
     УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
           ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ, 
            ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Татјана Стојановић 
 
 

ГЕОПРОСТОРНИ АСПЕКТИ ОДРЖИВОСТИ 
СТАРИХ ЗАНАТА У БАЧКОЈ 

 
 

Докторска дисертација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, 2017. 
 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            _______________________________________ 
 Овај рад посвећујем мом Алексеју, уз извињење и молбу за 
опроштај због понекад ускраћених игара и дружења током претходног 
периода његовог детињства и уз обећање да ћемо наредне деценије обојити 
у све дугине боје! 

 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

2

 
 

САДРЖАЈ 
 
 
 
 

ПРЕДГОВОР..................................................................................................................... 6 
УВОД..................................................................................................................................... 8 
 ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И ДОСАДАШАЊА ИСТРАЖИВАЊА............................. 10 
 НАУЧНА ОПРАВДАНОСТ.................................................................................. 12 
 МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА............................................................... 14 
ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ЗАНАТСТВА У БАЧКОЈ...................................... 18 
 СТАРИ ЗАНАТИ У СРБИЈИ................................................................................ 21 
 РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ У РАСПОРЕДУ СТАРИХ ЗАНАТА.................. 25 
 ПОРЕКЛО ЗАНАТЛИЈА У БАЧКОЈ................................................................. 29 
 КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈЕДИНИХ ГРУПА И ПОДГРУПА ЗАНАТА ДО 

КРАЈА 20. ВЕКА...................................................................................................... 
 
30 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА БАЧКЕ.......... 33 
ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЊИХОВ 
УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ СТАРИХ ЗАНАТА.......................................................... 

 
37 

 ГЕОЛОШКО-ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БАЧКЕ........... 37 
 ЗАНАТИ КОЈИ НЕ ПОЧИВАЈУ НА ГЕОЛОШКО- 

ГЕОМОРФОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА......................................... 
 
54 

  КАЗАНЏИЈСКИ ЗАНАТ....................................................... 54 
  КОВАЧКИ ЗАНАТ............................................................... 56 
  КАМЕНОРЕЗАЧКИ ЗАНАТ................................................. 59 
  ПЕЧЕЊЕ КРЕЧА................................................................. 61 
 КЛИМА..................................................................................................................... 65 
 ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХA............................................................ 65 
 ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА................................................................... 67 
 ВЕТАР................................................................................................. 69 
 ИНСОЛАЦИЈА.................................................................................. 70 
 ОБЛАЧНОСТ..................................................................................... 72 
 ПАДАВИНЕ....................................................................................... 73 
  ОЏАЧАРСКИ - ДИМНИЧАРСКИ ЗАНАТ.............................. 75 
 ВОДЕ.......................................................................................................................... 78 
 ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ........................................................................... 79 
  БУНАРЏИЈЕ....................................................................... 81 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

3

  СОДАРИ............................................................................. 85 
 ПОВРШИНСКЕ ВОДE..................................................................... 87 
  ЧАМЏИЈЕ........................................................................... 98 
  РУЧНО ПЛЕТЕЊЕ РИБАРСКИХ МРЕЖА............................. 100 
 ЗЕМЉИШТЕ........................................................................................................... 103 
  ДУНЂЕРСКИ ЗАНАТ.......................................................... 107 
  ЧЕРПИЋАРИ....................................................................... 117 
  ГРНЧАРСТВО..................................................................... 120 
  ПЕЋКАРСКИ ЗАНАТ.......................................................... 122 
  ИЗРАДА УНИКАТНОГ НАКИТА......................................... 125 
  ОСЛИКАВАЊЕ СТАКЛА..................................................... 127 
 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ.................................................................... 128 
  КОРПАРСТВО..................................................................... 130 
  РУЧНА ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД РОГОЗА............................ 132 
  РУЧНА ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД ТРСКЕ.................. 134 
  РУЧНА ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД СЛАМЕ............................ 137 
  РУЧНА ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД КУКУРУЗОВИНЕ............. 141 
  МЕТЛАРИ.......................................................................... 144 
  УЖАРСКИ ЗАНАТ.............................................................. 146 
  РУЧНО ОСЛИКАВАЊЕ ТИКВИ И ЈАЈА............................... 150 
  КОЛАРСКИ ЗАНАТ............................................................ 153 
  РЕСТАУРАЦИЈА ФИЈАКЕРА.............................................. 155 
  БАЧВАРСКИ - ПИНТЕРСКИ ЗАНАТ.................................... 159 
  КЛОМПАРСКИ ЗАНАТ....................................................... 161 
  ДУБОРЕЗ У ДРВЕТУ........................................................... 164 
  СИТАРСКИ ЗАНАТ............................................................. 166 
  БОМБОНЏИЈА.................................................................... 169 
  ЛИЦИДЕРИ........................................................................ 171 
  ХАЛВАЏИЈЕ...................................................................... 173 
  ВОСКАРИ........................................................................... 175 
  САПУНЏИЈЕ....................................................................... 178 
  САРАЧКИ ЗАНАТ............................................................... 180 
  КОЖУХАРСКИ - ЋУРЧИЈСКИ ЗАНАТ................................. 182 
  ОПАНЧАРСКИ ЗАНАТ........................................................ 185 
  ОБУЋАРСКИ ЗАНАТ.......................................................... 188 
  ВУНОВЛАЧАРСКИ (ДРНДАРСКИ) ЗАНАТ.......................... 190 
  ПУСТОВАЊЕ ВУНЕ............................................................ 193 
  ЈОРГАНЏИЈСКИ ЗАНАТ..................................................... 195 
  ШЕШИРЏИЈСКИ ЗАНАТ..................................................... 196 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

4

  ЧЕТКАРИ........................................................................... 198 
  ПРЕПАРИРАЊЕ ЖИВОТИЊА............................................. 200 
  ПРИПРЕМА ПОЈЕДИНИХ ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА НА 

ТРАДИЦИОНАЛАН НАЧИН................................................ 
 
203 

  ПРИПРЕМА ПОЈЕДИНИХ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА НА 
ТРАДИЦИОНАЛАН НАЧИН................................................ 

 
206 

  ТКАЊЕ И ЋИЛИМАРСТВО................................................. 210 
  ВЕЗ.................................................................................... 219 
  ТРУКОВАЊЕ – ДРУКОВАЊЕ.............................................. 226 
  ХЕКЛАЊЕ И ШТРИКАЊЕ................................................... 228 
  НАРОДНА НОШЊА............................................................ 233 
ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЊИХОВ 
УТИЦАЈ НА ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА............................................. 

 
263 

 КОНЦЕПТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА.... 263 
  СОЦИО-ДЕМОГРАФСКА КОМПОНЕНТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА............ 265 
  ЕКОНОМСКА КОМПОНЕНТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА............................. 294 
  ЕКОЛОШКА КОМПОНЕНТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СТАРИХ ЗАНАТА.. 325 
 ПРИВРЕДНИ УТИЦАЈ НА ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА У 

БАЧКОЈ.................................................................................................................... 
 
334 

  САОБРАЋАЈ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОСТИ СТАРИХ ЗАНАТА............... 334 
  ТРГОВИНА КАО ФАКТОР ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА................... 337 
  ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА..................... 342 
 УТИЦАЈ НЕПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ОДРЖИВОСТ 

СТАРИХ ЗАНАТА У БАЧКОЈ............................................................................. 
 
365 

  ОБРАЗОВАЊЕ И СТАРИ  ЗАНАТИ......................................................... 365 
  КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА КАО НОСИОЦИ ОДРЖИВОСТИ 

СТАРИХ ЗАНАТА У БАЧКОЈ................................................................. 
 
371 

КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ ЗАНАТСТВА................................... 380 
 ПОДРШКА СТАРИМ ЗАНАТИМА У БАЧКОЈ.............................................. 384 
 ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА У БАЧКОЈ................................................. 386 
 АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТАКА, ОДНОСНО 

МОГУЋНОСТИ И ПРЕТЊИ ЗА РАЗВОЈ СТАРИХ ЗАНАТА НА 
ПОДРУЧЈУ БАЧКЕ (SWOT АНАЛИЗА)........................................................... 

 
 
390 

 ПЕСТ АНАЛИЗА.................................................................................................... 393 
ЗАКЉУЧАК...................................................................................................................... 396 
ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................................. 399 
ПРИЛОЗИ........................................................................................................................... 413 
КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА............................................................................... 472 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

5

БИОГРАФИЈА................................................................................................................. 478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

6

 
 

ПРЕДГОВОР 
 
 

Бачка је равна и плодна регионална целина, насељена многобројним становништвом 
у сеоским и градским насељима и изукрштана путевима и железничким линијама. Њен 
пејзаж доста је монотон. За оне који су дошли из високих планинских предела, Бачка је 
била прво страна и туђа, а потом је постајала блиска и привлачна. Својом плодном 
црницом, која је увек давала довољну количину хране за сво становништво, она је чврсто 
везивала за себе и старе и нове досељенике.  
 Висинске разлике од десетак и више метара за све те људе толико су биле без значаја 
да их нису ни примећивали. Али када су наишле прве високе воде Тисе и Дунава или када 
су се изданске воде толико високо издигле да су поплавиле ниска земљишта, они су 
схватили да висинске разлике земљишта и од 2 метра могу да буду веома значајне за 
живот у овој средини. 
 Уколико се крене у откривање лепота Бачке, изненађују вас многобројне 
занимљивости, од лепих малих војвођанских насеља, преко салаша, чарди и других 
гастрономских рајева на земљи, до средњевековних тврђава као и различитих 
хидролошких објеката. Путујући кроз Бачку упознају се различите националне заједнице 
које живе на овом подручју, њихова култура, архитектура и др. Становници Бачке нису ни 
свесни колико тога лепог и занимљивог имају, на само на пар километара у окружењу и за 
шта не требају астрономске количине новца за откривање и уживање у њиховим чарима.  
 Ако се вратимо мало уназад на путу свог „научног пунолетства“ интересовале су ме 
многе ствари. Једна од, ако би се могло назвати „лепим уметностима- старог кова“, јесте 
одрживост старих заната на подручју Бачке. На предлог Др Тамаре Лукић израда ове 
дисертације кретала се у правцу истраживања присутности и одрживости старих заната у 
Бачкој. Тада ми се то чинио као веома захтеван и тежак задатак, али истовремено и као 
велики изазов. Данас, из ове перспективе, када је процес истражиања завршен, желим 
неизмерно да јој се захвалим што ме је „увела“ у један потпуно нови свет,  са 
јединственим људским творевинама, које никада не треба бацити у заборав. Такође јој се 
захваљујем за стрпљење, свесрдну подршку, подстицај, разумевање и савете да овај 
задатак изведем до самог краја. 
 Пут ка реализацији истраживања довео је до развијања дуготрајних и нераскидивих 
релација, интеракција и мрежа (а са некима и искреног пријатељства). Захвалност свакако 
дугујем својим најдражима, Алексеју, мојој мајци Љиљани, мом Раши, мојој баки Терези, 
мом ујаку Марку и ујни Евики, за стрпљње, разумевање, подршку и љубав коју су ми 
пружили. Вечну захвалност, љубав и сећање дугујем мом деди Антуну, који више није са 
нама и који би уживао у изради моје докторске дисертације. Хвала Вам свима за пружену 
љубав, подстрек и васпитање које је највише утицало на моје „научно одрастање“ и 
потребу за образовањем.  
 Овај рад је намењен малим људима који су, ако се другачије посматра, веома велики, 
јер представљају језгро туристичке привреде нашег простора.  
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 Семјуел Џонсон (Samuel Johnson) је рекао: „Онај ко чека како би учинио много тога 
доброга, никада неће учинити ништа. Живот се састоји из малих ствари. Ретко се 
пружа прилика да одједном можемо учинити пуно. Права величина састоји се од величине 
у малим стварима“. 
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УВОД 
 
 

 Захваљујући обиљу антрополшке литературе о традицијама и традиционалним 
занатима, научна теорија традиције не постоји (Шестан, 2006). Етнолошке и/или 
антрополошке дефиниције речи традиција нису далеко отишле од дословног тумачења 
латинске речи traditio, tradere: предање, усмена предаја, обичај, поредак, правила 
понашања која се преносе са колена на колено. 
 Уобичајени су критеријуми: архаичност технологије израде и облика производа, 
друштвени слојеви којем су намењени, производња за тржиште или властиту породицу, 
удео прихода од заната у односу према приходима од пољопривреде или сточарства, 
начин плаћања рада мајстора и сл. Колико год је потребно имати на уму ове критеријуме, 
њихова ригидна примена води ка непрецизној, а учесталој подели на вештине које се 
примењују као занати (обрти), односно као домаћа радиност (рукотворине).  
 Јефтинији индустријски производи учинили су занатске производе неконкурентним. 
Стари занати који су пре неколико деценија били главни извор прихода, као и потреба за 
одређеним предметима, а и у недостатку истих, били су нужда да се ручно направе, полако 
одлазе у прошлост. Да је тако, показује да је све мање ковачких, ужарских, клопмпарских, 
чамџијских, обућарских и других радњи на територији Бачке. Занатлије са територије 
Бачке, кажу да је будућност старих заната таква, да наредне генерације сигурно неће бити 
у прилици да виде чиме су се њихови преци бавили, а још мање да раде тај исти посао од 
којега се некада могло лепо живети. Данас у овој прелепој равници, ради тек по неки 
казанџија, бачвар, сапунџија, ткач, лицидер, воскар, крзнар, опанчар. То су занати који су 
се преносили са колена на колено, неговали породичну традицију, правили добре, 
квалитетне, али и уникатне ствари. Ово је последњи тренутак да се стари занати спасу од 
изумирања. 
 Појам занат је балкански турцизам арапског порекла и означава вештину или знање. 
Поједини занати засновани на прастаром искуству старословенске и предњоазијске 
културе били су важна привредна грана наших страних урбаних насеља или допунско 
привређивање у сеоским заједницама. 
 Занат означава вештину (углавном ону мануелну, односно вештину ручног рада), али 
и професију која подразумева целокупан процес израде уникатних производа, уз 
коришћење махом једноставних алата. Занати се обично заснивају на традиционалним 
знањима и технологијама, али су истовремено код њих значајни креативност и 
иновативност мајстора. Занате са једне стране карактеришу функционални и утилитарни 
производи, али и производи и праксе у оквиру декоративних уметности, као и они 
предмети који имају друге симболичке, уметничке, духовне функције (иконопис, градња 
музичких инструмената и сл). Такође, особеност заната је употреба природних материјала 
у процесу производње (дрво, кожа, глина, стакло, текстил, метал и сл.) 
 Занатска делатност у Србији се може поделити у четири основне категорије, а у 
сагласности са категоризацијом заната наведеном у Правилнику о одређивањњу послова 
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који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 21/2005). 
 Уметнички занати чија је кључна особеност релативно високо естетско својство 
занатских производа. Већина уметничких заната је дубоко укорењена у традицији или су 
инспирисани њоме. У тржишном смислу су и данас врло актуелни, за разлику од већине 
традиционалних сеоских заната. Претежно су везани за градске средине. Користе нове 
технологије обраде предмета. У извесној мери утичу на квалитет и сцену савременог 
уметничког дизајна, као што су сликање на стаклу, керамици, дрвету, камену, уметничка 
израда накита од метала и др. 
 Традиционални занати практикују се претежно на селу, а у градским срединама све 
до последњих деценија 20-тог века. Највећи број је до данас ишчезао, јер не постоји 
значајна потражња за њиховим производима на тржишту. У њих се сврставају 
традиционална израда предмета, затим занати уско везани за градитељску делатност, а 
делимично и технологије припреме поједних прехрамбених производа, као и лончарски, 
коларски, јорганџијски занат и др. 
 Домаћа радиност се у прошлости односила на израду предмета за потребе 
домаћинства, а мање за потребе тржишта. Превасходно се под овим појмом подразумевала 
текстилна радиност чији су носиоци женски чланови домаћинства. У новијем периоду се 
ова делатност поново актуелизује својим везивањем углавном за туристичке услуге, као 
што су плетење, кукичање- хеклање, израда народних ношњи и сл. 
 Услужне делатности су присутне у свакој већ наведеној категорији. Подразумевају 
углавном делатности одржавања и поправке предходно произведених предмета у оквиру 
истог заната. У новије време је и код нас и у свету много израженија потражња за 
занатским услугама него занатским производима. У искључиво услужне делатности могли 
би се убројати берберски занат или копање бунара.  
 Редак је случај да поједини занати припадају само једној од поменутих категорија и 
обично се прожимају различити аспекти делатности у оквиру једног заната. На пример, 
израда прехрамбених производа једним делом би могла спадати у традиционалне занате, а 
делимично и у услужне делатности. Израда ћилима, таписерија и других уметничких 
ткања је делом традиционални занат, а делом уметнички у савременом смислу речи. Са 
друге стране, израда појединих предмета и производа може обухватати више занатских 
техника (као израда кучињаве кошуље од конопље) (Нишкановић, 2009).  
 И поред обиља антрополошке литературе о традицијама и традиционалним 
друштвима, научна теорија традиције не постоји. Етнолошке и антрополошке дефиниције 
речи традиција нису далеко отишле од дословног тумачења латинске речи traditio, 
tradere: предање, усмена предаја, обичај, поредак, правила понашања која се преносе са 
колена на колено. Pascal Boyer цитира Shilsovu формулацију, према којој би се уобичајено 
мишљење о томе шта је традиција могло изразити формулацијом да традиција обухвата 
све што дато друштво у датом времену поседује, а што је постојало и пре него што је 
дошло у руке садашњих носитеља. 
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 ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
 Предмет истраживања докторске дисертације „Геопросторни аспекти одрживости 
старих заната у Бачкој“, јесу старе занатске делатности, дефинисане према Правилнику о 
одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, Службеног гласнка 
Републике Србије  из 2012. године. Предмет истраживања обухвата сировине (стене, воде, 
земљиште, биљке и животиње) које користе људи који се баве старим занатима, јер потичу 
из локалне средине и њихове карактеристике су условљене географским особеностима 
регије у којој се налазе. Поред тога, предмет истраживања су и геодемографске 
карактеристике људи који се баве старим занатима, као што су њихово порекло и 
структуре, јер су важан фактор њихове одрживости. Предмет истраживања представљају и 
други друштвено географски аспекти одрживости, који се првенствено односе на друге 
привредне активности, са нагласком на туризам. Посебна пажња у дисертацији је 
посвећена проблемима и подршци бављењу старим занатима. Главни проблем 
истраживања је егзактно и аргументовано доказивање, колико су стари занати са 
географског аспекта одрживи на простору Бачке.  
 
 
 ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
 Главни циљ истраживања је да са географских аспеката докаже реалну одрживост 
старих заната.  Да покаже да су природне карактеристике утицале и одређивале сировине 
које се користе у старим занатима и омогућавале рад одређених занатлија. Одрживост је 
могућа, јер су оне еколошки подобне. Геодемографска анализа има за циљ да покаже 
полну, старосну, социоекономску, етничку и образовну структуру оних који се баве 
старим занатима. Поред тога, и покаже величину утицаја етничке и образовне структуре у 
одређеним врстама старих заната. У последњем делу дисертације ће бити објашњен значај 
очувања старих заната ради обогаћивања туристичке понуде, али и утицаја туризма на 
њихову одрживост. Један од циљева је и доказивање њиховог позитивног утицаја на друге 
привредне токове. Затим, у фокусу истраживања је и указивање да на одрживост старих 
заната, позитиван утицај имају политичка подршка, различите предузетничке иницијативе 
и ангажовање младих са мотивом уметничке еманципације. 
 
 
 ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА  
 
 
 
  Истраживање се сводило и на познавање проблематике на основу изабране 
литературе. У свету има доста литературе посвећене појединим занатима. Израда 
докторске дисертације позивала се на светску литературу посвећену појединим занатима 
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Fabeil (2013), која је објавила комплексно истраживање о занатлијама региона Сабах, у 
Малезији, Clark (2013) је објавила докторску дисертацију која је посвећена изради књига, 
у смислу анализе простора, материјала и динамике комуникације у тзв. књишкој 
уметности. Pal (2011) пише о географији урбаног обућарства у Индији, тачније у Западном 
Бенгалу. Међутим, постоје и други радови који на различите начине посматрају старе 
занате. Тако, неки радови проучавају занатство са антрополошке тачке (Chamorro, 2007; 
Giordano 2007), други то раде са становништа животне средине (Dean et al, 2000; Sánchez-
Medina et al 2010), док постоје радови који истражују колико хазарди могу утицати на 
поједине његове врсте (Colombini et al, 2012). Ђурковић (2011) се диви виталности 
етнолошког наслеђа у Србији, у које поред старих заната сврстава и игру, певање, 
кулинарство, моду и сувенире. Он примећује да они на један хаотичан, неплански и 
хајдучки начин опстају упркос начелно непријатељском ставу државе и већег дела елите 
према њему. 
 Занатство се веже за различите географске карактеристике. Одређени занати 
симболишу одређене етничке групе (Nason, 1984; Zhiyi, 2014; Coates et al, 2015) или се 
њима баве људи истог пола (Little, 2014). Већина радова истиче колико су стари занати 
значајни за мали бизнис (Fabeil, 2013; Sánchez-Medina et al, 2015), најчешће у неразијеним 
или слабије развијеним земљама света. У бројним радовима се проучава одрживо 
занатство (Mustafa, 2011). На занатство озбиљно рачунају многе државе на различитим 
континентима, и у погледу повећавања запослености и у погледу еколошке одрживости 
ове делатности, али и у економском погледу (Mir & Bhushan, 2014). Како су истраживања 
показала, занатство је атрактивна делатност која оплемењује туристичку понуду неког 
простора и која преко сувенира, примера ради, може да донесе значајне приходе (Parnwell 
et al, 1993; Christie & Cromption, 2001). По другима, управо је агро туризам тај који 
подржава старе занате (Kiran et al, 2014). Неки научни радови се баве проблематиком 
лоцирања објеката за дистрибуцију старих заната, ради што бољег економског ефекта 
(Karami et al, 2013). Услед афирмативне политичке воље, постоје механизми заштите 
старих заната (Zhiyi, 2014). У Хрватској се, поред других активности жена, израда 
украсних предмета сматра начином за активацију, мотивацију и укључивање на тржиште 
рада, што је подржано и средствима ИПА програма (HZZZ, 2011). Стари занати су у 
Србији 2009. године, као посебан сегмент, смештени под окриље Министарства трговине 
које је урадило веома добру основну веб презентацију и направило почетну изложбу са 
вредним каталогом у сарадњи са Етнографским музејом у Београду. Припремљено је и 
донето законско решење којим су предузетници који делују у овој области стваралаштва 
ослобођени плаћања пореза на додату вредност (Ђурковић, 2011). Политичка подршка је 
последњих година видљива управо на простору Бачке, нпр. у Новом Саду и Сомбору, у 
облику формирања улице старих заната, давања финансијске подршке онима који се њима 
баве или пак организовања различитих манифестација посвећених одређеним старим 
занатима.  
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 НАУЧНА ОПРАВДАНОСТ  

 
 Територија Бачке, са свим својим физичо-географским и друштвено-географским 
карактеристикама, представља основу за израду докторске дисертације на тему 
„Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој“. Са својим специфичним 
геолошко-геоморфолошким карактеристикама, Бачка је регија која омогућава изградњу 
објеката који су некада, а и сад представљали стамбене објекте за већину становништва, а 
које се и данас негују у посебне сврхе као што су (земунице у којим се одлажу буради вина 
и ракије), својим континенталним приликама које су условиле развој и опстанак 
оџачарског заната, хидрографским карактеристикама, које омогућавају широк спектар 
развоја заната као што су (бунарџија, содаџија, чамџија и др.), земљишним приликама као 
предуслов градње објеката од посебних материјала, развоја грнчарског, пећкарског и 
цигларског заната, карактеристичног биљног и животињског света који је условио развој 
низа старих, уметничких као и заната домаће радиности (корпарство, сламарство, израда 
предмета од кукурузовине, трске, рогоза, метларство, вуновлачарство и др).  
 Друштвено-географске прилике Бачке су посебне, јер се у њој могу издвојити 
структуре становништва које се баве карактеристичним занатима, као што су полна (где се 
ковачким, казанџијским или коларским занатом више баве мушкарци, док се ткањем, 
хеклањем и везом више бави женска популација), старосна структура (у којој предњачи 
становништво старије доби у бављењу заната), социо-економска структура, етничка 
структура у којој се издвајају групације становништва које се баве старим и занатима 
домаће радиности (нпр. народне ношње израђују Срби, Словаци, Русини, Шокци и др. док 
се везом бави мађарско становништво, нецовањем шокачко становништво и сл.) образовна 
структура у којој се посебно издвајају занати којима се бави становништво са основном, 
средњом и вишом или високом стручном спремом.  
 Занатски производи се употребљавају као практични предмети и оруђа у 
свакодневном животу, али и као предмети који имају друге друштвене, уметничке и 
симболичке сврхе. У занатском процесу производње употребљавају се првенствено 
природни материјали, којим је и Бачка изузетно богата: дрво, кожа, длака, вуна, крзно, 
текстил, вода, глина, и др. Људи су занатске производе израђивали од материјала које су 
налазили у непосредном окружењу. Вешти мајстори су их брижно обликовали, а онда 
продавали у дућанима, на пијацама или вашарима. На крају долази се и до мајстора који су 
правили храну, посластице и освежавајућа пића за наше претке. Све је то добар разлог да 
се Бачка обради као једна од најинтересантнијих области присуства највећег броја 
занатлија.  
 На основу анкетирања, које је обављено на подручју Бачке, на 402 испитаника, 
дошло се до следећих резултата, везаних за материјал који се користи у занатској 
делатности, што може бити и један од разлога научне оправданости за изабрану 
дестинацију. Теренска истраживања су открила три пута више занатлија, од онога што 
регистри бележе. Управо из ових разлога, научна оправданост треба да садржи и следеће 
чињенице:  
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1. до сада, занати нису изучавани са географског, односно геопросторног аспекта. 
2. савремене методе (већ поменуте) су стављене у функцију проучавања 

становништва одабраног на основу тога што се баве занатством. 
3. покушај успостављања везе између науке и праксе. Визија да ће резултати 

истраживања позитивно утицати на одрживост занатства у Бачкој. 
4. овај рад представља почетак сличних истраживања која ће се радити на 

просторима других регионалних целина Србије. 
 По броју регистрованих занатлија, регион Бачке предњачи у Србији на основу 
података званичног регистра из 2016. године. 
 
 

Табела 1- Материјали који се користе у занатској делатности,  
број и удео испитаника (%) 

 
Материјал Број испитаника Процентуални удео 

испитаника(%) 
Дрво 92 22,9 

Текстил 133 33,1 
Метал/минерал 10 2,5 

Перлице 17 4,2 
Стакло 21 5,2 
Вода 3 0,7 

Кожа, длака, крзно 33 8,2 
Земља 18 4,5 

Биљке и животиње 72 18,0 
Папир 3 0,7 

УКУПНО 402 100 
 
Извор: Резултати добијени анкетирањем, јануар - мај 2016. год. 
 
 
 На основу табеле 1, може се уочити да највећи број испитаника за израду својих 
занатских производа користи текстил, чак 133 или 33,1%.  
 На основу графикона 1 примећује се да се на другом месту по заступљености 
материјала користи дрво (92 испитаника) или 22,9%, а трећем месту по заступљености 
биљке (пруће, кукурузовина, слама и др.) и животиње (производња производа на 
традиционалан начин од млека и меса) 72 испитаника или 18,0%, кожа, длака и крзно (33 
испитаника) или 8,2%, стакло (21 испитаник) или 5,2%, затим производи од земље (18 
испитаника) или 4,5%, перлице (17) односно 4,2%, метал или минерал 10 испитаника или 
2,5% и вода (содаџијски занат) и папир са по 3 испитаника, односно 0,7%.  
 Тражећи блиска истраживања на ову тематику, наишли смо на Шкотски 
истраживачки рад, везан за проучавање и идентификовање произвођача рукотворина у 
Сабаху у Малезији. Већина питања у докторској дисертацији преузета је из доктората 
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Fabeil (2013). Зато према наводима стране литературе Fabeil (2013) у Сабаху у Малезији, 
на првом месту се за израду занатских производа користи дрво, док се на другом месту 
користи текстил, а на трећем метал и минерал. С обзиром на богатство шумског покривача 
на територији Сабаха није изненађујуће да се дрво највише користи за израду различитих 
занатских производа. Да би била светски призната, с обзиром да Бачка има врло мале 
сличости у физичко-географским, а још мање сличности у друштвено-географским 
одликама са Сабахом у Малезији, врло је битно напоменути да се оба истраживања своде 
на комерцијални процес производње рукотворина, као и фактора који утичу на њихов раст 
и развој. Докази у оба истраживачка рада показују да је произвођачима рукотворина 
неоходна подршка владе, која ће да мотивише и подржава (и финансијски и директно) као 
и да омогући одрживост старих занатских делатности на оба простора.  
 
 

Дрво
22,9%

Текстил
33,1%Метал/минерал

2,5%
Перлице

4,2%

Стакло
5,2%

Вода
0,7%

Кожа, длака
8,2%

Земља
4,5%

Биљке и 
животиње

18,0%
Папир
0,7%

 Графикон 1- Процентуални удео испитанка (%) у зависности од материјала који се 
користи у занатској делатности  

 
 
  
 
 МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
 За метод и узорак истраживања, у изради докторске дисертације коришћени  су 
литературни и картографски извори. Значајне информације о старим занатима су 
прикупљене анкетирањем. У обради података користи се њихова анализа, компарација  и 
одређени матаматичко-статистички поступци. На основу њих, закључци су формирани 
систематизовањем и дедукцијом. Део резултата истраживања је графички приказан.  
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 УЗОРАК 
  
 
 За проучавање геопросторних аспеката одрживости старих заната на подручју Бачке, 
испитане су структуре занатлија као и њихови ставови. Многи аутори заступају различите 
теорије о величини узорка. Већина заговора теорију да није важна величина узорка већ 
количник броја субјеката у истраживању и броја ставки - питања (варијабли). Пожељно је 
да количник буде 10 према 1, односно 10 случајева (опсервација) за сваку ставку за коју 
треба применити технику факторске анализе (Nunnally, 1978). Поједини аутори тврде да је 
истраживач мирнији када за факторску анализу има најмање 300 случајева (Tabachnick & 
Fidell, 2007), док други сматрају да је довољно по пет случајева за сваку ставку скале, да 
би се применила експлоративна факторска анализа (Bryant & Yarnold, 1995; Gorsuch, 
1983).  Узорак чине 402 испитаника, што је оптималан број према величини популације, 
нивоу поузданости и другим критеријумима калкулатора величине узорка Raosoft-a. 
Већину испитаника представљају људи који се баве старим занатима, било 
професионално, било као хоби.  
 У наредном делу рада биће претстављене само неке основне карактеристике 
испитаника. Од укупног броја анкетрираних (402), мушку популацију чини 127 или 31,3%, 
а женску 275 или 68,7% испитаника. Према старосној структури испитаника, највећи број 
и процентуални удео чине испитаници између 50 и 59 година, као и испитаници између 60 
и 69 година. Ако се посматра табела 2, долази се до закључка да је највећи удео 
испитаника мушке популације између 50 и 59 година (7,9%), а код женске популације 60 
до 69 година (22,0%).  
 Структура према брачности показује највећи број и удео испитаника који су се 
изјаснили као ожењен/удата са децом - 251 испитаник или 62,4%. Најмањи број 
анкетираних изјаснио се као ожењен/удата без деце – 35 или 8,7% од укупног броја. 
 Ако се посматра етничка структура занатлија, највећи број и процентуални удео 
изјаснио се да су Срби 187 или 46,5% испитаника, док се се најмањи број изјаснио да су 
Румуни (1,2%) и Немци (0,5%). На другом месту по заступљености занатлија према 
етничкој структури су Мађари, са 72 испитаника или 18,0% од укупног броја. 
Анкетирањем је утврђен највећи број занатлија са завршеном средњом стручном спремом, 
231 испитаник или 57,5%, док се најмањи број испитаника изјаснио да нема завршено 
званично школовање, 3 или 0,7% од укупног броја (табела 2).  
 У наредном делу рада биће претстављени прецизнији резултати истраживања. 
 Истраживање је спроведено у насељима Бачке, у којима постоје индивидуалци или 
удружења оних који се баве старим занатима, као што су Нови Сад, Суботица, Сомбор, 
Бечеј, Бачка Топола, Бачка Паланка и околна насеља.  
 Истинитост информација је проверен користећи Кронбахов коефицијент 
поузданости. Овај инструмент се скоро најчешће користи за унутрашњу близину 
елемената који чине скалу (Pallant, 2011; Petrović et all, 2017). У идеалном случају, 
Кронбахов коефицијент би требало да буде изнад 0,70 (DeVellis, 2003), али вредности овог 
инструмента су веома осетљиве на број елемената на скали. Иако се поузданост 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

16

коефицијента који су испод 0,70 генерално посматрају неприхватљивим, понекад се 
коефицијент изнад 0,60 прихвата. Како је Pallant (2011) навео, кратке скале (са мање од 10 
елемената) обично имају мали Кронбахов коефицијент (испод 0,50), па је у том случају 
боље израчунати кореацију између елемената. У овом случају препоручене вредности од 
0,20 до 0,40 су узете као оптималан опсег корелације међу елементима (Brigs and Cik, 
1986). Према Lehman at all. (2005), идеална вредност унутрашње конзистентне вредности 
је у интервалу од 0,80 до 0,90. Кронбахов коефицијент за целу скалу од 22 елемента је 
0,69, што је у случају комплексног приступа проучавању занатства потпуно прихватљиво 
 
 

Табела 2- Број и процентуални удео (%) испитаника по полу, старости, породичном 
статусу, етничкој и образовној структури на подручју Бачке 

  
                 ПОЛНА СТРУКТУРА               М Ж 

Број испитаника 127 275 
Проценат испитаника (%) 31,3 68,7 

СТАРОСНА СТРУКТУРА  
                       М 
          Број             Проценат (%) 

                       Ж 
      Број              Проценат (%) 

19 и мање 0 0,0 2 0,5 
20- 29 4 1,0 6 1,5 
30- 39 15 3,7 27 6,7 
40- 49 21 5,2 46 11,4 
50- 59 32 7,9 71 17,7 
60- 69 31 7,7 88 22,0 
70- 79 18 4,5 30 7,5 

80 и више 6 1,5 5 1,2 
ПОРОДИЧНИ СТАТУС        Број Проценат (%) 

Ожењен/удата са децом 251 62,4 
Ожењен/удата без деце 35 8,7 

Неож./неуд./удовац/уд. без деце 43 10,7 
Неож./неуд./удовац/уд. са децом 73 18,2 

ЕТНИЧКА СТРУКТУРА Број Проценат (%) 
Срби 187 46,5 

Мађари 72 18,0 
Хрвати 36 9,0 

Словаци 29 7,2 
Буњевци, Русини, Југословени 17 4,2 

Шокци 13 3,2 
Румуни 5 1,2 
Немци 2 0,5 
Остали 7 1,8 

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА Број Проценат (%) 
Без званичног школовања 3 0,7 

Основна школа 78 19,4 
Средња школа 231 57,5 

Висока или виша 90 22,4 
УКУПНО 402 100,0 

 
Извор: Резултати добијени анкетирањем, јануар - мај 2016. год. 
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 За статистичку обраду података коришћен је програм SPSS 18. За добијање резултата 
употребљена је дескриптивна статистика, Т-test, једнофакторска анализа ANOVA 
варијансе, Post-hoc Tuckey HSD test. 
 Израда докторске дисертације рађена је у три етапе:  
 - у првом делу израде, прикупљена и анализирана је литература и организована су и 
спроведена теренска осматрања. 
 - друга етапа се састојала из израде графичких прилога, почетак писања текста, 
спровођења анкетног истраживања и обраде добијених резултата.  
 - последњу етапу чинио је завршетак писања текста и актвности везане за сређивање 
и окончавање докторске дисертације. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 1- Насеља на подручју Бачке у којима је рађено истраживање о старим 
занатима 

Извор: Стојановић, Т. 2016. (према моделу Бугарски, И. 2000.) 
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ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ЗАНАТСТВА У БАЧКОЈ 
 
 

Током историје дешавале су се велике миграције, етничке и расне смене, 
напредовање и назадовање, открића епохалног значаја,...Палеолит је период везан за 
дилувијално доба, и тада је човек живео у изузетно тешким условима. На простору Бачке, 
на обали Тисе код Новог Бечеја пронађене су кости мамута које датирају из палеолита, а 
на којима, према неким индицијама, има антропогених трагова. Мезолит представља 
једно прелазно доба ка данашњим климатским приликама. То је послеледено доба, у чије 
време је Панонска низија била ненасељена. Трагови поједих група људи пронађени су у 
подножју Карпата (источни део Баната), док крајем мезолита долази до поновног 
насељавања Војводине (трагови нађени око Лудошког језера). Неолит је доба формирања 
првих земљорадничко-сточарских заједница. На територији Војводине се у то време 
развијају две засебне културне групе: старчевачка група у јужном делу Баната и керешка 
група на северу Бачке. Енеолит се не разликује битније од неолита. Становништво Бачке 
мења стари начин живота и постепено, без већих потреса почиње да се укључује у нови 
културни прогрес. На почетку III миленијума територија данашње Бачке личи на велику 
кошницу народа и култура. У том периоду се из северних предела Панонског басена 
спушта у ове крајеве номадска популација, позната као баденска група. Бронзано доба у 
Бачкој почиње око средине III миленијума. Гвоздено доба је добило име по новом металу 
који је коришћен за израду оруђа и оружја. Тек средином 3. века старе ере, када се у овим 
крајевима учвршћују Келти, почиње да продире култура млађег гвозденог доба, позната 
као латенска култура. 

Средином I века старе ере скоро читава Панонска низија је била, у рукама  разних 
варварских народа. У Бачкој су живели Дачани и Келти. Средином 1. века нове ере 
Римљани су се дефинитивно учврстили на десној обали Дунава. У Бачку продире 
сарматско племе Јазига које је успело да потисне ослабљене Дачане из ове области. 

Велика сеоба народа започела је покретом Хуна из Азије, германских племена са 
северозапада и словенских са североистока. У тим кретањима ни једна област у Европи 
није доживела толико промена као Панонска низија. 

 Преци данашњих Срба су се населили у Потисје током 6. века, а можда и раније. 
Пре тога живели су негде између Хуна и Гепида, са којима су живели у пријатељству. 
Мађари су под Арпадом 895-896. године прешли Карпате и спустили се у Панонску 
низију. Прекретницу у њиховој прошлости чини примање хршћанске вере и круне из Рима 
1001. године.  

Становништво ових крајева тешко је осетило походе крсташа. Године 1096. прошле 
су кроз Војводину многе војске из првог крсташког похода (од којих су неке имале и 
неколико десетина хиљада људи). Године 1147. приликом другог похода крсташа, прошла 
је овим простором војска од 15.000 пешака и 70.000 витезова. Пошто су Србија и 
Мађарска постале суседи, међу њима је долазило до пријатељских и до непријатељских 
односа. Српски владари су желели да освоје просторе насељене својим становништвом и 
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да своју државу осигурају природним границама ка Мађарској, Савом и Дунавом. У првој 
половини 13. века дошло је до асимилације православног становништва у Мађарској 
(Ивков, 2005).  

Доласком Турака на простор Војводине средином 16. века долази до великих 
миграција када се одсељавају многи народи, а остају Турци и Срби. Османски Турци 
оставили су код нашег народа доста добар утисак, те их се народ сећао као људи са пуно 
такта, предусретљивости, људи који су поштовали свакога, да би и њих други поштовали. 
Витештво и господство било им је у крви. За разлику од њих о Турцима-јаничарима нису 
имали лепо мишљење (Поповић, 1957).  

На територији Бачке живе или су живели неки од народа који данас немају већи удео 
или се уопште не помињу у етничкој структури Бачке, али су на овим просторима 
оставили извесног трага у мањој или већој мери (Буњевци, Словаци, Чеси, Русини, 
Немци). Данас на подручју Бачке живе још неки народи које бележи најновији попис 
(2011): Бошњаци, Власи, Горанци, Македонци, Муслимани, Руси, Словенци, Хрвати. 
 У Бачкој је занатство почело релативно рано да се развија (почетком 14. века). О 
томе сведоче подаци да су поједине групе занатлија истих или сличних струка биле 
организоване у своје еснафе (цехове) још у 14. веку. Са освајањем ових простора од стране 
Турака занатство се налази у фази назадовања због осиромашења и емиграције 
становништва. Потребе су задовољаване претежно предметима у кућној изради, а општа 
несигурност свела је трговину на делатност која је једва опстајала, тако да готово није 
постојала институција путем које би се продавали занатски производи.  
 По ослобађању од Турака формирају се нова насеља, што подстиче најпре развој 
грађевинских заната. Долазак становништва са југа допринео је развоју неких заната који 
су били развијени на Балканском полуострву. Посебно се развијају занати за израду одеће 
и обуће и неки који имају карактеристике уметничких заната као што су кујунџијски и 
резбарски. 
 Током 18. века развој занатства добија потпуно нову димензију и пун замах. Осим 
тога неке споменичке вредности из прве половине овог века указују на то да су високо 
мајсторство достизали грађевински занати. Доста таквих вредности касније је измењено и 
уништено подухватима рестауратора, као што је случај са торњевима на кубетом цркава. 
Значајни домети достигнути су у изради одевних предмета у кућној радиности у тканом 
платну, са карактеристичним везом у свили и злату. То се такође односи на ћилиме, 
пешкире, прегаче и др.  
  На територији Бачке, занатство је као носилац привредног развоја доживело врхунац 
средином 19. века. Тек 1872. године са сређивањем политичких прилика бива донешен 
први обртни закон, који чини подстицај развоја занатства на економским интересима уз 
игнорисање мешања политике у његовој организацији. Такође, овим се законом настојало 
да се омогући да се проблеми занатлија не препуштају само њима, већ да им се 
припомогне посебним законским регулативама. Али 1884. године донет је нови Обртни 
закон који је одређивао ко се може и на који начин бавити одговарајућим занатима. 
Извршена је класификација заната и одређује се 49 заната за које је потребна стручна 
спрема и 9 заната за које је потребна нарочита занатска дозвола. Регулисане су околности 
подизања занатских објеката, међусобни односи између занатлија, помоћника и шегрта и 
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систем санкција за прекршаје. Занатлијама је препуштено решавање проблема везаних за 
унапређење струке. У насељима где има више од сто занатлија, да се за оне занате за које 
је потребна стручна спрема, образују занатлијске установе под надзором занатлијских 
власти (занатлијске корпорације), са задатком да одржавају ред међу занатлијама, да 
подстичу развој заната и др. При томе, посебна пажња је посвећена грађевинским 
занатима, за које се сматрало да треба да буду уређени посебним уредбама, али оне нису 
донешене у предвиђеном року, а ни касније. Али средином 20. века започиње процес 
распадања еснафских организација, њиховог организовања по етничким принципима.  
 Карактеристично је било да је традиција појединх народа утицала да сваки од њих, у 
привредној историји Бачке, показује наколоност ка одређеним групама заната. Тако су 
Немци имали афинитет према грађевинским занатима, као што су зидарски, тесарски, 
каменорезачки, браварски, лимарски, столарски и др. Такође су неговли ужарски, 
вунарски, бачварски, коларски, ткачки, плетарски. Срби су већ из крајева уз којих су 
долазили развијали занате за израду одеће и обуће (ћурчије, абаџије, капамџије, чизмари, 
папучари, опанчари, хлебари, воскари, казанџије, лимари, ковачи, колари и др). За Србе је 
било карактеристично да су тешко прихватали нове занате, односно друге занате, тако да 
упоредо са опадањем значајних њихових појединих заната, под утицајем индустријске 
производње, долази до опадања занатаске делатности уопште. Мађари су се бавили 
занатима који су се односили на обраду метала и машинску струку, тако да су имали 
извесне предности при запошљавању на железници и индустрјским предузећима 
машинске и металске струке (Лазић, 2002). 
 Међутим развојем индустрије од друге половине 19. века потискује занате 
квалитетним производима, масовношћу производње која јој, поред осталог омогућује да 
своје производе продаје јефтиније од занатских. Али за даљу доминацију занатства 
постојало је довољно простора у производним привредним гранама које су биле само 
делимично индустрјализоване, где индустријски облик производње још није нашао своје 
место. Било је очигледно, да брз технички напредак, односно механизација пољопривреде, 
као и промене у животном стандарду појединих становника, подстиче појаву низа група и 
подгрупа занатства услужног каратера. Стечена знања, умења и вештине у области 
занатства чинила су основу за формирање категорије радне снаге која је била у 
могућности да се знатно брже прилагоди раду у индустрији од других категорија 
новозапослених.  
 У сеоској средини занатство је имало велики значај. Бачка као пољопривредна област 
у којој су доминирала ситна пољопривредна газдинства, имала је константну потребу за 
услугама у разгранатој мрежи занатских радњи. Нормално функционисање 
пољопривредних радова имало је предуслов у постојању довољно разноврсних и 
стабилних занатских специфичних занимања, као што су ковачки, поткивачки, коларски, 
сарачки, казанџијски и др. Такође је постојао низ заната који су били у фукнкцији потребе 
за исхраном, одевањем, личном хигијеном, градњом кућа и сл. Са друге стране велики број  
заната је користио пољопривредне производе као основне и споредне сировине. На тај 
начин је у то време у једној изразито пољопривредној области постојала је тесна веза 
између пољопривреде и свих компонената који су били у њеној функцији или су из ње 
проистицали, на једној страни и занатства на другој страни.  
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 У градовима је занатство такође са врло разгранатом мрежом радњи вршило врло 
сложену функцију која је проистицала из специфичности и разуђености тадашњег начина 
живота градског становништва. У градовима делују занати који су непосредан одраз 
високе куповне моћи једног дела становништва (златарске и часовничарске радње), 
културног нивоа појединих слојева. На основу доступних података крајем тридесетих 
година 19. века пословало је преко сто занатских струка.  
 После Првог светског рата делују Трговачка и занатаска комора у Новом Саду за 
подручје Бачке. Према извештају Коморе за трговину, обрт и индустрију са средиштем у 
Осијеку (1930) у Бачкој и Барањи је тада постојало 22.243 занатске радње. Четрдесетих 
година 20. века у мањим селима постојали су занати који су били неопходни за 
пољоривреду и ковачи, у среским местима то су и други занати (Лазић, 2002). 
 

