Мај

МеЂУНаРОДНи и РеГиОНаЛНи СаЈаМ ПРиВРеДе Суботица август

ПРОЛеЋНи ПРиВРеДНи СаЈаМ Крагујевац Мај 

ШУМаДиЈСКи ПОЉОПРиВРеДНи СаЈаМ Крагујевац Септембар

ПОЉОПРиВРеДНи СаЈаМ Ниш Октобар 

СаЈаМ ШЉиВа Осечина август

еТНО СаЈаМ Врање Јун 

МеЂУНаРОДНи ПОЉОПРиВРеДНи СаЈаМ Бујановац Мај 

иЗЛОжБа ЈаБУКа ариље Октобар

иЗЛОжБа КРОМПиРа ивањица Новембар

ДаНи БОРОВНиЦе Ужице Јул 
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Тематски привредни сајмови у у земљама региона и света на којима произвођачи 
типичних производа Златиборског округа посредством различитих привредних 
организација и удружења, могу промовисати своје производе су:

држава назив сајМа Место вреМе

БиХ СаЈаМ ПРиВРеДе Мостар април

Република 
Српска

аГРОС Бања Лука Септембар

иНТеРаГРО Бјељина Септембар

Словенија KMETIJSKO ŽIVILSKI SEJEM Горња Радгона август
Црна гора СаЈаМ иСХРаНе Будва Март
Мађарска IFE FOODAPEST Будимпешта Новембар
Велика Британија BBC GOOD FOOD SUMMER FESTIVAL Бирмингем Јун
Холандија PLMA - PRIVATE LABEL амстердам Мај
Словачка AGROKOMPLEX Нитра август
Пољска POLAGRA FARM Познањ Октобар
СаД FANCY FOOD Њујорк Јун/јул
египат FOOD FAIR CAIRO Каиро Јул

Руска 
Федерација

AGRORUS Ст.Петерсбург август
WORLD FOOD Москва Септембар
FOOD INGREDIENTS, ADDITIVES AND FLAVOURINGS Москва Новембар

Француска
OLMA Ст.Гален Октобар
SIAL Париз Октобар

Белорусија BELPRODUCT Минск Децембар
Јапан FOODEX Токио Март
Малезија MIHAS Куала Лумпур април

6.3.5. Туристичко-информативни центри као средства  
     унапређења продаје

У циљу подизања свести локлане заједнице и боље информисаности туриста о 
локалним туристичким и културним вредностима, у оквиру туристичких организација 
Златиборског округа функционише и неколико туристичко-информативних центара. 
Туристичко информативни центри се баве туристичком промоцијом града/општине и 
околине, давањем информација у вези смештаја, гастрономске понуде, транспорта, 
забавног и културног програма и разних других сервисних информација које су 
намењене како домаћим тако и страним туристима. 
Поред туристичко-информативне делатности, у оквиру ових центара се константно 
врши промоција и типичних производа Златиборског краја, а у мањем броју и 
њихова продаја. Тренутно функционишу Туристичко-информативни центри у 
Ужицу, на Златибору, у Ариљу, Визиторски центар на Митровцу и у фази уређења је 
Визиторски центар Резервата природе Увац на Кокином броду.
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6.3.6. Специјализовани продајни објекти типичних      
          традиционалних производа

Са развојем туризма и његове структуре, трговинска и туристичка предузећа све 
више потенцирају стратегију диференцирања „пакета понуде” према одговарајућим 
тржишним сегментима. Развој малих и локално специјализованих продавница 
није новина на тржишту и не чине значајну карику ланца у унапређењу продаје 
типичних производа. 
За разлику од општих, специјализоване продавнице продају један или неколико 
типова производа као што су млеко и млечни производи, месо и месне прерађевине, 
традиционална алкохолна пића, сувенири од глине, дрвета и сл. Пример је 
продавница Млечно царство из Ужица која је уско специјализована за производњу 
и промет сирева, кајмака, златарског и сјеничког сира и др. 
Недавно је у Ужицу отворен Amigo etno shop – специјализована продавница 
која поред сувенира и разгледница продаје слике, грнчарију,  плетене и хеклане 
предмете, традиционалне џемове, слатко, сокове, мед, ракије, вина, промовишући 
на тај начин традиционалне производе домаће радиности и гастрономске типичне 
производе Златиборског округа.

6.3.7. Пројекциона средства  

Туристички филм је најзначајније средство туристичке пропаганде, али због 
изузетно високих трошкова израде, до сад није постојао филм који је тематски 
коришћен за промоцију типичних производа Златиборског округа. 
У склопу припрема за промотивну кампању 2012. године када ће се Србија 
представити кроз гастрономску понуду, Туристичка организација Србије је 
пласирала туристичко-промотивни филм SoulFood који у себи садржи велики 
број гастрономских специјалитета Златиборског округа (кајмак, пршута, малина, 
златарски сир, хељдопита, сјенички суџук и сјенички сир). Филм се користи за 
промоцију Србије у земљи и иностранству (http://vimeo.com/31642347).