 
 

СТАРИ ЗАНАТИ У СРБИЈИ  
 
  У ери напредне технологије, у Србији, земљи на чијем се северозападу налази Бачка 
и даље бројни мајстори дају све од себе да се од заборава сачувају стари занати и одрже 
породичне традиције. У малим радионицама, труде се да очувају начин обраде и технику 
рада из давнина.  
 У занату је човек од постања пронашао могућност самопомоћи. Била је то делатност 
комплементарна времену. Трајала је онолико колико су потребе тражиле, а нестајала са 
престанком активности. Неки су трајали непрекидно. Отуда лингвистичко тумачење 
лексеме: архаично, у старењу заната значи- анахроно. Дакле, анахронизам је мерило 
потребе и пуне комплементарности према важећем тренутку. Ако су сакаџиje (водари, 
водоноше), некада обављали виталне потребе, данас су толико анахроне да их је и у 
буквалном смислу тешко објаснити.  

Занатско наслеђе прешло је из средњег века у исламизирано друштво и дало значајну 
црту чаршијским еснафима. Први подаци о занатима налазе се у српским владарским 
повељама из 14. века, у пописима занатлија који се заједно са селима и имањима, додељују 
одређеним манастирима - Дечанима, Жичи, Бањској и др. У попису становништава 
Области Бранковића из 1455. године забележене су занатлије: ковачи, обућари, кројачи, 
кожухари, месари, пекари, грнчари, клесари, колари, воденичри, крчмари и травари. 
Доласком Турака, помињу се нови занати, орјенталног порекла; њима су се углавном 
бавили муслимани и били су везани за веће градове. То су кујунџије, бравари, штављачи 
коже (табаци), ћурчије, казаси, папучије, бербери, сапунџије, поткивачи, казанџије, 
сабљари, бозаџије и халваџије. За разлику од града, по сеоским насељима је био знатно 
већи број ковача, воденичара и грнчара, као и осталих занатлија везаних за примитивнији 
начин живљења.  
 Осим свакодневно у дућанима, промет занатских производа на недељном пазару или 
вашару одржаван је у свим градским, па и понеким сеоским насељима. Половином 18. 
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века растао је број занатлија - хришћана, највише Срба и Цинцара, који су били пекари, 
механџије, терзије, опанчари, бојаџије, зидари. Занатлије су биле организоване у 
удружења занатлија исте или сродне струке - еснафе (слика 1), односно цехове или руфете, 
формиране на сталешкој основи, у којима се пословало по обичајним нормама и 
устаљеним занатским прописима. Еснафи су се старали о школовању подмлатка и 
унапређењу заната, водили бригу о члановима који више нису могли да привређују  и 
решавали спорове у сопственим редовима, а за заштиту својих права пред властима 
иступали као целина.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика 1- Удружење еснафа (1930. година) 
Фото: Етнографски музеј у Београду, 2009. год. 

 
 

  
 Школовање и обука трајали су годинама: шегрт (занатлијкси ученик) полагао је 
испит за калфу (занатлијски помоћник), а калфа за мајстора (слика 2). Калфе су 
мајсторски испит полагале у еснафском дому, пред комисијом или еснафском управом. 
Кандидат је одговарао на три питања која су се односила на технологију израде неког 
занатског предмета и показивао своју рукотворину (ремек, култар), коју је процењивала 
комисија и старешина еснафа (ћаја, устабаша). Када се калфа произведе у мајстора 
старешина га је саветовао како да се влада и поклонио му кецељу - пештемаљ и предео 
мајсторско писмо - показаније. Најчешће се проглашавало више калфи за мајсторе и 
шегрта за калфе, тако да су они делили трошкове ручка или вечера на коју су позивани 
чланови еснафске управе и мајстори. Ове свечаности приређивале су се у еснафском дому  
или на локалном излетишту.  
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 Током 19. века после ослобађања од турске окупације, српске занатлије су преузеле 
примат у бављењу старим занатима. Истовремено, придошле занатлије из Аустрогарске 
донеле су нове занате и елементе западноевропске културе. Поједине занатлије стекле су 
својим радом завидан иметак па су прерасле у трговце, а неки од њих основали су 
различите задужбине.  
 

Слика 2- Мајстор и шегрти у радионици са почетка прошлог века (1928. година) 
Фото: Етнографски музеј у Београду, 2009. год. 

 
 
 

  Крајем 19. века потребе за занатским производима јењавају због појаве 
приступачније полуиндустријске и индустријске робе. Занатска производња је постепено 
слабила и одумирала, а у првим деценијама 20-тог века услужне делатности све више 
постају особеност градских и варошких занатлија. После Другог светског рата нестају 
друштвене и економске основе занатске производње пропагирањем масовне индустријске 
и ниподаштавањем вредности ручног рада (слика 3) (Нишкановић, 2009). 
 Традиционалне занатске алатке, полупроизводи, производи и инвентар појединих 
занатских радионица данас су предмет музејских збирки од велике вредности. Они су 
сегмент материјалне културне баштине и сведочанство једног времена које је настало у 
свеопштој модернизацији и глобализацији савременог живота.  
 У равници, на тој средокраћи између сунца, земље и месеца од искона беху различита 
времена; беху године, радосне и тужне, ружне, кужне и отужне, рађаху се вештине и 
занати, укрштаху се путеви. Долазили су, бивали и пролазили џамбаси, паше и аласи, 
сиромаси, издајице, богаташи и часници, племићи, куварице, неверници, пустахије, 
превртљивци и лажљивци, јуначине и слабићи, гладни, сити ил' напити, сви у хтењу и 
тражењу. У потреби и хтењу ницале су радње и дућани, уличице, касабе,... 
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 Долазиле су, бивале и пролазиле војске, народи, вере, снаге и језици. Писала се 
историја, у времену на лелујавом прамену магле. Писана је историја живота и вештине, 
знања и заната, остајао је траг у миљеу ћилима, у ситновезу чипке или у лику ручног 
„друкованог“ лика. И као што је сваком суђено да траје и у вечности обитава или да брзо 
после блеска у заборав нестане, тако су и занати, имали такву судбину. Али, док неки беху 
и остадоше до дана данашњег вечито комплементарни потребама, неки одавно нестадоше, 
чек и из сећања. Остадоше хлебари, обућари и кројачи, столари и зидари. Нестадоше 
налбантини (посебна врста финих ковача), наћвари, каруцари, сакаџије, сувачари. Још 
тињају лицидери, папунџије и воскари, катранџије и кречари; у заборав потонуше 
црепуљари, шеварџије, асураши, аласи и трскари, а ту и тамо може се срести неки грнчар, 
бунарџија, поткивач и др (Бељански, 1992).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 3- Мајстор корпар прави корпе од врбиног прућа, 

педесетих година прошлог века 
Фото: Етнографски музеј у Београду, 2009. год. 

 
 
  У све богатијој понуди роба и услуга, домаћих и иностраних произвођача, које је 
доступна потрошачима на тржишту Бачке издваја се један сегмент, који је посебан и 
вредан пажње, а истовремено веома економски слаб. Реч је о производима и услугама 
старих заната, који се на традиционали начин стварају већ вековима у нашој земљи и који 
су карактеристични за наш народ и наше поднебље.  
 Модерно доба је скоро потпуно истиснуло ове производе и услуге са списка потреба 
савремног потрошача. Конкуренција индустријских производа, неретко багателних 
увозних супститута инфериорног квалитета, проузроковала је изостанак тражње који је 
угрозио оправданост постојања традиционалних заната у Србији, а тако и у Бачкој. Овакво 
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неповољно стање у којим се налазе традиционалне занатлије није искључиво 
проузроковано променом укуса потрошача, трошковно-ценовним факторима и 
неприлагођеношћу савременим тржишним захтевима, већ су и небрига друштва, као и 
изостанак одговарајуће државне подршке, допринели да су многе занатске радње 
затворене и да традиционалне занатске вештине у Србији изумиру.  
 Ново доба, које последњих година у многим земљама нуди веће могућности за 
обнову старих традиционалних занатских вештина кроз креативну економију и развој 
тржишта туристичких услуга, није посебно утицало на ревитализацију старих заната у 
Војводини, па тако и у Бачкој. Утисак је да се највећи број заната ближи потпуном 
ишчезнућу, а то се посебно односи на традиционалне сеоске и услужне занате у 
градовима. Ипак, и поред неповољне правне рагулативе, фискалне политике и привредних 
околности за обнову старих заната у Србији, а тако и у Бачкој, виталност, таленат и 
вештине појединих даровитих појединаца или мајсторских радионица и даље, али уз 
велике тешкоће, налазе пут својим производима до заитересованих купаца у јавности. 
Неки од њих се баве занатом као хобијем, док су се други одважили да одаберу занат као 
позив и основни извор прихода. Данас се како у руралним тако и у урбаним срединама 
Србије срећу дунђери, черпићари, пећкари, грнчари, оџачари, бунарџије, содаџије, 
чамџије, бомбонџије, лицидари, халваџије, корпари, рогозари, тршћари, метлари, сарачи, 
вуновлачари, шеширџије, крзнари, ткачи, везиље и др.  
 Обнова старих заната, осим допадљивости за тржиште, има и другу изразитију 
вредност, а то је заштита угрожене нематеријалне и материјалне културне баштине, у 
области вештина везаних за традиционалне занате. Нематеријална кулутрна баштина 
означава, праксе, знања и вештине везане за старе занате, које заједнице, групе или 
појединци препознају као део своје културне баштине. Она се преноси са генерације на 
генерацију и у зависности од окружења, интеракције са природом и историјом, пружа 
осећање идентитета и на тај начин промовише поштовање према културној разноликости и 
креативности.  
 Поједини занати у последње време налазе пут до школа, јер их образовне установе 
уврштавају у своје програме. Препознавање и преношење занатских вештина спроводи се 
кроз формало и неформално образовање у јавном и приватном сектору. У јавном сектору- 
у оквиру постојећих студијских програма и у струковним школама и неформално - кроз 
радионице и курсеве за обуку аматера. 

 
 
 
 РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ У РАСПОРЕДУ СТАРИХ ЗАНАТА  

 
 

 Географски распоред старих заната зависи од географске средине (у многоме од 
рељефа, климе, вода, земљишта, биљног и животињског света), али исто тако и од 
друштвено-географских карактеристика датог подручја.  
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 Према подацима Министарства привреде Републике Србије, из јануара 2016. године 
на територији Србије регистровано је 459 старих и уметничких заната и домаће радиности. 
 
 

Табела 3- Број и процентуални удео регистрованих (сертификованих) старих и 
уметничких заната и домаће радиности по регионима у Србији 

 
Регион Број регистрованих Процентуални удео 

регистрованих (%) 
Војводина 232 50,5 

Београд 131 28,6 
Источна и Јужна Србија 34 7,4 

Шумадија и Западна Србија 61 13,3 
Косово и Метохија 1 0,2 

Укупно регистрованих 459 100,0 
 Извор: Министарство Привреде Републике Србије, јануар 2016. год. 
 
 
  На подручју Војводине (табела 3) забележено је 232 регистрована заната, односно 
50,5%. У региону Београда 131 односно 28,6% регистрована. На подручју региона Источне 
и Јужне Србије, према подацима Министарства привреде констатован је 34, односно 7,4% 
регистрованих старих и уметничких заната и домаће радиности (графикон 2). На подручју 
Шумадије и Западне Србије сертификовано је према подацима из јануара 2016. године 61 
занатлија или 13,3%. Најмањи број сертификованих заната забележен је на територији 
региона Косова и Метохије, односно један занатлија, или 0,2% од укупног броја.  
 

Војводина
50,5%

Београд
28,6%

Источна и 
Јужна Србија

7,4%

Шумадија и 
Западна Србија

13,3%
Косово и 
Метохија

0,2%

 Графикон 2- Процентуални удео регистрованих (сертификованих) старих и уметничких 
заната и домаће радиности по регионима у Србији 
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 На основу предходно изнетих резултата, може се закључити да је највећи број 
сертификованих старих и уметничких заната и домаће радиности забележен на територији 
Војводине. Ако се посматра само подручје Војводине и њене регионалне целине, Бачка, 
Банат и Срем, може се приметити на основу података Министарства привреде, да је 
сертификовано 232 заната.  
 
 
  
Табела 4- Број и процетуални удео регистрованих (сертификованих) старих и уметничких 

заната и домаће радиности по регионима у Војводини 
 

Регион Број регистрованих Процентуални удео 
регистрованих (%) 

Бачка 145 62,5 
Банат 56 24,1 
Срем 31 13,4 

ВОЈВОДИНА 232 100,0 
 

Извор: Министарство Привреде Републике Србије, јануар 2016. год. 
  
  На основу табеле 4 и графикона 3, најмањи број регистрованих (сертификованих) 
старих и уметничких заната и домаће радиности забележено је у Срему (31) или 13,4%, 
затим у Банату (56) односно 24,1%, а највећи број сертификованих старих и уметничких 
заната и домаће радиности у Војводини забележен је у Бачкој (145) или 62,5% од укупно 
регистрованих на подручју Војводине (прилог 1, табела 1). 
 
 

Бачка
62,5%Банат

24,1%

Срем
13,4%

 Графикон 3- Процентуални удео регистрованих (сертификованих) старих и 
уметничких заната и домаће радиности по регионима у Војводини,  

јануар 2016. године 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

28

 Управо овај податак је био пресудан за одабир региона у којем ће се радити 
анкетирање за израду докторске дисертације, јер се на подручју Бачке, и ако се посматра 
Војводина, и ако се посматра целокупно подручје Србије, налази највећи број 
регистрованих занатлија.  
 Знање и умеће старих мајстора, као основна животна делатност оличена у занатима и 
рукотворинама необичне лепоте, како тако, очувани су до данас. У ери напредне 
технологије, у Бачкој и даље бројни мајстори покушавају да од заборава сачувају старе 
занате и одрже породичне традиције. У малим радионицама, смештеним у старим 
набијачама или подрумским просторијама, труде се да очувају начин обраде и технику 
рада из давнина. 
 Ако се посматра географски распоред старих заната на подручју Бачке, аспект који је 
условљавао и модулисао темпоралност и трајање заната била је конфигурација тла и његов 
утицај, пресудан или делимичан, на дневне, виталне човекове потребе. Где је плодне 
земље и сунца вода се морала наћи. Није само проналазак воде од пресудног значаја био за 
распоред заната, већ и геоморфолошке прилике самог терена, рељефне карактеристике, 
климатски услови датог подручја, постојаност врло специфичног биљног и животињског 
света на подручју Бачке као друштвено-географске карактеристике посматраног подручја. 

 
 

Табела 5- Број и процентуални удео регистрованих (сертификованих) старих и 
уметничких заната и домаће радиности по општинама у Бачкој 

 
Општина Број регистрованих Процентуални удео 

регистрованих (%) 
Нови Сад 57 39,3 
Србобран 1 0,7 
Бачка Паланка 1 0,7 
Бачки Петровац 1 0,7 
Врбас 2 1,4 
Оџаци 1 0,7 
Бач 1 0,7 
Кула 2 1,4 
Сомбор 36 24,8 
Апатин 3 2,1 
Суботица 27 18,6 
Кањижа 5 3,4 
Сента 2 1,4 
Ада 2 1,4 
Бечеј 4 2,7 
УКУПНО 145 100 

 Извор: Министарство Привреде Републике Србије, јануар 2016. године 
 
  У Индији (Hashmi, 2012), занатска делатност има велики потенцијал, обухватајући 
око 6 милиона људи, жена и мушкараца, различитог социјалног статуса. У Индији су 
направљени кластери занатске делатности, јер се у појединим областима становници баве 
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одређеном врстом заната захваљујући богатству материјала који се може пронаћи у 
природи. Ово омогућава Индији, због величине њене територије за разлику од Бачке у 
којој ова регионализација због величине њене територије није могућа. 
 На основу табеле 5 може се уочити да је највећи број регистрованих 
(сертификованих) старих и уметничких заната и домаће радиности у општини Нови Сад 
(57), 39,3%, затим следи општина Сомбор са (36) сертификованих односно 24,8% и 
општина Суботица (27) регистрованих, односно 18,6%.  У општини Кањижа регистровано 
је (5) занатлија - 3,4%, у општини Бечеј (4) регистрована - 2,7%, и у општини Апатин (3) 
регистрована или (2,1%). У општинама Ада, Сента, Кула и Врбас забележено је по 2 
сертификована (1,4%), док је у општинама Србобран, Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Оџаци и Бач регистрован по један занатлија.  
 На основу ових података може се довести у везу да се регистровани занати 
упражњавају у најнасељенијим општинама Бачке. 
 
 
 

ПОРЕКЛО ЗАНАТЛИЈА У БАЧКОЈ 
 
 
 У попису становништва Области Бранковића из 1455. године забележене су 
занатлије: ковачи, обућари, кројачи, кожухари, месари, пекари, грнчари, клесари, колари, 
воденичари, крчмари и травари. Доласком Турака, помињу се нови занати оријенталног 
порекла; њима су се углавном бавили муслимани и били су везани за градове. То су: 
кујунџије, бравари, штављачи коже (табаци), ћурчије, папучије, бербери, сапунџије, 
поткивачи, казанџије, сабљари, бозаџије и халваџије. И код затечених заната почела су да 
се примењује нова, оријентална умећа, посебно у обради коже и метала, па се тако 
некадашњи златари називају кујунџије, а штављачи коже – табаци. За разлику од града, по 
сеоским насељима био је знатно већи број ковача и грнчара, као и осталих занатлија 
везаних за примитивнији начин живљења.   
 Осим свакодневно у дућанима, промет занатских производа на недељном пазару или 
вашару одржаван је у свим градским, па и понеким сеоским насељима. Половином 18. века 
постепено је растао број занатлија – хришћана, највише Срба и Цинцара, који су били 
пекари, механџије, кујунџије, опанчари, ћурчије, терзије, бојаџије, зидари, грнчари и др. 
Занатлије су биле организоване у удружења исте или сродне струке – еснафе, односно 
цехове или руфете, формиране на сталешкој основи, у којима се функционисало према 
обичајним нормама и устаљеним законским прописима.  
 Током 19. века, после ослобођења од турске окупације, српске занатлије преузеле су 
примат у бављењу старим занатима у градовима Србије. Истовремено, придошле занатлије 
из Аустроугарске донеле су нове занате и елементе западноевропске културе. Поједине 
занатлије стекле су својим радом завидан иметак па су прерасле у трговце, а неки од њих 
основали су различите задужбине.  
 Крајем 19. века потребе за занатским производима јењавају због појаве 
приступачније полуиндустријске и индустријске робе. Занатска производња постепено је 
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слабила и одумирала, а у првим деценијама 20. века услужне делатности све више постају 
особеност градских и варошких занатлија. После Другог светског рата нестају друштвене 
и економске основе занатске производње пропагирањем масовне индустријске 
производње. Традиционалне занатске алатке, полупроизводи, производи и инвентар 
појединих занатских радионица данас су предмети музејских збирки од велике вредности.  
 На територији Бачке према последњем попису из 2011. године живи 1.056.014 
становника. Анкетом је обухваћен узорак од 402 испитаника, што према узорку Raosoft 
калкулатора је више него задовољавајући. На територији Бачке занатство је спадало у 
најразвијеније привредне гране. У градовима су били присутни бравари, лимари, кујуџије, 
месари, бербери, кројачи, шеширџије и друге занатлије. Осим радионица, отваране су и 
занатске радње које су опстале до дана данашњег. Њихов број се непрестано повећавао, 
иако се занатство морало прилагођавати развоју индустријске производње. Градови су 
имали значајну улогу у политичкој, привредној и културној историји, а њихове улице и 
тргови су били центри свих важнијих збивања и најбољи показатељ привредног и 
друштвеног живота (Лазић, 2002). 
 
 
 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈЕДИНИХ ГРУПА И ПОДГРУПА ЗАНАТА ДО 
КРАЈА 20. ВЕКА 

 
 

 Металопрерађивачки занати су били веома бројни. У оквиру њих врло стабилну 
позицију имали су ковачки и поткивачки занати, као последица врло споре механизације 
пољопривредне производње. Врло је брзо растао број лимарских заната јер су они били у 
функцији грађевинске струке и производња робе која је била намењена потребама 
домаћинства. Сајџијско-златарски занати развијали су се у већим градским центрима. 
Електоринсталатерски занат доживљава експанзију упоредо са процесом електрификације 
Бачке.  
 Кожнопрерађивачки занати су готово у свим видовима, упоредо са јачањем 
индустрије, доживљавали константну кризу. Значајан удео у томе имали су страни 
произвођачи обуће, који су робу продавали по damping ценама, а при својим продавницама 
оснивали су и радионице за оправку обуће. Крзнарски и ћурчијски занати су постепено 
били потискивани оснивањем великих конфекцијских радњи. Тако се може констатовати 
да је ова група заната доживљавала најтеже трауме под утицајем индустријске производње 
(слика 4). 
 Прехрамбени занати су били веома разгранати. Специфичан начин исхране 
становништва Бачке утицао је нарочито на развој месарског заната. Међутим, овде су 
постојали бројни проблеми хигијенско- техничке природе, нарочито градња радионица и 
продавница од материјала уз које је лакше решаван проблем прања и одржавања.  
Постојао је проблем препродаје меса без учешћа ветеринарске контроле. Пекарски занат је 
био веома развијен, јер је у производњи хлеба, а донекле и пецива постизан изузетно висок 
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квалитет. Међутим, као што је и напоменуто овај занат је био угрожаван израдом хлеба у 
домаћинствима (слика 5). 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Слика 4- Сарачки занат                         Слика 5- Прехрамбени (пекарски) занат 
           Фото: Фотографије преузете из архиве на Рокином салашу, на Лудошком језеру, јун 2016. год.         
  
 
  Дрвопрерђивачки занати су у Бачкој делом и због могућности непосредне набавке 
сировина, били развијени. Најразвијенији занати били су коларски и столарски. Квалитет 
столарских производа је био добар и неретко су занатске радње презентирале своје 
занатске производе на занатским изложбама у Апатину (1922), Новом Саду (1923), Бачкој 
Паланци и Суботици (1925) и другим местима. Известан број занатских радњи је 
постепеном иновацијом производње, добио карактеристике мањих фабрика намештаја. С 
времена на време, кризе у грађевинарству и смањивање куповне моћи становништва  
негативно би се одражавали на пословање ове групе заната. Коларски занат је постизао 
производњу великог асортимана производа, зависно од употребљивости запрежних 
возила. Занатлије су великим делом продавале своје производе на вашарима (слика 7).  
 

     Слика 6- Текстилни занат (кројачки занат)          Слика 7- Дрвопрерађивачки занат  
                                                                                                                                                                          (ситарски) 

Фото: Фотографије преузете из архиве на Рокином салашу, на Лудошком језеру, јун 2016.год. 
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 Грађевински занати и занати за прераду земље и камена доживели су такав развој 
да је број занатлија превазилазио непосредне потребе овог простора. Због тога су зидари 
били приморани да одлазе у веће градове, чак и у врло удаљене крајеве како би се бавили 
овим послом. Осцилације у пословању ових заната биле су чешће и најчешће условљене 
променама у финансијама моћи евентуалних наручиоца послова.  
 Текстилни занати су имали добре услове за развој нарочито после Првог светског 
рата, услед преласка пољопривредника на грађански начин одевања и све већег издвајања 
за овакав тип одевања. Најзначајнији занат био кројачки. Међутим експанзија текстилне 
индустрије изражене у виду производње трикотажних предмета, конфекције и других 
знатно су сужавале могућност развоја ових заната. Кројачки занати постају сигурни 
носиоци израде квалитетних одела, модела који се нису уклапали у високоспецијализовану 
серијску индустријску производњу. Великом проблему успешном функционисању 
кројачких заната причињавао је илегалан рад у мушком кројачком занату, који је настао 
као последица хиперпродукцијског кројачког подмладка. Ови млади људи нису могли да 
се запосле, нити да поднесу трошкове званично основане радње, због чега су пребегавали 
илегалном шивењу мушке одеће (слика 6) (Лазић, 2002). 
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА БАЧКЕ 

 
 Бачка се простире између 45º16' и 46º22' северне географске ширине и 18º36' и 20º37' 
источне географске дужине. Спада у равничарске области, чије се надморске висине крећу 
између 76 и 130 метара.  

Као историјски простор назив Бачка потиче још из средњег века, када је била 
састављена из две веће административно-управне површине: Бачке и Бодрошке жупаније. 

После протеривања Турака ове 
две жупаније су обновљене, али 
убрзо и спојене у једну управну 
целину Бачко-бодрошку 
жупанију. Све до краја Првог 
светског рата ова територија, са 
средиштем у Сомбору, 
постојала је под једним именом 
Бачка. После разграничења са 
Мађарском (на крају Првог 
светског рата- двадесетих 
година 20. века), северни део 
Бачке припао је Мађарима, а 
остали део тадашњој 
Краљевини СХС. Почетком 21. 
века под Бачком се сматра 
историјско- географски простор 
на северозападу Србије, 
односно у западном делу 
Војводине, између Дунава на 
западу и југу и Тисе на истоку.  
 

 
 

 
 
 

  Карта 2- Географски положај Бачке у Војводини и Србији 
Извор: www.alabamamaps.ua.edu/contemporarymaps/world/europe/europe3.jpg 

 
  Овај простор омеђен је природним и вештачким границама. Природну границу Бачке 

чине реке: Тиса према Банату (источна граница), Дунав према Срему (јужна граница) и 
иста река Дунав представља природну границу Бачке према суседној држави Хрватској 
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(делимично на југу и западу). Граница према Мађарској спада у групу вештачких граница. 
Ова граница попречно сече и спаја две највеће реке реке Панонске низије тј. Дунав и Тису. 
Ова граница прелази, односно боље рећи сече алувијалну раван Дунава, потом пресеца 
лесну терасу, лесну зараван и преко јужних делова Суботичке пешчаре и то махом 
попречно преко пешчаних дина и интерколинских депресија и спушта се према 
алувијалној равни и кориту Тисе (Бубало-Живковић, Ђерчан, 2008). 
 Граница према Банату је потпуно природна, али из физичко географских разлога по 
Б. Букурову је сасвим негеографска. Са једне и друге стране Тисе постоји алувијална раван 
истих геоморфолошких, климатских и хидролошких особина. Нешто даље и са бачке и 
банатске стране налазе се лесне терасе које се већ нешто разликују у геоморфолошком и 
хидрографском погледу, а још даље на запад, у Бачкој постоји лесна зараван, док је у 
Банату нема бар у тако израженој форми као што је у Бачкој.  
 
 

 
Карта 3- Окрузи и географски региони Војводине 

Извор: www.agroinfotel.net/wp-content/uploads/2015/08/vojvodina-tri-regiona.png 
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 По Букурову (1975) граница према Срему и Хрватској (део Славоније) коју 
представља Дунав, не само да је природна него је и географска. Са бачке стране земљиште 
је прилично уравњено са двема слабије израженим терасама, лесном и алувијалном, дотле 
се са сремске стране степенасто уздиже земљиште до 539 метара апсолутне висине тј. 
Фрушка гора.  
 Граница према Барањи, коју представља опет Дунав са својом широком алувијалном 
равни испуњеном многобројним активним и умртвљеним рукавцима, јесте природна, али 
не и географска, јер се геоморфолошке, хидрографске и климатолошке прилике исте и на 
бачкој и на барањској страни. Из свега произилази да Бачка има најјаснију географску 
границу према Срему (како војвођанском тако и хрватском Сријему). Најмање, поготово 
физичкогеографски је изражена граница Бачке, према суседној Мађарској. 
 Бачка је више пута мењала величину своје територије. Према последњим променама, 
које су извршене после Првог светског рата, повлачењем државне границе између наше 
земље и суседне Мађарске, Бачка има површину од 9224 кm², што представља 42,89 % од 
територије Војводине (Букуров, 1975). 
 Име „Бач“, је сама по себи неразјашњеног порекла и његово постојање се помиње код 
Влаха, Словена и Мађара у средњем веку. Према неким ауторима сам пејзаж у околини 
дворца у Бачу, може бити разлог настанка имена Бачке. У средњем веку, Мађари су се 
користили именом Бач, али је у каснијем периоду усвојен словенски облик Бачка.  
 Географско-саобраћајни положај је веома значајна компонента развоја некога 
подручја. Положај Бачке у односу на саобраћајне правце је интересантан и специфичан. 
Путеви који чине ову регионалну целину имају међународни, регионални и локални 
значај. Севернобачки округ се налази на граници са Републиком Мађарском и укупна 
дужина путева износи 444 километра. Од тога магистрални путеви чине 134, регионални 
19 и локални 291 километар. Када је реч о савременим путевима његова дужина износи 
укупно 261 километар. Основну окосницу саобраћајних веза округа чини град Суботица са 
ближим и даљим окружењем који представља мрежа састављена од друмских 
саобраћајница: Е-75 (М-22, М-1); Будимпешта – Суботица – Београд – Ниш – Скопље - 
Атина, наведена у стратегији привредног развоја Србије као коридор 10, затим попречна 
веза: Е-771; Суботица – Сомбор – Богојево - Винковци и даље према Загребу.  
 Ако се посматрају железничке пруге на територији Севернобачког округа, данас је 
једино од значаја једино пруга Будимпешта - Суботица - Нови Сад - Београд.  
 Јужнобачки округ се налази у средњем делу Панонске низије и има прворазредни 
саобраћајни значај, испресецан са међународним, регионалним и локалним путевима. 
Поред главног пловног пута, река Дунав, коридора 7, кроз Јужнобачки округ једним делом 
пролази и коридор 10, који спада у значајне европске путне правце. Центар округа је град 
Нови Сад који има веома добре саобраћајне везе. Град представља раскрсницу низа 
магистралних путева и њихово повезивање са аутопутем Е-75. На реци Дунав која пролази 
кроз Нови Сад, постоји више пристаништа и привезишта за бродове.  
 Западнобачки округ представља један од најзначајнијих и најразвијенијих 
саобраћајних региона. Основна карактеристика тог положаја је да лежи на главним 
путевима који воде од Европе ка Малој Азији и Блиском Истоку и обрнуто. Река Дунав је 
свакако најзначајнија саобраћајница која представља једини речни пут који повезује 
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Средњу и Западну Европу, тј. Европску Унију са Малом Азијом и Блиским Истоком. Овај 
водени пут је добио на значају завршетком (1992. године) канала Дунав – Мајна - Рајна. 
Западнобачки округ се налази на изузетно важним и најповољнијим транзитним копненим 
и речним првацима. Друмски саобраћај као основни вид саобраћаја, омогућује 
комуникацију овог простор са ужим или ширим окружењем. Као најважнији путеви овог 
простора су. Богојево – Сонта – Апатин – Сомбор – Сивац – Црвека - Кула, као и Богојево 
– Кула – Врбас – Србобран – Бечеј- Нови Бечеј – Кикинда - Наково. Стање капацитета 
железничког саобраћаја на овом простору је на нивоу техничко-технолошке застарелости, 
па је и то један од разлога слабог коришћења овог вида саобраћаја и извршењу било 
каквог транспортног рада. У Бачкој ваздушни саобраћај није развијен (www.pogledi.rs). 
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ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ 
НА РАЗВОЈ СТАРИХ ЗАНАТА 

 
 

 Присуство и појава великог броја старих и уметничких заната и домаће радиности на 
подручју Бачке првенствено је последица физичко-географских карактеристика самог 
подручја.  
 
 
 
  
 ГЕОЛОШКО-ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БАЧКЕ  
 
 
 
 Дубински састав, услед оскудних дубинских бушотина (највећа дубина у Суботици 
602 m), пре Другог светског рата био је мало познат. Али после Другог светског рата, 
детаљним испитивањима, као и бушењем на великим дубинама (преко 2.500 метара) за 
потребе изналажења нафтних и гасних лежишта, постале су познате и најстарије геолошке 
творевине. 
 Шкриљаве метаморфне стене из палеозоика заступљене су на много места у Бачкој. 
Оне се пружају испод корита Тисе у Банату између Хоргоша и Бачког Градишта и протежу 
се правцем северозапад према Мадарашу и Чикерији у Мађарској, западно од Суботице. 
Ове метаморфне стене су набушене у различитим дубинама и на доста места: у Хоргошу 
на дубини од 2150 до 2350 m, у Кањижи на 1500 m, код Бечеја на 1425 m (гнајс испод 
кредних седимената), Велебита на 800 m (гнајс), код Жедника на 1370 m (микашист). 
Кристаластих шкриљаца има још и код Србобрана, код Аде (хлоритошист) и код Мола.  
 Магматске стене су откривене код Фекетића и Куле (гранит), код Мошорина 
(пироксенит), између Палића, Келебије и Суботице (риолит), Чантавира (дацит), Жедника, 
Бачке Тополе, Сенте, Лалића, а са леве стране Дунава на дубини од 60 метара. Магматских 
стена има још и код Силбаша, код Бачког Градишта (дијабази испод кредних седимената) 
и код Вајске (малафир испод плиоцених наслага).  
 Палозојске наслаге седиментних стена нису сасвим дефинисане, али по општем 
изгледу и свом положају оне би могле да буду из перма. Код Палића, силификовани 
црвени пешчари и конгломерати јављају се на дубини од 1100 m, између Аде и Горњег 
Брега на 900 m, а код Чоке у Банату на 1100 m, где леже преко кристаластих шкриљца. 
 Мезозојске творевине су представљене тријаским, јурским и кредним седиментима. 
Тријас је заступљен нешто мало боље и то између Бајше и Врбаса, затим у троуглу између 
Сенте, Хоргоша и Топме у Мађарској. Ове плитководне кластичне творевине код Бајше су 
представљене сивим прекристаластим крењацима, метаморфисаним глинцима, 
кречњачким бречама.  
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  Јурске творевине су мало заступљене. Њих има код Мадараша у Мађарској, западно 
од Суботице (кречњаци, лапори и пешчари), који се највероватније простиру и на подручју 
Бачке.  
 Кредних седимената, има доста и захваћени су у дебљини од неколико стотина 
метара. Њих има у јужној Бачкој почев од Шајкашке па до Плавне и Силбаша па све до 
линије Бачко Петрово Село - Риђица. Глинаца, кварцних пешчара и лапораца из креде има 
и код Бечеја, код Бачког Петровог Села, код Бачког Градишта у дебљини од 540 ma и на 
дубини од 1600 метара. Кредних творевина такође има и код Лалића, Степановићева, 
Госпођинаца и код Ђурђева.  
 Кенозоик  је више заступљен неогеним и квартарним него палогеним творевинама. 
Маритимних творевина из палеогена једва има и то само код Бачког Градишта на дубини 
од 1370 метара.  
  Скоро читава Бачка током неогена била је прекривена морем. Прво су установљени 
седименти из доњег, средњег и горњег миоцена, а затим и седименти из доњег, средњег и 
горњег плиоцена. Седименти из доњег и средњег миоцена имају промењиве дебљине и 
хетерогени састав. Њих чине дробине, брече и конгломерати, а мање песковите глине, 
ситнозрни и прашинасти пешчари, лапори и други. Горње слојеве чине, разнобојни 
глиновито-песковити седименти са местимичним појавама угља и са много туфа од 
базичних еруптива.  
 Седименти  из доњег и средњег миоцена у Бачкој Тополи имају дебљину и до 500 m, 
а у дубини су од 818 до 1300 m. Знатно тање наслаге срећу се у Сенти, Бајши, Молу, 
Плавни и Степановићеву. Горњи миоцен је заступљен сарматским слојевима у знатно 
мањим дебљинама. Њихов састав чине лаопоровити и песковити седименти. Изнад 
сарматских слојева настављају се у моћним наслагама понтијски седименти. Њихова 
дебљина креће се од 300 m у Мошорину до 800 метара у Жабљу. Понтијске творевине су 
представљене лапорима (светлосиви, зелени и глиновити) и песковима (ситнозрни, 
лапоровити, и глиновито-лапоровити).  
 Изнад понтијских слојева простиру се левантијске наслаге са палудинама. Њихова 
моћност у југоисточној Бачкој износи од 200 до 300 m.  
 Квартарне творевине су заступљене са дилувијалним и алувијалним наслагама. У 
Суботици он захавата слој од 2,20 до 96,36 метара и код Сомбора од 15,21 до 34,45 метара. 
Дилувијани слојеви код Тителског брега имају дебљину и до 14 метара. Дилувијални 
материјал углавнoм чине шљункови и глиновити пескови, затим чист флувијални песак, 
глиновито-муљевити и други материјали. Треба још истаћи да су местимично 
распрострањени речни језерски седименти са лискуновито кварцним песковима. 
Алувијалне творевине су смештене у алувијалним равнима великих међарских река, затим 
у алувијаним равнима њихових притока, на Суботичкој пешчари, на алувијалној тераси 
Дунава и делимично на лесним терасама (Букуров, 1975). 
 Поремећен палеозојски рељеф прекривен је каснијим творевинама које су га 
прилично заравниле. Палеозојски изломљени рељеф и новије творевине које га 
прекривају, нагнути су према Централном делу Панонске низије. Ова нагнутост језерских, 
дилувијалних и алувијалних седимената јасно сведочи да се тектонски покрети 
непрекидно обављају и то највише у централним деловима Панонске низије. Да се та 
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спуштања заиста врше сведочи и чињеница да у Потисју нема изграђене алувијалне 
терасе, пошто је Тиса непрекидно вршила акумулацију материјала како би се одржала 
равнотежа уздужног профила. 
 Од раседних линија дуж којих се врше ова кретања, треба напоменути само важније. 
 Потиска раседна линија се пружа углавном правцем север-југ, какав правац има и 
речни ток Тисе. Овај расед се и даље простире на север кроз целу Панонску низију.  
 Подунавска раседна линија, добро покривена, пружа се од Дунава у близини 
Богојева, према Новом Саду и Старом Сланкамену. Овај расед дуж којег се свакако 
спушта земљиште, искористио је Дунав за свој ток од Новог Сада до Старог Сланкамена. 
Али, ова раседна линија се пружа и даље на запад према Бачкој Паланци, пошто се 
језерски седименти налазе на Фрушкој гори, док су у јужној Бачкој у већим дубинама.  
 Трећа раседна линија, почиње на Дунаву код Апатина и пружа се правцем исток- 
југоисток преко Руског Крстура, Змајева, Темерина и Жабља. На овој раседној линији су 
руско-крстурска депресија и речни ток Јегричке.  
 Четврта раседна линија почиње негде код Пивница па је усмерена према Србобрану 
и Бачком Градишту. И на овој линији на површини постоје мање депресије кроз које се 
сливају сувишне воде, првенствено кишнице, а од Србобрана до Бачког Градишта и ток 
Црне баре, који је почетком 19. века претворен у Велики канал.  
 Према геолошком саставу и стратиграфским односима данас се може много 
сигурније приказати каква је била геолошка прошлост Бачке. С обзиром да се у основи 
неогена јављају метаморфне, еруптивне и седиментне стене из палеозоика и мезозоика, а 
врло мало из палеогена (само нешто у јужној Бачкој), излази да је Бачка у пренеогеном 
периоду претежним делом, била копно.  
 Док је током неогена у Банату било врло крупних промена дотле су у Бачкој такве 
промене знатно ређе и знатно мањих димензија. Оне су се углавном манифестовале 
стварањем раседних линија дуж којих су се формирали раседи и хорстови. Трансгресија 
великог медитеранског мора током доњег и средњег миоцена захватила је Средњу Европу, 
делове Источне Европе и простор све до Аралског језера. Ова Медитеранска трансгресија 
поплавила је читаву Бачку, сем источних потиских делова, где су се већ у средњем 
миоцену простирали крајњи западни делови великог банатског копна. Мања копнена 
површина у Бачкој постојала је између Бајше и Куле. Током средњег миоцена потиски део 
банатског копна у Бачкој се смањује и на место њега се формирају приобални спрудни 
наноси. Али, у осталим деловима Бачке копнених острва већ има знатно више. Тако оно 
копно између Бајше и Куле проширило се даље на запад, три мања острва се нижу 
упореднички од Плавне преко Раткова до Степановићева, опкољена спрудовима, затим 
једно мање код Старе Моравице, једно код Мошорина и још једно западно од Аде и Мола. 
За време горњег миоцена ситуација у Бачкој  се није много изменила. Водене површине и 
даље заузимају највеће просторе, а помеута острва су сада без оних приобалних спрудова.  
 На прелазу у плиоцен наступа спуштање и распадање банатског копна и његово 
потапање, а заједно са овим и потапање мањих копнених оаза у Бачкој. У исто време у 
неким северним деловима Бачке, нарочито између Бачке Тополе и Жедника и у северном 
делу Баната око Кикинде, врше се мања издизања.  
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 Слатко левантијско језеро, знатно смањено, улази у дилувијум за време којега се све 
више смањује, пропуштајући кроз своје мање или веће речне депресије и своје воде према 
Ђердапу (Букуров, 1975). 
 Код издавајања морфометријских карактеристика може бити заступљено више 
принципа, али се у истраживањима најчешће користе два доминантна принципа: 
просторне типичности и принципи водећег фактора. Код овог другог принципа, водећег 
фактора, подразумева се узимање најважнијег чиниоца који предодређује све остале 
факторе и који је доминантан, односно да се већ на први поглед уочава. Код Бачке већ на 
први поглед уочава се равничарски предео, односно види се да је ово низијска област. 
Овде је доминантан морфометријски одраз топографске површине, малих апсолутних 
висина.  
 Суботичка пешчара заузима највише пределе Бачке, северно од Суботице, Палића и 
Хоргоша, па се преко границе дубоко наставља у Мађарску. На нашој тероторији њена 
апсолутна висина износи од 100 до 130 метра.  
 Нешто нижа средње бачка лесна зараван, простире се од Великог канала до Суботице 
и државне границе према Мађарској. Максимална висина заравни је 125 метара северно од 
Суботице, а минимална 90 метара северно од Србобрана. Висински еквивалент овој 
заравни је Тителски брег, висине 111 до 130 метара.  
 Средње бачка лесна зараван са три стране (запада, југа и истока) опкољена је лесном 
терасом. Лесна тараса је за око двадесетак метара нижи рељефни члан у Бачкој. Њене 
надморске висине откривају благу нагнутост ка југоистоку. То се види из следећих 
мофрометријских података: на северозападу код Риђице она је висока око 100 метара, а 
код Сомбора 90 метара, северно од Сенте и Кањиже 86 m, а код Титела 81 m.н.в. 
 Лесне терасе су опкољене нешто нижим алувијаним равнима Дунава и Тисе. 
Апсолутне висине алувијалних равни такође опадају према југоистоку и низ ток река. 
Дунавска алувајална раван код Бачког Моноштора има висину 85 m, а јужно од Титела 76 
m, надаље Тисина алувијална раван код Сегедина (пре уласка Тисе у Србију) има висину 
82 m, а код Титела 76 m.н.в. 
 Код разматрања морфометрије потребно је споменути још један рељефни члан. У 
алувијалној равни Дунава појављује се местимично једна површина од 2 до 5 метара виша 
од инундационе равни (најнижи део код алувијалне равни) и 3 до 4 метра нижа од 
поменуте јужне лесне терасе. То је алувијална тераса. Висина ове творевине је 84 метра на 
северозападу и 79 m.н.в. на југоистоку Бачке.  
 Дакле Бачка спада по том критеријуму у равничарске области чије се надморске 
висине у просеку крећу између 76 и 130 метара. Највећи део Бачке налази се између 
изохипси од 80 до 130 метара.  
 На бази мерења и студијског истраживања може се закључити да је, са аспекта 
вертикалне рашчлањености, Бачка погодна за пољопривреду, фарме, узгој жита, али и за 
изградњу рибњака. Доста велики проценат је повољан за виноградарство, а највећи део за 
изградњу насеља.  
 На основу морфометријских, геолошких и морфогенетских својстава целокупна 
територија Бачке, дели се на: 

1. лесне заравни 
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2. лесне терасе 
3. алувијалне равни 
4. пешчару. 