6.3.8. Интернет као средство промоције

Последице појаве и масовог коришћења Интернета у пословне сврхе на савремено 
пословање и маркетинг су огромне и скоро непојмљиве. Интернет омогућава 
коришћење информација које се односе на глобални економски систем и глобално 
тржиште, а могу се употребити у реалном времену од стране великог броја 
појединачних корисника са географски удаљених локација. Тренутну заступљеност 
појединачних типичних производа Златиборског округа на интернету, можемо 
сагледати из наредне табеле која показује резултате за пет различитих светских 
претраживача.
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Број назив тиПичноГ
Производа Google Yahoo Bing Amazon Wikipedia

1.

Говеђа пршута 3.070 102 101 0 0
Ужичка говеђа пршута 38 4 4 0 0
Златиборска говеђа 
пршута

58 6 6 0 0

2. Кајмак 713.000 105.000 193.000 3 33

3.
Малина 20.900.000 7.270.000 17.200.000 1.181 0
ариљска малина 3.710 16.800 15.700 0 0

4. Ракија 2.750.000 478.000 846.000 115 90
5. Златарски сир 4.650 34.300 39.200 0 1
6. Сјенички сир 1.880 1.020 1.010 0 2
7. Пчеларски производи 276.000 52 52 0 0
8. Паприке у павлаци 13.500 179 179 0 0
9.  Хељдопита 9.270 6.770 6.370 0 0
10. Шљива 386.000 60.000 98.100 12 36
11. Злакушка грнчарија 7 23 3 0 0

12.
Суџук 33.200 7.520 7.320 12 5
Сјенички суџук 155 4 4 0 0

13. Лековито биље 367.000 154.000 184.000 7 2
14. Комплет лепиња 33.300 2.320 2.350 0 0

15.
Џем од воћа 12.400 2 2 0 0
Слатко од воћа 74.700 20 20 0 0

16.

Вунене чарапе 24.100 5.820 5.760 0 0
Вунени џемпер 13.100 3.900 3.750 0 0
Сирогојно 461.000 104.000 64.100 3 29
Производи од вуне 27.500 9.820 9.820 0 0

17. Свињска пршута 2.190 36 36 0 0
18. Ужичка кобасица 88 4 4 0 0
19. Водњика 425 104 104 0 0
20. Качарски производи 182 8 8 0 0
21. Ужичка сланина 134 13 13 0 0
22. Посни бели сир 111 21 21 0 0
23. Пита гужвара 1.800 12.100 10.300 0 0
24. Мантије 129.000 21.300 16.400 0 0
25. Ражљевак 480 5.610 20 0 0
26. Ткачки производи 33.700 14.200 71

Према датој табели, највише погодака за скоро све типичне производе показује 
претраживач Google. Према овом претраживачу, најзаступљенији, по називу, су 
следећи производи: Малина, Ракија, Кајмак, Сирогојно (као појам који се повезује 
за производе од вуне), Шљива, Лековито биље, Пчеларски производи, Мантије 
(водити рачуна о хомонимима), Слатко од воћа, Суџук, Комплет лепиња и Ткачки 
производи.



55Стање и перспективе развоја типичних производа у Златиборском округу 

Потрага за локалним производима и услугама путем интернета постала је најбрже 
растући сегмент online претраге. Како се све више људи окреће интернету у потрази 
за локланим информацијама никад није постојала боља могућност за мали бизнис 
да се укључи и ужива у предностима економичне промоције као и да изгради сјајну 
онлине репутацију.

7  оКвир За даљи раЗвој 

7. 1. Идентификација кључних проблема за     
        развој типичних  производа 

Окосницу анализе тренутног стања развоја типичних производа у прекограничној 
регији, поред деск истраживања, чинило је теренско-анкетно истраживање 
реализовано кроз интервјуе и радионице са две циљне групе – јавним институцијама 
и организацијама и  произвођачима и њиховим удружењима. Један од циљева 
истраживања био је да се  дефинишу улоге институција у развоју типичних 
производа и сагледају постојећи облици подршке које општинске и регионалне 
институције пружају у развоју типичних производа.  