 Букуров (1975) наглашава да лесне заравни имају два представника: Тителски брег и 
северно бачку лесну зараван (Телечком се назива само јужни део Бачке лесне заравни). 
Лесна тераса има четири представника: јужна, источна, западна и тителска. Алувијалне 
равни су представљене алувијалном равни Дунава и алувијалном равни Тисе. Посебну 
рељефну целину представља Суботичка пешчара (Давидовић и др, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Карта 4 - Геоморфолошка карта Бачке 
Извор: Букуров, 1975; Давидовић,Р., Миљковић, Љ., Ристановић, Б., 2005. год. 

 
 

 
  Бачка пешчара (у даљем тексту Суботичка пешчара) пружа се северно од 
Суботице, у виду великог лука дуж границе према Мађарској. Састоји се из три дела: 
Суботичко-хоргошког и Таванкутског, који преко државне границе, у Мађарској, чине 
целину са такозваном Бајско-суботичком пешчаром (назив добила по граду Баји). Све три 
целине дају пешчари површину од 250 km². 
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 Јужну границу пешчаре чини граница измешаног песка и леса. По Букурову (1975) 
она почиње источно од Хоргоша, па се настаља поред пута Хоргош - Суботица до речице 
Кереш. Затим обухвата село Кереш, околину села Носе (слика 8) и даље на запад „иде“ 
линијом која спаја Лудаш, некадашњи басен Сланог језера, Крваво и језеро Палић или 
путем који спаја насеље Старе Торине, Шупљак, Масариково и Палић. Од Палића граница 
се креће путем до Суботице, затим главном улицом и бајским путем до железничке пруге 
која се простире према Сомбору. Одатле јужна граница у виду шире зоне скреће према 
северозападу до мељкутског пута и Келебијског језера, па се онда упућује на државну 
границу. У зони чикеријских мочвара граница пешчаре скреће на југ према Љутову и у 
једном широком луку обухвата села Љутово, Доњи и Горњи Таванкут и опет избија на 
државну границу. Треба истаћи да се источно од Гаре, Бајско-суботичка пешчара у облику 
поширег језика спушта на југ поново у Србију и испуњава неке мање делове око Риђице и 
Растине.  
 Преовлађујући геолошки састав који имплицитно треба да егзистира на просторима 
које захвата пешчара налази се и у Бајско-суботичкој пешчари (слика 9). Песак и лес као 
доминантни стенски материјал еолског процеса јављају се и овде. Наравно њихов 
распоред и састав зависе од многобројних фактора: времена настанка и навејавања, 
доминантног ветра и правца његовог дувања, процентуалног садржаја других примеса, 
близине већих водених токова (Давидовић и др, 2005). 
 

  Слика 8- Поглед на винограде у пешчари                   Слика 9- Татјана Стојановић на 
       Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год.                           Бајско-суботичкој пешчари                                        
                                                                                                            Фото: М. Бодловић, фебруар 2016. год. 
 
       
  Ову велику површину не треба схватити као непрекидну пешчару, сличну некој 
пустињи, него површину на којој се смењују песковите и лесне оазе. На песковитим 
оазама су поређани снопови дина и интерколинске депресије, док се на лесним оазама, 
које су такође издужене јављају обично широке речне долине или језера, баре (слика 10) и 
мочваре. 
 Те смене пешчаних и лесних оаза јасно се манифестују у разликама у вегетацији. Док 
су лесне оазе због веће влажности раније биле под пашњацима, а сада су под ораницама и 
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културним биљем, дотле су пешчане оазе раније имале живи песак, а сада су прекривене 
шумском вегетацијом или виноградима (вина са песка) (Давидовић и др, 2005). 

С обзиром да је живи песак („вијавац“) непрекидно ометао сточарење и рационалнију 
земљорадњу, приступило се пре 170 и више година повезивању песка разним садницама и 
биљкама, али са мање успеха. Тек када се почео уводити багрем као садница, 
пошумљавање пешчаре је добило много веће размере. Уз шуме багрема почеле су се 
гајити и винова лоза, а касније, пошто је ухватио мањи хумусни слој, и друге културне 

биљке. Ипак, и ова 
разноврсна 

вегетација и танки 
хумусни слој још 
нису довољно 
снажни да заштите 
повезани песак од 
јаких северних 

мартовских 
ветрова (Букуров, 
1978). 
 
 
 

           Слика 10- Једна од мањих бара на Суботичкој пешчари                                 Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
 
 
 
  Боја песка на површини је различита, али углавном преовлађује бело - сива са смеђим 
хумусом. На неким местима наилази се и на песак тамније боје. Овај песак у себи садржи 5 
и више процената хумуса, али при пажљивијем посматрању могу се уочити и бела зрнца. 
Песак ближе води обично је црнкаст, пошто је изложен честим поплавама, а ту се и јаче 
меша са трулом барском и другом вегетацијом. 
 Суботичка пешчара има заталасану површину. Највиши су делови на северу и 
северозападу од Суботице, а према истоку, западу и југу површине се спуштају до мањих 
висина. Тако на Чавољу, висине достижу 131 метар, на Горњој Келебији 134 m, Томпи 143 
m, док су на алувијалној равни Тисе 82 m, а на алувијалној равни Дунава 85 метара.  
 Суботичка пешчара по Букурову (1975) има пет геоморфолошких облика, и то: дине, 
издувине, међудинске депресије, лесне оазе и речне долине. 
 Насипавања и надувавања се не дешавају на читаваој пешчари него су условљена 
постојањем повољних прилика. Као што је раније и напоменуто то највише обављају 
северни мартовски ветрови, који брзо исушују површинске слојеве песка и услед оскудне 
вегетације, покрећу на југ. Опште позната је прича становника Таванкута да су северни 
ветрови у стању да на једној половини њихових винограда толико издувају песак да лоза 
остане без подлоге, а на другој половини потпуно заспу винову лозу песком (Букуров, 
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1975). Једно веће локално издувавање, десило се у марту 1948. године, када је јак 
мартовски северни ветар оголитио неолитско насеље у близини Лудаша (слика 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 11- Археолошка поставка остатака неолитског насеља на Рокином Салашу 
(Лудошко језеро) 

Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
 
 
  Б. Ж. Милојевић сматра да је пешчара навејана у најмлађем плеистоцену, али пре 

неолита. На основу тога што је песак без смеђих зона, он закључује да је навејавање 
обављено у једном периоду (Б. Ж. Милојевић, 1949). Була (1933) истиче да је навејавање 
песка обављено у старом холоцену за време топлог лешниковог и храстовог периода.  
Букуров се сложио са Булом у томе да је само периферни део пешчаре постао у холоцену, 
док су они делови на северу исте старости као и лес, тј. из млађег плеистоцена, како то у 
осталом тврди Б. Ж. Милојевић. Наравно да су површински делови овог песка непрекидно 
покретани и касније све док се пешчара није умртвила вегетацијом (Давидовић и др, 2005).  
 У средњем делу северне половине Бачке (површине 2800 km²) пружа се пространа 
лесна зараван, као геоморфолошки еквивалент југоисточнијем Титетлском брегу. Њена 
доста заравњена површина у јужном делу зове се Телечка, а на источом Горњи брег, а 
понегде и Жути брег. Бачка лесна зараван од околног нижег земљишта издваја се висином 
од 10 до 30 метара. Бачка лесна зараван (слика 12) представља благу и сасвим слабо 
засвођену узвишицу, чије надморске висине опадају према западу, истоку и југу. Око 
Суботице ова лесна зараван има висине од 110 до 125 метара, а према југу она се спушта и 
до 90 метара. Од ове засвођене греде висине јаче опадају према истоку него према западу. 
Простор Телечке је јасно издвојен од околног нижег лесног земљишта.  
 Северна граница Бачке лесне заравни је прилично нејасна, пошто се на овој страни 
лес меша са песком Суботичке пешчаре. Граница почиње источно од Хоргоша па се 
наставља на запад преко насеља Шупљака, Палића, Суботице и Таванкута. Песка има 
нешто и око Риђице, Растине и Бачког Брега. Од Хоргоша до Суботице ову границу чини 
пут Хоргош - Суботица (Букуров, 1975). 
 Читава Бачка лесна зараван (слика 13) састављена је од фине субаерске прашине 
чијом се дијагенезом формирао лес. У савременој литератури лес се именује као лесно- 
палеоземљишне секвенце (Markovic i dr, 2007; 2012) и у даљем тексту ће се називати краће 
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лес. Уколико у овој прашини има ситног песка, лес је иловаст. На местима где има више 
ситних глинастих честица, лес је глиновит. Сем тога, често на сасвим малим просторима 
лес садржи сувоземне и барске фосиле.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  

Слика 12- Поглед на Телечку лесну зараван        Слика 13- Телечка лесна зараван у Чонопљи        Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год.                            Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год. 
  
                                                                                                         Дебљина леса је веома различита. Она се, углавном креће од 10 до 20, а понегде и до 
30 метара. На местима, где је лес освежен новим засецима, могуће је видети по једну 
смеђу зону. Букуров је једну смеђу зону констатовао на источној страни бачке лесне 
заравни (у неким цигланама), затим на јужној и западној страни заравни као и на 
железничком усеку јужно од Малог Иђоша.  
 Сви испитивачи Бачке лесне заравни слажу се да је лес наталожен на прилично 
неравном земљишту, које је местимично било прекривено барама и мочварама. Може се 
закључити да се лес таложио и на ниској и баровитој равници и на сувом нешто вишем 
земљишту.  
 У оквиру геолошких прилика разликује се две врсте творевина. Према месту 
појављивања деле се на површинске и дубинске. У површинске спадају оне видљиве 
голим оком, као што су лес, песак, глина и иловача, као и прелазне: фракциони лес (лес 
сједињен са песком), фракциони песак (песак сједињен са лесом), глиновити лес (настао 
као последица дугог процеђивања и спирања, у народу познат као „оцедна земља“) и 
фракције иловастог земљишта у мањој или већој мери комбинованог са песком и лесом). 
 На Бачкој лесној заравни преовлађују брежуљци и интерколинске депресије, правца 
југоисток-северозапад. Њихов паралелизам упућује на то да стварани ерозивно- 
акумулативним радом ветрова, попут данашњег стварања дина и депресија на живом 
песку. Код ових лесних дина не постоји мигрирање као код пешчаних дина, јер су на 
површини повезане дебелим хумусним слојем и вегетацијом. Осим ових творевина, на 
Бачкој лесној заравни има доста предолица, долина и долова, а на местима где се долине и 
долови спуштају на нижа земљишта, знатан број, јаче или слабије изражених долова. 
Долови су најзначајнија геоморфолошка творевина ове заравни. Бачка лесна зараван за 
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разлику од Тителског брега има неколико развијених долова. У њима су усечени водотоци, 
било у природном или вештачком кориту (Давидовић и др, 2005).  
 Још један геоморфолошки члан у рељефу Бачке је и лесна тераса. Лесна тераса у 
Бачкој, на први поглед, изгледа једноставно. Она опкољава средњо бачку лесну зараван са 
источне, јужне и западне стране: А) источна је између лесне заравни и алувијалне равни 
Тисе, Б) јужна је између лесне заравни и алувијалне равни Дунава и В) западна између 
лесне терасе и алувијалне равни Дунава на западу. Као посебна целина, више генетски, а 
делимично и положајем издваја се Г) Тителска лесна тераса која опкољава истоимену 
лесну зараван (Тителски брег).  
 А) Источни део лесне терасе простире се на северу, од мађарске границе, па на југ до 
Великог канала и од високих одсека лесне заравни на западу до алувијалне равни Тисе 
(која је за десетак метара нижа од терасе) на истоку. Ширина овог дела бачке лесне терасе 
је различита. Она износи код Мартоноша 14, Кањиже 10, код Сенте 5, код Аде 8, код Мола 
10 и код Бачког Петровог Села 6 километара. Јужније, у бечејском атару, она се спаја са 
оним делом који се у географској литератури, означава као јужна бачка лесна тераса. 
Апсолутна висина бачке лесне терасе идући од севера према југу опадају. На северу су оне 
око 86 метара, а на југу око 81 метар (код Кањиже 84 метра, а од Титела 81 до 82 метра). 
Приближна нагнутост лесне терасе од севера према југу је око 5 метара.  
 

Слика 14- Поглед на лесну терасу у околини Сомбора 
Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 
 Б) Јужни део лесне терасе простире се у јужној Бачкој, између Телечке на северу и 
Дунава на југу. На истоку овај део терасе у Потисју спаја се са источним делом бачке 
лесне терасе, док се на западу и југу она преко алувијалне равни Дунава спушта понегде и 
до инудационе равни ове реке. Јужна граница је слабо изражена линија која пролази 
северно од Новог Сада, Футога, Гложана и Бачке Паланке. Апсолутне висине јужне бачке 
лесне терасе показују неку врсту уједначености: јужно од Сомбора (слика 14) висина је у 
просеку 90 метара, код Оџака 88 m, северно од Новог Сада 83 m и северно од Мошорина 
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82 m. Тераса је нагнута од северозапада према југоистоку. У овом правцу нагнутост 
износи око 8 m. Релативне висине јужно-бачке лесне терасе изнад околног нижег 
земљишта (алувијалне равни) износи код Сомбора 5 m, а код Мошорина 6 m.  
 В) Западни део лесне терасе простире се између Телечке и алувијалне равни Дунава. 
На западу према Дунаву, граница је јасна, пошто је представљају одсеци између ње и 
алувијалне равни. На источној страни је Телечка, односно средњобачка лесна зараван. Она 
се за двадесетак метара издиже изнад лесне терасе. Највеће апсолутне висине терасе су 
код Риђице, а најмање око Сомбора. Код Риђице су око 100, а код Сомбора око 90 метара. 
И ова тераса има пад у правцу отицања Дунава и износи 5 до 6 m. 
 Г) Тителска лесна тераса је фрагмент лесне терасе која је добила назив само због 
близине Тителског брега. Она се налази јужно од Тителског брега. Има облик издуженог 
равнокраког троугла, чија је основица окренута Локу. Тераса је у смеру запад-исток дуга 6 
километара. Просечна надморска висина тителске лесне терасе је 84 m.   
 Геолошки састав упућује на то да су лесне терасе у Бачкој састављене од 
преталоженог барског и сувоземног леса. Преталожени лес је еолско-флувијана 
творевина, еолски материјал ја наталожен на неком другом месту, па су га касније реке 
еродирале и преталожиле на данашње место. Он се на том месту мешао са речним и 
барским муљем и претварао у слојевити преталожени лес. Овај посао је највише обављала 
Тиса, али и мање реке Бачке као што су Мостонга, Јегричка и друге реке. Данас највише 
преталоженог леса налази се у Потисју, око Јегричке, Мостонге и око Великог канала. 
Барски лес је у генетској вези са поменутим барама и мочварама. Он се формирао од 
еолског материјала који се таложио у тим барама и мочварама и коначно остао до 
данашњих дана. Сувоземни лес се такође јавља у мањим или већим површинама. Тамо где 
га реке подривају он се вертикално обурвава и своје профиле открива у потпуно 
вертикалним странама. Сувоземног леса највише има у Потисју на вишим, сувљим и 
оцедитијим пределима: северно од Аде, јужно од Бечеја.  
 Рељефне карактеристике лесне терасе нису погодне за проучавање лесне 
геоморфологије, јер на њој нису тако истакнути рељефни облици као на лесној заравни 
нпр. Телечкој и Тителском брегу. Изразите геоморфолошке творевине на тераси су: лучна 
удубљења, брежуљци и речне долине. 
 Постанак овог рељефног облика (лесне терасе), приписује се ерозивном раду Дунава 
и Тисе. Ове реке су својом кинетичком енергијом успеле да на пространој лесној 
површини, која је испуњавала велику Бачку, усеку прво своја корита. Тада су бочном 
ерозијом  у горњем плеистоцену прошириле долинску раван толико колико данас износи 
ширина лесне терасе. Ово схватање изнели су Халавач (1896) и Чолноки (1930), који 
сматрају да су лесне терасе ерозивне творевине из горњег плеистоцена. Према схватањима 
Б. Ж. Милојевића и Б. Букурова (1976) лесна терса ја акумулативног порекла. Њен 
основни састав је барски лес мада се парцијално јавља и сувоземни лес нагомилан током 
вирма III. Према схватањима ова два научника тераса је постала акумулативним радом и 
ерозивним процесима, који су се обавили за време вирма III и после касног вирмског 
глацијала (Давидовић  и др, 2005).  
 Тителски брег (Тителска лесна зараван, Тителски плато, Тителска висораван) је 
доминантатна лесна творевина, која као рељефни облик доминира у југоисточној Бачкој 
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над лесном терасом, нижим геоморфолошким чланом и алувијалним равнима Дунава и 
Тисе. Смештен је у крајњем југоисточном делу Бачке између Тисе и Дунава, тачније 
између Мошорина, Лока, Вилова, Титела и Тисе. Има елипсаст облик постављен у правцу 
југоисток- северозапад, са дужом осом од око 18 километара и краћом, праваца југозапад- 
североисток дужине око 7,5 километара и захвата површину од око 94 km².  
 У хипсометријском погледу Тителски брег је мање-више заталасан и на многим 
местим ижљебљен предолицама. Просечна висина заравни износи 120 m, највећа 
апсолутна висина је у близини некадашњег Пајићевог салаша 130 m, док је најмања 111 
m.а.в. и налази се североисточно од Вилова. Изохипса од 120 m, која се протеже од 
Мошорина према Локу, дели Тителски брег на источну-већу и вишу и западну-мању и 
нижу половину (Букуров, 1975).   
 Тителски брег (слика 15) лежи у југоисточном делу Панонског басена створеног 
тектонским активностима у олигомиоцену, а које су настављене и у ближој геолошкој 
прошлости. Динамичним тектонским процесима формирана је комплексна блоковска 
структура дна басена, маскирана неогеним седиментима. Тектонски покрети се настављају 
и после формирања панонске потолине у постјезерској фази као неотектонски процеси, 
који још увек трају. Досадашњим геолошким истраживањима овог дела Бачке 
установљено је да темељно горје чине мезозојске, кредне формације, магматске стене и 
веома стари кристаласти шкриљци (Кукин, 1969).  
 Тителску лесну зараван изграђују моћне наслaге леса и лесоидног материјала. На 
источној страни, где га Тиса подсеца и ствара стрме одсеке, дебљина леса износи 40 m. 
Лесне наслаге належу на подлогу од доњоплеистоцених или горњеплеистоцених глина и 
песковитих глина. Ови седименти су несумљиво језерског порекла. Лес Тителске заравни 
представља благу кречњачку песковиту глину жуте боје, која се под прстима дроби. То је 
шупљикава порозна творевина, у геолошком погледу стена, са безброј малих каналића 
обложених калцијум карбонатом. На већим дубинама испод хумусног и прелазног слоја 
тврде конкреције калцијум карбоната, прво су ситније, а потом крупније, најчешће 
поређане у хоризонталним слојевима. Северно од Титела, Б. Букуров (1953) је установио 
конкреције, односно лесне луткице дуге 40-50 cm и тешке од 800 до 2000 грама. Појава 
конкреција указује на значајан проценат присутости кречњака у грађи леса Тителске 
заравни (Давидовић и др, 2005).  

Тителски брег је након акумулације леса био изложен утицају егзогених сила, које 
су физичким и хемијским процесима стварале, мењале и уништавале рељефне облике на 
његовој површини. Од многобројних сила, најважније су: ветар, атмосферски талози, 
биљни и животињски свет и реке. Ветар је најважнији фактор у формирању Тителског 
брега, а његов примаран значај огледа се у доношењу лесоидног материјала који је 
наталожен у виду лесне заравни. Његов каснији утицај огледа се у стварању брежуљака и 
удубљења у Брегу праваца југоисток-северозапад. Паралелизам ових облика указује на 
чињеницу да су створени ерозиво-акумулативним радом ветра, карактеристичним за 
подручје рецентног еолског процеса. Међутим, они не мигрирају, јер су повезани дебелим 
хумусним слојем и вегетацијом. Најважнији фактори у стварању лесних облика су 
атмосферски талози који обављају физичко-хемијске процесе у лесу. 
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Хемијски процеси се састоје у растварању кречњачких састојака у лесу и стварању 
лесних удубљења различитог облика, а физички у разарању и нагомилавању лесног 
материјала. Када се талози излуче у виду пљусковитих киша, обављају се живљи физички 
процеси, када су кише тихе, интензивнији су хемијски процеси. Ако су кише издашне, 
ерозија је изражена и на већим дубинама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 15- Лесни одсек Тителског брега 
                                                               Фото: М. Бодловић, април 2016. год. 

 
 
 Ако су кише издашне, ерозија је изражена и на већим дубинама. Утицај вегетације 
огледа се у везивању лесних честица кореновим системом, штитећи на тај начин лес од 
еолске ерозије и денудације на површинском слоју. Животињски свет, као и човек, има 
удео у формирању лесних облика утолико што својим кретањима уништавају вегетацију, 
олакшавајући на тај начин продор атмосферске воде у лес, док се деструктивни рад човека 
огледа у неправилној обради ораничних површина на падинама и интензивирању ерозије 
изградњом саобраћајница. 
 Због свог изразито лесног карактера, великог процента кречњака и дубоке подземне 
воде, на Тителској заравни су постојали, а и данас постоје, веома повољни услови за 
формирање облика сличних онима формираним у правим крашким теренима: предолице, 
долине, лесне пирамиде, висеће долине, провалије, плећа, поличице, сурдуци, глодине и 
двојни облици флувиокрашке ерозије. Од акумулативних облика истичу се: плавине, 
сливци, одроње и други (Букуров, 1975).  
 У наредном делу рада биће обрађени занати који су у уској вези са геолошко-
геоморфолошки карактеристикама Бачке.  
 Будући да за грађевине ископане у земљи постоји различит назив, указује се потреба 
да се пре свега одреде називи који су коришћени у раду. Најраспрострањенији назив у 
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литератури за грађевине у земљи које служе за становање јесу земунице. Како се тај назив 
најчешће употребљава за оне грађевине које су укопане на равним површинама, као 
четвороугаоне јаме изнад којих се стављао кров. За другу врсту грађевина, које исто тако 
служе за становање, а које су ископане у вертиклним одсецима као ходници употребљава 
се назив лагумица (на Тителском брегу). Овај назив је свакако изведен из појма лагум који 
се у насељима око Титела употребљава као назив за подрум за вино, ископан у брду. За 
споредне просторије, подруме укопане на равној површини и даље се задржао назив 
подрум, док се за оне ископане у вертикалним одсецима употребљава већ напоменути 
појам, лагум. 
 Са својим пространим лесним површинама, захваљујући нарочито извесним 
особинама леса (отсеци, сурдуци, стране долина), и његовој структури, као и дубокој 
издани, Бачка је на свом тлу, већ од најранијих времена човекова живота, пружала 
могућност да он своја склоништа копа било у одсецима платоа или тераса, било на 
странама сурдука ободом лесних заравни или укопавањем у дубину равних лесних 
површина. Археолошка истраживања потврђују да се на тлу Бачке за време млађег 
каменог доба живело у земуницама, које су копане као простране јаме, затим је 
унутрашњост сушена уз помоћ ватре и прекривана трском. За време бакарног доба 
становало се у Бачкој на сличан начин као и у неолиту, тј. и у земуницама. У бронзаном 
добу, земунице се све више замењују кућама, али су земунице и даље најчешћи вид 
становања. У гвозденом добу традиција у погледу становања продужава се из предходних 
епоха па ће трајати и за време римске епохе и касније. Из доба Сеоба такође су познате 
земунице. Такође познате су и из периода раног средњег века, као и млађи развијени тип 
двоодељне „жиже“ укопане у лесу код Мошорина. Исто тако, сведоче и подаци (1761- 
1767. год.) да су у Новом Саду постојале земунице. Док је геоморфолошки моменат 
удружен са културним или политичким, деловао само у одређеним етапама развоја, 
односно у одређеним политичким питањима (дуготрајни ратови, збегови, сеобе) и 
условљавао бројност и распрострањење таквог начина становања, дотле је он у заједници 
са економским односно социјалним приликама деловао у одређеним местима константно 
све до данашњих дана.  
 Грађевине у земљи, било као људски станови, било као споредне просторије 
(одлагање вина), копају се или су се копале на: Бачкој лесној заравни са надморском 
висином 90 до 125 m, и то особито јужни делови - Телечка са својим косама високим 10 до 
30 m, и средишњим и југоисточним деловима са долинама. Копане су и на Тителском 
брегу са висином 111 до 130 m, у јужном и северном делу у подножју одсека и по странама 
долова и сурдука, на Бачкој лесној тераси од 82 до 90 m, чији лес је јаче алкализиран, веће 
чврстоће и слабијег вертикалног цепања. И на Тителској тераси, јужно од Тителског 
брега и алувијалне равни Дунава копане су са релативном висином од 8 до 10 m,  јер је лес 
мање песковит, више алкализиран, чврст и отпоран.  
 Лесну масу могуће је лако копати и обликовати врло једноставним алатом и без 
нарочитог стручног знања. При грађењу земуница и лагумица и њој сличних споредних 
просторија у стрмим нагибима терена или вертикалним лесним одсецима, прво се 
засецањем  очисти и изравна споља, па се онда копа и обликује потребан простор. После 
се откопа први слој, око 25 cm, потом се руши слој по слој лесне масе у дубину. Од алата 
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углавном се користи: будак, стругач, ашов и лопата. Предњи отвор (улаз) се озида 
черпићем; зид је дебео до 60 cm и у њему су уграђена врата, а често и мали прозор код 
једноодељних лагумица. Када је све то готово, онда се упали ватра, да би се зидови добро 
исушили, испекли и на тај начин очврсли. Има чак и случајева да се под поравна, набије и 
помаже ретким блатом од глине. На сличан начин копају се и остале, споредне просторије. 
Имућнији који за своје потребе граде велике лагуме, редовно их озидају опеком до извесне 
висине, не само изнутра већ и спољну вертикалну површину одсека обложе опеком до 
одређене висине, чиме се за дуже време, предња страна обезбеђује од одроњавања. Изнад 
терена земуница, такође се на исти начин уређује и обезбеђује од атмосферских вода. Сва 
сувишна вода која би могла да се слива преко површине земуница, одводи се плитко 
ископаним рововима, најчешће испред предње ивице, како се воде неби сливале низ чеоне 
стране земунице.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Скица 1- Типови станова и споредних просторија ископаних у лесу и њихово географско 
распрострањење у Бачкој (бројеви на скици означавају места наласка земуница): 

1.Хоргош, 2.Надрљан, 3.Бајмок, 4.Бачка Топола, 5.Мали Иђош, 6.Ловћенац,  
7.Фекетић, 8.Сивац, 9.Црвенка, 10.Кула, 11.Врбас, 12.Футог, 13.Нови Сад, 14.Ђурђево, 

15.Мошорин, 16.Тител, 17.Вилово 
Извор: Николић, 1956 год. 

 
 
 
 

 У Бачкој су грађене лагумице у насељима око Тителског брега (Мошорин, Тител), 
затим у насељима дуж јужног и југозападног обода Телечке (Црвенка, Кула, Врбас, Бачка 
Топола, Мали Иђош, Бајмок, Чонопља, Сивац и др.), у насељима која су развијена у 
долинама Криваје и Чика (карта 5). 
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 Људски станови ископани у лесу Бачке најтипичније су развијени у Тителу. То су 
једноодељне, двоодељне или трооделне лагумице ископане у лесу. Таквих станова је било 
раније у североисточном делу насеља уз Тису, где су били издубљени у подножју стрмих 
лесних одсека Тителског брега. Овде су престали да их граде због честих обрувавања која 
су проузроковала неколико несрећа. Лагумице и споредне просторије у већем броју биле 
су грађене у Горњем Тителу на странама Великог Сурдука. У данашње време у том крају 

једино се на такав начин граде лагуми, ређе шупе и 
свињци.  
 У годинама пред Други светски рат у Бачкој 
испред неких лагумица, појединци су изградили мање 
куће. Зими се, и они који имају куће испред лагумица 
повлаче у лагумице, где је топлије, док лети станују у 
кућама, јер је тада у лагумицама хладно. У неким 
случајевима лагумице су праве двоодељне и троодеље 
куће. Иначе су једноодељни станови (слика 16) са 
потребним просторијама: шупа, свињац, мањи лагум, 
а код неких је пећ за печење хлеба издвојена. У 
осталим насељима по ободу Тителског брега данас 
већ нема лагумица у којима станују људи. Данас их у 
Мошорину и Вилову копају за вино или оставу, или 
свињце, само у оним деловима села чије су куће „под 
Брегом“. 

Слика 16- Једноодељна лагумица са засвођеним тремом у Малом Иђошу 
            Фото: Николић, 1956. год. 
 

 
 
 У средњој Бачкој на основу скице 1, 
може се констатовати да су такве грађевине 
у лесу у насељима развијеним на 
југозападним падинама Телечке: Кули, 
Црвенки и Сивцу, затим у долинама које 
пресецају саму лесну зараван и то у долини 
Криваје: Бачка Топола, Мали Иђош, 
Ловћенац и Фекетић, а исто тако их има и у 
северним деловима Бачке: Бајмок и Хоргош.  
 

Слика 17- Испред подрума за вино ископаног на Телечкој лесној заравни 
                         Фото: М. Бурнаћ, јул 2016. год. 
 
 
 На падинама Телечке (слика 17), у виноградима између Сивца и Врбаса, ископани су 
у подножју многобројни лагуми, грађени све до пред Други светски рат, али су после рата 
напуштени (Николић, 1956).  
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 Као још један геоморфолошки члан истичу се алувијалне равни Дунава и Тисе као 
најнижи и генетски најмлађи геоморфолошки чланови Бачке. 
 Алувијална раван Дунава у Бачкој има два нивоа. Виши ниво представља 
алувијалну терасу, а нижи инудациону раван Дунава. Дакле, алувијална раван Дунава има 
два рељефна члана: алувијални терасу и инудациону раван. 
 Алувијална тераса Дунава простире се јужно и западно од јужне бачке лесне терасе и 
раставља је од инудационе равни Дунава. Њен почетак на западу је доста нејасан, али по Б. 
Букурову (1975), сматра се да почиње од линије Богојево - Каравуково и спушта се према 
југу све до Плавне и Букина, одакле почиње њен јужни део који се завршава на линији 
Нови Сад - Римски Шанчеви. Узводно од Бездана, сомборске Шикаре и Моноштора, 
алувијалну раван Дунава дисецирају многобројне старе речне долине између којих се 
издижу узвишења налик на брежуљке малих релативних висина, вероватно фрагменти 
алувијалне терасе. Даље према југу, алувијална тераса је све израженија и геолошки 
сложенија јер је састављена од пескова и лесоидних материјала. Граница алувијане терасе 
није јасно изражена ни на северу, где се губи у инудационој равни Дунава, док је доста 
изразита на југу. На истоку, према јужној бачкој лесној тераси границу чини лева обала 
Мостонге. Јужна алувијална тераса је сасвим уска, од 500 до 1000 m, а код Новог Сада и 
до 2000 метара. Јужна граница овог појаса, према инудационој равни Дунава, полази од 
великог дунавског меандра код Букина, па иде јужно од Бачке Паланке, јужно од 
Челарева, Гложана, Бегеча, Футога и Ветереника и избија на Нови Сад. У целини 
посматрано, алувијална тераса је нагнута према Дунаву и у правцу његовог отицања, са 
апсолутним висинама које се крећу од 84 m, на линији Богојево - Оџаци до 79 метара код 
Доњег Титела.  
 На површини алувијалне терасе врло јасно се истичу стари речни токови и обалски 
брежуљци, које је Дунав са собом оставио приликом промене речног корита. Између 
Бездана, сомборске Шикаре и Моноштора, алувијална раван Дунава испресецана је 
многобројним старим речним долинама, између којих се издижу брежуљци, мањих 
релативних висина, који се могу сматрати еквивалентима алувијалној тераси. Најјаснији 
изглед тераса има између Бачке Паланке и Новог Сада, где је од инудационе равни 
одељена изразитим одсецима.  На алувијалној тераси Дунава постоји само један водоток- 
Мостонга, која је данас каналисана, те тече вештачким коритом (Букуров, 1975).  
 Правац пружања инудационе равни Дунава је исти као и правац отицања Дунава, само 
што је инудациона раван краћа за 50 километара од дунавског корита. Ширина 
инудационе равни није свуда иста. Измађу Бачког Брега и Добошевца (у Барањи), нешто 
јужније од државне гранце према Мађарској, она износи око 19 километара, између 
Бездана и Батине 6, код Новог Сада и Петроварадинске тврђаве 0,7 и код Титела и Старог 
Сланкамена 8 километара. Границе инудационе равни Дунава су доста јасно изражене. На 
појединим местима оне су оивичене благим странама, високим 2 до 5 метара, док су на 
другим представљене стрмим одсецима висине 8 до 10 метара. Надморска висина 
инудационе равни опада у правцу његовог отицања.  
 Геолошка грађа читаве инудационе равни представљена је рецентним песком и 
муљем, који је Дунав наталожио при изливању његових великих вода. Сувљи и оцедитији 
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делови равни су под муљевитим песком, док су нижи и влажнији од грубљег материјала 
(Букуров, 1953). 
 Алувијална раван Тисе, за разлику од алувијалне равни Дунава, има само један ниво 
који је нагнут од севера према југу, односно у правцу отицања матичне реке Тисе. На 
ниској и водоплавној површини неједнаке ширине, Тиса не заузима централни положај, 
већ се са својим меандарским током приближава час левој, час десној страни. Границе 
алувијалне равни Тисе нису доста јасне. На северној страни, раван Тисе се спаја са равни 
Мориша, док се на југу спаја са широком алувијалном равни Дунава. На западној страни 
граница алувијалне равни је доста разуђена и то све до Жабља, где је раздвојена долином 
Јегричке и неколико мањих токова и суходолица. Северно од Тителског брега раван се 
рачва, при чему један крак опкољава Тителски брег са западне стране, што представља 
поуздан доказ некадашњег тока Тисе (Букуров, 1975).  
 Ширина алувијалне равни Тисе варира од 4 до 20 километара и карактеришу је 
бројна сужења. Алувијална раван Тисе нижа је од лесне терасе 6 до 8 m и благо нагнута у 
правцу речног тока. Алувијална раван је најнижи геоморфолошки члан у долини Тисе 
настао ерозивним радом. Изграђена је од пескова, речног муља и глине као и флувијалног 
песка који је донешен ветром. У саставу преовлађују муљ и муљевити песак. Алувијална 
раван Тисе на бачкој страни није потпуно равна, већ је дисецирана рецентним речним 
токовима. На њеној површини приметна су удубљења и узвишења. При анализи најнижег 
геоморфолошког члана Тисе - алувијалне равни, намеће се питање недостатка алувијалне 
терасе у бачком Потисју. Одговор на ово питање зашто на бачкој страни Тиса није 
формирала алувијалну терасу која би представљала временски и генетски еквивалент 
алувијалној тераси Дунава, можда лежи у тектонским збивањима у самом Потисју, јер на 
линији данашњег тока Тисе постоји једна моћна раседна линија дуж које се врши 
непрекидно спуштање. То спуштање је и данас активно, што се закључује на основу 
моћних алувијалних наноса (Букуров, 1953).  
 
 
 

ЗАНАТИ КОЈИ НЕ ПОЧИВАЈУ НА ГЕОЛОШКО-ГЕОМОРФОЛОШКИМ 
КАРАКТЕРИСТИКАМА   

 
 У наредном делу рада биће приказани стари и уметнички занати чија се сировинска 
база за израду истих не налази на територији Бачке. 
 
 
 КАЗАНЏИЈСКИ ЗАНАТ 

 
 

 Казанџијски занат, израда предмета од бакра један је од најстаријих заната. Постоји 
више од пет векова. Назив је настао од речи казан, која је турског порекла, а означава 
основни суд који казанџије производе.  
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 За израду алата и оружја човек је користио бакар још од праисторије и читав један 
период у развитку цивилизације, назива се бакарно доба. Постојбинама бакарног посуђа 
сматрају се Персија и Индија, које су богате овом рудом. У њима је казанџијски занат 
познат још од давнина и нигде није био доведен до савршенства као тамо. Бакарно посуђе 
и њено калајисање први пут је у 3. веку пре наше ере споменуо грчки филозоф Теопрастос. 
Грци су за израду бакарног посуђа, сазнали од Персијанаца, а преко Грка су  се са овим 
посуђем упознали и Римљани.  
 Израда и коришћење бакарног посуђа нису се „удомили“ у Европи, у којој се кроз 
читав средњи век користило земљано посуђе. Балкан, на који су бакарно посуђе донели 
Турци, био је једини део Европе на коме се ово посуђе производило и употребљавало. 
Најстарије помињање казанџија на просторима Балкана датира из 16. века. Године 1511. из 
Сарајева је за Дубровник за продају извезено 135 казана које су израдиле сарајевске 
казанџије.  
 Прве казанџије били су Турци, а временом је овај занат преузело домаће 
становниптво. Казанџијски занат је свој врхунац достигао крајем 19. и почетком 20. века, 
јер су њихови производи тада били највише коришћени. Бакарно посуђе је било у 
употреби како у градским тако и у сеоским срединама, где се на отвореном огњишту 
могло припремати јело у бакарним судовима због велике издржљивости.  
 Главне сировине у казанџијском занату су: бакар, калај и нишадор. Потребни су и 
ћумур и памук, али најважнија је ватра на којој се топи бакар. Пошто је највећи број 
предмета које су казанџије производиле било посуђе за јело и пиће, а бакар је склон 
оксидацији услед којег се ствара отровна метална патина, ово посуђе је морало бити 
калајисано, а за то је био потребан калај. Стога су се казанџије бавиле и калајисањем.  
 У казанџијској радионици најважнији су били наковањ, мех за дување ватре, дрвени 
и метални чекић, казанџијска клешта, турпије и маказе. Бакар је добављан у сировом 
стању и топљен у пећима. Затим га је неколико радника, тешким чекићима на наковњу 
развлачило у табле. Потом је настављен процес израде одређеног предмета. Казанџијски 
занат је био веома тежак. Казанџија је морао да буде веома хитар, јер је његова делатност 
везана за ватру. У казанџијским радионицама поред мајстора радили су и шегрти. Њихова 
служба је трајала шест и више година и примани су махом из занатских породица. Учили 
су углавном посматрајући, без посебног упућивања. Сматрало се да је добар мајстор 
казанџија у току дана могао да изради 20 тепсија. Тек после израде тепсија, шегрт је могао 
да изради казан, а потом да полаже испит за калфу. Постојале су породице које су се 
бавиле овим занатом и 200 година.  
 У савременом добу поред наведених ручних алата у казанаџијским радионицама 
користе се и разне машине. У прошлости казанџије су израђивале предмете за јело и пиће, 
од тепсија за печење пите и џезве за кафу, до казана, као и предмете за кућу. Таквих 
казанџија данас нема.  
 У данашње време ове занатлије се баве само производњом казана за печење ракије, 
казана за топљење масти, за искувавање рубља, прскалица за виноград, котлића за рибљу 
чорбу (слика 18 и 19). Баве се и разним поправакама.  
 Познати казанџија из Новог Сада који прави казане за ракију и извози их широм 
света, каже: „много је теже правити казане, него уживати у ракији. Да би се исковао један 
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казан од 100 литара, потребно је 15 дана мукотрпног рада и много вештине. Морате да 
будете бравар, лимар, металостругар и помало вајар“. 
 Узроци пропадања казанџијског, као и других заната вишеструки су и одавно је 
почео процес распадања старе занатаске културе који и даље траје. Требало би сачувати и 
ревитализовати старе занате и стару занатску културу јер је најукуснија кафа скувана у 
џезви од бакра и најбоља домаћа ракија је печена у казану (Гвозденовић, 2009).  
 

Слика 18- Производи које праве казанџије           Слика 19- Продаја производа на вашару 
     Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                   Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
  
 
 Казанџијским занатом, данас се баве котлари за израду котлова и сличних металних 
предмета, а пратећи занат им је прављење казана и то у Малом Иђошу и Новом Саду 
(карта 5).  
 
 
 
  КОВАЧКИ ЗАНАТ 

 
 

 Сваки добар мајстор био је по нечему познат. Тако су ковачи у селу били познати по 
паорским колима, парећем плугу, поткивању бесних коња и тзв. рагама. Ковачи као и 
друге занатлије имали су своје муштерије. По обављеној услузи, није се по правилу одмах 
наплаћивао рад, зато се морала водити евиденција. 
 Као највижнији посао ковача било је прављење и састављање паорских кола. Најтежи 
део посла код нових кола било је искивање металних обруча и њихово стављање на дрвени 
део точка. Потеге су биле чврсте и лепо обликоване. Осигурава се вучна чврстина предњег 
трапа. Склапање кола - регулисање предње и задње осовине, предњег и задњег застура 
представљао је најтежи део посла. Од овога је зависило да ли ће се кола лако кретати, 
колико ће се моћи натоварити, а да се нешто не сломије или да се кола не изврну.  
 Такође мајсторски занат је био и ковање плугова. Највише је био познат гвоздени 
параћи плуг који се данас у стручној терминологији назива и шпартач. Ти се плугови чак и 
данас  користе јер „иде сам“ - не треба се мучити код држања плуга. Кад је сезона орања,  
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муштерије предвече донесу раоник, а већ ујутру долазе по њега. Зато је ковач радио касно 
у ноћ, да би муштерије рано ујутру могле одлазити на орање.  
 У сезони жетве жита, као и у јесен када би се точкови расушили, шине су спадале са 
паорских кола и фијакера. Било је тада пуно посла, а морало се брзо радити. У ковници се 
налазила сазидана „ковачка ватра“. Ковачка пећ је најзначајнији уређај свакога ковача. Да 
би се одржавала ковачка ватра неопходно је загревање радног материјала и довођење у 
стање погодности за ковање, потребно је да се на месту горења континуалано доводи 
уједначена количина оксиданата - ваздуха (слика 20). Некад је за то користио ковачки мех 
(слика 21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Слика 20- Ковачка ватра                                   Слика 21- Ковачки мех 
  Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год.              Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год. 
 
 
 
 У нивоу „ковачке ватре“ налазила се површина од цигли на којој су се налазила 
клешта за ватру, клешта заваривања гвожђа- разних величина и дужина, лопатица за угаљ, 
жарач. Одмах поред те површине налазила су се два бетонска суда (корита). У једном је 
био камени угаљ, а у другом је била вода која је служила у процесу каљења метала. Пре 
употребе угаљ се предходно наквасио да би спорије горео и да при изгарању не би остало 
прашине. Углавном су се у радионицама налазила два наковања. Један одмах поред 
ковачке ватре- мањи, а други мало већи - даље. На већем су се ковали велики делови и 
потковица, а на мањем наковњу, мањи делови и подковице код удешавања (Путић,1992). 
 Све док је коњ живео својим природним животом и кретао се по меком тлу, није било 
потребе стављати посебну заштиту на копита, јер су исто толико расла, колико су се и 
трошила. Али од оног момента када је човек ставио коња у своју службу, и коњ је морао 
да се креће и да извршава послове по тврдом и каменитом тлу, копита су се много брже 
трошила, него што су се могла обнављати. 
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 Да би се ово спречило, коњи се поткивају. У поткивачки алат је спадао и нож за 
чишћење копита, клешта за сечење рожнатог дела копита, поткивачки чекић, турпије и 
„лула“ за умиривање бесних коња. Уз поткивачки алат ишао је и дрвени бок, на који се 
стављала нога, односно копита. На њему је мајстор лакше секао кљештима врхове ексера 
који су прошли кроз копито, савијао ексере чекићем, турпијао, односно обликовао копито 
(слика 22 и 23). 
 У ковачке радове спадало је и прављење трагача за колица, једних за ношење ђубрета 
из штала, а друге су коришћење по селу, за ношење хлеба у котарицама, ношење кукуруза, 

дрвета и др. Ковач је имао посла и 
са опремом у кући: поправљао 
жарила за пећ, резервоар за пећ, 
котланку, клинове за фиранге 
(завесе), рерну за шпорет, гвожђе за 
пећ и др. Радили су и поправљали 
ковачи лопате, бургије, секире, 
дрвене виле, тестере, мотике, 
чекиће, маљеве, шрафове, клинове 
за капије, оправљао ланце, 
кључаонице, шипке и остало 
(Путић,1992).  
 

  Слика 22- Мајстор ковач (Адам Коломпар) у својој радионици у Бачком Моноштору  

           Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 
 У почетку, ковачи готово да нису правили декоративне  предмете (због релативно 
брзог рђања гвожђа). Проналаском нерђајућег челика то  се веома изменило.   Ковачи раде 
тако што загревају комад метала (ковано гвожђе или челик) док он не  постане довољно 
мекан да би се обликовао по жељи на наковању помоћу чекића  или другог алата. Загревање 
се врши помоћу пропана, природног гаса, угља,  ћумура, или кокса. Савремени ковачи 
употребљавају за загревање метала и  оксиацеталенске бакље, као и специјалне електричне 
пећи. Осим тога што се  користи за омекшавање метала, загревање се може користити и у 
друге металуршке  сврхе.   Ковач уз помоћ меха добро разгори ватру у коју ставља комаде 
метала које жели да обрађује. Потом, када метал постане довољно мек да може да се 
обрађује узима га кљештима и ставља на наковањ. Једном руком држи кљешта са комадом 
метала, а другом руком уз помоћ чекића га удара - обрађује - обликује. При томе мора 
бити брз, јер се комад брзо хлади и поново постаје чврст. Зато га поново ставља у ватру. 
Понекад, када је обрада завршена, комад се онако врућ потапа у уље и тиме кали. 
 Каљењем гвоздени комад постаје тврђи али и кртији. Када је у питању обрада већег 
комада где се тражи већа снага, тада ковач ради са помоћником. Ковач држи и окреће 
комад по потреби и удара га мањим чекићем и тиме обележава место своме помоћнику 
који са две руке великим чекићем удара по месту које му је показано. При томе се 
наизменично чују два различита звука малог и великог чекића. Особеност ковачког заната 
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је да када се ради са челиком, он се може загревати, а  затим уроњавати у воду. Сврха овога 
је да се добије специфична структура метала. 
 Уроњавањем у воду крт челик ојачава, али и постаје погоднији за обраду. Ово 
 захтева загревање метала до одређене температуре. Код многих типова челика при  овом 
процесу на површини метала се може видети оксидациона боја. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  

Слика 23- Ковачка радионица у Бездану             Слика 24- Уметнички предмети од гвожђа                                                                                                           
Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год.                        Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год.  
 
                                                                              
 Вешти ковачи су у стању да исти комад метала  обраде на неколико места на 
различите начине. На пример, предњи део чекића је  увек тврђи од задњег дела што чини 
алатку издржљивом и чврстом.  
 Често се причало да су најбоље муштерије у Бачкој за ковачке занате били Срби и 
Швабе. Такође је интересантно напоменути да је бројни однос између муштерија Срба и 
Шваба, био 1:1.  
 Велика потражња за уметничким  предметима од кованог гвожђа довела је до појаве 
нове врсте занатлија, тзв. ковача  уметника (слика 24) (Путић,1992). 
 Ковачи су били бројне занатлије присутне како у урбаним тако и у руралним 
срединама. Ковачки занат данас пропада, али је на срећу малобројних ковача, још увек 
потребно поправљање пољопривредних машина као и поткивање коња у Сомбору, 
Бездану, Бачком Моноштору, Бачком Петровцу и Зобнатици (карта 5). 
 
 
 КАМЕНОРЕЗАЧКИ - КЛЕСАРСКИ ЗАНАТ 
 
 
 Каменорезачки - клесарски занат датира још од самог почетка цивилизације, а 
нарочити замах доживео је у неолиту. Њиме се обликују сирови комади стена у прецизне 
геометријске форме. Занат који је произвео небројене људске грађевине, споменике, оруђа 
и разноврсне употребне, украсне и симболичке предмете. Најчешће оруђе за рад 
каменорезаца, представљају маљеви, чекићи и длета.  
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 У Србији су некада давно камене громаде вађене за израду надгробних споменика 
(слика 25). Касније се занат развио, посебно у периоду ослобађања од вишевековног 
турског ропства, већ у другој половини 19. века, подизањем модерних грађевина у 
српским градовима. Користио се тесани камен. У то доба су каменоресци најбоље 
зарађивали од свих занатлија. Каменорезачки занат је био познат у областима где је било 
потребне сировине за рад. Подручје Бачке не обилује каменим материјалом, зато је 
најчешће коришћен камен из Доњег Дејана (општина Власотинце), с налазишта махали 
Камењари или из села Грнчар, који је назива „трахит“. Поред тога, камен је у Бачку 
допреман из Јабланице, као и из Македоније. До Првог светског рата прављени су 
споменици из једног дела - „устаници“. Након тога израђују се споменици са зашиљеним 
врхом од гранитовог камена. После Другог светског рата израђују се такозвани шифоњери, 
састављени из два - три дела који се уклапају.  
  

            Слика 25- Каменоресци из Чонопље                      Слика 26- Полирање мермера 
        Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год.            Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 
 Клесар или каменорезац је занатлија чији се рад своди на обрађивање камена. Клесар 
изводи каменорезачке и друге радове од камена који су у већини случајева од привредног 
значаја. Мора да савлада обрађивање камене форме у већини случајева правилних као и 
алате који се употребљавају у клесарству.  
 Каменоресци израђују камене плоче, камене блокове различитих облика и величина, 
орнаменте за фасаде зграда, праве степенице, лукове, подупираче, рукохвате. Такође се 
баве израдом фигура и кипова, гравирањем ликова на каменим блоковима за израду 
споменика и за декорацију зграда. Најчешћи поступци које клесари користе, су ломљење, 
резане, клесање, брушење и полирање (слика 26) (www.kamenorezac.info). 
 Рад је понекад почињао у каменолому, где су учествовали у вађењу и основној 
обради камена, а наставак рада се одвијао у радионицама и погонима. Ради се претежно 
стојећи, у погнутом положају, повремено клечећи, чучећи, седећи. Посао се обавља и на 
отвореном и у затвореном простору, прашини, буци као и у лошим временским условима. 
Приликом рада морају да се подижу и преносе тешки камени предмети (Подаци 
Етнографског музеја у Београду, 2009).  
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 Каменорезачким занатом се баве искључиво мушкарци, јер захтева тежак физички 
рад и данас се ова врста заната може пронаћи у Сомбору, Чонопљи, Српском Милетићу, 
Новом Саду, Кањижи, Сенти, Суботици, Станишићу, Светозару Милетићу, Апатину, 
Оџацима, Руском Крстуру, Врбасу, Бачкој Тополи, Србобрану, Бечеју и Бачком Петровцу 
(карта 5).  
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Карта 5- Географски распоред казанџија, каменорезаца, ковача, делатност 
печења креча, израда уникатног накита, осликавање стакла на подручју Бачке 

Извор: Стојановић, Т. 2016. (према  моделу Бугарски, И. 2000.) 
 
 
 ПЕЧЕЊЕ КРЕЧА 
 
 
 Кречарство је била делатност печење креча, један од најстаријих заната којим се 
људи баве још из периода праисторије. Вековима су се људи на подручју Бачке у 
руралним срединама (у Бачкој не постоји налазиште кречњака) бавили печењем креча, 
које су вековима употребљавали као везивно средство у грађевинарству или као премаз 

Легенда: 
 ● Казанџије 
 
● Каменоресци 
 
● Ковачи 
 ● Печење креча 
 ● Израда накита 
 ● Осликавање 
    стакла 
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при кречењу, односно бојењу и дезинфекцији спољашњих и унутрашњих зидова 
стамбених и других објеката. То је остало као занат који се јављао у сеоским Бачким 
срединама где су постојали привредни објекти (штале, објекти за смештај 
пољопривредних машина и др). Данас на подручју Бачке постоји још само једна печењара 
за креч у Бачком Моноштору (карта 5). 
 Под утицајем савременог начина живота, модерне технологије и индустријске 
производње полако нестају традиционални занати, можда управо у наше време још увек 
делају последњи мајстори. Мајстори су кречњак доносили у ове крајеве и ту га пекли, с 
обзиром да је то било безбедније. Писани документи из педесетих година прошлог века 
сведоче да је у Сомбору радила пећ за печење креча у којој су годишње пекли око сто тона 
креча. Сирови кречњак су из каменолома крај Дунава транспортовали у град путем 
Францовог канала. Сигурно је било да је у овим крајевима овај везивни материјал од 
велике важности у градитељству, имајући у виду да га је човечанство  користило више од 
две хиљаде година. За сељаке био је важан у градитељству као и масна сода и калијев 
хлорид, јер је представљао једино дезинфекционо средство. У сеоским газдинствима 
печење креча је увек била споредна делатност. Власник пече креч тек повремено, а своје 
време посвећује својој основној делатности – земљорадњи (Беседеш, 1992).  
 На територији Бачке још увек ради једна пећ за печење креча у Бачком Моноштору. 
Пећ је 1926. године саградио Марин Патарчић, заједно са још четири газде на свом салашу 
близу Францовог канала. За потребе пећи која ради више од сто година, сирови кречњак је 
добављан из једног приватног кречњачког каменолома поред Дунава из села Словац 
(општина Лајковац). Раније су кречњак транспортовали дереглијама Дунавом и 
Францовим каналаом, а у новије време количина од једног до два вагона камена- 
транспортује се железницом до Сомбора, одакле га власник тракторима преноси до 
салаша. Најбољег је квалитета бели кречњак, осредњи је сиви, док црвени кречњак даје 
врло слаб креч. Тамо где печење креча има дугу традицију, жене воле највише бели креч. 
Моношторске газде су водиле рачуна да барем дрва за печење креча не морају набављати 
из далека, већ од близине канала из околних шума.  
 Печење креча обављало се из неколико фаза: 

- сирови камен се уситњава ударцима огромним чекићем, на неједнаке комаде, који 
се разврставају, јер од камења одређене величине праве хрпу у пећи. 

- ложење пећи почиње сутрадан у зору, у три сата после поноћи пали се ватра и пећ 
се греје толико, да најмање температура достигне 500 степени. Мештани напомињу 
да је најбоље време да се пече креч када дува ветрић. Тада ватра гори брже, а и креч 
се испече за краће време. Завршетак рада се утврђује на основу дима коју испушта 
пећ: почетком печења дим има црну боју, касније постаје плав, а када је креч 
испечен, дим је бео као млеко. 

- печени креч се вади из пећи помоћу гвоздених вила и ставља у за то сврху 
направљене котлове. Раније је складиштење обављано у херметички затвореним 
бетонским кадама, а данас се ставља од 50 до 60 килограма у пластичне вреће. 
Након што је креч извађен, радници чисте своје руке најпре свињском машћу, а 
потом их перу топлом водом. 
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 Данас производња креча у Бачком 
Моноштору није толико значајна. Пећ се пали 
свега четири или пет пута годишње, и сваком 
приликом пече две до три хиљаде килограма 
креча. Некада се креч продавао код куће, а још 
раније су власници одлазили на вашаре у 
Бездан, Бачки Брег па чак и у Сомбор. Куће у 
Бачком Моноштору још се и данас крече белом 
бојом (слика 27). Њихови зелени прозори са 
коњским главама и шалукатрама дају посеан 
штимунг овом подунавском шокачком насељу 
(Беседеш, 1992). 

 
 

 
 

Слика 27- Моношторска кућа окречена  у бело  
    Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.       
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 КЛИМА 
 
 
 Клима Бачке, условљена је географским положајем на Земљи. Како Бачка заузима 
умерени климатски појас, углови под којим сунчеви зраци падају на њену територију из 
дана у дан се мењају. Највећи упадни угао је за време летње дугодневице, а најмањи за 
време зимске краткодневице. Бачка има такође прилично дуго осунчавање током године. 
Годишње осунчавање траје просечно 2113 часова. Клима Бачке условљена је и острвским 
положајем Панонске низије, која је заокружена високим и средње високим планинама 
Алпа, Карпата и Динарида и понаша се као добро оивичен котао у коме се збивају 
различите метеоролошко-климатолошке појаве. Тако, топлотни утицаји Јадранског мора, 
које је најближе Бачкој, могли би веома снажно да делују на температурне прилике и 
друге климатске особине, да нису заустављени многобројним и паралелно постављеним 
венцима Динарског система. Исто тако, и топлотни утицаји Егејског и Средоземног мора 
једва могу да се пробију кроз композитну долину Вардара до Скопља и никако на север до 
простране моравске долине. Утицаји Атлантског океана још се мање осећају делом услед 
знатно веће удаљености, а делом и услед знатно виших и пространијих Алпа.  
 Велике површине под лесом и песком, под черноземом, ливадским и ритским 
црницама, се лако загревају и великим количинама топлоте загревају ваздух. Зими оне се 
брзо расхлађују и опет снажно расхлађују приземне ваздушне слојеве. Велики 
температурни екстреми који могу да пређу и 60 ºС, још више су појачани оскудном и 
ситном вегетацијом која није у стању да изврши нивелацију температура нити да повећа 
количине талога и да измени климатолошке особине. Због свега тога клима Бачке по 
својим особинама врло је блиска континенталној клими.  
 На клими Бачке осећају се и последице неједнаког барометарског притиска над 
евроазијским копном, над Атлантским океаном и над Средоземним и Јадранским морем. 
Уколико се појави висок ваздушни притисак над евроазијским копном, а низак над 
Средоземним морем и Јадранским морем, врши се снажно кретање расхлађених 
ваздушних маса од истока према Средоземном мору или према Атлантском океану. Ово су 
суве ваздушне масе које доносе хладно време, али често и ведро време. Ове ваздушне масе 
„запљускују“ и Бачку, нарочито зими када су довољно снажне. Њихов огранак, кошава, 
осећа се у југоисточним деловима Бачке, а када је снажна, онда и на читавој територији 
Бачке. 
 Обрнуто, када се јави висок ваздушни притисак над Атлантским океаном, а мали над 
источном Европом, тада наступају кретања маса са запада ка истоку. С обзиром да долазе 
са океана оне су влажне и излучују велике количине талога. Од ових талога, нешто стигне 
и до Бачке, пошто она заузима источни део Панонског басена (Букуров, 1975).  
 У раду ће бити приказани температура ваздуха, падавине, влажност ваздуха, 
инсолација и ветар, за три мерне станице: Нови Сад (Римски Шанчеви), Суботицу (Палић) 
и Сомбор, да би се лакше сагледале климатске прилике целе области. Обрађене 
метеоролошке станице налазе се поред градова и њихова надморска висина је: Римски 
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Шанчеви 84 метра, Палић 102 метра и метеоролошка станица Сомбор 88 метара надморске 
висине.  
  
 
 ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 
 
 
 Смене годишњих доба су нарочито изражене са температурним променама током 
једне године. Децембар, јануар и фебруар су зимски месеци са најнижим средњим 
месечним температурама, а јуни, јули и август имају забележене највише средње месечне 
температуре ваздуха. Али клима Бачке карактеристична је и по томе да прелазна годишња 
доба трају веома кратко. Овакве појаве нису повољне ни за развој биљака, ни за 
хидрографске прилике, пошто наступају нагла отапања снегова и велике поплаве. Ова 
појава је такође карактеристика континенталне климе.  
 
 
Табела 6- Средње месечне и средња годишња температура ваздуха (ºС), за мерне станице 

Римски Шанчеви, Палић и Сомбор, за период 1980 – 2014. године 
 

Месеци 
Локација Јан. Феб. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Ср.год 
Рим. Шан. 0 2 7 12 17 20 22 21 17 12 7 2 12 

Палић 0 1 6 12 17 20 22 21 17 12 7 1 11 
Сомбор 0 2 6 12 17 21 22 21 17 12 6 1 11 

 
Извор: Републички хидрометеоролошки завод, 1980 - 2014. год.  
 
 
 На основу табеле 6 може се закључити да три мерне станице у Бачкој имају прилично 
уједначене температуре током посматраног периода 1980- 2014. године. Метеоролошка 
станица Римски Шанчеви, је смештена у средишњем делу Аутономне Покрајине 
Војводине, тако да има типичну умерено континенталну климу. Средња месечна 
температура ваздуха у јануару као најхладнијем месецу за период 1980- 2014. године 
износи 0ºС. Јул је најтоплији месец са средњом месечном температуром од 22ºС, док не 
заостају ни јуни (20ºС) и август са по 21ºС. Средња годишња температура ваздуха износи 
12ºС.  
 Мерну станицу Палић одликују нешто ниже средње месечне температуре ваздуха (за 
1ºС), за разлику од претходне мерне станице. Средња месечна температура ваздуха за 
месец јануар као најхладнији месец има вредност од 0ºС, док су јули (22ºС) и август (21ºС) 
најтоплији месеци. Средња годишња температура ваздуха за мерну станицу Суботица, за 
период 1980- 2014. година износи  11ºС. 
 Средње месечне и средња годишња температура ваздуха за мерну станицу Сомбор, 
бележи сличне вредности као претходна мерна станица. Сомбор је смештен у 
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северозападном делу Бачке и с обзиром на географски положај, основне климатске 
карактеристике подручја су умерено континентално поднебље. На основу графикона 4  
уочава се да средња месечна температура ваздуха за мерну станицу Сомбор, бележи 
најниже вредности у јануару (0ºС), као и претходне две станице, а највише у јулу 22ºС. 
Средња годишња температура ваздуха за ову мерну станицу, за период 1980 - 2014. година 
има вредност од 11ºС. 
 

 Графикон 4- Средње месечне и средња годишња температура ваздуха (ºС), за мерне 
станице Римски Шанчеви, Палић и Сомбор, за период 1980 – 2014. године 

 
 
 Благе јануарске температуре у посматраном временском периоду наступиле су под 
утицајем неколико фактора и то надирањем топлих океанских струја преко Европе у 
Панонску низију. Северозападни и западни ветрови, који су нешто чешћи на подручју 
Сомбора, Врбаса, Римских Шанчева, изазвани су били високим притиском изнад северног 
Атлантика и мањим притиском у овим деловима Европе. С обзиром да су ови ветрови 
прелазили и велике водене површине они су редовно доносили вејавице и умерено хладно 
време као и кишу. Други фактор, који је ублажавао јануарске температуре био је јужни 
ветар. Он је додуше доносио доста хладне масе ваздуха, које су се ипак спуштањем са 
планинских предела Балканског полуострва адијабатски загревале и зато ублажавале 
јануарске температуре у јужним деловима Панонске низије.  
 Стално високе јулске температуре (слика 28) у описаном временском периоду са 
незнатним осцилацијама последица су интензивног загревања Панонске низије. Треба 
такође напоменути да су ова загревања само део оних великих загревања источног 
европског копна чије јулске температуре такође достижу високе вредности. Други фактор 
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који стално ствара високе температуре ваздуха у јулу јесте скоро сталан барометарски 
минимум у Панонској низији, услед брзог загревања ваздуха изнад њених површина. 
Према овој барометарској депресији струје опет веома топле масе из зона високог 
ваздушног притиска које такође одражавају топло време у Панонској низији. Таква топла 
струјања долазе са истока, са југа и нешто из северних делова Панонске низије према 
Бачкој. Али ветрови који дувају са западне стране доносе већ неко мало освежење, које се 
завршава или пљусковима или градом или краткотрајном кишом. Ова западна струјања су 
изазвана циклонима који се формирају изнад Атлантског океана и које се крећу према 
истоку додирујући Панонску низију и северне делове Бачке (Букуров, 1975).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 28- Акумулационо језеро у Криваји 
Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год.  

 
 
 ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 
 
 
 Влажност ваздуха је климатолошка појава од које зависи степен кондензовања 
водене паре и стварање магле, облака, кише, снега и свих других облика падавина. За 
влажност ваздуха је битна температура од које зависи интензитет испаравања, а од 
испаравања опет степен влажности. Топлији ваздух може да прими већу количину паре 
него хладнији и отуда је зима релативно влажнија, а лето опет због високе температуре 
релативно сувље (Букуров, 1975).  
 Мерна станица Римски Шанчеви, бележи максималне средње месечне вредности 
релативне влажности ваздуха за посматрани период у децембру (89%) и јануару (88%), а 
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минималне у мају (68%) и августу (69%). Средња годишња релативна влажност ваздуха за 
мерну станицу Римски Шанчеви износи 76%. 
 
 
 Табела 7- Средње месечне и средња годишња релативна влажност ваздуха (%), за 

мерне станице Римски Шанчеви, Палић и Сомбор, за период 1980 – 2014. године 
 

Месеци 
Локација Јан. Феб. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Ср.год 

Рим. Шанч. 88 79 71 69 68 70 70 69 76 80 85 89 76 
Палић 88 80 71 68 66 66 66 65 74 77 85 88 75 

Сомбор 84 73 72 68 66 66 65 67 72 76 83 87 73 
 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, 1980 - 2014. год.  
 
 За мерну станицу Палић бележе се врло сличне вредности као и код мерне станице 
Римски Шанчеви. Највиша измерена средња месечна вредност је за месец јануар (88%), а 
најнижа за месец август (65%). Средња годишња влажност ваздуха  за мерну станицу 
Палић износи 75% (табела 7 и графикон 5). 
 
 

 
Графикон 5- Средње месечне и средња годишња релативна влажност ваздуха (%), 

за мерне станице Римски Шанчеви, Палић и Сомбор, за период 1980 – 2014. године 
 
 Максимална средња месечна влажност ваздуха за мерну станицу Сомбор измерена је 
у децембру месецу (87%), а најмања у јулу (65%). Средња годишња влажност ваздуха за 
период 1980 - 2014. године за мерну станицу Сомбор износи 73%.  
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 С обзиром да је влажност ваздуха у зависности од топлоте ваздуха, од ветрова, 
надморских висина и др., оваква расподела влажности ваздуха по месецима последица је 
температурних кретања током године. На основу табеле 7 и графикона 5 уочава се да су 
зимски месеци богатији влагом, а пролећни и летњи сиромашнији.  
  
 
 ВЕТАР  
 
 
 

Барометарски притисак на територији Бачке толико је уједначен да о неким 
ваздушним кретањима из једног у други део Бачке не може бити ни речи. Мале разлике у 
ваздушном притиску постоје између Фрушке горе и јужних делова Бачке. Повремено се 
јављају слаба струјања са Фрушке горе према јужној Бачкој. Ако се узме као целина, Бачка 
има мало тишина.  

Најчешћи ветар у Бачкој и на свим мерним станицама, сем у Римским Шанчевима 
јесте северозападни. Његова честина за Бачку износи 175‰. На друго место по честини 
долази југоисточни ветар, познат још и као кошава, који се осећа у читавој Бачкој, а 
најчешће у Римским Шанчевима. Честина овог ветра за Бачку износи 146‰. Трећи ветар 
по интензитету у Бачкој је западни. На четврто место долази северни ветар и његов 
интензитет у Бачкој износи 91‰. Пето и шесто место по интензитету деле ветрови из 
североисточног и источног правца. Оба ветра имају честину од 85‰. Југозападни ветар је 
по интензитету врло близу предходном, а честина му је 84‰. По честини последње место 
заузима јужни ветар, чија честина за Бачку износи 56‰ (Букуров, 1975). 
 
 

Табела 8- Честине ветрова и тишина (‰), за мерне станице Римски Шанчеви, 
Палић  и Сомбор, за период 1980 - 2014. године 

 
Правац ветрова 

Локација N NE E SE S SW W NW C 
Рим. Шанч. 88 64 138 155 57 92 171 141 93 

Палић1 140 119 109 98 89 118 114 128 86 
Сомбор* 172 63 81 111 98 87 111 145 131 

 
Извор: Републички хидрометеоролошки завод, 1980 - 2014. год. 
 
  На основу табеле 8 може се закључити да је најучесталији ветар за мерну станицу 
Римски Шанчеви западни ветар, са честином 171‰, а најмање заступљен свакако јужни 
ветар са честином од 57‰. Учесталост тишина износи 93‰. 
                                                1*подаци за честину ветрова и тишина у ‰, за мерне станице Палић и Сомбор нису потпуни. Недостају 
подаци за мерну станицу Палић за 2005. и 2014. годину, као и подаци за мерну станицу Сомбор за 2011. и 
2014. годину. 
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 У мерној станици Палић, за посматрани период 1980 - 2014. год., опажа се да највећу 
учесталост има северни ветар (140‰), док најмању има јужни ветар са 89‰. Учесталост 
тишина зе мерну станицу Палић у посматраном периоду износи 86‰.  
 Највећу учесталост северног ветра има мерна станица Сомбор (172‰) за посматрани 
период, док је најмања честина североисточног ветра са свега 63‰ учесталости. 
Учесталост тишина за мерну станицу Сомбор је изузетно изразита и износи 131‰ (табела 
8 и графикон 6). 
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 Графикон 6- Ружа ветрова за честину ветрова и тишина (‰), за мерне станице Римски 
Шанчеви, Палић и Сомбор, за период 1980 - 2014. године 

 
 
 Последице кретања ваздушних маса су веома различите. Ветрови из западног 
квадранта и лети и зими доносе велике количине талога. Лети, се понекад олујни облаци 
изненадно појаве и сруче плаховите пљускове да се убрзо време опет умири. Али ти 
западни ветрови у јесен могу да дувају данима  и донесу сталну и ромињаву кишу.  
 Ветрови из источног квадранта су махом суви. Они долазе са расхлађеног 
евроазијског копна и прилично снижавају температуру. Али ако се спуштају са 
расхлађених планина, они могу да буду нешто топлији услед адијабатског загревања. 
Наизад, кошава, која је у овој групи најважнији и најчешћи ветар, може такође да буде 
нешто топлија уколико се формира у јужним деловима СССР-а (Букуров, 1975).  
 
 
 ИНСОЛАЦИЈА 
 

 
 Бачка има прилично дуго осунчавање током године. Годишње осунчавање траје 2113 
часова, а дневно осунчавање око 5 часова и 47 минута, а то је дуже него на истим 
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географским ширинама осталих делова Европе. Највећу количину сунчевог зрачења (за 
све три мерне станице) имају летњи месеци, а најмању осунчаност, зимски месеци. 
 
 

Табела 9- Средње месечнe вредности инсолације (h) по месецима, и средња  укупна 
годишња сума инсолације  за мерне станице Римски Шанчеви, Палић и Сомбор,  

за период 1980 – 2014. године 
 
Месеци 

Локација Јан. Феб. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Ук.сум 
Рим. Шан. 67 85 165 204 265 285 319 299 196 162 99 57 2203 

Палић 69 89 163 168 260 291 314 295 200 164 98 58 2169 
Сомбор 65 82 159 210 240 289 306 291 193 153 82 50 2120 

 
Извор: Републички хидрометеоролошки завод, 1980 - 2014. год. 
  
 Мерна станица Римски Шанчеви прима велику количину сунчевог зрачења. На 
основу табеле 9 и графикона 7, најмању осунчаност имају зимски месеци, и то: децембар 
(57 h) и јануар (67 часoва), док највећу осунчаност бележе јун (285), јул (319) и август (299 
часова). Укупна годишња сума инсолације за мерну станицу Римски Шанчеви износи 2203 
часа. 
 

 Графикон 7- Средње месечне  вредности инсолације (h) по месецима, за мерне станице, 
Римски Шанчеви, Палић  и Сомбор, за период 1980 – 2014. године 

 
 

 Највећу осунчаност за мерну станицу Палић за период 1980- 2014. година бележи јун 
(291), јул (314) и август (295 часова), а најмању осунчаност бележе зимски месеци: 
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децембар (58) и јануар (69 часова). Укупна годишња сума инсолације за меру станицу 
Палић за посматрани период износи 2169 часова.  
 Максимална инсолација за мерну станицу Сомбор забележена је у јуну месецу (289 
часова), јулу (306) и августу (291 часова), а најмања у децембру (50) и јануару (65 часова). 
Укупна годишња сума инсолације за мерну станицу Сомбор, за период 1980- 2014. године 
износи 2120 часова.  
 
 
 

 ОБЛАЧНОСТ 
 
 
 На основу табеле 10 и графикона 8 може се уочити да највећу облачност за све три 
мерне станице у Бачкој за посматрани период 1980 - 2014. године, имају зимски месеци. 
 Мерна станица Римски Шанчеви највећу облачност бележи у децембру и јануару (7 
десетина), док је најмања у јулу и августу (3 десетине). Средња годишња вредност 
облачности за посматрану мерну станицу износи 5 десетина. 
 
 
 

Табела 10- Средње месечне вредности облачности (десетине) као и средња годишња 
облачност, по месецима за мерне станице Римски Шанчеви, Палић и Сомбор 

 за период 1980 - 2014. године 
 

Месеци 
Локација Јан. Феб. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Ср.год. 

Рим. Шанч. 7 6 5 5 4 4 3 3 4 4 5 7 5 
Палић 7 6 5 5 5 4 3 3 4 4 6 7 4 

Сомбор 6 6 5 5 5 4 3 3 4 5 6 7 4 
 
Извор: Републички хидрометеоролошки завод, 1980 - 2014. год.  
  
 
 Мерна станица Палић бележи исте вредности облачности у зимским месецима као и 
мерна станица Римски Шанчеви, децембар и јануар (7 десетина), а најмању у јулу и 
августу, са по 3 десетине. Средња годишња вредност облачности за мерну станицу Палић 
износи 4 десетине. 
 За разлику од претходне две станице, мерна станица Сомбор бележи највећу 
вредност облачности у децембру месецу (7 десетина), док је најмања у јулу и августу (3 
десетине), као и претходне две станице. Средња годишња вредност облачности за мерну 
станицу Сомбор износи 4 десетине.  
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 Највећи број тмурних дана је у зимском периоду, што се уочава на основу графикона 
8, када су и најниже температуре. Облачност ублажава дневна колебања температуре и 
ваздуха и земљишта спречавајући инсолацију и земљину радијацију.  
 
 

 Графикон 8- Средње месечне вредности облачности (десетине),као и средња годишња 
облачност по месецима за мерне станице Римски Шанчеви, Палић и Сомбор  

за период 1980 - 2014. године  
 
 
 
 
 ПАДАВИНЕ 
 
 
 
 Бачка је доста аридна област. Њена просечна годишња количина атмосферског 
талога износи око 610 mm. Најмање талога се излучи на североисточној, а највише на 
југозападној страни. Најсувљи делови су погранична зона према Мађарској, која се 
поклапа са источном територијом Суботичке пешчаре. На ову површину годишње се 
излучи од 525 до 550 mm.  
 Нешто влажнија зона, са 550 до 575 mm, простире се упоредо са овом најсувљом 
зоном. Она обухвата Суботицу и велики број салаша и салашарских насеобина јужно од 
најсувље зоне. Највлажнији делови Бачке са 650 до 700 mm су у Подунављу. Оваква појава 
услед различите количине атмосферског талога следи из следећег: југозападни и западни 
делови Бачке имају већу количину талога из разлога јер влажни и кишоносни облаци 
дувају са запада. Они излучују већу количину атмосферског талога на западној, а мање на 
источној половини Бачке (Букуров, 1975). 
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 Висина атмосферског талога у Бачкој, разликује се од једне мерне станице до друге. 
Максималне количине атмосферског талога излуче се у зимским месецима, док су 
минималне количине падавина у летњим месецима. 
 
 

Табела 11- Средње месечне и средња укупна годишња сума падавина (mm), за мерне 
станице Римски Шанчеви, Палић и Сомбор, за период 1980 – 2014. године 

 
Месеци 

Локација Јан. Феб. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Укуп.сум. 
Рим. Шан. 38 36 41 48 68 89 63 56 50 47 46 51 633 

Палић 31 33 44 47 64 77 61 50 56 49 46 44 602 
Сомбор 39 35 37 46 66 83 66 56 51 51 51 50 631 

 Извор: Републички хидрометеоролошки завод, 1980 - 2014. год. 
  
 На основу табеле 11, Римски Шанчеви примају највећу количину атмосферског 
талога у јуну месецу (89 mm), а најмању у фебруару месецу 36 mm. Укупна годишња сума 
падавина за мерну станицу Римски Шанчеви за период 1980 - 2014. године има вредност 
од 633 mm. 
 
 

 Графикон 9- Средње месечне суме падавина (mm), за мерне станице Римски Шанчеви, 
Палић и Сомбор, за период 1980 – 2014. године 

 
 
 Највећа количина атмосферског талога за мерну станицу Палић излучи се у јуну 
месецу (77 mm), док се у зимским месецима, јануару (31 mm) и фебруару (33 mm) излучи 
најмања количина атмосферског талога. Ако се посматрају све три мерне станице 
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закључује се да мерна станица Палић има најмању годишњу суму падавина за посматрани 
период (602 mm).  

Сомбор одликује нешто повећана количина падавина што се и поклапа са њеним 
географским положајем у Бачкој. Највећа средња месечна количина падавина забележена 
је у месецу јуну, 83 mm, док најмању количину падавина прима фебруар 35 mm (графикон 
9). Укупна годишња сума падавина за мерну станицу Сомбор за посматрани период 1980 - 
2014. година износи 631 mm. 

Југозападни и западни делови Бачке имају већу количину талога зато што влажни и 
кишоносни облаци долазе са запада. Они излучују веће количина талога за западној 
половини Бачке, а мање на источној. Чак и јужни делови Бачке имају више талога од 
северних, а разлог је близина Фрушке горе изнад које се излучују знато веће количине 
талога (Букуров, 1975).  

На основу анализа климатских елемената, Бачка припада умереној климатској зони 
са јаче наглашеним континенталним особинама. Али, с обзиром да се појављују мање 
разлике у микроклиматским вредностима, њена се површина може поделити на четири 
климатска типа:  

1. подунавски са западним и са јужним варијететом 
2. потиски са тителским варијететом 
3. јужнобачки и 
4. севернобачки са пешчарским варијететом 

 С обзиром на умерено континенталне услове Бачке, у свакој или свакој другој кући 
некад, а и сад, постајале су пећи на које се грејало и кувало на дрва или угаљ. Оџачари су 
чистили гар из димњака, који је ометао горење пећи. Управо из тог разлога димничарство 
је стари занат са великом традицијом, а оџачари су одувек били поштовани чланови 
заједнице, јер се веровало да доносе срећу. 
 
 
 ОЏАЧАРСКИ - ДИМНИЧАРСКИ ЗАНАТ 
 
 
 Оџачари су били занатлије који су водили рачуна о оџацима. Они су имали своју 
четку, која је монтирана на дугачкој сајли за чишћење оџака као и тешку гвоздену куглу 
такође монтирану на сајли којим су чистили оџаке од предмета који су се ту нашли. 
Оџачари су носили црна одела и посебне црне капице. Увек су били гарави, али то никоме 
није сметало.  
 Према правилнику о димничарском занату, дозволу за вршење овог заната не може 
добити оно лице које не може исказати своје оспособљење прописано по параграфу 4. 
закљ. члан 18. из 1884. године, који је због паљевине или због проузроковања пожара 
кажњаван био пред властима и још и познат као пијаница. Оџачар је био дужан старати се 
о томе да сваки димњак у његовом округу буде очишћен. Уколико би се укућани бунили и 
противили чишћењу димњака, подносио се извештај који се достављао обртној власти. 
Приликом чишћења димњака, оџачар је морао да се увери о томе, да ли постоји потребан 
ред у поједним, како кућама тако и зградама, а посебно у близини димњака против 
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пожара. Уколико би дошло до пожара, димничар је био дужан, појавити се на лицу места, 
код гашења помагати и заповеднику ватрогасца, и дати потребна стручна разјашњења за 
настанак пожара.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 29- Последњи сомборски оџачари 

Фото: Љ. Кириџић, март 2016. год. 
 
 
 Године 2011. у Србији је обележено 148 година димничарства. Првог стручног 
оџачара у Србији добио је Сомбор (слика 29), 1857. године. Био је то дошљак из Чешке 
Ламберт Клузачек. Године 1886. у Београду појављује се још један димничар Јован 
Ђорђевић, за кога се везују први покушај концесионирања ове професије. Димничарство 
се кроз године развијало и падало заједно са државом, која је имала успоне и падове.  
 Мишљење да оџачари доносе срећу има упориште у једној причи која датира из 
средњег века. Наиме, нека грофица је спремала бал у свом велелепном дворцу, а камин 
који се у њему налазио, требало је припалити пре доласка гостију. Када је то урадио један 
од слуга, дим је почео да куља на све стране. Присутни су се успаничили, а најприбранији 
су кочијама отишли по помоћ. Оџачари су убрзо стигли и све је био сређено пре почетка 
бала, а грофичин уздах „ах моје среће“, остао је упамћен.  
 На основу карте 6 примећује се да је димничарски занат, данас присутан и заступљен 
још једино у Сомбору. 
 Главни аспекти пружања димничарских услуга су:  
 1. заштита здравља људи (неадекватним и неквалитетним руковођењем и 
одржавањем ложишних објеката и уређаја, долази до повећане емисије штетних елемената 
у димним гасовима, што угожава здравље људи). 
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 2.   заштита животне средине (при одржавању ложишних објеката и уређаја стварају 
се отпади - дим, гареж, отпадна вода), тако да може доћи до загађења ваздуха, воде и 
земљишта. 
 3.  заштита од пожара (неодговарајући начин изградње ложишних и димоводних 
објеката и уређаја, као и неадекватног коришћења и одржавања ових објеката и уређаја у 
току експлоатације, представљају значајне факторе за већу или мању противпожарну 
сигурност корисника ових објеката и уређаја и целе друштвене заједнице у ширем 
смислу). 

4.  уштеда енергије (према многим истраживањима спадамо у сам врх земаља које 
троше највише енергије по јединици производа, а велики удео у томе има неадеквано и 
неквалитетно руковање и одржавање ложишних и димоводних објеката и уређаја. И чађ и 
каменац, понашају се као изолатори, директно смањујући снагу енергетског постојења 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 6- Географски распоред оџачара на подручју Бачке 
Извор: Стојановић, Т., 2016. (према моделу Бугарски, И. 2000.) 

 
 
 Димничарство је јавна комунална делатност и обавља се у предвиђеним временским 
роковима у складу са одлукама самоуправа. Ни у једној средњој школи у Србији нема 

Легенда: 
 ● Оџачари 
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дефинисаног програма за стручно оспособљавање за занимање „оџачар“. Из групације за 
пружање димничарских услуга, исказана је потреба за стручним оспособљавањем 
димничара, усвојен је предлог удружења за комуналне делатности да се приступи 
потписивању писма о намерама, како би се покренула процедура за увођење занимања 
оџачар ка Министарству просвете (Подаци историјског архива у Сомбору, 1982. год.). 
 
 
  ВОДЕ 
 
 
 Пре више милиона година северни делови Србије лежали су на дну пространог 
Панонског језера. Оно је такође покривало целу Мађарску, западни део Румуније, јужни 
део Словачке и источни део Аустрије. Ово језеро је било уоквирено са југа динарским и 
родопским планинама, са истока планинама балканског система и Трансилванијским 
Алпима, са севера Карпатима и са запада Алпима. Многобројне реке и потоци текли су са 
тих планина у језеро. Далеко на усталасаној пучини језера лежала су мања острва 
разбацана у групама. И са њих су текле речице и потоци у ово огромно језеро. Пошто оно 
једно време није имало никакве отоке његов ниво је непрестано растао и плавио све нове и 
нове површине. На тај начин језеро је постајало све веће и дубље, а његове притоке све 
краће. Наизад је ниво Панонског језера толико порастао да је језеро преплавило пречагу 
која га је раздвајала од сличног Влашко-понтијског језера, које је покривало источну 
Румунију, северну Бугарску и један део земљишта, које је доцније потопило Црно море. 
Тако су ова два језера била спојена једном језероузином (Дукић, Гавриловић, 2008).  
 Бачка је површински и сувише мала да би се на њеној територији могли формирати 
већи хидрографски објекти. Две велике реке, Дунав и Тиса, чине западну, јужну и источну 
границу. Посебну групу представљају реке које су целом својом дужином на територији 
Бачке. Другу групу хидрографских објеката чине канали, језера, баре и мочваре.  
 Бачка има скоро најмање надморске висине у Панонској низији. С обзиром да је цела 
Панонска низија нагнута према Бачкој и Банату, зато све воде са великих сливних 
подручја Дунава и његових притока сливају површински и подземно према Ђердапу и 
даље кроз Румунију према Црном мору. Бачка је према томе транзитна површина преко 
које се врши одводњавање не само Панонске низије  него и читавог слива Дунава.  
 Велике међашке реке Дунав и Тиса спадају у највеће реке Средње Европе, па и саме 
Европе. Оне транспортују огромне количине воде са Алпа и Карпата и приликом високих 
водостаја оне их делом допоњују на равницама Бачке, а делом и у подземним слојевима 
снабдевајући издан. У геоморфолошком погледу, Бачка је слабо разуђена. Мале висинске 
разлике као што је и напоменуто између појединих геоморфолошких целина, као и сасвим 
мала разуђеност њихових површина, веома отежавају већ и иначе слабо одводњавање.  
 На подручју Бачке би вероватно било много више језера, бара и мочвара, да њене 
велике површине нису састављене од пропустљивих стена, као што су лес и песак. 
Суботичка пешчара, ако се изузму оне депресије у којима је раније било воде, површински 
је сува, али у својој дубини довољно влажна, јер је и она у стању да држи велике количине 
влаге у својим песковитим слојевима.  
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 Оскудна вегетација у Бачкој није у стању да много утиче на хидрографске прилике. С 
обзиром да преовлађује ситна степска вегетација, која не може да задржи веће количине 
талога на својим листовима, све излучене воде се сливају према затвореним депресијама, 
или према Дунаву и Тиси и њиховим притокама или се упијају кроз порозно земљиште. 
Само уз речна корита, где су шире или уже инудационе равни и где су присутне шуме 
меких лишћара, утицај вегетације је нешто већи на хидрографске прилике.  
 На данашње хидрографске прилике у Бачкој веома много је утицао и сам човек. Од 
давнина, када је Бачка одређена за екумену, људи су се борили да стихијске воде укроте и 
прилагоде својим потребама. Повећањем броја становника и услед потреба да се ритско 
земљиште стави на располагање пољопривреди, приступило се великим исушивањима и 
мелиорацијама мочвара и бара и врло озбиљној регулацији речних токова.  
 Највећег утицаја на хидрографске прилике Бачке имају климатолошки елементи 
ширих региона: Панонске котлине, алпских и карпатских предела као и балканских 
предела, преко својих значајних и мање значајних река (Букуров, 1975). 
 
 
 
 ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 
 
 
 Снабдевање питком водом услед недостатка природних извора у појединим деловима 
Бачке, који су даље од текућих вода, увек је био проблем од животног интереса. Много је 

времена требало да прође када се дошло до 
сазнања да се велики недостатак изворске 
воде може надокнадити  водом из обичних 
артешких бунара. Све док се није савладала 
техника бушења дубоких бунара, 
становништво се грчевито држало 
приобалних делова око великих река. Своје 
станове су градили поред река, стоку су 
напајали на пашњацима близу водених 
површина и др. Обични бунари (слика 30) су 
прво биле плиће или дубље копане рупе до 
прве издани. Касније се због квалитетније 
воде прешло на копање дубљих бунара. Ови 
су били озидани циглом, а у новије време се 
облажу бетонским ваљцима, пречника 80 - 
100 cm.   
 
 
 

  Слика 30- Ручно копани бунар на Лудашу        Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
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 Вода се из копаних бунара извлачи ђермовима, који су саставни део војвођанских 
пејзажа (слика 31).  
 Њих је данас све мање на војвођанским равницама и нестају упоредо са преоравањем 
пашњака на којима су се напасала стада говеда, оваца и свиња. Сем тога, овај примитиван, 
али врло интересантан начин извлачења воде из плитких бунара, који је био заступљен у 
сваком сеоском дворишту, све се више замењује извлачењем воде помоћи чекрка.  
 Подземне воде се у Бачкој по начину појављивања могу поделити на плитке и 
дубоке. Плитка издан се на алувијалној равни јавља на дубини од 1 до 4 метра. На лесној 
тераси која је већ нешто даље од реке, али и нешто виша, прва издан се појављује на 
дубини између 5 и 10 метара. На Телечкој она достиже дубину од 20, а на Тителском брегу 
и до 45 метара.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 31- Ђерам на пашњаку у подножју Тителске лесне заравни 
  Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.  

 
 Колебање прве издани је најизразитије у алувијалној равни Дунава и Тисе и стоји у 
каузалној вези са водостајем на реци. За време ниских водостаја издан је доста дубоко. 
Она за време киша и за време високих водостаја на рекама може да се појави и на 
површини алувијалне равни и да плави ниска ритска земљишта. Колебање прве издани на 
лесној тераси мање је зависно од река, а више од климатских фактора. Колебање воде на 
Тителском брегу је у зависности од Тисе, пошто је прва издан у нивоу речног корита. На 
Суботичкој пешчари, где је изданска вода такође дубоко, и до 10 метара колебање је, у 
зависности је од атмосферског талога и вегетације. Са високим изданским водама 
становништво води непрекидну борбу. Због ових тзв. „дивљих вода“ у ритовима се не 
граде насеља, због њих се копају канали и врши мелиорација, а близу Дунава и Тисе 
подижу се и црпне станице.  
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 Осцилација код дубоких издани скоро и нема, али је примећено на артешким 
бунарима да хидростатички притисак из године у годину толико опада и на крају толико 
ослаби да није у стању да избаци воду ни до површине. На територији Бачке има много 
артешких бунара. Свако село је имало по неколико. Ова снажна експлоатација подземне 
воде ће свакако једног дана изазвати опадање притиска и воде ће бити све мање. Отуда 
артешки бунари имају век трајања од 40 до 50 година (Букуров, 1975).  
 Истакнуто је да Бачка скоро и нема извора на својој територији. Према томе могло би 
се очекивати да нема ни минералних извора. Као што је и напоменуто има артешких 
бунара који на место слатке и слане воде дају минерализовану, често топлу воду. После 
Другог светског рата вршена су многобројна дубока бушења ради нафте па су се из тих 
дубоких бушотина појавиле минерализоване топле или хладне воде. Од минералних 
извора најпознатији су у Новом Саду, Темерину, Бездану, Пригревици, Бечеју и Плавни.  
 С обзиром да је Бачка изузетно богата подземним водама, од давнина јавила се 
потреба за занатлијама који копају бунаре, односно бунарџијама. Сматрало се да 
бунарџије познају место на коме се може наићи на воду, али се дешавало да и домаћин сам 
одреди место на коме ће се копати бунар. Данас се овим занатом бави мали број људи, 
једино су у руралним срединама остали бунари  који се и данас користе.  
 