На регионалном нивоу постоји неколико институција које представљају  значајну 
подршку у развоју типичних производа, међутим и поред постојања ових институција, 
институционални регионални ниво није довољно развијен, јер су надлежности 
углавном подељене на државни и локални ниво. Резултати истраживања показали  
да већина испитаних институција у Златиборском округу обезбеђује промотивну 
подршку за традиционалне производа кроз наступе на сајмовима, манифестације  
или путем различитих медија (штампаних, електронских и дигиталних). 
Следе едукација и саветодавно-стручна помоћ коју пружају  Пољопривредна 
саветодавнаи стручна Ужица, Регионална Привредна комора, Иновациони 
центар за пољопривреду Ариља, Агрономски центар Прибој и бројна удружење 
воћара (Полимље Бродарево, Златни брег из Нове Вароши, Микер из Ужица итд.). 
Значајно је да неке туристичке организације (ТО Златибор, ТО Косјерић, ТО Ужице 
и др.) спроводе један вид едукативних  програма за развој типичних производа 
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кроз пројекте развоја сеоског туризма. Најмањи је број институција које обезбеђују 
подршку кроз финансијска средства и опрему. 

Представници институција и организација су као кључне проблеме у области 
традиционалних производа идентификовали недостатак финансијких средстава 
за развој и нестандардизован квалитет производа, док су недостатак поверења и 
сарадње и недостатак едукације препознати као најмање битни проблеми у развоју 
традиционалних  производа.

Истраживање реализовано са произвођачима и удружењима произвођача, као 
другом циљном групом, фокусирно је  на неколико кључних истраживачких питања: 
процес и обим производње, начин пласирања производа, примена стандарда у 
производњи и заштита производа, чланство у удружењима, потребе произвођача 
за едукацијом.  Приликом креирања  узорка произвођача водило се рачуна да 
подједнако буду заступљени произвођачи који имају вишегодишње искуство у 
производњи (више од 20 - 30 година) као и они који су на почетку производног 
процеса (баве се производњом од 1 до 5 година). Истраживање је потврдило почетну 
хипотезу пројекта, да је један од кључних проблема у развоју традиционалних 
производа недостатак удруживања. Само мали број испитаних произвођача су 
чланови неког удружења или неког другог облика удруженог деловања. Изузетак 
у том смислу су пчелари, који готово на нивоу сваке општине имају формирана 
удружења која деценијама континуирано функционишу уз евидентне позитивне 
резултате у домену унапређења производње и пласмана производа на тржишта ЕУ. 

Приметан је и недостатак примене стандарда у производњи, нарочито код 
индивидуалних произвођача. Већина не примењује ниједан облик заштите, али је 
значајно да су скоро сви испитаници истакли да су  заинтересовани и размишљају  
о неком виду  заштите свог производа, што указује да је међу произвођачима 
релативно  „пробуђена”  свест о значају заштите као једног од механизама који 
између осталог може значајно допринети повећању продаје. Када је реч о пласману 
производа, највећи је број оних који директно продају производе на локалном 
тржишту. 

Анкетно испитивање имало је за циљ ида утврди и које су потребе произвођача 
у домену едукације. Теме и области за које је исказан највећи интерес су: 
сертификација и заштита производа (31,6%), истраживање тржишта и маркетинг 



57Стање и перспективе развоја типичних производа у Златиборском округу 

(26,3%), унапређење производног процеса (10,5%), пословно планирање (7,9%), 
задругарство и удруживање (7,9%) и управљање квалитетом(7,9%). 

Једно од питања у анкетном упитнику односило се и на проблеме и препреке које 
произвођачи препознају као кључне у развоју типичних производа. Резултати 
су показали да се следећи проблеми перципирају као најважнији: недостатак 
стратегије развоја пољопривреде и села на општинском нивоу (53,33%), недостатак 
перманентне стручне и едукативне подршке (46,7%), недостатак поверења и 
сарадње међу актерима (46,7%), недостатак финансија (33,3%), неадекватна 
законска регулатива (26,67%).

Радионице које су реализоване са поменутим циљним групама имале су циљ да 
се кроз директну комуникацију са актерима анализирају резултати истраживања 
и кроз дискусију усагласе могући правци даљег развоја. Резултати до којих се 
дошло, током реализације радионице, потврдили су неке од кључних претпоставки 
истраживачког тима, али су истовремено осветљени и неки нови аспекти и 
проблеми у развоју типичних производа.
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7.2. SWOT анализа  и препоруке за даљи развој
На основу резултата деск и теренског истраживања урађена је SWOT анализа 
тренутног стања развоја типичних производа како би се дефинисале препоруке и 
могуће интервенције за даљи развој. 