 
 БУНАРЏИЈЕ 
 
 
 Вода је неопходна, потреба сваког живог бића, сваке биљке и животиње, па и сваког 
човека. Први људи који су се на земљи појавили, становали су само поред извора, речица 
и река, што се дознало по њиховим остацима, нађеним око тих вода. Вода је била и остала 
неопходна свим људима и свим њиховим насељима. Осим воде која се користи за личне и 
кућне потребе, за појење стоке и живине, за заливање поврћа, користи се и за наводњавање 
и за воденице.  
 Често се постављало питање колико је воде потребно сеоском домаћинству? 
Искуство напредних земљорадника и наука о чувању здравља, тврде да би за сваку главу у 
дому ваљало имати најмање 20 литара воде на дан. Домаћој стоци, за коња, вола и краву 
најмање 30 до 40 литара на свако грло, за једну овцу 2 до 3 литре, а за свињу пет до шест 
пута више него за овцу. За прање судова, прање и чишћење соба требало би потрошити у 
осредњој кући, два до четири литре воде дневно, за купање чељади 6 до 7 литара, а за 
једно прање кола, 40 до 50 литара воде.  
 Своју битну, сталну и велику потребу за водом подмирују људи; из река, потока, из 
извора и бунара и падавинама. Најбољом су водом снабдевени они људи који је узимају из 
извора и бунара, дакле не из надземних, већ из подземних вода. Отуда се јавила потреба за 
бунарџијама.  
 Бунарџија је мајстор или радник који се бави копањем бунара. Раније се овај посао 
радио искључиво ручно, обичним грађевинским алатима као што су пијук, мотика, будак, 
ћускија, лопата, ашов, кофа и др. Поред копања бунара знање бунарџије се ценило по томе 
да нађе место где да копа бунар односно да нађе извор воде на што мањој дубини. За то је 
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било потребно искуство, али и знање у руковању специјалним прстеном или рашљама 
помоћу којих се налазило извориште. Поред копања, бунарџија се бавио и зидањем 
(озиђивањем) унутрашњости бунара каменом или циглом како се бунар не би урушавао и 
како се вода не би мутила (Поломчић, 2007).  
 Бунари су обичне, округле јаме, ископани као окно од површине земље прво у 
дубину до подземне воде, која се у то окно скупља и из њега вади за пиће. Копањем 
бунара бавили су се домаћини по својим окућницама и баштама, а многе општине на 
пијацама, раскрсницама главних улица, на главном путу, у пољима и испустима за стоку.  
 Сеоском домаћину је било потребно да бунар буде у дворишту или у воћњаку поред 
куће. Простор на коме ће га копати је ограничен, а тиме и избор места не сасвим слободан. 
При томе избору, а да би му рад био успешан, домаћин би требао да обрати пажњу не већ 
постојеће бунаре у комшилуку: где су ископани, колико су дубоки и широки, колико је 
воде у њима и каква је. Бунарџије разгледају и какава трава расте по месту где се мисли 
копати бунар. Најсигурнија одредба је када виде да на неком месту расту: циганчица, 
љутић, мразовач, сапуњача (трава од шапа), оштрица, зуквача и друге биљке које расту на 
влажној и мокрој земљи. Ту се врзмају разни комарци и издижу омалене измаглице. То су 
знаци да подземна издан није дубока, и да се ту може пронаћи бунарска вода.  
 Величина бунара удешава се према количини потребне воде. За обично домаћинство 

довољно је да ширина бунара буде један и по 
метар. За већу дневну потрошњу воде ширина 
бунарског отвора мора бити већа. Увећање воде у 
бунару са увећањем његове ширине иде само 
донекле, па застане на једној висини ма колико се 
ширина даље увећавала.  
 Обични се бунари копају до прве издани 
подземне воде и један и два метра у њој и испод 
ње. Ако се може копати и дубље од тог, више ће се 
воде скупљати у бунару. Дубина бунара је врло 
неједнака, јер у разним дубинама лежи онај 
растресити, шупљикави слој чијим се рупицама 
подземна вода скупља, па ће се ту и бунари 
открити. У Бачкој вода се може пронаћи и на један 
метар испод површине (Поломчић, 2007).   
 

Слика 32- Ручно копани бунар из 1974. године у Чонопљи  
   Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год.      
        
 

Количина воде је врло неједнака у разним водоносним слојевима земље и у разним 
дубинама. У бунарима, плитким до 14 метара промењива је количина воде у току године. 
У бунарима дубоким 14 до 30 метара количина воде није толико промењива ни зими ни 
лети, јер се дубље подземне воде не колебају много под утицајем месечних и годишњих 
прилика. 
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 Копање бунара (слика 32) врши се ручним алатом, највише ашовом, јер је мотиком 
тешко замахивати у јами, чим је толико дубока да се копач у њу спусти до своје главе. 
Када наиђе на тврду земљу, мора употребити ашов, са кратким држаљем, па и пијук ако се 
мора комадати какав врло тврд камен. Ископина се врло лако на почетку избацује ашовом 
и лопатом. После се донекле може износити котарицама и каблићима, а за даље изношење 
из веће дубине мора се наместити чекрк са витлом око кога се омотава уже са закаченим 
чабром. Пре него што се на овоме почне изностити земља, ваља одмерити колики терет 
затегнуто уже може издржати, а да се не прекине.  
 При копању бунара може се наићи и на воде различитог квалитета, па чак и оне 
непожељне. Може се доброј подземној води која се тражи, придружити и нека лоша. 
Придолазак те непитке воде може се спречити заптивањем рупица кроз које прокапљује. 
Цементом се може замалтерисати и читав просек слоја са неугодном водом и одвојити 
тако од нижег бољег водоноше (Жујовић, 1931).   
 Када је окно бунарско до дна ископано, треба га озидати. Камен за бунарске зидове 
не треба да је испуцао, нити да се у води круни, нити да је квари. Није добар камен који је 
много глиновит, или лапоровит, нити меки пешчар. Празнине између камена не треба 
попуњавати маховином, како то чине неке бунарџије. Ако се користи цигла за озидавање, 
онда она треба да је добро печена. При дну окна, где се скупља вода, треба води у зиду 
оставити пролазе, изостављајући неку циглу на извесним растојањима. Ако је земља на 
дну бунара врло мека, размељана, зидање циглом ће се почети на дашчаној подлози. Иначе 
је довољно насути по дну и набити чист 
крупнозрни песак или шљунак.  
 Бетон се гради од цемента, песка, 
ситног шљунка и валитка. Најбољи је за 
бунаре цемент који се зове портландски. 
Треба да је ситан као брашно без 
громуљица. Речни песак је за бетон 
најбољи. Шљунак за бетон треба да је мало 
крупнији од ораха, и ако га нема у близини, 
треба спремити ситан туцаник од камена 
или од комада цигли. Ако је бунар дубљи 
од 10 метара, онда се вишак зида изнад те 
висине може завршити циглом. 
 
 

Скица 2- Најобичнији прибор за вађење воде, са усправним точком (R), и положеним 
вратилом А, које лежи на ногарима (m,m) која су утврђена поред сантрача 

                                                                                                           Извор: Жујовић, 1931. год. 
 
 
   Када је окно бунара завршено, треба изнад површине земље додати браник, који ће 
га штитити и са кога ће се вадити вода. Тај браник зове се сантрач. Овај оквир може се 
изградити од камена, цигле, цемента и брвна. 
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 У нашим крајевима у Бачкој већином се прави од дрвета. Отвор на сантрачу треба 
снабдети са два капка са шаркама, који се затварају. Њима је задатак да чувају воду у 
бунару од упада прашине, лишћа, буба и др. Заклопљени, они не само да не дају да се вода 
загади упадином, него и спречавају несрећне случајева, као што је на пример, упадање 
деце у бунар, која су по селима често пуштају да се врзмају око њега. Има бунарџија који 
мисле да је за воду у бунару боље када сунчеви зраци без сметње до ње допиру, тј. кад на 
њоме нема крова ни заклопца (Жујовић, 1931). 
 Бунарџије такође постављају и судове у којима се вади вода из бунара и она може 
имати различите облике и величине: кофа, кабао, котлић, каблић, канта, ведро, ведрица, 
буренце. Суд се закачи за уже или ланац, а ако је бунар плитак, суд се обеси о подужу 
мотку или дивљу лозу, које се непосредно у руци држе када се вади вода. Обично се 
закачи за уже или ланац, који се преко вратила (вретена) одмотавају или замотавају кад се 
суд у бунар спушта. Закачку суда за уже треба тако неместити да се он може кад устреба 
нагињати и обртати. Да би уже трајало што дуже, добро је да се мало премаже катраном 
или потопи у благ раствор плавог камена. Када се уже прекине и падне у бунар, вади се 
обичним ченгелима или малим ленгером.  
 Вода се тако вади из бунара са дубине од 4 или 5 метара помоћу ђермуше која се на 
ђерму креће на прекрет и на чијем је задњем, краћем крају утврђен неки терет (ђермин), па 
претеже пуно кофу и вуче је у висину.  
 Са точком на вратилу човек може да извуче три до пет пута више воде него када 
рукама вуче уже са пуним судом; а исту количину може да извуче из три до четири пута 
веће дубине.  
 Велика количина воде, потребна за заливање повртањака, вадила се у Бачкој 
такозваним долапима, које окреће коњска снага. Они се састоје од много кофица 
размештених у велике дрвене кругове. Намештају се у широке бунарске јаме. Кофице, 
црпке, могу се нанизати и на ланцу или јаком ужету, па преко вратила спуштати у бунар. 
Овакав долап може се употребити код бунара обичне ширине и на њему може радити само 
један човек својом снагом. Када се на вратило стави и точак замајац, онда се са истом 
људском снагом може дизати и већи терет.  
 Дешавало се бунарџијама да при изради бунара доживе и разне неприлике. Прва 
неприлика је када се стране ископаног окна осипају и обрувавају, чиме се израда отежава 
и копачу угрожава безбедност. Зато одмах на почетку треба отвор бунара оградити косо 
постављеним даскама, да не би што шта у јаму упадало. Радници који из бунара ваде 
терет, не би требало да стоје на голој земљи, него на даскама, да земља под њима неби 
упадала у бунар. Друга неприлика и не ретка је када копач бунара осети неки њему 
загушљиви ваздух. Шкодљиви гас се у окну нагомилава, после неког прекида у раду, на 
пример преко ноћи, те га сутра има више, него преко дана. И у старим готовим бунарима 
врло често изнад воде има тањи или дебљи слој гаса, који није ништа друго него угљена 
киселина (Жујовић, 1931). Данас је бунарџијски занат изузетно слабо развијен. У 
појединим сеоским насељима у Бачкој може се пронаћи још увек стари мајстор за копање 
бунара, али је тражња за њима опала. Данас се становништво снабдева водом путем 
водоводне мреже, а само појединци у руралним срединама имају бунаре и памте како су се 
они копали.    
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 Данас се последње бунарџије на територији Бачке, могу срести у Сомбору, Чонопљи, 
Светозару Милетићу, Малој Босни и Палићу (карта 7). 
  
 
 СОДАРИ 
 
 
 Содаџија је у прошлости био занатлија, како кажу, у Бачкој је свако село имало 
содаџију, који је под притиском обогаћивао обичну воду угљен диоксидом, да би се 
добила тзв. сода вода. Сода вода би се паковала у сифонске стаклене боце, на којима је био 
монтиран метални механизам са ручком. Када би се притиснула ручка, сода вода би под 
притиском текла у млазу кроз цевчицу на средини боце. Сода вода је била јефтино пиће и 
користила се за уклањање симптома јаке киселине у стомаку, прављење шприцера (Бачка 
је позната по јакој месној храни) и др.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 33- „Нова техника“- широки каиш и струја као погонско средство за прављење 
сода воде 

Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 Предање казује да је Бачка имала „произвођаче“ сода воде још пре сто и више 
година. Њих су грађани по варошима виђали рано изјутра на лаким шпедитерским колима, 
како разносе веће или мање сифон флаше, различито обојене, журили су да муштерије 
намире својим производима. Како се почетком прошлог века још увек није користила и 
примењивала електрична енергија као извор енергије, то се машина за прављење сода воде 
покретала физичком снагом мајстора и његове породице. Касније ће велики дрвени точак 
бити замењен новом техником - коришћен је широки каиш и струја као погонско средство 
(слика 33). Како је свако место било подељено на пословне реоне, сваки содар је содом 
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снабдевао „своје“ бирцузе, кафане, ресторане и сваки содар је дневно испоручивао  између 
120 и 200 литара сода воде (Бељански, 1992).  
 Содари (слика 34) и пекари су занатлије које су пре свих, рано изјутра били на 
ногама. Треба опскрбити муштерије, али не када се коме прохте, него у тачно одређено 
време. Из радионице су содари полазили изјутра пре пет сати и враћали се кући пред 
подне, одахнули би, ручали, и потом се поново прихватали посла: прање сифонских 

флаша, довоз артешке воде са разних бунара, за 
шта је сваки мајстор имао своје содарско буре и 
коња. Довозили су кући и до 800 литара чисте воде 
и користили је у производном процесу. Морали су 
јако пазити, с обзиром да се ради о пијаћем 
артиклу, да буду чисти и радионица уредно 
одржавана, пошто је санитарна инспекција 
изненада наилазила у контролу.  
 У сватовима, содарима је место било поред 
куварица. Донесу соду, застану, односе празне 
флаше, доносе пуне. Било како било, содари су 
увек били запослени и онда када су се сви 
одмарали, без обзира да ли је радни дан или светац, 
они су морали бити изјутра на кафанском прагу 
када врата откљувачава спремачица или газдарица. 
Знало се којим даном, којим сокаком треба ићи и 
којој се господи суботом и недељом залази у кућу. 
 

Слика 34- Код мајстор Цеге у содари   
      Фото: Љ. Кириџић, март 2016. год.                                        
 
                                                                                    
 После Другог светског рата, содари у Бачкој су се удружили и имали су своје задруге 
по местима. У погледу технологије производње, остали су на испробаним методама, стара 
пракса, али сада сифон флаше, више не превозе шпедитерским колима него камионима 
или малим комби возилима. Брже стижу до муштерија.  
 Сода-вода спада у прехрамбене артикле, спрема се комбинацијом чисте пијаће воде и 
хемијског једињења угљене киселине. Сода-вода је освежавајуће пиће, киси и кипи, 
олакшава стомачну пробаву, користи се приликом припремања киселог теста (гибанице), 
њеним коришћењем се газирају минерале воде и сокови. Зато се и сода вода највише 
троши у угоститељству.  
 У овој занатској делатности нема застоја, а ни проблема. Воде има не само у 
градовима, него и у селима, прокопани су водоводи, издани су богате, тако се у 
производњи не оскудева у основном артиклу.  
 Често се напомињало: содар не може бити свако. Они су себи обезбеђивали животну 
егзистенцију, својој породици, али су прискакали у помоћ и мајсторима који тек почињу 
да се бакћу са сода-водом (Бељански, 1992). 
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 Данас се содаџије још увек могу срести у Сомбору, Новом Саду, Каћу, Тителу и 
Бездану (карта 7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 7- Географски распоред бунарџија, содаџија, чамџија и ручно плетење 
рибарских мрежа на подручју Бачке 

                        Извор: Стојановић, Т., 2016. (према моделу Бугарски, И. ,2000.) 
 

 
 
 
 ПОВРШИНСКЕ ВОДE 
 
 
 На територији Бачке формирале су се кратке реке са малим сливовима (изузетак чине 
Дунав и Тиса) и са малом количином протицајне воде. Већина од њих има почетак на 
јужном рубу Бајско-суботиче пешчаре или пак на додирној зони Бајско-суботичке 
пешчаре и средње бачке лесне заравни. Све речице углавном имају правац северозапад- 
југоисток и сливају се у Тису.  

Легенда: 
 ● Бунарџије 
 
● Содаџије 
 
● Чамџије 
 
● Ручно  
    плетење  
    рибарских 
    мрежа  
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 На целом свету има само 22 реке које су веће од Дунава. У Европи га надмашује само 
Волга, а друге реке као што су Дон, Дњепар, Висла, Одра, Лаба, Рајна и Рона мање су, 
како по површини својих сливова тако и по дужини својих токова. Тако Бачка има 
привилегију да Дунав протиче кроз нашу равницу. 
 Дунав извире са два већа крака на југоисточној подгорини Шварцвалда, од 
Донауешингена, на коти од 678 метара.  Дунав има дужину од 2860 километара, а од 588 
километара у Србији, Бачкој припада 218 километара или 36,3%. У нашу земљу, Дунав 
долази из Мађарске, на 8 километара узводно од Бездана, а напушта је на ушћу Тимока. 
Пошто Дунав представља границу између Србије и Румуније у дужини од 230 километара, 
то само значи да Србија располаже  обема обалама Дунава у дужини од 358 километара. 
 Цео Панонски део Србије припада сливу Дунава, односно сливу Црног мора. Према 
томе и читава територија Бачке припада сливу Дунава. Али ако се узме у обзир и Тиса, 
онда Дунав и Тиса деле Бачку на две прилично неједнаке половине. Источна већа 
половина са око 57% припада сливу Тисе, а западна и јужна мања са око 43% сливу 
Дунава (Букуров, 1975).   

 На пролазу кроз Панонску 
низију Дунав (слика 35) прима 
неколико значајних притока. Оне 
својом водом у великој мери утичу 
на режим воде у Дунаву низводно од 
Вишеградске клисуре. То су са 
десне стране Драва, Сава и Морава, 
а са леве Тиса.  
 Дунав на ободу Бачке има три 
дела: први део је од државне 
границе према Мађарској до ушћа 
Драве, други део је од ушћа Драве 
до Новог Сада и трећи део је од 
Новог Сада до ушћа Тисе у Дунав.  

                 Слика 35- На Дунаву код Апатина 
                          Фото: М.  Бодловић, мај 2016. год. 
 
 
 
  На хидрографски режим Дунава значајан утицај имају климатолошки, хидролошки и 
технички фактори. Познато је да се временске прилике у Бачкој мењају. Неких година на 
њену територију излучи се и два пута више талога него у сушним годинама. Затим 
количина талога се не излучује увек и подједанако у истим месецима. Све се то 
манифестује на ниво водостаја. 
 Водостаји на Дунаву су у великој зависности и од водостаја на главним притокама, 
нарочито на оним које се сливају са високих Алпа, са Карпата и других ободних планина 
око Панонске низије. Али на ниво водостаја утичу и подземне воде. Уколико је 
хидростатички ниво подземне воде виши ова вода ће се сливати према Дунаву, па ће се 
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онда појавити известан пораст нивоа дунавске воде, или уколико је ниво нижи наступиће 
супротна појава (Букуров, 1975).  
 Најдужа притока Дунава на подручју Бачке је Тиса. Тиса извире у западној 
подгорини шумовитих Карпата са два крака, Црном и Белом Тисом. Дужина Тисе од 
државне границе према Мађарској до ушћа износи 164 километра. Низводно од Сегедина, 
а нарочито у Србији, Тиса тече великим окукама према југу, раздваја лесне наслаге између 
Кањиже и Новог Кнежевца и еродира западну лесну терасу. Јужно од Бачког Петровог 
Села, Тиса протиче кроз пространу алувијалану раван све до Бачког Градишта, а одатле 
узимајући југоисточни правац, обилази Тителски брег и јужно од Титела, код Старог 
Сланкамена, утиче у Дунав. У Србији са десне стране прима Кереш, Чик, Велики Канал и 
Јегричку, а са леве Златицу, Галацку и Бегеј. Све ове притоке су у доњим деловима 
канализоване и имају мањи хидрографски значај.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 36- Поглед на Тису 
Фото: М. Бодловић, април 2016. год. 

 
 
 

 За разлику од Дунава, Тиса (слика 36) има прилично уједначену ширину свога 
корита, која се креће приближно између 200 и 220 метара. Дубина речног корита је 
прилично велика. Карактеристично је да је она повећана после обављених регулационих 
радова за 20 до 40 cm, али је већ у 20. веку углавном смањена за тридесетак центиметара.  
 Тиса се снабдева водом од кише, снега и од извора. Како су у Источним, Јужним и 
Североисточним Карпатима количине талога промењиве (од 70 до 200 cm годишње), у 
Панонској низији такође (од 40 до 80 cm годишње), Тиса нема стално исту количину воде 
него се мења и током месеци и током године.  
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 Подручје Бачке има осим Дунава и Тисе још неколико мањих површинских водених 
токова. На овакву хидрографску ситуацију утицали су прво тектонски процеси и геолошка 
структура Бачке и њена веома слаба вертикална разуђеност.  
 Познато је да постоји нагнутост Бачке према Потисју. Спуштање Потисја није 
престало ни данас па се отуда површинске воде сливају на ову страну. Како је то 
спуштање почело веома рано, неки испитивачи претпостављају да је Дунав у прелесно 
доба, отицао овим правцима којим данас отичу десне притоке Тисе. Његов севернији ток је 
дакле Кереш, јужнији Чанал, још јужнији Чик, па онда Криваја. Јегричка је најизад његов 
најјужнији ток. На тим старим дунавским токовима лесна прашина се добро сабијала под 
утицајем воде и зато се на овим местима и за време навејавања одржавале неке мање 
депресије. У тим нижим прелесним коритима Дунава сместиле су се данашње десне 
притоке Тисе.  
 Од осталих мањих речица на територији Бачке треба напоменути Тисине десне 
притоке: Кереш, Буџак, Чик, Велики канал и Јегричку, као и притоке Дунава, Плазовић и 
Мостонгу (Букуров, 1975). 
 Кереш потиче из читавог низа бара и језера у Мађарској, северно од Суботице. Он је 
у Србији створио прилично широку долину у пешчарским и лесним наслагама, али 
западно и северозападно од Кањиже његова долина се скоро изједначује са великом 
слатинастом депресијом у којој је губио воду. Снабдевање Кереша водом врши се са 
великих пешчарских предела у Мађарској. Она се цеди кроз песак до интерколинске 

депресије у којој је Кереш 
сместио своје корито. 
Али пошумљавање 
пешчарских предела у 
Мађарској и 
регулационим и 
мелиорационим радовима 
1943. године, на Керешу 
је смањена количина воде 
и његов ток данас одаје 
веома забарену и барском 
вегетацијом обраслу 
долину (слика 37) 
(Букуров, 1975). 

 
                                          Слика 37- Река Кереш 
                                 Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 Буџак или Ађанска бара као хидрографски објекат је малог значаја. Међутим, за 
време високих вода његов је ток од великог интереса за одводњавање. Буџак је сасвим 
мала речица, дужине свега 25 километара, која развија свој ток у долини лесног дола, на 
лесној тераси, западно од Аде. Нема свог изворишта али се водом снабдева из депресије 
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која је формирана северозападно од Аде, у непосредном подножју Горњег брега (бачка 
лесна зараван). Ту се у тој прилично дугачкој и широкој депресији појављује сваке године, 
нарочито после отапања снега и кишних периода, велика количина воде која се преко 
Буџака слива природном гравитацијом у Тису. При нарочито великим водама у ову повећу 
депресију сливају се воде и из Калочког дола који има своју типичну лесну долину на 
лесној заравни. При таквим годинама у депресији се накупи много воде па се један део 
слива између Аде и Сенте путем мањих удубљења опет у Тису. Тај природни ток је 1943. 
године добио и свој канал, те је тако учвршћена она повремена бифуркација која је 
постојала код ове депресије.  
 Значајнија Тисина притока је Чик. Корито му је дуго око 80 километара, а долина у 
којој је корито усечено 63 километра. Он има организованије корито тек од Кобиног Села, 
близу Мађарске границе. Задржавајући, углавном југоисточни правац, ова речица се код 
Бачког Петровог Села улива у Тису. Пошира долина Чика, типа лесног дола, регулисана је 
само 3 километра низводно од државне границе, затим око Чантавира и Торњоша и 4 
километра пре ушћа у Тису. Остали делови корита и долине су замочварени и обрасли 
барском вегетацијом. И ова речица се снабдева водом са великог пешчарског залеђа, које 
је на територији Мађарске, и са лесних терена у нашој земљи. Нешто воде притиче и из 
издани, пошто је корито зашло у прву издан. Мали проток воде није само последица 
мањих количина атмосферског талога, који се током године излучује на територију слива, 
него и релативно мале површине слива (Букуров, 1975).  
 Друга већа десна притока Тисе је Велики канал односно Црна бара. Велики канал је 
регулисана Црна бара која је имала свој ток од Сивца до Бачког Градишта, где се уливала 
у повећи меандар Тисе. Она отиче непосредно у подножју Телечке по великој и издуженој 
депресији, каквих има у подножју сваке лесне заравни. Црна бара се код Турије спаја са 
Кривајом, а нешто ниже са знатно слабијом Бељанском (Белом) баром. Црна бара је 
каналисана на читавом свом току. 
 Криваја је најдужа и највећа речица на Телечки и у Бачкој. Дугачка је 65 
километара. Она и све њене притоке имају карактеристике лесних долова. Криваја има 
свој стални водоток и водом се снабдева и то највише из многобројних артешких бунара 
на дубинама и до 40 метара из околних прибрежних села, која су изграђена у поширој 
долини Криваје, затим од атмосферских талога и од издани. 
 Јегричка са дужином од 60 километара представља највећу речицу на јужној бачкој 
лесној тераси. У хидрографском погледу ова речица би се могла уврстити у систем добро 
повезаних бара, које су све нагнуте према Тиси. Близу ушћа Јегричка се изливала у читав 
низ бара и мочвара. Тако се она прво уливала у бару Белило, а при високим водостајима 
спајала се са баром Жабљиком и заједнички су утицале у Тису. Да би се ушће Јегричке 
оспособило за нормалније отицање сувишне воде у Тису извршена је мелиорација и 
регулација доњег тока Јегричке од Жабља до саме Тисе.  
 После Криваје и Јегричке на треће место по значају и дужини долази Мостонга. 
Мостонга је била састављена од Плазовића и Мостонге. Хидрографски режим ове двојне 
речице био је другачији него пре рата, а сада се опет разликује од предратног стања. Пре 
копања Великог канала, тј. у 18. веку и раније, Мостонга је добијала воду из многобројих 
корита Плазовића који се, изашавши на лесну и нижу површину, разливао у рукавце и 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

92

градио многе пешчане аде. Тада је Плазовић са својим Киђошима сакупљао воду са 
великих и влажних површина у Мађарској. На пешчарским пределима вода се цедила кроз 
песак и сливала према лесним депресијама, одакле се одливала преко Киђоша и Плазовића 
непосредно у Дунав или у Мостонгу и даље преко јужне Бачке у Дунав. Вода Плазовића 
имала је велику механичку и ерозивну снагу, те је лесне наслаге које су је опкољавале, 
еродирала и стварала прилично велику површину на којој је развијала своје многобројне 
меандре. Касније, када је Плазовић нашао своје западније корито и када се почетком 19. 
века спојио са Великим каналом, Мостонга је остала обезглављена и водом се снабдевала 
од атмосферских талога из околине Сомбора (слика 38). Северно од Сомбора постоје 
многи стари токови Плазовића који носе различита имена Мостонге (Сомборска, 
Гаковачка, Пиперешка итд.). Прокопавањем Великог канала ови токови су исушени и 
приведени ратарским културама. После Другог светског рата Мостонга је укључена у 
хидросистем Дунав – Тиса - Дунав и водостај у њеном кориту одржава се вештачким 
путем (Букуров, 1975).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Слика 38- Ток Мостонге у близини Сомбора 
 Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год. 

 
 
 
 Везано за хидрографске објекте у Бачкој треба напоменути језера и баре.  Највише 
језера и бара флувијалног порекла било је северно од Сомбора, у некадашњој долинској 
равни водотока Плазовић- Мостонга. У троуглу између Риђице, Бездана и Кљајићева ова 
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речица је некада развијала своје меандре. Она је нагло напуштала корита, узимала нове 
токове, разарала лесну зараван и нагомилавала лес и песак на другим местима.  
 Предео северно од Сомбора био је познат под именом „крај са хиљаду језера“. У 
другој половини 19. века помиње се око двадесетак већих и знаменитијих језера и бара 
(Гробљаница, Крстина, Томазлија, Шатровачка, Ђурђин, Каранкорија, Иваначка бара, 
Чонопљанска бара, Бела бара, Јосићка бара, Широка бара, и др.). Претежна већина ових 
језера и бара као и мочвара имала је површину од 20, 30 или 40 катастарских јутара. 
Прокопавањем Великог канала, почетком 19. века, затим регулационим и мелиорационим 
радовима, Плазовић и Мостонга су добили своја канализована корита, а језера и баре своје 
одводне канале. И највећа језера, Ђурђин, Томазлија и Шатровачка, као и Широка и Мала 
бела бара канализацијом су потпуно ишчезла (Андрејев, 2004).   
 У Потисју такође постоји читав низ језера и бара флувијалног порекла. Њих има две 
врсте: једна су у вези са Тисом, а друга су даље од ње. Прва су умртвљени речни токови и 
стари напуштени меандри, а друга леже у удолинама са непропустљивим дном. У прву 
групу спадају меандри источно од Хоргоша, северно од Мартоноша, северно од Сенте, 
северно од Бечеја, мртваја северно од Чуруга, североисточно од Жабља и Врбица, северно 
од Мошорина. Поред ових ујезерених мртваја насталих вештачким путем, у Потисју има и 
неколико мртваја које су одвојене од главног тока природним процесом. Најзначајније су: 
Џигура, Кенђелуша и Калуђерица. 
 Подунавље је такође богато флувијалним језерима и барама, смештених у плитким 
депресијама, које су некада имале нарочито велико пространство. У топографији остало је 
доста успомена на језерске и барске површине, као што су западно од Вајске, Бођана и 
Плавне: Живица, Лабудњача, Сливак, Провала и др (Андрејев, 2004).   
 Суботичка пешчара, као и онај пространи део у Мађарској, карактеристична је по 
многобројним барама, мочварама и језерима од којих су нека већ давно исушена, а нека су 
се задржала до данашњих дана. На подручју Бачке најкарактеристичније је Келебијско 
језеро, које се простире између Халашког и Мељкутског пута, северозападно од Суботице, 
у једној повећој међудинској депресији. Она је на северозападу ограничена пешчаном 
дином, а на југу лесном оазом. Келебијско језеро спада у слатководна језера са барском 
вегетацијом и доста глиновитим дном. Ниво језера је на 125 метара апсолутне висине, 
дубина му варира од 2 до 5 метара, што зависи од количине воде. Сувишна вода се преко 
Великог рита и суботичких канала слива у Палић. 
  Свакако треба напоменути Палићко, Крваво и Лудашко језеро. Смештена су на 
додирној зони песка и леса, у већим удубљењима, на мање пропустљивим добро 
заглињеним површинама.  
 Палићко језеро је смештено у доста дубокој депресији, источно од Суботице и 
највеће је језеро по површини у Бачкој. Палићко језеро је полумесечастог облика са 
крацима окренутим према северу и према западу. Северни, шири део зове се Велики 
Палић, а западни, ужи Мали Палић. Обала Палића (слика 39) је неразуђена, али је дејство 
таласа доста велико и приметно. То се нарочито види на североисточној обали, где су 
одсеци високи 5 до 6 метара. Ширина језера варира између 350 и 8250 метара.  
 Дно језера је доста уравњено. Дубина је на неким местима 150 до 200 центиметара, а 
негде и већа. На северној обали је дно језера чврсто и песковито, а на неким местима је 
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прекривено блатом, које је лековито. Овај глиновити материјал покрива и остале, 
нарочито дубље делове језерске депресије.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 39- Палићко језеро пред кишу 
 Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 

 
   
 
 
 Лудашко језеро (слика 40) се простире 12 
километара источно од Суботице, а 6 километара 
источно од Палића и нешто јужније од ауто пута 
Суботица - Хоргош. Површина му је у правцу 
север- југ, издужена пуних 7 километара. 
Величина му је зависна од водостаја, пошто 
велики део на северу је поплавна површина.  
 
 
 
 
 
 

        Слика 40- На Лудашком језеру 
          Фото: Љ. Кириџић, јун 2016. год. 
 
 
 
 Лудашко језеро је смештено у једној пространој депресији између пешчаре на северу, 
лесне заравни на западу и лесне терасе на истоку. Ова депресија је према истоку отворена 
врло широком и плитком удолином преко које отиче мала речица Кереш. 
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 На западу од лудашке депресије такође постоји простарана издужена депресија која 
се спаја са палићком депресијом. Лудашко језеро има две притоке и то си: Кереш и речица 
Бега, док је једна отока у ранијим годинама одводила сувишну воду до Кереша у Тису.  

 
 
 

 Крваво језеро (слика 41) је најближе Палићу и 
са овим је везано преко речице Беге. За време лета у 
овом језеру се намноже неке врсте црвених алги, које се 
после исушивања наслажу и као црвена рђа покривају 
дно удубљења. Сувишна вода из овог језера отиче 
преко канала у језеро Лудаш. По величини, Крвавао 
језеро спада у мала, која се већ увелико забарују и 
ишчезавају (Букуров, 1975). 
 
 
 

        Слика 41- Крваво језеро 
    Фото: Љ. Кириџић, јун 2016. год. 
 
 
 
 
 
 На територији Бачке има много 
вештачких језера. Свако село (слика 42) па 
и градско насеље има по неколико оваквих 
депресија које су смештена на различитим 
странама на периферији насеља. Из ових 
копова становништво се снабдевало 
грађевинским материјалом за градњу кућа, за 
насипање плитких и мочварних депресија, за 
насипање пољских путева и др.  
                                                                                       Слика 42- Вештачко језеро у Колуту 
                                                                                        Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год. 
 
 
 Ови „материјални ровови“ како их неки називају обично су малих димензија, коју 
стотину метара у пречнику, малих дубина, до првог пешчаног или глиновитог слоја, који 
није био погодан за експлоатацију. Ретко су ове јаме или „јамуре“ већих дубина. Другу 
групу вештачких језера чине слатинасте депресије, које су услед веома оскудне плодности 
претворене у рибњаке. Највећа језера овакве врсте су код Бача, код Бечеја, код Жабља, 
Српског Милетића, Футога, Колута и др.  
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 Канали (слика 43 и 44) у Бачкој су прво имали саобраћајне и мелиоративне 
функције. Тако се помиње да је Мостонга регулисана у 15. веку због потребе да се 
жупанијски Бач веже за пловни Дунав бољим речним путем. Канал Бездан - Бечеј имао је 
задатак да скрати заобилазни водени пут са Тисом и Дунавом око Бачке. Међу прве 
озбиљне радове ове врсте треба убројати изградњу Великог канала, који спаја Дунав код 
Бездана са Тисом код Бечеја. То је уствари канализована Црна Бара од Сивца до Бачког 
Градишта, где се ова улива у сад већ напуштени и умртвљени меандар Тисе. Копање овог 
канала је почело 1794. године, а завршено је 1801. године. Већ током прве половине 19. 
века улаз у Канал код Моношторсега у Мађарској постао је толико замуљен да су бродови 
могли саобраћати само са смањеном количином терета или се роба морала претоварати у 
мање бродове (Букуров, 1975).   
 Други значајан канал у Бачкој из 19. века јесте Мали канал, који спаја Велики канал 
код Малог Стапара са Дунавом код Новог Сада. Ископан је да би се вршило одводњавање 
сувишних вода из атара Крушчића, Руског Крстура, Савиног Села, Деспотова, Кулпина, 
Бачког Петровца, Руменке и Новог Сада, да би се наводњавало земљиште и да би 
послужио за саобраћај. 

         Слика 43- На каналу у Србобрану                          Слика 44- На каналу у Сомбору 
     Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                         Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
 
 
 Замашни радови који су обављени у другој половини 19. и првој половини 20. века, 
решили су само неке хидрографске и мелиоративне проблеме. Радови су се углавном 
заснивали на повећању нових сетвених површина, да би се приноси са територије Бачке 
још више повећали. Код система одводњавања је такође било проблема. Многи канали  су 
временом стекли споро одводњавање услед смањивања промера, а црпне станице су 
застаревале и због малих димензија постајале веома слабе. Да би се те непожељне 
последице исправиле, одмах после Другог светског, рата приступило се ревизији 
постојећег мелиоративног система и изградња нових одводних и заливних канала на 
територији Бачке. Тај нови посао познат је као хидросистем Дунав – Тиса - Дунав. 
Укупна дужина свих канала у Бачкој, износи 420,8 километара, од којих је 355,4 пловно. 
Ширине канала су веома различите, и крећу се од 18 до 150 метара, док су дубине канала 
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релативно мале и крећу се од 2 до 3 метра. На сектору кроз Бачку каналска мрежа 
прихвата сувишне површинске воде са Телечке и са јужне бачке лесне терасе. Али, 
прихватањем Плазовића, који из Мађарске такође доноси велике количине воде, каналска 
мрежа врши одводњавање и са територије ове суседне земље (Букуров, 1975).  
 Поред Дунава и Тисе нема других већих река које би се могле користити за 
снабдевање становништва бољом и здравијом водом. Ове две реке имају преко целе 
године довољно количине воде, али могу да подмире потребе само прибрежног 
становништва. Становништво унутрашњих насеља, пак може да користи воде или из 
прилично загађених језера, која се већ претварају у мочваре, или из оних аутохтоних 
речица, које лети нису у стању да подмире потребе услед мале количине воде. Отуда је 
становништво унутрашњих предела морало да користи  и тражи воду у питким или 
дубљим изданима.  
 Становништво унутрашњих делова Бачке пре Турака, па и после њих копало је 
обично плиће или дубље јаме у којима се сакупљала изданска вода. Ти копани бунари, 
којих и данас има у свакој сеоској кући, снабдевају се питком изданском водом, која по 
квалитету није задовољавајућа. Ова вода је мало сланаста, мало тврда и са великом 
количином чврстих материја. Неки од ових бунара дају и квалитетнију воду, те се користе 
за потребе читавог сеоског становништва.  
 Плитких сеоских бунара из којих се вода црпи ђермовима било је раније много на 
сеоским пашњацим. Ђермови, поређани у ред по четири или пет у групи, чинили су 
саставни део Бачке.  
 До дубље издани се у прво време није долазило. Али касније када су пронађена 
средства и методе да се копа на веће дубине, појављују се и дубоки артешки бунари. Због 
великих цена овакве бунаре су у прво време копале мало имућније општине, махом 
градови и богата сеоска насеља, а после и други. Пред Први светски рат скоро свако село у 
Бачкој имало је по неколико артешких бунара, ископаних најчешће на раскрсницама 
улица.  
 Како је техника бушења бунара постала све једноставнија и јефтинија, после Другог 
светског рата се већ удружују поједина домаћинства и заједнички буше дубоке бунаре. 
Како је ова акција обухватала скоро целокупно становништво Бачке, сада свако па и 
најсиромашније село покушава да реши питање сеоског водовода. Упоређујући прилике 
од пре сто година са данашњим, постоје велике разлике. У време када се вода добијала  из 
плитких бунара, била је често загађена, нездрава, повремено поплављена површинским 
водама и опасна по околину. Врло често су биле појаве цревних и трбушних обољења као 
и заразе. Данас, међутим, вода из дубоких издани, добивена помоћу хидростатичког 
притиска или висококвалитетних црпки, онемогућава појаву заразних болести и 
безбеднији и угоднији живот (Букуров, 1975). 
 Овакво снабдевање водом је изванредно добро и корисно за бачко становништвоо. 
Међутим, многобројни артешки бунари изазивају крупан проблем који ће се тешко моћи 
решити под условима какви данас владају на територији Бачке. Добро је позната чињеница 
да артешки бунари на територији Бачке поступно пресахњују. Њихов хидростатички 
притисак споро опада и на крају није ни толики да може да избаци воду до површине 
земље. Отуда су многи стари сеоски бунари имали врло високу воду, а сада имају метар, 
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два испод површине земље или још ниже. Када артешки бунар изгуби притисак да се 
самоиницијативно излива, онда људи стављају пумпе. Такви извори називају се 
субартешким изворима. 
 Басени одакле су се овакви бунари снабдевали водом, полако су губили воду док је 
нису потпуно изгубили или бар толико да им је хидростатички притисак сасвим опао. То 
су добро знали и органи бивше аустроугарске власти пре много година и зато нису 
допуштали да се често буше артешки бунари. За сваки нови бунар, морала се тражити 
посебна дозвола од хидроинжињерске службе, општине или среза. Већ у предратној 
Југославији на ово се мало обраћала пажња, а после Другог светског рата изгледа да се 
уопште није мислило на овај проблем. Претеривање у бушењима артешких бунара, које је 
овладало у скоро сваком насељу Бачке, може да буде веома кобно по целокупно 
становништво, јер живот оваквих бунара није дужи од педесет година (Букуров, 1975). 
 Бачка обилује рекама, језерима и каналима и отуда се још од давнина јавила потреба 
за чамџијским занатом који је подразумевао израду чамаца од дрвета, као и превоз 
путника или робе на чамцу. Потреба за риболовом условили су појаву занатлија који се 
баве ручном израдом рибарских мрежа.  
 
 
 ЧАМЏИЈE 
 
 
 Бачка је богата површинским воденим токовима, и отуда се јавила потреба за још 
једним занатом. Чамџије су углавном правили дрвене чамце, за потребе рибарења по мери 
купца. Осим за рибарење чамџије су правили чамце и за сопствене потребе, уживање или 
пренос неког лаког терета са једне на другу обалу. Као најосновнији материјал за израду 
чамаца је дрво, које се набавља дуж већих водених токова у Бачкој или у шумским 
комплексима датог подручја. Квалитет чамаца у највећој мери је зависио од врсте дрвета. 
Најбоље дрво за израду је тврдо дрво, буква, граб, јавор, храст или орах. То су најбоље 
врсте дрвета које се користе за израду чамаца, а и најскупље су, зато се чешће користи 
врба и топола, јесте да је мекше, али је и приступачније. Чамци су се правили у 
различитим величинама и најчешће по поруџбини, а најчешће су то били каналски чамци.  
 Данашњи чамци, праве се углавном од метала и пластике, али је стари дрвени чамац 
знатно стабилнији. Вековним искуством прилагођен је приликама на Дунаву и Тиси, а 
посебно на Дунаву где често дува снажна кошава, којој дрвени чамац најуспешније 
одолева. Вожња и пецање из ове дрвене шајке је право уживање за мераклије које воле 
воду, рибљу чорбу и остала задовољства која пружа приобаље. Најбоље дрво за израду 
дрвених чамаца је црвена врба, а као замена може да послужи и чамовина. Од алатки се 
употребљавају разне тестере, тестерице, ренда, маклице, секирице, чекићи и кесери. 
Прамац, задњина и јегије, које обезбеђују чврстину унутрашњости, представљају костур 
конструкције и израђују се од најтврђег дрвета - обично храста или дуда. После прецизног 
кројења и спајања правих дасака, специјалном методом уз помоћ балвана, ланаца и натега, 
подижу се предњи део и задњина како би барка што лакше јездила водом не губећи 
стабилност (Подаци добијени анкетирањем, 2016).  
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 Како наш саговорник (Ђура Ранг), чувени и једини регистровани чамџија на подручју 
Србије из Бачког Моноштора каже: „најважније је знати који тип чамца се ради, па се 
према томе бира и одговарајуће дрво. Напоменуо сам црвену врбу као најважнији тип 
материјала, управо из разлога због времена зрења - 40 година, да би се квалитетно исекла, 
храст лужњак и тополу, набављам из Србије, а смреку и црни бор из Босне. Савијање 
дасака за израду самог чамца, прати се по распореду годова на самој дрвеној дасци, да не 
би дошло до пуцања даске. Кад се одреди материјал за израду чамца, чела чамца иду од 
храста и ребра и подина. Некада су се чамци шуфовали (састављали) са маховином (са 
храстом или јасеном) и на саставцима се набијала. Премазивали су се са катраном, а преко 
тога слојем рогоза и закивали се са клампицама (енгечи). Заштита чамца се врши са 
катраном, иако је данас забрањен у државама Европске уније“. 
 За мајстора чамџију – Ђуру Ранга (слика 45) из Бачког Моноштора многи су већ 
чули. Од пецароша из земље и иностранства, преко љубитеља природе, до гледаоца 
емисија о старим занатима. До скоро власник једине званичне радионице за израду 
дрвених чамаца у целој Србији може се похвалити да је током свог десетогодишњег рада 
направио преко хиљаду чамаца различитих типова и чињеницом да његови чамци плове 
по рекама, језерима, рукавцима на свим континентима.  
 
 

   Слика 45- Ђура Ранг – мајстор чамџија      Слика 46- Мајстор поставља конструкцију 
              Фото: Љ. Кириџић, јануар 2016. год.                     Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
 
 
 

Стари занат израде чамаца од дрвета је редак, а мајстор из Моноштора их прави 
према наруџбини, различитих димензија и облика. Углавном се праве чамци (слика 46) 
величине 3,5х4х1,5 метара и то су они каналски чамци. Прављење чамаца траје 15 до 20 
дана, а највећи број дана одузима сушење чамца после премазивања катраном. Цена чамца 
зависи од квалитета и величине самог чамца. Као што је раније и напоменуто, мајстор 
чамџија израђује и дрвене бродиће - шајке. Дрвене шајке рађене су по штурим и древним 
нацртима из музејске збирке, уз мноштво накнадног пројектовања од стране мајстора, и 
након четири месеца шајка је била завршена. Наручилац прве шајке је Центар за развој 
Шајкашке поводом прославе 250 година од оснивања Шајкашког батаљона. Шајка (слика 
47) је иначе Аустроугарски  речни бродић велике дужине и мале ширине, те плитког газа, 
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који је покретан помоћу весала и једара, а по потреби и коњске или људске снаге. Обично 
су служиле за борбу, траспорт хране или оружја.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Слика 47- Чувена шајка на Дунаву                    

Фото: Слика преузета из архиве (2013. год.) о техници  израде чамаца 
из Бачког Моноштора 

 
 
 Како каже мајстор: „за израду ове шајке било ми је потребно четири месеца 
ефективног рада, уз повремену помоћ још једног радника.Бродић је био дугачак 12 метара, 
широк 2 метра, а за израду сам користио различиту дрвену грађу. Највише сам утрошио 
храстовине, мало мање црног бора, јасена, дуда и смреке, а све је спојено са више од 6000 
шрафова. Шајка је коначно у августу трактором одвучена до Бездана и на прилазу код 
Велике чарде на Дунаву, спуштена у воду“.  
 На опште одушевљеље присутних, организована је и промотивна вожња, која је била 
право уживање. Након кратког одмора, шајка је кренула за Нови Сад до својих власника.  
 Данас је ручна израда чамаца заступљена у насељима која се налазе поред водених 
површина: у Апатину, Новом Саду и Бачком Моноштору (карта 7). 
 
 
 
 РУЧНО  ПЛЕТЕЊЕ РИБАРСКИХ МРЕЖА 
   
 Један од ретких заната карактеристичан за подручје Бачке, веже се пре свега за 
хидрографске објекте самог подручја. Ручно рађене рибарске мреже и оригиналан прибор 
за ловљење рибе превасходно је био заступљен за потребе риболова. Мрежни конац 
састојао се од природних или вештачких влакана. За израду рибарских мрежа од 
природних влакана, занатлије су користиле памук, манилу, сисал, конопљу или лан, а врло 
ретко у прошлости се користила људска коса и свила. Мајстори су по величини, односно 
врсти рибе која се лови мрежом, израђивали гавунаре, срделаре, гираре, листаре, простице 
и др.  
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 У Бачкој која је далеко од океана и мора, у којој се прехрањује пољопривредним 
производима и сточарством, готово се не зна од које су огромне важности рибе за човечији 
живот. Тешко је веровати да има народа који без риба не би могли опстати, и да има 
држава, које би пропале, када би им риболов пропао. У целој британској краљевини има 
око пола милиона људи који једино живе од риболова, а много их је више који се баве 
превожењем и трговањем, сушењем и сољењем рибе, који плету мреже и граде рибарске 
бродове. Некада су наше слатке воде обиловале силно рибом, а данас је нешто мало 
другачије. У стара времена настањивали су се људи уз воду, јер су ту налазили обиље 
хране. Сви први народи прехрањивали су се ловом. Лов на шумске звери захтевао је много 
окретности и лукавости, док је риболовом човек долазио пуно лаганије и једноставније. 
Удицу би свезао на крај неке гране, или какву вршку или кошару које је представљала 
претечу савремених рибарских мрежа.  
 Некада су наше реке, Дунав и Тиса биле пуне рибе. На појединим местима уз Дунав 
некада је пецало на стотине рибара и сви су били имућни и угледни људи. Наши стари 
рибари приповедали су да је уз обалу Дунава знало бити толико рибе да се рукама могла 

ловити. Трговина са рибом доносила је 
силан новац. Рибе су солили и сушили, 
па су је по свој Аустрији разносили. 
Данас је риболов код нас врло слабо 
развијен, а оно мало рибара што је 
остало баве се овим послом из љубави, 
из хобија (Кишпатић, 1893). 
  Да би се развијао сам вид 
рибарења биле су потребне рибарске 
мреже.  
 
 

Слика 48- Игле за ручно плетење рибарских мрежа 
           Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 
 Како саговорник (Јосип Чудзи) за ручно плетење рибарских мрежа из Бачког 
Моноштора напомиње, за саму израду неопходне су: игле за плетење (слика 48), плочице, 
тј. калупи за мреже и конац. За плетење одређене мреже, постоји одређени број ока (окаца) 
(слика 50). Уколико се плете чуварка за рибу постоји 40 окаца, које се раде на следећи 
начин. 15 окаца иде у дубину (у дужину), а други део се креће са по 10 окаца и иде даље 
по 10 окаца. У вршкама (барске вршке - мрежа која се поставља уз обалу, риба удара у 
крило мреже, улази у вршку и не може да изађе из ње, уколико је рибар не извади напоље) 
(слика 49) има око 13.500 чворова.  
 Поред ових мрежа саговорник прави и сачме (пендалов) - сукња са оловним 
куглицама, различитих величина, мередовце (аласи користе за прихват рибе), мрежице за 
лептире, мрежице за черенац (мрежице за мале рибице), иако могу и веће чије су 
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димензије 2х2 метра, алове (за извачење рибе из рибњака- ситне али јаке са пуно пловака), 
рибарске мреже једнослојне, двослојне и трослојне, као и сенкере (Подаци добијени 
анкетирањем, 2016). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Слика 49- Две вршке, ручно израђене                            Слика 50- Око (окце) на мрежи 
  од стране мајстора Јосипа Чудзија                       Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 
 Саговорник из Бачког Моноштора бави се такорећи ретким занатом - израдом 
рибарских алата и сувенира карактеристичних за живот у Подунављу. Плете мреже и ради 
реплике оригиналног прибора за ловљење риба, сак, сачме, вршку, шајтар и др. Све о 
рибарењу и ручној изради рибарских мрежа научио је од старог рибара из Бачког 
Моноштора, који се тиме бавио, као и израдом рибарских алата. Плести мреже научио је 
као врло млад пре много година. Сада је спојио знање рибара и умећа плетења рибарских 
мрежа како би у склопу свог традицијског заната радио и сувенире. 
 Са овим послом се бави из чисте љубави. Каже, све са циљем да би сачувао од 
пропадања и заборава традиционалне обичаје које су мештани у Подунављу годинама 
чували. Своје сувенире, и мреже продаје код куће, на сајмовима и другим изложбама.  
 Ручно плетење рибарских мрежа данас је могуће везати за насеља која су на, или у 
близини површинских водених токова, као што су Бачки Моноштор, Нови Сад и Купусина 
(карта 7). 
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 ЗЕМЉИШТЕ 
 
  
 Земљиште је површински растресити слој Земљине коре настало као резултат 
заједничког утицаја педогенетских чинилаца: геолошке подлоге, климе, рељефа, органског 
света и времена.  

 Земљиште је тродимензионо тело са препознатљивим границама: на површини- 
горња граница, на дубини - доња граница твз. солум до које је допрла биолошка активност 
и распадање геолошке подлоге и наизад бочна граница, којом се међусобно раздвајају 
поједине земљишне индивидуе различитих својстава.  

 Земљиште је трофазни систем са четири главне копоненте: у чврстој фази - 
минерална и органска метерија, у течној фази - вода и у гасовитој фази - ваздух 
(Миљковић, 1996). 

 По Nejgebaueru (1953), на стварање земљишта на подручју Бачке апсолутан и 
комплексан утицај имала је клима, односно непосредно органски свет. Чернозем је 
створен на навејаном лесу, који је формиран у бореалном сувом и топлом периоду, када је 
постаојала бујна степска вегетација. На подручју Бачке изузетно велики утицај имале су 
квартарне творевине, а са овим и малу улогу терцијарне творевине. Основне квартарне 
творевине чине лес, преталожени лес, песак и рецентни (холоцени) муљ, а творевине 
терцијара чине различит шљунак, песак, глине, лапорци и сл. 
 Вода је изузетно важан педогенетски фактор. Има пресудну улогу у процесу 
стварања земљишта. Висок ниво воде доводи до забаривања и замочварења и тиме утиче 
на физичка и хемијска својства земљишта (Миљковић, 1996). 
 Ред аутоморфних земљишта укључује све творевине, које су настале у условима 
влажења искључиво атмосферским падавинама, при чему је процеђивање воде слободно и 
без дужег задржавања у профилу. У класу неразвијених земљишта, а које припадају 
аутоморфним земљиштима, које се јављају на подручју Бачке спада еолски песак 
(ареносол), која припада неразвијеним или слабо развијеним земљиштима на песковитом 
сустрату, који је подложан премештању под утицајем ветра. Овај тип земљишта назива се 
још и: живи песак, летећи песак, покретни песак или вејавац. Еолски песак се у Бачкој 
јавља на подрчју Бајско-суботичке пешчаре. О пореклу ових пескова постоје различита и 
противречна гледишта: да ли су га донеле као велику плавину панонске реке, пре свега 
Дунав или потиче од језерских наслага, које су дефлацијом разнесене и исталожене на 
данашње локације. Има јасних индикација да се процес навејавања песка обављао 
непрекидно, па и данас траје, иако је песак знатним делом већ укроћен. Отуда се 
првобитни рељефни облици стално развијају у облику дина, издувина и међудинских 
депресија - ветровима из правца северозапад-југоисток. Моћност ових пескова и режим 
њихових подземних вода знатно варирају. Бајско-суботичку пешчару карактерише плитка 
подземна вода (чији просечни ниво износи 3 до 4 метра). Комплекси ових еолских пескова 
послужили су као подога за образовање земљишта различитог степена развијености. 
Везивањем пескова путем пошумљавања, или подизања ветрозаштитних појасева, 
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омогућило би несметан развој земљишта, синтезом органске материје и акумулацијом 
хумуса.  
 У хумусно-акумулативна земљишта спада чернозем као најзаступљенији тип 
земљишта у Бачкој. Чернозем је климатогени тип земљишта, јер клима има одлучујући 
утицај на његово образовање. Наиме, черноземна клима је степска, сува до полусува. За 
њу су карактеристичне хладне и суве зиме, влажна пролећа и сува и топла лета. 
Черноземна зона у Бачкој је влажнија и топлија, јер средње годишње количине падавина 
износе 600 до 650 mm, а средња годишња температура је 10,5ºС. Nejgebauer сматра, да је 
чернозем у Бачкој настао у бореалу (сувом и топлом добу), када су биоклиматски услови 
били више степски, а да су данашњи нешто измењени и одговарају шумо-степи. Природну 
вегетацију на чернозему чине степске траве и шумо степа. У черноземној зони Бачке 
поред степских биљних заједница срећу се и мезофилни ливадски представници тзв. 
ливадске степе. Рељефу, после климе и њоме условљене природне вегетације припада 
посебна улога у образовњу и развоју чернозема. Чернозем је земљиште заравњених терена 
са пратећим мезо и микро рељефом. 
 Као геолошка подлога за образовање највећих површина чернозема, јавља се лес: на 
лесним платоима, надморске висине од 90 до 120 m (Телечка лесна зараван, Тителски 
брег); на лесним терасама надморске висине од 75 до 90 m у Бачкој. Мање површине 
чернозема образоване су на стрмим речним терасама, око 70 m.н.в., на алувијалном 
наносу, језерским седиментима и еолским песковима- на пешчари. Подземне воде се 
налазе на дубинама од 10 до 40 метара и немају никакав утицај на генезу чернозема. Боја 
чернозема је смеђа у сувом и тамносмеђа у влажном стању, док му је структура зрнаста до 
мрвичаста. Садржај хумуса је промењив и креће се од 4 до 6%. Чернозем са својим 
повољним хемијским и физички својствима представља идеал којем тежи сваки корисник 
земљишта. Чернозем обезбеђује високе приносе најважнијих пољопривредних култура.  
 Ред хидроморфних земљишта обухвата све творевине које показују повремено или 
стално прекомерно влажење у целом, или само у горњем, односно у доњем делу профила. 
Прекомерно влажење подразумева стање када су све поре испуњене водом, која се споро 
процеђује или се задржава тј. стагнира. Прекомерно влажење земљишта може настати под 
утицајем једног или више неминерализованих вода: од падавина, допунског влажења 
површинским водама и допунског влажења подземним водама.  
 Хипоглејно земљиште кактеришу догатрајно превлаживање под утицајем подземних 
вода у доњем делу профила што се манифестује оглејавањем. У Бачкој се јавља тип 
мочварно-глејног земљишта (прави глеј), где је ниво подземне воде релативно висок до 
изнад 89 cm уз мало колебање, што ствара анаеробне услове. Овај тип земљишта садржи и 
до 10% хумуса, а у случају формирања тресета удео органске материје прелази и до 30% 
(подтип тресетно-глејно земљиште). На овом типу земљишта с обзиром да је слабо 
проветрено због сталне влажности, расту само врсте које подносе недостатак кисеоника 
(јасен, лужњак, бреза).  
 Полуглејно земљиште или се код нас још и назива као ливадско земљиште, у чијем 
се профилу подземна вода налази на већој дубини, тако да је његов горњи део изван 
утицаја превлаживања, што има за последицу тзв. терестричну (копнену) педогенезу. Ово 
земљиште се може посматрати као прелазно између аутоморфних и хидроморфних 
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творевина. У еколошком погледу, овај тип земљишта спада у доста повољна станишта за 
биљну производњу (Миљковић, 1996).  
 Флувијаним и флувиоглејним земљиштима припадају земљишта која се образују на 
плавној тераси река (полој). У овај тип зељишта убраја се алувијално земљиште 
(флувисол) који је настао таложењем материјала различитог минеролошког и механичког 
састава поплавним водама река. Речни нанос назива се још и алувијални. Алувијална 
земљишта у Бачкој заузимају знатне површине у долинама Дунава и Тисе. Настају дуж 
водотока, у приобалној зони полоја, где поплавне воде сортирају и таложе грубљи, 
песковити материјал. Пошто учесталост и инетензитет поплава варирају, то се мења и 
механички састав наноса. Ако се изузму  шљунковити и песковити облици са једне стране 
и глиновити облик са друге стране, онда флувиосоли иловастог састава поседују повољна 
физичка, водофизичка и хемијска својства. Ако су иловаста алувијана земљишта уз то и 
дубока са подземном водом на дубини од 1 до 2 m, сврставају се у најплоднија земљишта 
чији производни потенцијали још увек нису у потпуности искоришћени.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
        Карта 8- Педолошка карта Бачке 
           Извор: Нејгебауер, В. и др., 1971. год. 

 
  
 
 

Легенда:  
1. ■ чернозем огајњачени, са 
флекама солођа 
2. ■ чернозем солончакасти или 
солоњоцасти 
3. ■ чернозем са знацима ранијег 
забаривања 
4. ■ чернозем са знацима 
оглејавања у лесу 
5. ■ чернозем на песку 
6. ■ чернозем на алувијалним 
наносим 
7. ■ чернозем карбонатни 
8. ■ чернозем еродирани 
9. ■ чернозем безкарбонатни 
10. ■ тресетно земљиште 
11. ■ солођ 
12. ■ солончак 
13. ■ солоњец, местимично 
солончакасти 
14. ■ смоница на терцијарним 
глинама 
15. ■  смеђа степска земљишта 
16. ■ ритска смоница 
17. ■ рендзине 
18. ■ псеудоглеј 
19. ■ мочварно глејно земљиште 
20. ■ ливадска црница карбонатна 
21. ■ ливадска црница 
бескарбонатна и местимично 
огајњачена 
22. ■ алувијално шљунковито, 
песковито земљиште ■ 
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 Флувијално ливадско земљиште је везано за појам ливадског педогенетског 
процеса и учешће ливадске вегетације у образовању предметног типа земљишта. 
Хумофлувиосол простире се у средишњој зони у долинама великих река Бачке. 
Хумофлувиосол настаје као прва фаза у даљем развоју рецентних алувијаних наноса, 
претежно иловастог и глиновитог састава. Садржај органске материје варира од 2 до 5% и 
то у облику благог хумуса. Не јаваља се у великим комплексима, него се смењује са 
другим хидроморфним земљиштима.  
 Ритске црнице заузимају знатне површине притерасних зона у долинама река Бачке. 
Ритске црнице заузимају најниже терене у речним долинама са израженим микрорељефом 
у којем се манифестује колебање нивоа подземне воде у вези са променом водостаја у 
датој реци. Хумусни хоризонт је моћан од 50 до 70 cm, тамносиве до црне боје, 
ситногрудвасте структуре. Садржај хумуса може да варира од 3 до 6%. Због претежно 
глиновитог састава, ритске црнице се карактеришу лошим водноваздушним односима. 
Наиме, у влажнијем делу године, њихове поре су засићене водом, а лети у најсувљем 
периоду долази до исушивања, при чему се земљишна маса скупља те настају вертикалне 
пукотине. Стога се ритске црнице сматрају потенцијално плодним стаништима. 
 Тресетна земљишта у коју спада барски (ниски) тресет, везан је за рељефне 
депресије и барску вегетацију (трска, рогоз, шаш). У депресијама различитог порекла вода 
трајно стагнира, органски остаци се врло споро разлажу, па се стога нагомилавају. Тресет 
се такође може користити екстензивно (сечом трске, рогоза, врбе) и интензивно (као 
органско ђубриво и непосредно за повртарску културу-ако је трестни слој плитак). 
 Халоморфна земљишта представљају слани тип земљишта. Сем изразитих слатина 
на просторима Бачке заступљена су и слатинаста земљишта. Под називом халоморфна 
земљишта подразумевају се творевине у чијој генези и развоју доминантну улогу имају 
водорастворне натријумове соли и апсорбовани позитивни натријумови јони. Халоморфна 
земљишта карактерише допунско влажење, претежно подземним водама, као што је то 
случај и са хидроморфним земљиштима. Међутим, за разлику од ових, подземне воде 
халоморфних творевина су минерализовне тј. садрже нешто више од 0,5 g Na соли у 1 l 
воде. Миграција - успон соли из подземних вода и њихово нагомилавање у земљишту 
условљени су појачаним испаравањем воде у сувој: степској, полупустињској и 
пустињској клими. Вода из површинских слојева испари, а заостају соли, које се 
нагомилавају, таложе и кристалишу (Миљковић, 1996).  
 Међу заслањеним земљиштима, најраспростањенији у Бачкој (25.000 ha) јесу 
солончаци. Јављају се у аридним и семиаридним областима, где је интензивно 
испаравање (посебно у летњем периоду), које омогућује акумулацију соли у земљишту. У 
таквим климатским условима по правилу испаравање има превагу над падавинама. 
Непосредан извор водорастворних соли су минерализоване подземне воде које се 
капиларно подижу и нагомилавају у горњем слоју земљишта или на самој површии те 
условљавају појаву солончака. Процес хумификације у овим земљиштима није изражен 
због два разлога: халофитна вегетација производи мању количину органске масе и што се 
хумусне материје у алкалној средини растварају и подлежу испирању. Висока 
концентрација соли делује токсично на већину биљака. Често великом салинитету не 
одолевају ни отпорне врсте, јер се и оне спрже на летњим врућинама. Без темељних 
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мелиорација које су обимне, разновсне и скупе солончаци се не могу интензивно 
користити.  
 Од алкализованих земљишта треба издвојити солоњец, који представља 
најраспрострањенији тип слатина у Бачкој са умањеном количином соли. Солоњец настаје 
у релативно измењеним, локално влажнијим условима од солончака. Код њих су подземне 
воде нешто дубље (150-300 cm) и мање минерализоване. Типични солоњеци су слабо 
заслањени, јер садрже минималне количине соли (0,03-0,09%), док им количина хумуса у 
површинском слоју варира од 2 до 7% у зависности од садржаја и од састава соли, које га 
чине растворљивим. Мања концентрација соли у површинском слоју омогућује обрастања 
солоњеца разносврснијом и богатијом травном вегетацијом, па се користе као слаби 
пашњаци. Могу се користити и за узгој камилице високог квалитета и за изградњу 
рибњака уколико су природне депресије за ту намену погодне. У целини то су земљишта 
ниске продуктивности.  
 Солођ заузима најмање пространство (у јужној Бачкој) у односу на солончак и 
солоњец. Појава солођа везана је за локалне услове појачаног површинског влажења и 
извесне природне вертикалне дренираности земљишта као и за ниже залегање нивоа 
подзених вода на дубини 230, 280 и до 400 cm. Овакав режим подземних вода условио је 
интензивно испирање не само лако већ и теже растворљивих соли на већу дубину. Ови 
природни услови, који се јављају у депресијама, по рубу старе речне или лесне терасе у 
јужној Бачкој погодују продуженом испирању соли и колоидних честица на већу дубину. 
Садржај хумуса у солођима је мали и износи од 1,5 до 2,5%.  
 Сем изразитих слатина, знатне површине у Бачкој заузимају и слатинаста 
земљишта. У оквиру група слатинастих земљишта, издваја се неколико под типова: 
солончкаста (заслањена), солончакасто-солоњецаста (заслањена-алкализована), 
солоњечаста (алкализована) и осолођена (раслањена и деалкализована) земљишта. Такође 
треба напоменути и субаквална (субхидрична) земљишта која се образују на дну водених 
басена (језера, бара и канала), као и измењена или настала под утицајем људске 
активности (антропизације) (Миљковић, 1996).  
 
 
 ДУНЂЕРСКИ ЗАНАТ 
 
 
 Познато је да су људи од памтивека при грађењу својих домова првенствено 
користили локалне материјале, то јест оне који су се налази у непосредној близини места 
градње. Тако, је у каменитим приморским или планинским крајевима основни материјал 
камен, у шумовитим пределима то је дрво, а у низијама, великим равницама где камена 
нема, а оскудева се и у дрвету, основни грађевински материјал је земља- иловача. 
 Куће у Бачкој, нарочито сеоске, увек су се градиле од непечене земље- жућкасте 
иловаче и то у највећем броју случајева са зидовима од набоја (земље набијене између две 
даске као калуп) и черпића, тј. непечене опеке.  

Циглари су своје производе израђивали сезонски у погонима ван насељених места, 
док је њихова роба углавном била тражена у градовима. Печалбари су, не само на 
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подручју Бачке, него и широм Србије одлазили у периоду од априла до октобра, кад је 
најпогодније време за израду пољске цигле, на подручја где се може наћи квалитетна 
иловача, а ње је изузетно било, како на подручју централне Србије, тако и на подручју 
Бачке.  

Градња кућа набијача, кућа од чепића као и молерски занат, је занимање које 
подразумева грубо и фино уређивање и изградњу зидова, поправке, уређење, украшавање 
зидова и сличних радова који су били део делатности старих дунђера, јер су они у 
прошлости обављали све послове око градње кућа. 

За ове радове (изградњу кућа од набоја) користило се обично блато, али и смеса 
блата и сламе, трске или плеве, којима обилује подручје Бачке (посебно биљни покривач 
уз каналске обале који се користио приликом градње). То је некада, а и сад била посебна 
занатска уметност од које њени мајстори живе и није им то узгредно занимање, поред 
пољопривреде, као што је то случај са сеоским градитељима. Сеоском архитектуром, која 
је једноставнијег облика, диференцирана по етничким групама, баве се сами сељаци. На 
основу изнетог може се закључити да су се мајстори који се баве градњом кућа набијача, 
кућа од черпића, молерским занатима, углавном били везани за руралне средине (мање, 
али присутно и у граду) и на подручјима која су била везана за одређену врсту материјала 
која је била потребна за изградњу, а Бачка управо обилује њиме (Гиндер, 1996). 

На основу карте 4, врло лепо може се уочити да се географски распоред кућа од 
набоја, черпића, као и типови станова и помоћних просторија ископаних у лесу вежу 
првенствено за подручје Суботичке пешчаре, Телечке лесне заравни, као и Тителског 
брега. То су области у којима се среће материјал (блато, лес, иловача, песак), који се 
користе за израду напоменутих објеката, као и дуж канала чије су обале богате трском, 
која се користила приликом градње кућа од набоја. 
 Куће у Бачкој, нарочито сеоске, увек су се градиле од непечене земље - жућкасте 
иловаче или „шарене земље“2 и то у највећем броју случајева са зидовима од набоја 
(земље набијене између две даске као калуп) и черпића, тј. непечене опеке.  
 Непечена земља је прастари грађевински материјал, један од првих којим су се људи 
користили (Асирија, Вавилон, Египат). И такав се користи и данас - у веку атомске 
енергије и путовања у Космос.  
 Слободно се може тврдити да су сва села у Бачкој, као и велики број стамбених 
објеката у варошима и варошицама изграђена од непечене земље у виду зидова од набоја, 
а и черпића. Черпић се више користио у изградњи варошких кућа. Велика 
распрострањеност кућа од набоја је сасвим разумљива пошто је овде земља такорећи 
једини локални грађевински материјал, а при томе и најјефтинији. Бачка је богата 
иловачом и има је свуда. Сваки градитељ налазио је потребан материјал за грађење на 

                                                2 назив шарена земља вероватно потиче од тога, што се земља за грађење узима одмах са површине, само се уклони 
коров и танак слој хумуса, па се вади и копа до дубине од 2 метра па и преко тога. Састав земље од површине па до 
дубине од преко 2 метра се мења, па тиме и боја. У горњим слојевима земља је сиво - црне боје, па се постепено мења да 
би се на крају наишло на жуту или плавичасту иловачу. Током градње у зиду, материјал са разних дубина се измеша, па 
готов зид има више нијанси - „шарен је“. 
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свом имању, отварајући одмах поред куће мајдане „жуте“ или „шарене“ земље, како је 
народ назива – иловаче. 
 Поред већ споменуте земље – иловаче, други основни материјал за изградњу набијача 
је дрво. Таванска и кровна конструкција ради се од дрвета и то обично од обле грађе која 
се само притеже на потребним местима. Дрвета у Бачкој нема много, зато се користи само 
на оним местима где је то неопходно (Гиндер, 1996). 
 Резана грађа се користи за столарију. Прозори и врата су малих димензија и 
једноставне израде, скоро увек једноструки. Дрвена грађа која се користи је већином 
чамовина или боровина, која је овде доспела воденим путевима Дунава и Тисе.  
 Трећи основни материјал је трска. Бачка има доста водених површина, а пре сто и 
више година, када реке још нису биле регулисане, плавиле су велике просторе које су 
представљале огромне баруштине где је барске трске увек било у изобиљу.  
 Зато се трска (слика 51) обилато користила још и почетком 20-тог века. Трска је тада 
била једини материјал за покривање кућа, али такође и као превеција од глодара. Поред 

ових основних 
материјала, користила 
се још и слама и плева, 
чиме такође обилује 
овај крај, затим пруће, 
креч, животињска крв и 
животињска балега, пре 
свега од говеда, која се 
додаје блатном лепу.  
 
 
 
 
 
 
 

Слика 51- Трска за покривање кућа (кровова) у Бачком Моноштору 
                              Фото: Љ. Кириџић, јануар 2016. год. 
 
 
 
 Сав материјал налазио се на лицу места, изузев дрвета, али се често и дрвена грађа 
узимала на лицу места: багрем, топола, врба (Гиндер, 1996).  
 Земљани материјал који се у народу користи за израду зидова од набоја, општим 
именом се назива глина. Глина је материјал састављен од врло ситних честица (пречника 
испод 0,02 mm) разних минерала као што су каолин, лискун, талк, кварц и др. Глине могу 
бити различитих боја од беличастих до сивкастих. Најчешће су разним примесама обојене 
у црвенкасте тонове (оксид гвожђа), разне нијансе жуте боје (хидроксид гвожђа), сиво до 
плавкастог (угљене, битуменске материје). 
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 Тачније дефинисано као што је раније и напоменуто - земљани материјал који се 
користи за зидове од набоја је најчешће иловача. Иловача (слика 52) је глина са знатним 
процентом песка, пешчаног брашна и хидроксида гвожђа. Најчешће је црвенкасте, 
жућкасте или мрке боје. Састав и квалитет иловаче је веома променљив, чак и у оквиру 
једног истог налазишта. Иловача лако упија воду, и то може апсорбовати велике количине, 
чак и до 80% своје запремине. Због тога што иловача упија воду (као и глина), јавља се 
бубрење, односно ширење и скупљање код сушења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 52- Иловача за прављење черпића 
 Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 
 Ниједна кућа од набоја није подизана без грађевинске дозволе и архитектонске 
документације, што је домаћин унапред морао прибавити. Домаћин би придошлим 
радницима показао на плац, башту, на место где мисли да му се набија кућа. Радници су 
прво чистили грађевински део простора од корова, траве, корења, потом би почели да 
копају темеље, спуштајући се до здраве земље, што значи да су темљи били дубоки и од 60 
до 100 центиметара. Прокопавањем темеља завршава се важнији део посла. У 
међувремену би радници „у врху баште“ или „на крају плаца“ почели ископавати земљу за 
набој. Земља је колицима дотуривана до темеља и у њему је маљевима добро набијана 
(Бељански, 1992). 
 Није било препоручљиво да се домаћини у кућу од набоја одмах уселе, требало је 
мало сачекати да се она смири и осуши. Обично су куће од набоја градили сиромашнији 
домаћини. У њима није било паркета, под је мазан жутом земљом, па одатле и назив за 
сиротињу да је неко растао на „жутој земљи“. Градња куће од набоја није била сталан 
посао. Надничари су у рано пролеће копали кукуруз, махом туђи, потом се ишло у 
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„набијање кућа“. То су били радници сиромашних породица са много деце, који су 
привређивали, да бар буде хлеба и кромпира. Мајстори који су правили куће од набоја 
називали су се маори. Ако се погледа у лексикологији постоји један мали траг од маор - 
глаголски облик - маорисати, што означава онај који ради са земљом. Зид подигнут од 
набијања, трајао је годинама, деценијама, чак и преко столећа.  
 Иловача која се узима из непосредне близине, као што је и описано је обично више 
или мање масна и због тога се редовно на зидовима јављају пукотине. О томе се баш и не 
води рачуна. Једино о чему се строго води рачуна је влажност. Иловача је подесна за 
уграђивање једино ако је природно влажна. Сматра се да се у пролеће, у априлу и мају, 
може наћи иловача природне влажности, чак и у горњим слојевима тла. Међутим у 
каснијим месецима материјал нема довољно влаге. Како би се земљани материјал ипак 
оспособио за уграђивање, прибегава се влажењу. Ово се изводи на тај начин што се на 
месту одакле се жели вадити иловача, ископају корита, плитки базени, дубине „једног 
ашова“, тј. око 20 cm. Величине корита су следеће: ширина 1,20 или 2,40 m, а дужина око 
3,5 m. Током два до три дана у ова корита се сипа вода (400 до 500 литара обично на једно 
корито) и на тај начин повећава се количина влаге у материјалу. 

 Черпић се израђује на лицу 
места од истог материјала који се 
користи и за зидове од набоја. 
Иловача се уситни и помеша са 
сецканом сламом или плевом. 
Додавањем овог материјала масна 
иловча, постаје поснија. Када је 
иловача добро измешана  са 
корекционим материјалом, додаје се 
вода у количини да се добије 
пластична иловача (Гиндер, 1996). 
 
 

           Слика 53-  Калупи за прављење черпић 
              Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год.              
 
 
 
 Маса се обично припрема дан раније па се тек следећег дана приступа изради 
черпића. Редовно се израђује ручно, помоћу дрвеног калупа (слика 53), и то директно на 
земљу, где и остаје док се не осуши. Након неколико дана черпићи се усправе „на кант“ са 
шупљинама ради боље вентилације. Када су се черпићи довољно осушили, склањају се на 
сигурније место заштићено од кише (слика 54). Димензија черпића може бити различита, а 
чести су следећи формати: 6,5х12х25 cm или 7,5х15х30 или 12х16х32 cm.  
 Радови започињу обележавањем објекта. Објекат се обележава на угловима са по 
једним кочићем. Правац средњих зидова се такође обележи само са по једним кочићем и 
то било с леве или десне стране зида. Између кочића се сасвим ниско при терену затегне 
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жица или канап или се положе даске (талпе) па се тако обележе спољне стране зидова, 
односно темеља. Унутрашња страна, односно друга страна код средњих зидова темеља се 
често уопште не обележава, већ се при копању само води рачуна о ширини рова. Када се 
уклони коров и остало растиње као што је и напоменуто и раније, приступа се копању 
ровова за темеље. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 54- Мајсторица слаже черпић (сирову циглу) у просторију, заштићену од кише 
Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 

 
 Копају се ровови ширине 50 cm и дубине од 50 до 80 cm, како где. По завршеном 
копању, дно рова се набија четвртастим дрвеним набијачама (слика 55). Када су ровови 
овако завршени и припремљени, припрема се израда темеља и темељних зидова.  
 Темељи се раде од земљаних материјала добијеног при копању ровова, другим 
речима ископана земља се поново враћа у ров али се сада добро набија и то тако што се по 
ивицама, с обе стране набијање врши дрвеним или металним набијачама, чија је глава 
спљоштена у виду великог широког клина. По средини темеља земља се набија 
четвртастим дрвеним набијачама. Када се сва ископана земља врати у ров и добро набије, 
обично недостаје још иловаче за слој дебљине 10 до 20 cm. Када се и тај слој заврши 
прелази се на извођење зидова од набоја изнад нивоа терена. Код израде темеља од набоја 
обично један до два човека убацују земљу у ров, а сви остали раде на набијању и то два 
радника иду напред и набијају странице, а остали за њим средњи појас темеља (Гиндер, 
1996).   
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 Када су темељи и темељни зидови до нивоа терена завршени- набијени, приступа се 
постављању калупа за извођење зидова изнад терена. Тачно на угловима објекта 
постављају се угаоне вођице, строго водећи рачуна да оне стоје потпуно вертикално. 
Вођице су уствари дрвене греде, редовно од резане грађе, пресека 15х15 cm, а дужине 4 до 
6 метара, а могу бити и дуже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
Слика 56- Набијање кућа почетком прошлог века 

       Фото: Фотографија преузета из архиве на Рокином   
                салашу, Лудошко језеро (1918. год.)                                                     
           
 

           Слика 55- Дрвени алат за  
                     набијање кућа 
   Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
 
 
 
    Вођица се укопава довољно дубоко у земљу, а земља око ње се добро набије како би 
стојала чврсто и сигурно. Када су вођице на свим зидовима уграђене, између њих се 
затеже жица. Ова жица сада означава спољашњу ивицу куће. Тачно према затегнутој жици 
постављају се од угла до угла усправљене талпе, а да се оне не би претуриле подупиру се 
привремено опекама или черпићем. Ове талпе сада чине спољашњу страну „калупа“. Када 
је калуп од талпи постављен за приближно половину објекта, не раде се сви зидови 
одједном, приступа се постављању осталих вођица, али само на делу где су талпе- калупи 
већ постављени. Када су на делу где ће се изводити зид, све вођице постављене, врши се 
дотеривање правца талпи према затегнутој жици, и то се врши помоћу дрвених клинова 
који се утискују између вођице и талпе. Уколико се подножје куће са спољне стране жели 
ојачати опеком, тада се прво зида зид од опеке са дебљином од 1/2 опеке, „у суво“, 
односно између редова опеке сипа се фина, скоро сува, растресита иловача како би опеке 
боље лежале.  
 За једну кућу нормалне и уобичајене величине потребно је осам људи. Нарочито је 
важно код извођења зидова од набоја да се одреди када је иловача довољно набијена. По 
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једнима зид је довољно набијен када се кроз њега не може пробости барска трска, други 
уместо трске препоручују гвоздени клин. Неки тврде да је довољно набијено када 
површина постане „слатинаста“ односно када добије сјај (слика 56). 
 Отвори у зидовима од набоја се израђују накнадно. Приликом извођења зидова о 
отворима се води рачуна само утолико што се на одређеним местима уграде прозорци и 
врата. Иначе сви зидови се изводе пуно, без иједног отвора, само се по уграђеним 
надвојима могу одредити места будућих отвора. Прозорци и врата од обле или резане 
дрвене грађе се уграђују истовремено са извођењем зидова једноставним полагањем греда 
на већ набијену зидну површину и убацивањем испуне простора између две греде које 

чине надвој. 
 Након што су сви зидови 
изведени приступа се просецању 
троугластих отвора где ће бити 
отвори за прозоре и врата. Ови 
троугласти отвори се просецају 
приближно по средини оног дела 
где ће бити будући отвор. 
Димензије ових троугластих 
отвора нису увек исте; 
орјентационо то је равнострани 
или чешће равнокраки троугао са 
основицом 40 до 80 cm, а 
висином 60 до 100 cm, а тамо где 
долазе врата и више. Ови 
троугласти отвори имају двојну 
функцију. Један им је да се након  
намештања таванице могу 
вентилирати и брже сушити, а 
друга да се касније, када се 
зидови тек мало просуше лакше 
могу просецати отвори за 
прозоре и врата (Гиндер, 1996). 
 

Слика 57- Испред реконструисане куће набијаче у Мошорину 
                       Фото: М.  Бодловић, март 2016. год. 
 
 
  Зидови од набоја малтеришу се, односно лепе, блатним лепом од иловаче. Леп се 
справља од иловаче и сецкане сламе и плеве. Иловача мора бити ситнозрна и растресита. 
Потребна количина за једно мешање разастре се на земљани плато, па се преко ње набаца 
слој сецкане сламе и плеве. Лопатама се иловача добро измеша са сламом па се формира 
гомила у виду зарубљене купе са удубљењем у средини. У ово удубљење се сипа вода. 
Када иловача упије воду по потреби се додаје још. Када ја маса већ довољно наквашена 
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добро се измеша. Након мешања, ако је потребно поново се додаје вода док се не добије 
јака пластична маса. Леп се обично припрема предходног дана, уочи употребе, како би се 
све грудвице у иловачи расквасиле. Пре лепљења зидови од набоја се морају орапавити и 
добро очистити од прашине (слика  57, 58 и 59). 
 

      Слика 58- Кућа од набоја у Бачком                    Слика 59- Лепо очувана кућа од набоја 
                              Моноштору                                                из 1929. године у Телечкој 
      Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год.                      Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
 
 
 

  
 Таванска и кровна конструкција 
пошто су повезани редовно се изводе 
истовремено. Преко завршених 
зидова од набоја прво се полажу 
подложне греде или дебеле даске- 
талпе. Преко талпи се ређају греде 
тавањаче на одређеном размаку. 
Када су оне постављене следи израда 
кровне конструкције.  
 
 
 

              Слика 60- Кућа од набоја у Криваји       
                  Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
 
 
 Сама плафонска конструкција изводи  се преко греда тавањача и ради се тек када је 
објекат већ прекривен, како би од кише био заштићен. Одоздо преко летви и између њих 
набацује се блатни леп, први слој, а затим долази завршни. Када се изводи плафонска 
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конструкција помоћу ваљака од иловаче такозваних „викли“ или „коленика“ морају се 
предходно израдити „префабриковати“. Ови елементи се раде од летава, сламе и блатног 
лепа. Прво се припреми место за израду. Ту је пре свега платформа, која може бити 
израђена на земљи, ако постоји погодно место (слика 60 и 61). 
 Преко радне површине се разастре слој сламе, преко овог слоја наноси се блатни леп 
који се равномерно развуче преко разастрте сламе. Слама се тако разастире да сламке леже 
међусобно паралелно, а управо на дужу страну радне платформе, односно осовине летве. 
Летва се полаже преко сламе, па се намотава слама заједно са лепом. Када је намотавање 
завршено добија се ваљак од сламе и лепа. Овако добијени елеменат се још неколико пута 
обрне око своје осовине да би се што боље уобличио. На овакав начин израђена „викла“ се 
преноси на место одређено за сушење. Ваљци се суше на сунцу али се пази да се превише 
не исуше. Када су елементи довољно суви, простор између тавањача испуњава се овим 
ваљцима на примитиван начин. Преко овако добијене конструкције наноси се слој блатног 
лепа, па се формира под у тавану. Са доње стране плафон се лепи блатом у два слоја, 
директно преко ваљака - „викли“. И у овом случају тавањаче су редовно видне са доње 
стране (Гиндер, 1996).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Слика 61- Кућа од набоја на                  Слика 62- Оронула кућа набијача у Чонопљи 
    Лудошком  језеру прекривена трском                    Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год.                 
       Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
 
 
 Као најчешће примењивани покривач употребаљава се жљебни цреп (слика 62). Ипак 
ређе наилази се и данас на извођење покривача од трске и сламе. За покривање трском 
летвисање крова изводи се са међусобним размаком летава од 40 до 60 cm. Размак се не 
мора изводити с посебном тачношћу, пошто то није од значаја за овај покривач. Такође ни 
летве не морају бити од резане грађе. Трска којом ће се изводити покривање везује се у 
снопове пречника 25 cm, односно обима 85 cm. Пре почетка покривања између задња два 
реда летава на стрехи завуку се на међусобном растојању од око 50 cm обли штапови 
дужине око 1 метар. Преко доњег краја ових штапова положи се обла чамова греда, 
пречника око 15 cm, а да не би склизнула и пала, везује се ужетом за задњи ред летви на 
сваких 80 до 100 cm. Ова обла греда хоризонтално постављена, служи да прихвати доњи 
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крај трске. Тако се постиже и добијање равне ивице покривача на стрехи. Трска везана у 
снопове, полаже се сноп до снопа и доњим крајем ослања се на помоћу чамову облицу. 
Када је трска поређана по целој дужини, пресеку се жице којом је везана у снопове и 
растресе. Даље са на око 1 m од доњег краја покривача трска везује за летве на сваких 30 
до 35 cm жицом и притеже се са паром прућа пречника 2 до 3 cm, који се полаже 
хоризонтално преко трске. 
  Преко овог првог слоја код стрехе полаже се још један слој трске на исти начин као 
што је описан и први слој. Са подбијањем трске почиње се већ код прва два слоја. 
Подбијање се врши дрвеном алатком „подбијачом“ са степенастом главом.  
 Када је трска у првом реду покривача коначно распоређена и подбијена приступа се 
постављању следеће облице преко крова, односно већ постављеног покривача и наставља 
се са извођењем на исти начин како је описано за први ред, тј. ређа се трска везана у 
снопове. Кровни покривач од трске не може изводити било ко, већ за то постоје посебни 
сеоски мајстори. Наиме, квалитет и трајност покривача умногоме зависе од стручног 
извођења. 
 На основу карте 9, лепо се уочава да се мајстори - дунђери, градитељи кућа од набоја 
још увек могу срести у појединим насељима у Бачкој и то: Мале Пијаце, Палић, Суботица, 
Мала Босна, Бајмок, Станишић, Бачки Брег, Бездан, Бачки Моноштор, Сомбор, Светозар 
Милетић, Чонопља, Телечка, Бачка Топола, Мали Иђош, Дорослово, Апатин, Богојево, 
Србобран, Бачки Петровац, Будисава, Мошорин и Тител. Циглари, односно црепари, још 
увек су присутни на просторима где и данас раде циглане - Чонопља и Кљајићево.   
 
                                                                                            ЧЕРПИЋАРИ 
 
 
 Черпићар, звали су их још и цигљарима, што је погрешан назив! Ћерпићари нису 
правили цигле. Одговор лежи у начину и технологији градње у ранијим временима. 
Житељ Бачке, сељак, паор, сиромах, рађањем је био упућен на земљу. На њој се рађао, од 
ње је живео, са њом разговарао, тетошио је и туговао. Сасвим је природно што је од ње 
правио материјал за своје склониште од јаке мећаве, кише и ветра. Земља, умешана сивом 
или жутом глином, уз додатак плеве, затим гажена голим табанима, могла је бити 
стављена у – набој или моделована у – черпић (Путић, 1992). 
 Пред крај 19. века најјача грана Бачке привреде било је цигларство. У златно доба 
цигларског заната у првој декади 20. века на територији Бачке био је велики број циглана, 
у којим је радило 500 до 600 радника. Годишње је по једној циглани било произведено 40 
до 60 милиона цигала. Намеће се питање шта је био узрок тако наглом развоју цигларског 
заната у овом периоду. Ту су одлучујућа три основна економско-географска фактора: 
одговарајући квалитет земљишта као сировине, близина врбових шума, као извор горива и 
близина Дунава као јефтиног транспортног пута. Зашто баш цигларски занат? Он је 
накнадна творевина, која проистиче из процеса производње ћерпића (слика 63). Зими је 
иловача ископана и превезена на неки велики централни плато и ту од стране „стручњака“ 
сортирана по квалитетном саставу и груписана у веће гомиле, да би добро промрзла. 
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Ископавањем су настале јаме дубине 5 до 6 метара, које су се касније пуњене 
атмосферском водом и служиле деци за купање, топљење кудеље и као јаруге за гуске и 
патке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Слика 63- Озидана блатом, пећ у којој се пече черпић 
Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 

 Под руководством главног мајстора припремана је мешавина глине, ситног песка  
воде у тачно утврђеним размерама. Мешање је обављено у великим округлим отвореним 
бубњевима (кацама) који су кретани коњском вучом. Одавде је готова маса ручним 
колицима превезена на дугачке радне столове. Они су били од обичних дебелих дасака на 
ногицама укопаним у тло. На столовима су радници, па чак и раднице у дугачким 
редовима, једни поред других шаком пунили и песницама гњечили масу „блата“ у 
правоугаоне дрвене калупе облика зидне опеке (Путић, 1992). 
 