Снаге

МогућноСти

•	 Повољни климатски и географски услови
•	 Очувана традиционална производња (елементи традиције у пољопривреди, 

стари занати)
•	 Спроведен поступак заштите одређених производа
•	 Препознатљивост на домаћем тржишту
•	 Разноврсност гастрономске понуде условљена богатством различитости
•	 Институционална подршка
•	 Спровођење одређених едукативних програма
•	 Развијене промотивне активности (Сајам етно хране, туристичке 

манифестације)
•	 Успостављен је законски оквир у области заштите  и стандарда производње
•	 Златиборски округ је подручје развијеног туризма
•	 Постоје добри примери удруживања произвођача (пчелари)
•	 Постоје иницијативе женских удружења
•	 Постоје примери добре праксе
•	 Формиран регионални центар за нематеријално наслеђе 

•	 Тренд потражње за аутентичним и традиционалним производима 
•	 Заштита већег броја производа применом различитих нивоа заштите 

(национални, регионални ниво)
•	 Развој препознатљивости ових произода у региону и на европском тржишту
•	 Брендирање производа, али и подручја
•	 Развој сарадње кроз развој кластера
•	 Развој нових туристичких производа на основу традиционалне производње 

– нпр. гастрономске руте, путеви меда, занатски кампови
•	 Развој малих и средњих предузећа
•	 Генерисање нових радних места и развој додатних извора прихода
•	 Развој органске производње
•	 Едукација произвођача кроз примере добре праксе из окружења 
•	 Едукација потрошача кроз континуиране промотивне кампање 
•	 Оживљавање руралних подручја
•	 Развој регионалне иницијативе (центра) за развој типичних производа
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СлабоСти

Претње

•	 Финансијски проблеми (средства за улагање у опрему и сертификацију, 
високе камате, буџети)

•	 Нестандардизован квалитет (свако производи на свој начин)
•	 Мали број заштићених производа 
•	 Инфраструктурни проблеми (путеви, струја у руралним подручијима...) 
•	 Неадекватан пласман производа  
•	 Недовољна информисаност (актери)
•	 Недовољне количине производа  и сировине за производњу одређене групе 

производа 
•	 Недостатак промоције (промоција о вредностима традиционалних 

производа, о заштити...) 
•	 Недостатак едукације (произвођачи, доносиоци одлука...)
•	 Недостатак поверања и сарадње (на свим нивоима)
•	 Неадекватна кадровска политика доносилаца одлука 
•	 Доминантна примарна производња 
•	 Одумирање старих заната
•	 Злоупотреба појма традиционални производ
•	 Замирање руралних подручја
•	 Неефикасна  примена закона и имплементација постојећих стратегија 

развоја 
•	 Неразвијена свест о удруживању и партнерству

•	 Већа конкурентност других региона (Краљевачки кајмак)
•	 Боља препознатљивост других брендова
•	 Неусаглашеност законске регулативе са ЕУ стандардима
•	 Неадекватна имплементације усвојених стратешких докумената
•	 Неуспостављена међуресорна сарадња
•	 На глобалном ниво индустријска производња слаби трандиционалну
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С обзиром на специфичности географског положаја, природних могућности и 
врло богате традиције у стварању прехрамбених производа као и традиционалних 
занатских производа, може се рећи да значајан број тих производа уз адекватну 
подршку може постићи конкурентску предност на локалном и другим тржиштима. 
Већ је поменуто да тржишне околности указују да потрошачи постају све свеснији 
значаја домаћих производа, посебно оних прозведених према традиционалним 
техникама и поступцима производње и спремни су да за њих плате вишу цену. 
У складу са тим, током процеса истарживања и анализе дефинисане су следеће 
кључне препоруке:  

•	 Брендирање Златиборског округа кроз развој типичних традиционалних 
производа 

•	 Унапређење сарадње различитих актера кроз развој кластера
•	 Креирање програма подстицаја и субвенција за развој типичних 

традиционалних  производа
•	 Креирање медијске кампање за промоцију типичних традиционалних 

производа 
•	 Стварање портала типичних традиционалних производа Златиборског округа 

(информације за произвођаче и купце као и online продаја) 
•	 Развој мини инфо-пултова намењених произвођачима при сеоским школама, 

месним заједницама  и библиотекама
•	 Едукација произвођача и надлежних институција/организација (заштита, 

удруживање, покретање бизниса) 
•	 Едукација потрошача кроз континуиране кампање о вредностима 

традиционалних и заштићених производа 
•	 Истраживање тржишта и одређивање циљних група потрошача, као и 

креирање тржишних механизама за пласман 
•	 Иновирање традиционалних техничко-технолошких поступака у процесу 

производње производа у циљу повећања квалитета производа
•	 Унапређење постојећих и развој нових туристичких производа базираних на 

типичним традиционалним производима
•	 Иницирање процеса израде регионалне стратегије развоја традиционалних  

производа са детаљним трогодишњим акционим планом
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