    Слика 64- Кућа од черпића у Хајдукову      Слика 65- Кућа од черпића у Малим Пијацама                                                                   
        Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год.                      Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
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 Вишак су скидали превлачењем лаке дашчице преко оквира калупа. Потом је маса 
превртањем калупа истрешена на очишћену равну површину земље. Ту се гомила великих 
сирових цигала сушила на сунцу. Сушење је настављено на усправним наткривеним 
регалима - рафовима од летава на којима су цигле наслагане у водоравним редовима. На 
изградњи кућа од черпића и производњи истога, радиле су и жене и мушкарци. Мушкарци 
су радили на ископавању глине, њеном преношењу, док је већина жена радила на пуњењу 
калупа глином, а ту су им помагала и деца од своје 8 до 10 године.  
 До наглог опадања производње и прављења черпића дошло је после Првог светског 
рата. Развој те кризе допринео је технолошки развој струке: механизација производње, 
напредак цивилизације, културе и образовања, па су се радници - „черпићари, све више 
определили за занимања у занатству и индустрији, и бежали из својих дотрајалих набијени 
и од черпића изграђених кућица (Фертнер, 1992).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 9- Географски распоред дунђера, черпићара, типови станова ископани  у 
лесу и циглари (црепари) 

                            Извор: Стојановић, Т., 2016. (према моделу Бугарски, И., 2000.) 
 

Легенда: 
 ● Кућа од набоја 
     -дунђери,        
     градитељи 
 ● Кућа од  черпића 
     - черпићари, 
      градитељи 
 ● Типови станова 
    ископани у 
    лесу  
 
● Циглари- 
    црепари 
 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

120

 Мајстори, черпићари, градитељи кућа од черпића и данас се срећу у насељима Бачке: 
Хајдуково, Чонопља, Кљајићево, Мошорин и Будисава (карта 9). 
 Куће од черпића (слика 64 и 65) правиле су се на сличан начин као куће набијаче. 
Черпић или непечена цигла, како је раније и напоменут процес саме његове производње, 
текао је на следећи начин. Мешана је слама - „плетера“ или плетењем прућа, а черпић се 
ређао један на други, којим се после облепљивао земљом и од набоја који је постављан у 
слојевима дебелим 20 до 30 cm. Између сваког тог слоја, као нека врста арматуре стављана 
је трска или су коришћење суве, „здраве“ око „прста“ танке гранчице шљиве, поготово у 
ћошковима, што је била специфичност за подручје Бачке. Код кућа грађених од черпића, 
плева се мање више није користила, већ је она била један од неизбежних састојака смеше 
за „малтерисање“ (отуд присуство „сламе“ када се мало загребе по зидовима). Сваке 
године куће од черпића, морале су се кречити, то је био вид одржавања, да се не би 
излизале, као што су се и подови, грађени од блата морали подмазивати (и то најчешће или 
пчелињим воском или ланеним уљем) (Марјановић, 2010). 
 У архитектонском и еколошком смислу сматрају се и кућама од набоја и кућама од 
черпића најздравијим људским стаништима, а у погледу статике, изузетно стабилним 
објектима у трусним ситуацијама.  
  
 
  ГРНЧАРСТВО 
 
 
 Грнчарски занат био је развијен на подручју налазишта глине. С обзиром да на 
територији Бачке постоје подручја прекривена квалитетном глином, овај занат своје 
порекло води из најстаријег доба, а био је развијен још у средњем веку. Мајстори су 
израђивали широк спектар производа за потребе домаћинства, а пре свега разно посуђе: 
ћупови, шерпе, саксије, појилице за пернате животиње, капке за казане и сл.  
 У оквиру првобитне поделе рада израда посуда од печене земље припадала је 
женама. Временом је израда грнчарских предмета постала занатска делатност, па израду 
преузимају мушкарци, а што се одржало и до данас. Због доста неуједначне економске 
разлике, као и јаке традиције, народно аутохтоно грнчарство веома је разноврсно. То се 
огледа како у техници израде, тако и у облику предмета који су се израђивали на 
територији Бачке. Ова релативно једноставна израда грнчарских предмета данас се врло 
ретко среће. Црепуље и вршнике смеле су да праве само удате жене и приликом рада нису 
смеле да буду гравидне.  
 Израда грнчарије на ручном колу (слика 68 и 69) данас се још увек одржава у 
појединим селима у Бачкој. Предмети овог типа грнчарије прављени су од песковите 
глине са одређеном мешавином калцита (1:1 или 2:1). Тако припремљена глина ставља се 
на ручно грнчарско коло. Грнчар је покретао коло једном руком, а другом обликовао 
глину. Предмети су прављени од једног грумена глине и били су једноставни. То су 
судови који су се употебљавали у домаћинству за кување и печење хране, као и за њено 
чување и остављање. Такође, на ручном грнчарском колу прављени су и предмети за 
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загревање домаћинства. Судови су били различитих димензија, те их има величине од 
десетак центиметара, до висине од једног метра, па и више. Грнчарија са ручног кола је 
грубе фактуре и без посебних украса.  
 Глина за израду ових предмета некада се вадила из мајдана. Припремала се тако што 
се газила, повремено квасила, потом се просејавала кроз вреће, а затим се остављала да се 
просуши. Није смела да се превише осуши, нити да буде превише влажна. Припремљена 
земља чистила се  од сламе, плеве, ивера и друге нечистоће. Поново се газила да не би 
остало тврдих комада земље. После гажења, глина се месила, повремено се квасила водом, 
а потом остављала на неко време да се просуши. На неким местима у селу, насред села 
обликовали су се предмети од глине који су се пекли на ватри. Предмети су прекривани 
врелим жаром и пепелом да би се пекли уједначено. Печење је трајало више сати. Ови 
предмети су најчешће прављени у пролеће или на јесен (Нишкановић, 2009).   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Слика 68- Грнчарија са ручног кола           Слика 69- Украсни предмети од глине 
          Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.             Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 
 Вероватно посредством Византије, стари балкански народи упознали су технику 
ножног грнчарског кола још у средњем веку. Ово се такође проширило и на подручје 
Бачке. Та нова технологија израде керамике на нашем простору уводи и многобројне 
украсе као и шароликост боја.  
 Грнчари су својим производима снабдевали становништво различите етничке 
припадности, како у сеоским тако и у градским насељима. На ножном колу израђивани су 
музички инструменти, занатска помагала, крстови, свећњаци, пехари, предмети за 
свакодневну употребу, посуде за спремање, кување, печење и чување хране.  
У свакодневној употреби биле су и касице у облику коња, прасића, јелена, медведа, јежа и 
др. На селу су у свакодневној употреби биле: левкови, зејтињаче, боце за чување вина и 
ракије, уља као и посуде за чување разних мелема (слика 70). 
 Грнчарија израђена на ножном колу прво је морала да се суши. Израђени комади су 
се стављали на даске ближе крову или на тавану. Сушили су се на тавану и до месец дана. 
Затим су се стављали у пећи које су правили сами грнчари од блата, суве земље и цигли. 
Биле су смештене у близини радионице, а ложиле се на дрва. Грнчарија се пекла 24 сата, а 
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потом се хладила још десетак сати. Данас се користе грнчарске пећи које раде на струју 
(слика 71). 
 

        Слика 70- У грнчарској радионици у Бездану                  Слика 71- Пећ за печење  
                  Фото: Љ. Кириџић, фебруар 2016. год.                 Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 
 Техника израде керамике нарочито се развила после Првог и Другог светског рата. 
На вашарима у Бачкој, по градовима, селима и бањама продавали су се гранчарски 
производи. Израда калупа је веома једноставна. Гипсани калуп је подељен на два дела. 
Средина је издубљена у облику предмета и у тај простор се убацује глина. Уз помоћ 
калупа, израђивале су се дечије играчке. Украсни керамички предмети, одувек су били 
предмети који су се радо поклањали, а у кућама су заузимали посебно место. Осим на 
вашарима, данас се могу купити и у специјализованим продавницама, галеријама и 
музејским продавницама (Нишкановић, 2009).  
 Израда грнчарских предмета у Бачкој, заступљена је у Хоргошу, Суботици, Колуту, 
Бездану, Сомбору, Апатину и Новом Саду (карта 10). 
 
 
 ПЕЋКАРСКИ ЗАНАТ 
 
 
 Пећкарски занат је у прошлости био веома раширен. Мада су сељаци пећке градили 
сами себи, постепено се подизањем економске моће и културе, дошло да нивоа па чак и 
просте паорске пећи. Тиме је добијено квалитетније ложиште, квалитетнија врата 
ложишта и грејне коморе. Имућнији људи градили су каљеве пећи. Основна предност 
каљевих пећи у поређењу са паорским састоји се у томе да је побољшан квалитет 
сагоревања, јер је омогућено да се постигну више температуре. Осим тога, каљеве пећи 
имају виши топлотни капацитет од обичних цигала и набијене земље, те је све то 
омогућило да пећи постану за извесну потребну снагу, мање. Није занемарљива ни 
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естетска компонента каљевих пећи (слика 72). Глазура којом су прекривени каљеви, сама 
по себи доприноси лепоти просторије. Основна сировина за производњу каљева је 
специјална врста ватросталне глине, која се у Србији може наћи у Аранђеловцу. Глини се 
додаје сиви песак и млевени шамот. Таква смеша се кваси у специјалним базенчићима, да 
би се добила тестаста смеша вискозности погодне за даљу обраду. Тестаста смеша 
поставља се у гипсане калупе. За израду једне пећи потребно је најмање шест врста калупа 
за поједине делове пећи (слика 73). 
 За израду пећки потребни су, поред каљева и шамотних опека којима се облаже 
ложиште, суви песак, плева, бибер цреп, цигла и жута земља. Ови материјали се користе за 
испуну и за изолацију. Делови се, изнутра међусобно везују „получеличном жицом“ 
(средње тврди челик). Дозвољена температура у ложиштима каљевих пећи је око 1100ºС.  
 За пећкарски занат употребљава се релативно мало наменских алата и уређаја. 
Типични су гипсани калупи, пећкарска клешта, пећкарски чекић, брусни камен, угаоник 
(„винкла“), либела, пећкарски нож и нож за сечење глине (Кукуров, 1992).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Слика 72- Каљева пећ у Таванкуту                  Слика 73- Каљева пећ у сеоском  
    Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год                              домаћинству у селу Носа                                              
                                                                                                      Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
 
 
 
 Када се глина постави у калупе, она се тада суши. После сушења, на каљеве се 
поставља глазура. Глазура се справља од минијума, белог песка, ватросталне глине, оксида 
за додатну глазуру и воде. Сви чврсти састојци за ову смешу мељу се у специјалном 
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млину, а додавањем воде добија се густа течност. Глазура се прелива преко каљева и тада 
су они спремни за печење. 
 Такође треба напоменути и паорску пећ или фуруну. Направити добру паорску пећ 
није било лако. Требало је знати погодити висину према висини одговарајуће собе и према 
другим димензијама. Пространост пећи зависила је највише од фамилије за коју једном 
недељно треба пећи хлеб. Хлеб се није пекао сваког дана. Дану печења хлеба радовала се 
цела породица. Тада је домаћица мислила на свакога. За децу су се пекли хлепчићи, а за 
целу породицу лепиње. За прављење пећи био је потребан „прави специјалиста“. Сеоске 
фуруне се још и данас могу наћи по појединим селима, а постоје чак и стари мајстори који 
се сећају овог заната (слика 74). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Слика 75- Шпорет-пећ од блата у 

        Бачком Моноштору 
                Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
        

       Слика 74- Фуруна у сеоском                                                                                                      
         домаћинству у Хајдукову                                               
 Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год.              
 
 
 Код прављења пећи учествовала је цела породица, па чак и деца. Садашње пећи 
најчешће имају дрвену основу постављену на четири дрвене ноге, док је ранија основа 
зидана од самог земљаног пода. Основа пећи зидала се од земље, а касније од черпића 
(слика 75). Горњи слој се радио од печене цигле. Најбоље је пекла пећ у којој се тај горњи 
слој (патос пећи) правио од набијене земље у коју се мешала мрвљена камена со. На 
основу пећи, до висине од 50 cm, ставља се дрвени оквир сачињен од дрвених копчева. 
Између копчева ставља се ред трске или стабљике сунцокрета (Кукуров, 1992).   
 Око оквира ређа се специјално припремљено блато. Припрема блата била је „права 
мајсторија“. Требало је наћи „праву“ земљу, јер направљена пећ није смела да испуца 
приликом ложења. Затим је долазило мешање. У мешању земље деца су имала своју улогу: 
боса су газила блато. Блато се пре уграђивања у пећ мешало са овсеном сламом. Тако 
умешано блато ређало се око оквира. Назидана пећ сушила се 5 до 8 дана. Након тога 
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наложила би се мала ватра да изгори оквир. Чим оквир изгори, пећ се изнутра 
малтерисала. Тај посао радила су деца „мали мајстори“. Након што се малтерисање осуши 
(око осам дана), жене су преузимале посао око кречења.  
 Уместо блата касније се користио черпић. Пећ зидана од черпића, није се 
малтерисала изнутра. Пећ се зидала током лета. Најбоље време је после жетве, а пре 
вршидбе дани су лепи и дуги, а има и више времена да се за то одвоји (Кукуров, 1992).  
 На основу карте 10, пећкарски занат још увек постоји у неким насељима у Бачкој 
(Сомбору, Врбасу и Новом Саду). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 10- Географски распоред грнчара и пећкара на подручју Бачке 
Извор: Стојановић, Т., 2016. (према моделу Бугарски, И., 2000.) 

 
 
 
 ИЗРАДА УНИКАТНОГ НАКИТА 
 
 
 Праисторија траје од појаве првих писама, о чему помоћу материјалних трагова 
културе, археологија ствара историју о догађају. У праисторији проналазе се и предмети 

Легенда: 
 ● Грнчари 
 
● Пећкари 
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који су алати и предмети који имају функцију, али немају корист. То су били ритуални и 
магијски предмети. До скора, најстарије уметничко дело на свету био је комад накита - 
мале бушене шкољке које су старе око 75000 година, и које су откривене у јужноафричкој 
пећини. Међутим, најновије откриће истих таквих шкољки у мароканској пећини помера 
границу на 82000 година. Данас перлице спадају у основе потребе за израду накита. 
Израда накита захтева бројне компоненте, које се уграђују у накит. Најчешће су пластичне 
или стаклене перлице које се увозе од познатих произвођача из Чешке.  
 Накит којим човек од својих најранијих дана украшава тело и одећу, никада није био 
тек пука декорација. Одувек се раније сматрао, па тако и данас врло префињеним 
средством комуникације. У праисторијска времена имао је вероватно магијску моћ, а у 
данашње време сведок је и прецизни емитер естетско - етичких принципа, не само оних 
личних, него и општих, историјских, социјалних, политичких, дајући пажљивом 
посматрачу мноштво података. Оглице, минђуше, наруквице, прстење, брошеви, копче, 
данас су модни додаци који и онда када су обична конзумеричка бижутерија одашиљу 
прегршт порука о особи која их носи (слика 76).  
 Када је реч о уметничком накиту, те поруке су префињене, вишеслојне, маштовите и 
продуховљене. Уметник који обликује накит врло уверљиво комуницира визуелно: 
обликом, бојом и материјалом, симболом и асоцијацијом, шаљући при томе снажну 
поруку.  

              

  Слика 76- Разне врсте уникатог накита      Слика 77- Ручно израђен накит од перлица,  
      Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                             стакла и каменчића   
                                                                                                     Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 
 Естетика која са једне стране има упориште у дисциплини и прецизности, 
неопходним при изради накита од плементих и осталих метала, али се са друге стране 
ослања на слободу стварања широм отварајући врата машти. Накит је комбинација 
различитих материјала, метал и дрво, емајл, стакло, полудраги камен, корали, глина, 
тканина, злато и др. 
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 Оно што карактерише занатлије јесте да се ослањају и примењују старе, скоро 
заборављене методе помоћу којих се добија накит врхунског квалитета и префињеног 
изгледа (слика 77) (www.blogspot.com).   
 Данас се израда уникатног накита може наћи у Сомбору и Новом Саду (карта 5). 
 
 
 
 ОСЛИКАВАЊЕ СТАКЛА 
 
 
 Стакло се налази и у природи и може се створити и вулканском активношћу. Други 
облик природног стакла настаје ударом грома у силицијумски песак. Стакло се производи 
загревањем и топљењем у стакларској пећи. Резултат је аморфна материја која се може 
формирати у различите облике. Стакло је веома крто и разбија се на оштре крхотине. Ове 
особине могу бити модификоване додавањем примеса - најчешће оксида метала приликом 
топљења. Стакло је пре свега састављено од силицијумског песка – силицијум оксида који 
има температуру топљења од 2.000° C и зато му се додају алкалне материје које снижавају 
температуру топљења. Како ово смањује отпорност на воду, додаје се и оксид калцијума 
који је повећава. Од основних сировина за израду стакла припрема се смеса у праху која се 
топи у стакларској пећи. Стаклу се могу додавати примесе које га боје, или га чине 
прозирним односно непрозирним. Природно створено стакло се у каменом добу користило 
за израду оштрог оружја (www.sr.wikipedia.org). Од 11. века се од стакла производи накит, 
а током векова стакло добија све већу примену у разним областима, па и у уметности. На 

њему се слика, од 
њега се праве 
скулптуре и 
обликују разни 
украсни и корисни 

предмети. 
Осликавање стакла 
данас постаје све 
више популарно, 
поготово код особа 
које желе да 
предметима у свом 
дому дају посебан 
изглед.  

 
 
 

Слика 78- Процес осликавања стакла, постављањем шаблона за осликавање 
                                  Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
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То је право мало ремек дело, које може бити савршен поклон за било ког пријатеља. 
Уколико се искомбинују веште руке осликавања са бојом и стаклом, може бити право 
ремек дело. Како би сте осликали стакло потребан је комад стакла, односно предмет на 
коме жели да се ради. Најзанимљивије су чаше, вазе, тегле (слика 79). За осликавање 

стакла постоје контурне боје (помоћу њих се 
оцртавају контуре жељених облика), боје за 
осликавање стакла (служе за испуњење простора 
одређеног контурном бојом) и четкице (тање и 
дебље у зависности од захтевног шаблона) (слика 
78). Како би се на стаклу цртало оно што се жели, 
може се користити и шаблон. Шаблон представља 
жељену слику, која се одштампа на папиру, 
одговарајућих димензија и залепи на стакло 
изнутра. Потом се са спољне стране црта по 
линијама. Како би се задржала трајност боје на 
стаклу пожељно је да се боја осуши (најмање 2 
сата) и да се „запече“ у рерни. Боја се може 
запећи на 160ºС око 40 минута. 

 
  
 

    Слика 79- Осликане чаше и флаше         
  Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 После овог времена, искључује се рерна и остави да се охлади. Не треба вадити 
стакло из рерне док се не осуши да не би пукло. Када се рерна охлади, стакло се вади, 
пребрише се да би се отклонили трагови прстију приликом рада. За одржавање стакла које 
је осликано, не би требало да се пере у машини за посуђе, никако стругати сунђером или 
жицом, само млаком или хладном водом опрати уз детерџент и благо трљање прстима 
(www.blogspot.com). 
 Данас се осликавањем стакла већином баве жене у већим градским центрима и то у 
Сомбору и Новом Саду (карта 5).   
 
 
 
 
 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ  
 
 Велико богатство станишта омогућило је да на простору Бачке заједно живе бројне 
биљне и животињске врсте различитог порекла, времена настанка, распрострањења и 
начина живота. Оне граде сложене и често јединствене заједнице река, језера, мочвара, 
бара, тресава, степа, слатина, пешчара као и подручје непрегледних равница.  
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 Основне карактеристике биљног света Бачке условљене су климатским и 
педолошким особинама, али и утицајем људи. Од биљних формација највише су 
заступљени: бођоши, багреми, пољски јасен, муника, тиса, дивљи кестени, врбе, црвене 
врбе, пољски брест, бели глог, беле и црне тополе, крхке врбе, сиве тополе, тамно црвена 
калуђерка, пешчарска перуника, црвена саса, а могу се срести и четинарске врсте дрвећа, 
као и културна вегетација на преораној степи. Шумска вегетација јавља се на пешчари и 
поред водотока, а у новије време подигнути су шумски засади као ловачке ремизе.  
 Поред канала и путева могу се срести: хајдучка трава, ливадска детелина, пелен, 
зубача, буника, црни слез, пољска горушица, боквица, бела детелина, мајчина душица, 
маслачак, жалфија, барска перуника, бели и жути локвањ, орашак, рогоз, трска, шевар, 
ниска сита, регув, мретњача, сочивица, док су реке, баре, мочваре и језера богате 
разноликим светом водене флоре. Поједине су учвршећене на дну, а изнад воде се 
појављују за време цветања, а друге слободно пливају по води, као што су: алге порознице, 
мочварни љутић, водени строскот, чешљуга, плава, водени орашац, ритска горушица и др 
(Група аутора, 2011).  

Животињски свет Бачке обилује многим типичним врстама птица, сисара и риба. 
Већина птица живи у шумским комплексима смештеним уз Дунав. Због појединих врста 
птица као што су орао белорепан и црна рода, шумски комплекс у околини Бачког 
Моноштора проглашен је њиховим природним резерватом. Најчешће птице које се овде 
могу срести су: гњурац, чапља, бела и црна рода, жутокљуни лабуд, дивља гуска, водомар, 
барски детлић, пчеларица, кобац, јастреб, сова, соко, голуб, препелица, фазан, ласта, 
славуј и др. Такође од птичијег света свакако треба издвојити: ритску сову, пупаву, 
детлића, велику кржу, јаребице, пољску шеву, чворка, гаврана, мишара, дивљу патку и 
кукавицу.  
 С обзиром на богатство и разноликост вегетације у Бачкој су заступљени и сисари у 
већем броју. Најбројнији сисари су: јелен, срндаћ, дивља свиња, зец, лисица, твор, 
хермелин, ласица, видра, бизамски пацов, јазавац, хрчак и јеж, а јавља се и велики број 
инсеката (домаћа мува, обичан комарац, мољац, мрав, кромпирова златица, вилин коњиц, 
панонски скакавац и др.) гмизаваца (сиви гуштер, змија белоушка, шарени даждевњак и 
др.) као и водоземаца (гаталинка, зелена крастача, мукач, зелена жаба, жутотрба жаба, 
шумска жаба и др.) и домаће животиње. Такође треба напоменути и глодаре (веверица, 
слепо куче, ливадска, пољска, подземна и водена волухарица, пругасти миш, пољски 
миш), као и звери (куна, куна златица, твор, видра, дивља мачка) (Штетић, 2003).  

Природа је Бачку обдарила многобројним воденим површинама богатим рибом. У 
Дунаву, Тиси, језерима и каналима има више врста риба од којих су најбројније: кечига, 
штука, караш, бели амур, црвенперка, мрена, шаран, сом, терпан, велики вретенар, бркица, 
пругасти балавац, смуђ, бабушка, бодорка, безриба, уклија, сребрни караш, сунчаница, 
чиков и др (Ковачевић, 2002).   

Богатство биљног и животињског света на подручју Бачке условили су појаву старих 
заната од давнина, а који су се очували до данашњих дана. Мајстори који се баве израдом 
предмета од биљака умеју да направе права мала уметника дела (рогозари, тршћари, 
предмети од сламе и кукурузовине), али и занатлије које израђују одевне предмете од 
животињске коже као што су ћурчије или опрему за коње – сарачи или пак четкари чији се 
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производи још и данас могу наћи у домаћинствима. У ову групу заната спадају и 
прехрабени производи направљени на традиционалан начин.  
   
 
 
 КОРПАРСТВО 
 
 
 Од давнина је корпарство, односно плетарство познато код нас и у свету. На 
трпезама се хлеб ставља у корпицу, од врбовог прућа прављени су штитови, женски ручни 
рад носи се у посебним корпицама, примитивне кошница за пчеле праве се од врбовог 
прућа, постојале су куће плетаре, као и кошаре за стоку (и данас се у Стапару, Бачком 
Брестовцу кажу за шталу за коње да је кошара, мада је направљена од набоја, черпића или 
цигала).  
 Почетком прошлог века није било у Бачкој пуно великих корпарских задруга, нити 
великих занатских радионица, али зато је било породичних корпарских радионица. У 
мађарским селима било је корпарских задруга, у којима се радило само зими. Било је то 
допунско занимање сељака, углавном сиромашних. У тим задругама радили су и 
надничари. Овакво стање било је за време владавине цара Фрање Јосифа. У Бачкој је 
нарочито био развијен корпарски занат. Поред Тисе је било природних врбака, па су тамо 
прављене јефтиније корпе (котарице), док је поред Дунава, код Апатина и Богојева било 
доста племенитог врбовог прућа. Тамо су се Швабе бавиле израдом плетеног намештаја 
(плетене столице, столови и декоративни предмети за домаћинство).  
 Врба је растиње, широко распрострањено и на њу се наилази у тропским прелима, 
где је вечито лето. Са њом се сурећу и у приморским песковима, и на високим планинама, 
као и поред речних токова. У корпарству се користе једногодишњи избојци траве. Избојци 
се секу и гуле на бело, или се у случају да се чека да сазру, кувају у казанима- тада 
добијају мрку боју. Дугогодишњи избојци су нееластични па пуцају приликом плетења. 
Најомиљенија корпарима је свакако црвена, а негде се спомиње и као црна врба. Зато је и 
најраспростањенија у културним врбацима. Давала је највећи доходак. Њено пруће 
употребљавано је за израду најлепших плетарских предмета, прут јој је јак, витак и леп.  
 Врбаци се могу подизати чак и на земљишту које иначе није ни за један други тип  
привређивања. Са веома плодног, добро нађубреног земљишта добија се крто, ломљиво 
пруће, са великим пречником срца, односно сржи. На земљишшту осредње плодности, 
песковитом и глинастом, добија се пруће велике јачине и виткости. На земљишту где се 
подиже врбак, не сме се задржавати вода. Треба регулисати слободно кретање воде. При 
заснивању врбака, треба бирати здраве и снажне резнице које се секу у јесен (новембар) и 
с пролећа (фебруар). Дужина резница треба да је дужине од 30 до 40 cm, а размак између 
редова треба да је од 50 до 70 cm, а у реду од 25 до 30- код плоднијих, а 30 до 40 cm, код 
слабије сиромашних земљишта. Гушћа садња има предност; пруће брже расте и дуже је, а 
истовремено спречава се бујање корова. Садњу треба обавити у рано пролеће, чим се 
открави земљиште, или у јесен чим одпадне лишће, па док не стегну јаки мразеви. Врбово 
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пруће, најбоље је сећи у јесен, када је сав лист отпао и када је кретање сокова престало. 
Сече се на 3 до 4 cm од корена, односно до пања.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Слика 80-Мајстор корпар (Тибор Бала)     Слика 81- Помоћник мајстора корпара 
          из Купусие, прави дно корпе                Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

          Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 За овај занат није био потребан неки посебан алат. Са обе стране канала, као и у 
долини Дунава и Тисе, расло је, а и данас расте врбово пруће, у жбуновима, налик на 

шибље. Појас терена у ширини од око стотинак 
метара, био је са обеју страна подводан, а ту је поред 
трске, врбе и рогоза, расло и друго барско растиње. 
Ако се врбово пруће набавља поред водених 
површина, поступак припреме самог прућа за 
плетење корпи, састоји се у сечењу, одабирању и 
одлагању прућа за сушење. Потом се одаберу дебљи 
прутови. Сама израда почиње од дна корпе, а затим 
се истим поступком ради обод, који се спаја са дном. 
Ручке се такође посебним поступком вежу за обод 
корпе. Постоји више начина плетења корпи, а 
посебно оних које се плету од рогоза (слика 80, 81 и 
82). 
 
 

Слика 82- Корпар (Небојша Нишевић) у својој радионици у Сомбору 
Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
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 Карактеристично  је да се корпе израђују за посебне намене. Тако постоје корпе од 
прућа, округлог облика које служе за пренос кромпира, воћа, грожђа и другим 
пољопривредних производа, за тежине од 25 до 30 килограма. Поред ових већих праве се и 
мање корпе, котарице - „цегери“, као и корпе које служе за пренос јаја, сира и других 
артикала. Људи који су се бавили израдом корпи од прућа и рогоза то су радили као прави 
мајстори квалитетно и естетски дотерано. За једну малу корпу потребно је око 125 прутова 
врбе. Своје производе корпари су износили на пијаце и вашаре, и то им је доносило 
значајан приход, поготово што се обављала у зимском периоду, када није било посла на 
њивама (Милошев, 1992).  
 Стандардни производи од прућа су: цегери за трговину, намештај - столови, столице, 
колевке, веш корпе, кофери, пекарске корпе, корпице за цвеће, корпе за вино и ракију и др. 
Док је била интензивна свиларска производња, производиле су се корпе за транспорт 
свилених буба. Коришћене су корпе, јер су лаке и јефтине, а уз то могле су се употребити 
у разне сврхе.  
  Израђиване су корпе за месаре, пекаре - који су пециво у њима носили и из њих 
продавали, за књиговесце, односно за књиговодство. Корпарски занат је као мост утеге- 
негде треба дати већи акценат на практично, а негде на лепо. Најбоље је када се помире та 
два интереса, онда је „мост стабилан“, односно тада су корпарски производи и практични 
и лепи (Тешић, Лазић, 1992).  
 Израда корпи од врбиног прућа данас је развијена у Сомбору, Купусини, Дорослову, 
Богојеву, Малим Пијацама и Бачкој Тополи (карта 11). 
 
 
 
 РУЧНА ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД РОГОЗА 
 
 
 Осим врбиног прућа који се користи за израду корпи, користи се такође и рогоз, чије 
је такво својство да омогућује израду најразличитијих модела  и облика торби, асура и сл. 
Од оних најједноставнијих, које служе за ношење цепаница за ложење, преко цегера за 
пијацу, торби за плажу, папуча, чизми, подметача, па све до оних модела који се користе 
искључиво као модни детаљ.  
 Рогозарство се развило на подручју око каналских обала, јер је то најпогоднији 
природни амбијент за раст и развој саме биљке - рогоза. Брање рогоза врши се специјаним 
косама, после чега се рогоз цеди, јер је пун воде због своје сунђерасте структуре, а након 
тога се везује у мање снопове и цепкају се листови. 
 Некада је у Бачком Моноштору било тридесетак рогозара, који су од рогоза правили 
цегере и асуре. То и не чуди, јер је Бачки Моноштор окружен водама, па проблем са 
материјалом за цегере није било. Као и остали стари занати, тако полако изумире и 
рогозарски занат. На срећу, не сасвим, јер традицију некадашњих моношторских мајстора 
чува још један преостали занатлија (Стево Туркаљ). Стево Туркаљ из Моноштора је 
вештину рада са рогозом савладао тек пре неколико година. Нема прецизну евиденцију, 
али је по његовој процени направио неколико стотина цегера.  
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 Оних обичних за пијацу, али и оних дамских. Може се похвалити да његове цегере 
носе и у Македонији, Америци и Аустралији. Пре пет година је мајстор, сада већ рогозар, 
остао без посла у предузећу у којем је радио. Почео је тада радити нешто што пре никада 
није ни покушао. И мало по мало, цегери се бивали све бољи, а на крају савладао је и оно 

најтеже, плетење 
ручки. Како 
мајстор каже: 
„Набављам рогоз 
и ситу, дуж, 
канала и 

Дунавских 
рукаваца, која 
расте из воде и 
има дужину око 2 
метра.  
 
 

               Слика 83- Разне врсте фагова - алат којим се сече рогоз 
                                 Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
 
 
 
 
 Режем је у јуну и јулу, помоћу алата која се зове фагов (слика 83), нешто између косе 
и српа. Сушим је на сувом и тамном месту, а не директно на сунцу да би задржала 
зеленкасту боју.  

Када се осуши у зависности шта се плете, режем је на одређену дужину, ако је цегер 
60 cm, онда је режем на 70 cm, ако је асура 1 метар ширине, онда је режем на 115 cm. Пре 
почетка „ткања на разбоју“ (слика 84 и 86), када су и рогоз и сита скројени, потапају се у 

воду 15 до 20 минута, а затим се тако 
влажне уплићу у разбој (влажна је 
због бољег набијања у разбој)“. На 
разбоју мајстор рогозар прави: цегере, 
асуре (за облагање зидова, изолације у 
зидовима), за ограде, душеке (због 
подземних вода, против 
електромагнетног зрачења), женске 
торбице, корпе за хлеб, украсне 
предмете, параване, простирке за 
сунчање, подметаче за посуђе, чаше и 
флаше (слика 85). 

            Слика 84- У радионици код рогозара 
                     Фото: С. Туркаљ, јануар 2016. год. 
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 Направити цегере, дамске торбе или асуре за мајстора рогозара није проблем, јер 
много већа му је брига како ће оно што направи, продати. Има дана, када у Моноштор 
дође аутобус туриста из Словеније који купују торбе од рогоза. Каже саговорник да су 
такви туристи ретки, јер они домаћи са наших простора слабо купују (Подаци добијени 
анкетирањем, 2016). 

          Слика 85- Предмети од рогоза            Слика 86- Разбој за израду предмета од рогоза 
     Фото: Татјана Стојновић, јануар 2016. год.                   Фото: Татјана Стојновић, јануар 2016. год. 
 
 
 
Слаба је продаја и на сајмовима. „У мом случају значајну улогу је имала Радио телевизија 
Војводине, која је о мени снимила репортажу. Некада купци дођу кући, некада поруче 
поштом. Има мојих цегера и у Немачкој, Македонији, Аустралији, Америци. Још се нико 
није јавио да није задовољан мојим цегером“, каже моношторски рогозар. Мајстор рогозар 
има сертификат „Hand made“ што заначи да његови производи спадају у производе старих 
заната. Нажалост неких великих олакшица нема, па је био приморан да затвори обрт који 
је отворио, чекајући боље дане за старе занате. „Од овог заната се још увек се не може 
живети“. Јесте добра помоћ. Нада се и неким бољим данима, када би поново отворио 
обртничку радњу.  
 Важно је напоменути да се рогозараске радионице у Бачкој још увек срећу у 
Суботици, Бачком Моноштору, Руском Крстуру и Бечеју (карта 11). 
 
 
 
 РУЧНА ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД ТРСКЕ 

 
 
 Осим врбиног прућа и рогоза, за израду предмета у свакодневом животу, користи се 
и трска. Некада се трска користила за прекривање кућа (кровова), јер је то била најбоља 
заштита од глодара, као густо плетено тршћано предиво за ограде и терасе кућа, 
викендица или летњиковца, јер представљају прави еколошки предмет који се користи у 
грађевинарству. Данас се трска користи за израду торби, украсних детаља за домаћинство, 
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ваза, асура (које представљају најбољу заштиту од електромагнетног зрачења) (слика 87 и 
88).  
 

 Слика 87- Готова асура за изолацију кућа               Слика 88- Трска везана у снопове 
     Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год.                Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
 
 
 Поред предмета (цегера, асура, торбица и др.) које се израђују од рогоза, постоје и 
асуре које се израђују најстаријом техником 
ткања, али од трске. Ритска трска расте поред 
канала, језера и рибњака у Бачкој. За израду асура 
користе се стабљике трске које се секу и суше 
потпуно на исти начин као и рогоз. Специјална 
припрема и сушење трске дају јој дуговечност без 
коришћења заштитних материјала. Трска се сече 
помоћу фагова, веже се или паљеном жицом или 
канапом у снопове, обима око 100 cm.              
 
                                                                                                      Слика 89- Цегер од трске 
                                                                                                             Фото: Татјана Стојановић, април  2016. год. 

 
 

 Некада су се трском прекривали кровови, набијањем, а данас се највише користе 
асуре од трске које налазе примену у најразличитије сврхе. Може послужити као лежаљка 
за плажу, као заштита од сунца, декорација за башту или угоститељски објекат, као 
преградни зид у дворишту, заштита од погледа и др (Подаци добијени анкетирањем, 2016).  
 Можда најпознатију употребу данас имају у заштити од геопатогеног зрачења, 
односно зрачења подземних вода. Зрачење подземних вода је једно од најопаснијих 
зрачења по човеково здравље. Давно је откривено да трска, односно асуре од трске штите 
од оваквих зрачења. Асуре се израђују у стандардним димензијама 1х2 метра и 1,6х2 
метра, а могу се израђивати у различитим димензијама сходно захтевима клијената. 
Максимална ширина може бити 2 метра, док дужина може бити неограничена. Поред 
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асура као најзначајних предмета од трске, такође се праве и цегери или просто торбе од 
трске које се израђују ткањем од пажљиво бираних стабљика трске. Такође се користе 
само природни материјали што им даје посебну чар и лепоту. Налазе употребу у 
свакодневном животу, за пијаци, куповини, шетњи и др (слика 89).  
 Вазе од трске се уклапају у сваки амбијент. Посебан ефекат пружају у пословним 
просторијама као и у угоститељским објектима, затим на терасама, баштама, а унутар 
сваке вазе могу се чак и сместити саксије са природним цвећем. Поред ових предмета 
израђују се од трске и разне украсне кутије, подметачи, таписерије за зид, украсне флаше и 
др. 
 На карти 11, уочава се да је израда предмета од трске везана за насеља која се налазе 
у непосредној близини водених површина у Бачкој, као што су Бездан, Бачки Моноштор, 
Апатин и Бечеј.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Карта 11 - Географски распоред корпара, рогозара, тршћара, сламарки, занатлија који 

израђују предмете од кукурузовине, ужари, као и занатлија који се баве осликавање тикви 
и јаја 

Извор: Стојановић, Т., 2016. (према моделу Бугарски, И. 2000.) 
 

Легенда: 
 ● Корпари 
 ● Рогозари 
 ● Тршћари 
 ● Сламарке 
 ● Метлари 
 ● Предмети од 
    кукурузовине 
 ● Ужари 
 ● Осликавање 
    тикви и јаја 
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 РУЧНА ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД СЛАМЕ 

 
 

 Слама је материјал за уметничко изражавање који се почео користити почетком 
прошлог века. Слама је непромењива попут злата, незнатно патинира и никада не бледи. 
Слике, накит, украси, цветићи, обућа, подметачи, раде талентоване, креативне и стрпљиве 
бачванке које се зову сламарке. Њихови прсти прецизно слажу, савијају, уклапају, кроје, 
везу, плету, преплићу, ткају и фиксирају саставне елементе на једној или више равни. На 
крају процеса, добија се блистав, златно жути колаж, мозаик, сламена интразија, рељеф 
или филигран. Маштовитост и тајновитост сновиђења прожимају се са народном 
мудрошћу и поентом живљења на овим просторима, тако да се креација бачванки 
надовезује на стваралаштво наиве.  
 Човеку овога понебља чији је позив ратарство, пшеница и жетва представљају 
врхунац радосног рада у стицању свакидашњег хлеба. Пшеница је обогатила живот 
човека, испунила духовна стремљења и надахнула духовни рад. Љубав према раду и према 
култури у човековој души је непрестани шум и лелујање житног поља. Нема лепшег звука 
него што је шум житних поља и нема лепшег мириса за човека него што је мирис житних 
њива.  

Слама на својој слабој нити држи богати клас који је изазов и надахнуће. У својој 
крхкости, а златној лепоти у руци духовно богате особе постаје предмет уметничког 
обликовања. Девојчице, чувајући стада, а увек жељне златног накита, плеле су од сламе 
вештим рукама себи „златно прстење“ (слика 90). Када су се враћале са стадом била су 
окићене прстењем, перлицом и другим украсним мотивима рађеним од сламе. Када је 
весела дружина рисара завршавала најдражи и најнапорнији посао - жетву, рисаруше су 
китиле рисаре перлицом сплетеном од сламе (Копиловић, 1997). 

      

          Слика 90- Накит од сламе 
           Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
                                                                                                   Слика 91- Круна од сламе 
                                                                                        Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.  
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 На шеширу бандаша сијао је венац од жита. Када је породична дужијанца, као 
захвална породична свечаност прешла у најсвечанији простор тј. цркву, венац са 
бандашевог шешира постао је лепши, уметнички обликован, марљиво израђен и симбол 
љубави и захвалности, те се као дар приносио захвалној миси Дужијанце, даровао Богу 
дароватељу свих добара. Временом је тај венац прерастао у праву круну која је била 
имитација краљевске круне, сада већ уметнички плетена од сламе. Израда поједине круне 
трајала је недељама и изискивала је вештину (слика 91). За праву уметност обликовања 
веза у техници сламе и мотива потребно је право умеће.  
 Након Другог светског рата дужијанца је остала само црквена манифестација, те се 
круна замењује религиозним симболима који прате смисао слављења дужијанце, а мотиви 
су најразличитији. Када је та уметност примећена као изузетна вредност, „стижу 
наруџбине“ и за друге свечаности друштвеног или црквеног слављења. Настају радови са 
врло различитим мотивима од грбова појединих особа до ванредно лепих макета 
најлепших градова (црква св. Петра у Риму, суботичка катедрала, црква у Ниму и др). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Слика 92- Луткице од сламе   
   Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 

 
 

 Пре једанаест година сазвана је прва колонија сламарки у Таванкуту која је имала 
задатак заједниког рада, дружења и подучавања млађих талентованих особа за рад у 
техници сламе (слика 92). Већ и пре колоније почео је рад слике у техници сламе. Слика 
даје далеко веће могућности обликовања. Техника плетења допушта и многе друге 
технике рада у слици. Слама сложена у разним техникама даје рељефни изглед слици. 
Слика је тродимензионална, за разлику од неких других народа који су познавали 
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сликарство у техници сламе. У Бачкој преовладава својеврсно плетиво, па ако се и слика 
ради избегава се једноставна „прилепљеност“ на позадину. Добро је упозорити на тај 
детаљ, јер је он знак распознавања технике у овим крајевима. Израђују се у новије време  и 
украси у овој техници. Дух и машта су сад већ незаустављиви на радост свих оних који 
знају ценити марљиви рад ствараоца.   
 Ова врста уметности, која је никла у души једноставних ратара попримила је 
стваралачку моћ великих размера. Многе галерије поносе се врсним сламарским радовима. 
Суботица, Таванкут или Сомбор, као и околина насеља постају све поноснији на многа 
позната имена својих суграђана, који су створили уметничка дела и задужили све у 
поштовању и дивљењу (Копиловић, 1997). 
 После Другог светског рата у новом социјалистичком друштву, режимске власти су 
са великим неповерењем гледале на житне круне, на дужијанци, јер су подсећале на бившу 
краљевину и на бивше друштвено уређење. Зато су уметнице морале тражити нове 
уметничке форме. Уместо краљевских симбола, уметнице су почеле плести литургијске 
симболе. Најстарија позната уметница у техници сламе, Ката Рогић, за дужијанцу у 
Ђурђину 1946. године израдила је од сламе и влаћа калеж са хостијом, а за дужијанцу 
1947. године израдила је сакрамент (монстранцу), који је сачуван и налази се у суботичкој 
катедрали св. Терезије и у другим црквама и насељима. На тај начин ова уметност класја је 
добила нове облике и нове садржаје. 
  Пред човеком, у пуном сјају, у својој лепоти појавиле су се бројне слике са мотивима 
буњевачких салаша и житних поља са златним класјем (слика 93 и 94). Тако је настала, 
тако се и развила нова уметност класја која са својим симболима и сликама од сламе 
представља нешто јединствено што је никло на овим бачким житним пољима. Зато је та 
уметност класја најлепши израз лепоте бачке 
равнице.   

 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 

                 Слика 93- Бачки салаш  
       Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.             
                                                                                                               
                                                                                                                      Слика 94- Нојево јаје украшено сламом 
                                                                                          Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.                                                                           
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 У кући Миладиновић у Жеднику, живеле су три девојке. Три сестре: Ана, Ђула и 
Тереза. Украси од сламе које су оне правиле за прославу дужијанце увек су били међу 
најбољима и најлепшима. Али све се сводило на по неки цветић или букет, исплетен од 
нежних влати сламе. А онда се Ана разболела. Остајући у постељи прекраћивала је време 
плетењем сламе. И дошла на идеју „зашто, уместо цвећа, не бих од сламе направила 
птицу“? Покушала је - и успела. Наставник ликовног васпитања у сеоској школи, 
заинтересовао се за њене радове. А пошто се и у суседном Таванкуту око школе почела 
окупљати група жена сликара наиваца, Културно уметничко друштво „Матија Губец“ 
основало је своју ликовну секцију. Својим малобројним радовима, за чије стварање је било 
потребно много времена и труда, Ана није могла да задовољи жеље свих оних који су се 
одушевљавали њеном уметношћу и замолила је зато своје сестре Ђулу и Терезу да јој 
помогну. И оне су пристале - квасиле су и припремале сламу, плеле делове које је Ана 
додавала својим сликама (слика 95). Када су и оне потпуно усвојиле ову вештину 
покушале су да раде самостално. Како су сестре Миладиновић припремале сламу, то су 
пренеле и на остале сламарке. После жетве слама се сортирала и припремала за даљи рад, 
по боји, дужини и мекоћи. Најпре се припремала подлога, затим се слама квасила да би 
влати омекшале, секле их уздуж и попреко оштрим ножем, извлачиле од њих конце и 
траке. Вештина прављења слика, које су неке врсте плитког рељефа, употпуњена је 
упознавањем основног материјала - сламе, њених нијанси (што дуже слама стоји у води 
добија тамнију боју). Посао уобличавања слике величине 30х40 cm, може да потраје месец 
и више дана (Копиловић, 1997). 
 Израду предмета од сламе још увек негују врсне сламарке из Суботице, Мале Босне, 
Таванкута и Сомбора (карта 11). 

Слика 95- Прва слика урађена у техници сламе од стране Ане Миладиновић,  
под називом „Мочвара“ 

Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
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 РУЧНА ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД КУКУРУЗОВИНЕ 
 
 
 Подручје Бачке, као пољопривредно активна област, карактерише још једна посебна 
врста занатске делатности, а то је израда предмета од кукурузовине. После бербе кукуруза, 
остаје кукурузна шаша, која се врло лепо може искористити за прављење различитих 
украсних предмета, торби, малих асура, подметача и сл.  Сировине се врло лако набављају. 
Шаша се не користи више за силажу и храњење говеда, већ се углавном заорава или пали. 
Набране шушке се у џаковима транспортују кући, где се суше да се не би убуђале. 
Осушена шушка може да траје и до пет година. Сам процес израде предмета је врло 
једноставан. Кукурузовина се накваси, па се на калупу или ручно дефинише облик и 
димензије готовог производа и почиње се или плетење или савијње самог материјала. 
Уколико се жели посебна димензија производа, шушка се цепа на ширину, отприлике 
једног палца. Посебну лепоту представају луткице од кукурузовине које могу, веома добро 
презентовати начин одевања, па и начин живота неког краја или епохе. 
 Неговање и примена традиционалних рукотворина, знања, вештина и обичаја су 
нераскидиви део народног стваралаштва. Ово стваралаштво, као и културно наслеђе није 
довољно само забележити сместити у музеје, јер се губи животност традиције и њена 
комуникација са људима. Отварање непрекидног и живог дијалога између савременог 
човека и народне традиције чини да се она унапреди у сваком смислу. Могућност 
развијања креативности је од изузетне важности. Сви предмети настали у овом процесу 
имају естетски, социјални, психолошки и културни значај.  
 За кукуруз се верује да је формирао идентитет Мезоамеричког становништва.  Верује 
се да је центар ове биљке негде у Централној Америци и Јужном Мексику. Касније су ову 
биљку из Мексика, Шпанци пренели у Европу. А предпоставља се да су је Турци 
одомаћили у Средњој Европи. 
 Још од давнина човек је веома распрострањено користио разне биљке за различите 
намене, па тако и кукуруз. Листови биљака су лако били обрадиви, савитљиви, па су били 
погодни за плетење, савијање и везивање. Тако су настали разни називи за кукурузовину у 
нашим карајевима: љуштика, шуштика, шушка, љускара и комина. Од листова кукуруза се 
могу правити разни украсни предмети, више врста цветова, разна плетива и плетени 
предмети, играчке. Некада док још нису постојале машине, кукуруз се ручно брао, а 
најлепши листови су се одвајали првенствено за пуњење џакова - сламарица за кревете. 
Потом су се лепи, бели листови одвајали за плетење предмета као што су столице, 
подметачи, отирачи, кутијице и друго. У данашње време је доста тешко наћи квалитетну 
кукурузовину, зато што се бере машински и листови постају неупотребљиви (Дороги, 
2012). 
 Кукуруз се бере од септембра па све до почетка новембра. Пожељно је ручно брати 
кукуруз и одвајати листове док је још сунчано време, јер их влага уништава, постају 
плеснави, пегави и неупотребљиви. Спољни најгрубљи листови се не употребљавају, само 
они лепи свиленкасти, тањи до клипа. Најчешће се користе наличје, које је сјајно и глатко. 
Љуштика се скида са клипа у целости, затим се одсецају грубљи крајеви. Затим се слажу у 
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кутије или џакове. Пре складиштења листове треба оставити да се добро осуше на 
прозрачном, сувом месту. Тако припремљени могу се складиштити годинама.  
 Постоји више врста кукуруза па су тако и листови различити: од белих до више 
нијанси смеђих. Најбољи листови за фарбање (иако у већини случајава задржавају 
природну боју приликом израде предмета) су бели, где се љуштика потапа и кува са 
разним биљкама, чајним мешавинама (Дороги, 2012). 
 

Слика 96- Луткце израђене у комбинацији       Слика 97- Луткице од кукурузовине из 
       сламе и кукурузовине у Купусини                                     Бачког Петроваца 
   Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.                  Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
  

 
 У данашње време се ипак 
више користе боје за текстил, с 
тим што се вода не сме солити. 
Остало се све ради према 
упутству. Ако се фарбају са 
чајевима, листови се само потопе 
и оставе да одстоје неколико сати. 
Избељивање се врши сумпорним 
прахом, али није препоричљиво, 
јер су листови лепши у 
природним нијансама (слика 96, 
97, 98 и 99). 
 
 

                   Слика 98- Луткице из Мале Босне 
                  Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
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Било да се љуштика користи за плетење или израду предмета, треба да се сортира. 
Одвајају се они лепши, чисти без тачкица од плесни. Груби крајеви се одсецају и користе 
се мекани листови. Они су погодни за израду цветова јер су лако савитљиви и добро се 
плету. Листови се потапају накратко у млаку воду, јер сувише влажни брзо губе боју. Брзо 
се и суше, тако да треба навлажити само онолико листова колико је потребно за сваку фазу 
рада. Најбоље је држати влажне листове прекривене крпом. Од алата користе се маказе, 
бакарна жица, разни дрвени калупи, рафија за везивање, лепак, посуде за потапање, крпе и 
разне декорације.  

Поред везивања користи се и савијање, плетење, кукичање, пуњење. Ове основне 
технике појављују се у изради скоро свих предмета. После се могу индивидуално 
користити и надограђивати. Увек се почиње са вежбањем најједноставнијих облика, да би 
се касније наставило са сложенијим, док се не стекне рутина. Код израде цветова за латице 
се користе технике савијања као и исецања и кројења. Најчешће израђиване и најпозатије 
су свакако лутке од кукурузовине, где постоји неколико фаза рада из старих времена 
(скица 3): 3. клип кукуруза, 4. четири листа исте дужине, 5. и 6. везивање и одсецање 

вишка листова, 7. преврнути листови, 
припрема и пуњење главе, 8. увртање 
листова за руке, 9. везивање, 10. 
уметање руке, 11. плетеница за косу 
или руке, 12. и 13. унакрсно везивање 
листова горњег дела, 14. и 15. 
додавање листова на струк и везивање 
(Дороги, 2012).  
 

Скица 3- Фазе у изради луткица од кукурузовине            Слика 99- Предмети израђени у  
                                  Извор: Дороги, 2012. год.                                        комбинацији кукурузовине, сламе и 
                                                                                                                  сувог цвећа 
                                                                                                                         Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 Поред свакако најпознатијих луткица од кукурузовине, праве се још и корпице за 
хлеб, корпе за веш, торбе, цегери, зидне облоге и др. Израда ових предмета је врло 
једноставна и не захтева велика материјална улагања. 
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 Израда предмета од кукурузовине заступљена је у следећим насељима Бачке: 
Палић, Таванкут, Купусина и Бачки Петровац (карта 11).  
  
 
 МЕТЛАРИ 
 
 
 Метла је све до недавно била универзално средство за чишћење. У почетку су се 
највише користиле прутане, а данас сиркове метле. Променом начина живљења и 
становања мења се и начин њиховог чишћења. Модерне подне облоге довеле су до појаве 
низа специјалних средстава и направа. Метла, међутим допире до тамо где друго средство 
не може, па је захваљујући томе остала незамењива за метење, нарочито грубљих 
површина у руралним срединама, индустријским, пољопривредним и војним објектима, 
грађевинарству, складиштима, транспортним средствима, железници, на улицама и другим 
јавним местима.  
 У Библији се метле и метење спомињу у различитом контексту. При метењу пепела 
са жртвеника и прашине у кући, метлом се чисти овоземаљски свет. На египатским 
цртежима, свештеници користе метле да би око покојника ритуално очистили све што се 
не би свидело Богу. Код Римљана, свештеници су се бринули о чистоти духа, док су 
посебно заслужни верници, „метачи светилишта“, одликовани дозволом за метење и 
одржавање верских објеката.  
 По веровањима код Срба и народним предањима метла је у служби разних демона. 
Куга је држи пред собом, а вештица је јаше. Након вејања жита гувно се чистило, а стожер 
китио метлом, којом класом или цвећем. Метлу која је служила за чишћење гувна нико не 
би узео у кућу „јер је то метла на којој у глуво доба ноћи, јашу вештице“ (Српски 
Етнографски зборник, 1958). 
 Истовремено метла штити од демона и зла. У народу, прободи и убоди се лече 
бајањем, тако што баба бајалица узме своју бритвицу, три ножа, три секире, три вретена и 
три метле, па наизменице њима убада у груди болесникове говорећи чаробне речи. С 
непријатним задахом су повезане прљаве ствари, као што је истрошена прљава метла која 
својом одвртношћу може послужити као заштита.  
 У недостатку арехолошких и других доказа, могуће је само реконструисати 
најлогичнији пут еволуција метли. При првим покушајима метења људи су се вероватно 
служили разгранатим, китњастим деловима биљака које су им биле при руци. Хватањем у 
сноп више овакавих грана повећавала се ефикасност чишћења. Даљи корак у усавршавању 
требао је бити везивање у сноп, све финијих, савитљивијих гранчица, влакана или жилавих 
трава, чиме је добијена ефикаснија и трајанија справа (Берењи, 1992). 
 Метле се пртежно праве од сировина биљног порекла, али се пластика, животињске 
длаке или перје такође могу користити за израду метле. Сирак метлаш је једногодишња 
гајена биљка са дугачким савијеним метлицама које се употребљавају у метларству. 
Његово гајење развијено је не само у Војводини и у Бачкој, него и у суседним земљама, 
као што су Хрватска, Мађарска и Италија. За сопствене потребе, некад, а тако и данас 
сирак је гајен на ивицама њива, нарочито кукуруза, али је од много већег значаја 
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производња сирка метлаша у чистом усеву, на већим таблама. Раније су биле познате само 
форме сирка метлаша са високим стаблом и свега 25 до 30 cm дугим петељкама. Такав 
сирак се коси изнад површине земље, веже у снопове и суши. Данас се за потребе 
метларства скоро искључиво гаје сорте сирка метлаша ниског стабла. Прилоком жетве 
сиркове метлице се одсецају од стабла са дршком дужине око 15 cm, суше се, везују у 
снопове и складиште. По скидању семене добијају се овршене сиркове метлице. 
Причвшћивањем таквих метлица око дрвеног штапа добија се једноставна метла. Дорађене 
метлице са одсеченом дршком спремљене су за прављење шивене метле. Део сиркове 
сламе у унутршњости метле може се заменити другим сировинама ради добијања 
јефтинијих и јачих метли.  
 Метлица је зељаста, до 1 метра висока, по облику изданка чемпресу слична 
једногодишња биљка. Широко је распростањена у Бачкој и ужој Србији, а нешто мање на 
Косову и Метохији. При гајењу не захтева посебну пажњу и често ниче из спонтано 
осипаног семена у предходној години. Служи за украс и прављење метле короваче, 
коровњаче или градинарске метле. Везивањем краћих грана за дрвену дршку добија се 
јединствена метла. Међутим, дршка метле коровњаче направљена је од саме биљке. При 
прављењу такве метле короваче, део стабла намењен за дршку метле, чисти се од бочних 
грана. Сноп се чврсто веже канапом или жицом на неколико места. Коровњача је веома 
погодна за чишћење површина, као што су улица и разних пољопривредних објеката 
(слика 100 и 101) (Берењи, 1992). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Слика 100- Метле од сирка            Слика 101- Мајстор метлар (Антун Форгић) са  
      Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.                           својим коровњачама                                                                                   
                                                                                  Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.  

                           
 
 

 Метлар је занатлија, а метларица или метларка је женска особа метлар. Метларев или 
метларов посао је израда и продаја метли. Чистач улица се такође може назвати метларом, 
будући да му је метла главни алат. Метларство је занат којим се метлар бави. Ако 
говоримо о металарству, данас се обично мисли на производњу метли.  
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 Покушаји појединца да себи или својим укућанима направи метлу могу се сматрати 
почецима метларства. Ова пракса се одржала до данашњих дана у виду домаће радиности. 
Домаћа радиност се скоро искључиво ослања на ручни рад. Раније је домаће становништво 
у домаћој радиности масовно правило метле за сопствене потребе. Сировина није коштала 
много, јер су је произвођачи или узгајали сами или сакупљали у природи. Метле су 
израђиване ручно и споро, али по сељачком менталитету овако трошење времена у 
зимским месецима, када других важнијих послова у пољу нема, могло је бити само 
корисно. Таква пракса одржала се, али све ређе до данашњих дана.  
 Развијени облик производње метли у домаћој радиности чине појединци који зимско 
време искоришћавају да зараде на метлама. Праве их не само за своје потребе него и за 
рођаке и познанике, а повремено са својим производима излазе на вашаре и локалне 
пијаце. Изглед својих производа прилагођавају локалним навикама и специфичним 
захтевима својих купаца. По казивању једног метлара, не користи се пластични конац за 
шивење метли, јер се пластика лако топи у близини топле сеоске пећи. Врхове петељки 
пажљиво изравна, још приликом намештања сирка на дршку, јер његове муштерије 
изричито траже неодсечени, разгранти врх метле. Неретко метле се праве од донетог 
сирка, а као штап им служи дршка са истрошене метле. Свој рад метлари наплаћују у 
новцу или у натури.  
 Метларски занат, једном научен обично остаје породична професија и знање се 
предаје млађим нараштајима. Метлари се обично баве и дорадом сирка, а неретко још и 
четкарством. Отуда и пракса да се статистички подаци о производњи често приказују 
сабирно за метларе и четкаре (Берењи, 1992).  
 Метларски занат још увек негују појединци из Кањиже, Сенте, Малих Пијаца, Бачке 
Тополе, Сомбора, Бачког Моноштора, Купусине и Бачког Петровца (карта 11).  

  
 

УЖАРСКИ ЗАНАТ 
 

 
Ужарски занат постоји од памтивека, али је данас на корак од изумирања. Развојем 

индустрије готово да су се изгубиле потребе за ужадима старих занатлија. Некада су се 
конопци, ужад, узде и др. правили од испреплетаних влакана конопље, а данас поред још 
увек присутног природног материјала за плетење, користи се и индустријски канап од 
вештачких материјала. Конопља је била основна сировина коју су ужари користили још од 
15. века, а куповали су га од сеоског становништва. Процес њихове израде одвијао се у 
четири фазе: гребање, предење, шнирање и усукивање. Иако је овај занат готово ишчезао, 
могао би још потрајати, јер његови производи  имају разноврсну примену како у сеоским 
тако и у градским домаћинствима.  
 Народна веровања о конопљи настала су у прошлости, када је она гајена у сваком 
домаћинству у Бачкој и када јој је употреба била велика. Између два светска рата, упоредо 
са променама које је доносио бржи индустријски развој, из године у годину све брже је 
смењивана производња конопље и зависност од њеног драгоценог влакна, тако да су све 
брже потискивана и веровања о њој.  
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 Према народним веровањима ретко која биљка је толико била изложена утицајима 
злих језика и демона, и са друге стране ретко је која биљка толико пуна нарочите снаге као 
конопља. Зато су се од сетве па док се не оснује и не изатка, предузимале профилактичке 
мере и разноразна врачања. Конопља је врло често и табуирана. Народ је веровао да је 
конопљу најбоље сејати на Ђурђевдан или Јеремијин дан- дан када се у  змијама, 
инкарниране душе пре сунца терају од куће. Најраније су се сејале у понедељак или 
суботу, никако у среду или петак, нити у великој и белој недељи. Тада се ни сви други 
послови око конопље нису радили. У семену конопље стајало је ускрашње јаје (да је не 
туче град). Конопља се није смела потапати  тзв. младе недеље или у расипан месец. Када 
већ буде посечена и у воду потопљена. О Светом Илији у води се не сме држати, да не би 
иструнула (слика 102, 103, 104 и 105). Разноразна врачања у корист конопље обављана су 
највише по Бадњем дану и на Беле покладе (Кишгеци, 2010).   

            Слика 102- Сечење конопље                       Слика 103- Слагање конопље у снопове 
Фото: Слике преузете из архиве Удружења жена из Бачког Петровца (1929. год.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Слика 104- Потапање конопље у базене           Слика 105- Вађење конопље из базена 
Фото: Слике преузете из архиве Удружења жена из Бачког Петровца (1929. год.) 

 
 

 Правни обичаји у вези са гајењем и прерадом конопље, проистичу из чињеница да су 
се тим послом претежно бавиле жене, поготово када је реч о производњи и преради за 
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потребе домаћинства. Код већих производа за продају, индустријску прераду и ужарски 
занат, у Бачкој, су се овим послом бавиле и жене и мушкарци. И тако је остало до 
данашњих дана. Жене су почеле да се баве ужарским занатом, а предењем и ткањем 
конопље бавио се мали број мушкараца. Сести за разбој за већину мушкараца је био 
недостојанствен чин.  
 У Бачкој су постојале велике породичне задруге. То су биле породице са великим 
бројем чланова. И није свака генерација која је стасавала из куће излазила. Заједнички се 
живело, радило, стварало. Послове око гајења и прераде конопље у почетку су као и сви 
други обављали заједнички. Заједнички се конопља трлила, чешљала, прела, ткала, мотала, 
при чему су се често певале и познате народне песме (слика 106, 107, 108 и 109) (Кишгеци, 
2010).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Слика 106- Сушење конопље на сунцу                       Слика 107- Гребање конопље 

        Фото: Слике преузете из архиве Удружења  жена из Бачког Петровца (1929. год.) 
 
 
 

                                       
 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

         Слика 108- Чешљање конопље                            Слика 109- Упредање конопље 
Фото: Слике преузете из архиве Удружења  жена из Бачког Петровца (1929. год.) 

 
 

 Конопља је основна сировина коју су употребљавали ужари од 1960. године, 
куповали од сеоског становништва, а најчешћи производ ужара била је говеђа штранга. 
Њихова производња одвијала се у четири фазе: гребање, предење, шнирање и усукивање. 
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Иако је овај занат готово ишчезао, могао би још потрајати јер његови производи имају 
разноврсну примену како у сеоским, тако и у градским домаћинствима.  
 Ужарска делатност, односно занат који покушава да се сачува од зуба времена је 
плетење врпци, канапа, ужади и конопа, улара за коње и рогату стоку, конопце од 5 до 50 
mm, рибарске мреже, бродске конопце дебљине 50 до 70 mm за речна бродоградилишта, 
конопце за парне млинове, ремење за торбе и др (слика 110 и 111). 

Како саговорник, ужар из Апатина каже: „О развоју ужарског заната има врло мало 
података“. Приликом израде ужарских производа користи - гребенату конопљу различитог 
квалитета. Почео је као врло млад да се бави овим послом помажући оцу у радионици. 
Израђује различите врсте ужади за пољопривреду, сточарство, риболов и грађевинарство, 
као што су везани и шивени улари, повоци, споне, лежаљке и др. Кад није у својој 
радионици, обилази вашаре по Војводини. По ручно израђеним мајсторијама, познају га 
људи од Суботице до Руме. Најбоље је када иде на сточни вашар у Бачку Тополу. Тај 
посао обавља врло мали број људи. А као што каже у песми Звонка Богдана - „све је мање 
коња који јуре, на сокацима животиње се све ређе срећу“. Коња је заиста све мање, али 
посао не трпи - као што каже саговорник. Сточари који узгајају краве и бикове редовно 

купују ужад, повоце и углавнике. Уз широк осмех 
призаје да се у том мајсторлуку засад нико од 
наследника није показао успешним, али да никад 
није касно. Поносно каже, да за разлику од својих 
колега ужара из других места, већину производа 
израђује од конопље коју набавља у Сенти.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Слика 110- Продаја ужади на вашару                    Слика 111- Ужарка из Апатина 
Фото: Слика преузета из архиве Удружења жена         Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
              из Бачког Петровца (1929. год.) 
 
 
 Мајсторе ужаре још увек можемо срести на пијацама и вашарима у Бачкој Тополи, 
Малим Пијацама, Апатину и Новом Саду (карта 11). 
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 РУЧНО ОСЛИКАВАЊЕ ТИКВИ И ЈАЈА 
 

 
 Спомене ли се појам „тиквица“, готово свако ће помислити на шарене, жуте, зелене и 
беле плодове или на егзотични специјалитет са јеловника, а тек неко ће се сетити 
једноставног светлосмеђег крушколиког украса уз сеоски пешкир и свежањ сламе у излогу 
неког дућана за време фестивалских дана.  
 Невероватно је много примена плодове ове скромне биљке пењачице, коју је садило 
готово свако сеоско домаћинство, често уз ограду, а на лози су израстали плодови који су 
дозревали у јесен и могли су стајати до првих мразева.  
 Тиквица је служила нашим прецима за свашта, осим за јело, јер јој је кора тврда. 
Тиквице са дугим вратом, осим за теглице (или „натегаче“) користиле су се као левак, као 
кутлача или као посуда где се стављају семенке, зависно како би се изрезале. Оне 
крушколиког облика са кратким вратом, служиле су као посуда за пиће, за држање зачина 
и сл., а понегде се млади плод чак стављао у орман са две дашчице како би док нарасте 
добио облик чутуре. 

Тамо где се живело уз реку учило се пливати уз 
помоћ затворених тиквица, а чак су се користиле у 
рибарству као плутаче за мреже. Ако су тиквице 
биле намењене за држање ракије, тамнија боја и 
ракијски мирис (којом се одстрањивао и природни 
мирис тикве) добивао би се стављањем у шљивов 
ком. На послове ван куће носила се у њој вода и 
ракија, а понекад и вино. Да би се могла носити за 
појасом, везивала се конопцем око каиша, или би се 
бушиле рупице кроз коју се конопац провлачио. Све 
ове посуде народ је остављао онаквима какви јесу, 
јер су служиле као прибор и посуђе у домаћинству 
или на „терену“ за пиће. Када би се гост понудио 
ракијом из теглице, износиле би се на сто оне 
украшене разним мотивима. Цртање на тиквицама 
никада није заостајало за цртањем на ускршњим 
јајима, па су се оне најлепше поклањале за Ускрс 
(Лукић, 2012).  
 

Слика 112- Бачки мотив на осликаној тикви 
Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 

Први цртачи - како се предпоставља били су пастири који су чували стада. Док су 
пастирице везле на тканинама, мушкарци су цртали на тиквицама. Некима је то „прешло у 
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крв“ па су се ликовним изражавањем бавили и код куће у доба године када није било пуно 
посла. Тако је настала специфична врста ликовне уметности.  

Како је крај пећи или у димњаку осушену тиквицу требало очистити изнутра од 
семенки, а све кроз једну или две мале рупице, сналажљиви рукотворац је користио 
усијани комад метала или чак туцано стакло, за истресање самлевеног садржаја.  
  „Шарање“ које траје дуго захтевало је знање, разни алат, али и материјал. Тиквица 
не би смела бити ни незрела ни презрела. Прво би се оловком нацртао мотив који се 
зарезивао посебним кукастим ножићем званим „шарач“. Резбарење је захтевало пажљиво 
руковање да се кора не зареже ни преплитко ни предубоко (слика 112). 
 Да би се добила лепа црвено-смеђа боја на жутој подлози користио се давно ужарени 
шиљак, а у релативно новије време сона киселина која се наносила гушчијим пером или 
танким дрветом. Други начин је био наношење угљена на резбарију, а угљен је морао бити 
од спаљеног ораховог плода. Тиме се добијала јасна црна боја цртежа. По завршетку се 
цела тиква полирала са машћу или воском ради сјаја.  
 Најчешће су цртежи приказивали биљке, животиње, људе или разне орнаменте и 
геометријске ликове. Тако је плод тиквице кроз векове нашао своје место у несвакидашњој 
употреби, али и као медиј бачког уметниког изражавања (слика 113 и 114) (Лукић, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Слика 113- Употребна вредност                   Слика 114- Осликане тикве спремне 
                   осликане тикве                                                            за продају 
 Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                    Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 

 
 

 Фарбање јаја за Ускрс постоји код хришћанских народа. Фарбање ускршњих јаја је 
један од најлепших и најрадоснијих хришћанских обичаја поготово за децу. Скувана јаја, 
која се лако љуште, имају различите боје и шаре. Најстарији и најједноставнији вид 
фарбања јаја, онда он почиње кувањем јаја у сланој води око 5 минута. Постоје разне боје 
у прашку или у епруветама које су се користиле од вајкада по упутству из кесице. 
Офарбана јаја премажу се науљеном ватом и слажу се у корпице. Поред фарбања јаја, за 
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које се користе већ припремљене боје из кесице, посебно занимљиво и декоративно може 
бити фарбање јаја домаћим састојцима. Тако се на пример за црвенкасто - браон боју 
користи љуска црног лука, за бледо жуту, цветови камилице, за љубичасту, боровница, за 
наранџасту, нарендана шаргарепа, за зелену, коприва или шпенат, за светло љубичасту, 
цвекла и сл. Направи се врео раствор жељених боја и сем воћа или поврћа, ставља се и 
кашика сирћета. Стављају се јаја у ове растворе и држе се до добијања жељене боје (може 
и преко ноћи). Јаја се могу и декорисати са листовима биљака, као што су: детелина, 
першун, папрат, цвет маслачка. Постави се лист или цвет на жељено место на јајету, па се 
јаје обложи старом најлон чарапом. Завеже се концем и спусти се у воду са већ 
припремљеном бојом.  
 Уколико се жели применити савремени вид осликавања јаја, на првом месту се 
извади садржај јајета, пропадањем врха јајета са одређене стране помоћу игле  или чиоде. 
Након тога, јаје се добро опере и осуши. За осликавање јајета, користе се кокошија, 
гушчија, пачија, па чак и нојева јаја. Мотиви којима се осликавају јаја су разноврсни. 
Биљни мотиви, као што су листови, цветови и плодови симболишу плодност земље, 
радост живота и здравље. Животињски мотиви, као што су птица, петао, риба, коњ, јелен 
симболишу живот. Геометријски мотиви, као што су круг, троугао, тачкице, спирала, 
крстић, звезда повезују се са тајанственошћу (слика 115 и 116).  
 

     Слика 115- Лепо осликана Ускршања јаја                Слика 116- Лепо декорисана јаја 
         Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                   Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 
 Као најстарија техника осликавања јаја је чисти восак (може да послужи и парафин), 
неколико гушчијих или кокошијих јаја, једна тегла напуњена песком, неколико старих 
кашика, неколико свећа, чиоде са крупнијим главицама и дрвене чачакалице. Место где ће 
се јаје бојити воском, прекрије се папиром и на њега се стави сав неопходни материјал. 
Кашике се савију на врху и ставља се у њих восак, и убада се у теглу са песком.  
Испод кашике запали се свећа да би се восак отопио и константно био течан за наношење 
на љуску. На предходно осликано јаје наноси се восак, увек повлачећи линију ка себи 
(слика 99). 
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 Осликавање тикви и јаја заступљено је у појединим насељима у Бачкој и то у: 
Суботици, Ђурђину, Сомбору и Новом Саду (карта 11). 
 
 
 КОЛАРСКИ ЗАНАТ 
 
 
 Коларски занат је старог порекла и односи се на израду запрежних кола, санки, 
јармова који су употребљавани за превоз људи и терета, све до 20. века. Међу њима су 
били и колари који су се бавили израдом фијакера, чеза и таљига. Коларске радионице 
налазиле су се у близини ковачких, чије су вештине биле неопходне ради уградње и 
поправки металних делова на колима. Запрежна кола се данас врло ретко могу видети, а 
још ређе чезе и фијакери који буде носталгију за „добрим, старим временима“ и добом 
романтике. Заправо, када су нестала та времена, а и романтика, нестала су и дрвена кола, а 
са њима и колари. 
 Обрада и примена дрвета позната се још од најстаријих времена. Касније кроз 
историју, дошло је до стварања занимања, везаних за обраду дрвета. Ово је условило и ужу 
специјализацију, па је створено посебно занимање, коларски занат. Од давнина је познат 
начин припреме дрвета, од ручног обарања стабла у шуми, даље ручне припреме за све 
делове, до коначне обраде и облика појединих елемената за израду кола.  
 Учење заната започињало се већ у најранијем детињству. Почетак рада у изучавању 
коларског заната био је рад са брадвом, врстом секире, широког сечива, и кратког кривог 
држаља. Ученик или шегрт, започињао је са прављењем заглавака, клинова од багрема. 
Шегрт је у школу коларског заната ишао два пута недељно од 17 до 20 часова. Остало 
време радио је у радионицама. Рад у радионици прекидао се због рада у пољу. Ученицима 
је било лепше и лакше да раде на пољу, јер је овај посао прекидао радионичку монотонију 
(Алексић, 1992).  
 У ранијем периоду, говорећи о условима путничког и теретног саобраћаја и преноса 
добара - такође махом сеоског живља, у време прве власти кнеза Милоша, треба навести 
да „Због...стања путева, сем малог изузетка нигде не беше могућно, до пешице или на 
коњу“. Убрзани развој, државног осамостаљивања допринели су томе да су се сеоски 
мајстори све чешће упуштали у самосталне занатске делатности као примарни извор 
прихода. Колари су превенстевно правили дрвене делове за запрежна кола, али и додавали 
потребне делове од метала - гвожђа, за коначан изглед и функцију. Ту су на пример 
спадали према народним називима: трапови, лотре, лечве и шараге, што значи делови за 
безбедан пренос разноврсног терета, потом за управљање колима и као посебно захтевни 
за израду- точкови које је најтеже било направити. Будући да су целокупна кола 
израђивана за данашње услове примитивним алатом, при изради точкова поготово је 
долазило до изражаја народно, ненаучно и искуство поимања технике. При томе, је 
великом тачношћу требало израчунати унутрашњу и спољашњу меру обима точка, по 
кругу који је цртан уз помоћ оловке и канапа, а потом уградити паоке, који су носећи 
елементи на којима почива функционалност кола. Тако једна од занатских коларских 
традиција у Бачкој, разликује два врсте точкова, за теретна и путничка кола, од којих се 
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први праве са 12, а други са 16 паока, обично од дрвета багрема или јасена (слика 100). И 
сама кола израђивала су се од јасена, бреста или багрема. Изузев кола, занатлије колари 
израђивали су и додатну опрему, укључујући јармове за воловску вучу, трагаче и колица 
за преношење мањих терета у кућу (слика 117). За дрвене плугове правили су гредеље на 
којима је причвшћивана гвоздена глава са раоником. Правили су оквире за дрљаче. 
Углавном су радили по поруџбини, али су своје производе износили по вашарима и 
пијацама.  
 Осамостљивање Србије као државе, и следствено томе, убрзани привредни развитак, 
утицали су на њено значајно окретање ка Европи и променама у различитим доменима 
културе живљења. Пратећи тада савремене трендове у развоју саобраћајних средстава, 
колари су првенствено поред радних, запрежних кола које су вукли волови, почели да 
обраћају пажњу на тржишну потражњу кола која су искључиво намењена путничком 
превозу. Њих су малтене до данашњих дана презентовале чезе и фијакери, што се осим 
значајних помака у коларском занату, огледало у њиховој друштвено-културној употреби 
у функцији статусног симбола. Потцртавање статуса власника луксузних модела 
путничких возила означено је чињеницом да су у њих упрезани коњи, за разлику од 
запрежних возила, која су углавном вукли волови. Израдом запрежних или путничких 
кола, раздвајан је статус коларских радионица у варошицама и за градско становништво, 
од оних које су задовољавале првенствено потребе сеоског становништва. 
    

      Слика 117- Точак за теретна паорска                       Слика 118- Паорска кола у 
                           кола са 12 паока                                               Бачком Петровцу 
         Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.                  Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год. 
 
 
 
 Промене и усавршавање коларске занатске делатности биле су индиректан показатељ 
општег напретка у друштвено-културном погледу. Када се развој коларског заната 
посматра у техничком домену, технолошки скок са израде једноставних модела  ка 
захтевнијим и модернијим, укључио је прелазак дрвених кола на комбинована, од дрвета и 
метала. Може се уочити да је та промена у раду на коларским производима увела бројне 
технолошке поступке и алате који се могу сматрати заједничким за још најмање два заната 
- ковачким због гвоздених делова и столарским (Алексић, 1992).  
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 Занатске радионице су настављале рад по инерцији и без образованих нових 
мајстора, тако да се данас коларским занатом углавном баве ентузијасти, као узгредним 
занимањем или хобијем и најчешће раде само специјалне поруџбине. Замирање потребе за 
коларским занатом указује на то да су запрежна кола прешла пут од неизоставног 
привредног и транспортног средства у традиционалним заједницама, до спорадичног и 
секундарног употребног статуса, док су на другој страни, путничка кола у прво време 
знатно повећала брзину и удобност путовања, а потом настављајући живот у сеоским и 
урбаним срединама као статусни симбол.   

Управо на основу тога, у савременим условима би се и ревитализацији коларског  
заната могло говорити превенствено у оквирима различитих концепата културног - етно и 
сеоског туризма, најпре израдом мањих серија путничких кола, а ради проширивања 

туристичке понуде у 
оживљеним 

амбијенталним целинама, 
музејима на отвореном и 

туристичким 
манифестацијама (слика 
118 и 119) (Стојановић, 
2009).  

У данашњим 
приликама мајсторе 
коларског заната можемо 
пронаћи у  Кањижи, 
Суботици и Сомбору 
(карта 12). 
 
 
 
 

Слика 119- Стара паорска кола испред сеоског домаћинства  
                        Фото: М.  Бодловић, април 2016. год. 

 
 
 

 РЕСТАУРАЦИЈА ФИЈАКЕРА 
 
 

 Рестаурација фијакера је увек био велики изазов за мајстора. Ништа се није радило 
шаблонски, сваки детаљ је уникат и обликује се ручно. Мајстори су тачно знали, да је за 
израду и рестаурацију фијакера најбоља дрвена основа од јасеновог дрвета које је тврдо и 
жилаво. Данас су фијакери све популарнији у бачким насељима где се не могу замислити 
традиционалне свадбе без њих. Све више људи се окреће традицији и традиционалним 
вредностима, а истовремено је све већи број заљубљеника у коње, коњарство и запреге.  
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 Једина регистрована радионица за рестаурацију фијакера налази се у Сомбору (карта 
12), и те овај град слови за град фијакера и фијакериста. Иако их је остало само два на 
сомборским улицама, а сећање на фијакаре који су и у песмама опевани, чува данас само 
један фијакериста (слика 120). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 120- Илија Мирковић, последњи сомборски фијакериста 

Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год. 
 
 
 Како рестауратор (Александар Недељковић) каже: „Почело је тако што је помагао 
пријатељу који је заљубљеник у старе ствари, а међу њима и у фијакере. Онда је одлучио 
да се бави тим послом и региструје радионицу“. Мајстор додаје да можда и није случајно 
што је у том послу, јер му је деда био пинтер. До сада је кроз руке спретног мајстора 
прошло око 15 фијакера. Да би се од фијакера којег је нагризао „зуб“ времена и 
вишедеценијска небрига добио углачани лепотан, потребно је доста улагања. Послови на 
рестаурацији једног фијакера трају и месецима. „Муштерије су углавном из Сомбора, али 
их је било и из Алексинца, Велике Плане и још неких места.  
 Некада људи једноставно само позову телефоном да би се консултовали око неких 
ствари. Најстарији који је радио био је са почетка 20-тог века. Међутим, код нас фијакере 
ретко прати документација, па иако је реч о аутентичним фијакерима, они имају знатно 
мању вредност него што је то случај у западним земљама“. Мајстор процењује да у 
сомборским кућама има још око 100 фијакера који леже по неким шупама. Власници, се 
међутим врло ретко одлучују да уложе у рестаурацију. За разлику од Србије, радионице у 
Мађарској, Чешкој, Немачкој, Аустрији имају посла.  
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 Иако се рестаурација фијакера, уосталом као и већина других старих заната, не може 
сврстати у профитабилну делатност, мајстор је упоран да истраје у том специфичном 
послу, због љубави и ината.  
 
 

          Слика 121- Фијакер некад, пре                            Слика 122- Фијакер сад, после  
                         рестаурације                                                          рестаурације 
   Фото: Татјана Стојановић, јануар  2016. год.                    Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
 
 
 
 Идеју да покрене сопствени бизнис, добио је од људи који су се заинтересовали за 
његов рад. Будући да је све мање занатлија, а да се све више људи окреће традиционалним 
вредностима, његов хоби постао је његов посао. „Није било пуно посла, него ни једна 
више стара коларска и ковачка радња не ради. Старији мајстори ураде евентуално један 
фијакер годишње. Раније су га ангажовали пријатељи, родбина, радио је три фијакера 
годишње, а данас је све другачије. У једном моменту замрла традиција и није било толико 
интересовања. Само презање запреге и фијакера прелазе у сталну туристичку атракцију. 
Доста туристичких агенција, када праве програме излета желе да укључе фијакере и 
запреге у свој програм“ (слика 121 и 122). 
 Војвођани углавном траже рестаурацију, а људи из Србије су заинтересовани за нове 
кочије. Радионица у породичној кући је пуна неопходних алата и машина које му помажу 
у послу, а фијакери чекају на поправку. Власник једине регистровне фирме каже да је 
љубав према послу најважнија, јер је израда фијакера дуготрајан посао и додаје: „Зими 
има више рестаурација, јер тада није сезона, људима не требају фијакери. Тада иде 
фарбање, тапацирање, неке озбиљне поправке, а у току лета су више техничке поправке, 
ако је пукао блатобран, точак, руда, зупчаници. Мање посла има, јер људима сваки дан 
требају фијакери у току лета“.  
 Као што је и раније напоменуто, најбоља дрвена основа код фијакера је она која се 
направи од јасеновог дрвета, које је тврдо и жилаво. Све зависи од модела и од намене 
фијакера. Код фијакера постоји велика и мала викторија које су најзаступљеније код нас, 
код војвођанских модела. „Кад се израђује нови фијакер користи се метална конструкција 
од старог. Квалитет тог челика, некада је био знатно бољи, јер се сво гвожђе ковало. На ту 
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основу додају се дрвени делови“. У радионици се налазе углавном столарске машине, 
више врста бушлицица, шмиргли, има браварског алата, машина за варење и остало.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 123- Фијакеријада у Светозару Милетићу, поводом дужијанце 
Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год. 

 
 
 
 
 
 Нема фијакера без доброг мајстора. 

Коњички спорт, али нарочито вожња 
фијакером се на велика врата враћају у 
Сомбор, а за то је заслужан и мајстор из наше 
приче, који свакодневно старим фијакерима 
даје нови сјај (слика 123, 124 и 125).  

        
                   

Слика 124- На рестаурираном фијакеру                    Слика 125- Фијакеријада у Сомбору   
       Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год.                            Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
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 БАЧВАРСКИ - ПИНТЕРСКИ ЗАНАТ 
 
 
 
 Качарски (бачварски, пинтарски) занат је занат који у основи користи дрво као 
основни материјал. Најпре су се израђивале мање посуде равних бокова попут бачви, 
буради и каца. У средњем веку бачварски занат се развио са процватом трговине и 
градова. После ослобођења од Турака с подручја тадашње Аустроугарске у наше крајеве је 
стигао све већи број занатлија са новим знањима, алатима и технологијом. Бачве су се 
правиле од храстовог, багремовог и кестеновог дрвета, којима обилује подручје Бачке. За 
чување вина користило се храстово дрво, ракија је најбоље чувана у дудовим или такође у 
храстовим бурадима, а за велике посуде најпогоднији су јасен и бор. Попут многих других 
заната и овај је данас у изумирању. Потражња за таквом врстом производа на тржишту је 
незнатна, јер се углавном користе фабрички израђене посуде. Па ипак, качарски производи 
још увек се могу наћи у винским подрумима у Бачкој, а понеко још користи дрвене каце за 
кисељење купуса (Баришић, 2013). 
 Качери, пинтери и бачвари јесу занатлије чији је основни материјал за израду 
предмета дрво. Данас се ова делатност заједнички назива, бачварски занат. Технику израде 
познавали су још стари Словени. У почетку су то биле посуде мањих димензија и равних 
бокова. Временом су прављене дрвене посуде облих зидова, што је омогућавало израду 
бачварских производа великих димензија.  
 За израду бачви, буради и каца потребни су знање и велико искуство. Такође је 
нужан и специфичан алат који самоуки мајстор није поседовао, па је тако бачварски занат 
постао неопходно потребан. Процватом трговине и градова у средњем веку развијали су се 
многи занати, па и бачварски. После ослобађања од Турака, из тадашње Аустроугарске 
дошао је велики број занатлија са својом технологијом и алатима, као и називима који се 
користе и данас.  
 Да би се направило квалитетно буре, бачва или каца, потребан је постојан материјал. 
Бачка је обиловала квалитетним храстом за израду дуга. Дуге су израђивали посебно 
обучене занатлије - дужичари, који су постали веома вични том послу. Временом су ту 
делатност преузели бачвари.  
 Бачварски занат одржао се тамо где има квалитетних шума, као и потражње за 
њиховим производима: бачвама, бурадима, кацама. Бачварски занат је био посебно 
занимљив јер у себи обједињује више различитих техника обраде дрвета: цепање, тесање, 
савијање и слагање дуга, бушење и копање - код израде буради великих димензија. 
Разликују се две врсте бачварских производа - равних и заобљених бокова. Израђују се и 
разне врсте каца које углавном праве сеоски мајстори. Бурад савијених дуга раде мајстори 
занатлије због сложенијег поступка. Сматрало се да онај који зна да направи бачву или 
буре и да ће лако направити било који други бачварски производ.  
 Да би се одабрала одговарајућа врста дрвета која ће се употребити за израду 
бачварског производа, битан је садржај који ће се у тој посуди чувати. Тако за бурад у 
којима ће се чувати вино, највише се користи храстовина. За чување ракије најбоље је 
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употребити дудовину, јер од ње ово пиће временом добија златножуту боју, па има и бољу 
прођу. За израду бачви користе се још и багрем и кестен, а често и дрво јасена, бора и 
смреке. За израду предмета потребно је цепано и добро осушено дрво. Дрво се пре 
употребе добро суши, пуне две године. Током овог периода оно мора да буде добро 
сложено, али не сме да буде притиснуто са страна. Цепано место се ставља на промајно 
место са доста ваздуха да би се добро осушило, а најчешће је то био тавански простор. 
Даске за дуге прво се „штуцују“, подрезују пилом по предходно одређеном предлошку, а 
потом се слажу у квадрат да мајстор добије довољан број дуга. Неопходно је да дуге имају 
потребну висину, дужину и пречник за буре одређених димензија. Затим се дуге тешу и 
обликују брдом, а на крају маклицом. Уједно се дуге блањају или рендишу на грубо. Дуге 
се затим кроје на великом ручном ренду које стоји непомично тј. учвршћено је на радном 
столу или тезги (Баришић, 2013).  
 Кројење дуга је најосетљивији радни поступак у бачварском занату. Он одређује и 
коначан облик бачварског производа. Бачве, бурад и каце за уобичајену употребу 
једнообразне су по облику и по пропорцији. Провера тих стандарда, односно запремине 
судова осигурава се употребом посебних мера за дуг, стандардизованим чаповима. Чапови 
су различити за посуде различитих запремина. Обично бачвар има и до 20 различитих 
чапова. Њиме се мери сужавање дуга према крајевима, проверава се попречна унутрашња 
закривљеност судова, а такође се мери и угао бочних страница дуга. Ово је изузетне 
важности за бачвара, јер од тога зависи да ли ће његов производ пропуштати течност.  
 Да би сложио дуге, бачвар прво издуби данце. Цирклом се узима мера за дно. Некад 
се мера одређивала помоћу канапа са ексером. Данас се то обавља цирклом. Дно се кроји 
из неколико приљубљених дасака. Тако скројено умеће се уторе на дугама, а затим се 
скидају калупни обручеви и стављају се стални. Некада 
су се користили обручеви од лескових или јасенових 
грана које су се савијале у круг. Затим би се закачиле 
гране које су се на крајевима преплитале, да би боље 
држале. Да би се дуге прислањале једна на другу, 
уметнуо би се сушени рогоз између њих. Обручи се 
данас кују од гвожђа и закивају нитнама да би боље 
држали. Што је бачва већа, има више обручева (слика 
126). 
 Наћи потпуно здраво дрво, данас је веома тешко. 
Ако дрво има чворова, на то се место проврти рупа у 
коју се набије храстов клин. Такође мајстор прибегава 
парафинирању бачве - у бачву се улије парафин и врти 
да се равномерно разложи на сву унутрашњу 
површину и зачепи све површине, а остатак парафина 
излива се из суда. 

                               
                               Слика 126- Бачварски занат са почетка прошлог века (1935. год.) 

                                                                                                                   Фото: Етнографски музеј у Београду, 2009. год. 
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 Ако дрво има мање чворова, парафин се ставља на загрејану оштрицу ножа, тако да 
цури по чворним местима. Исто тако се поправљају стара бурад. 
 Бачвари су правили и шкаф ширег отвора са ушкама за ношење воде, затим бунарски 
кабао са дном ужим од отвора за вађење воде из бунара. Израђиван је и прави чабар, са 
дном ширим од отвора и са поклопцем, у којем се киселила и чувала паприка. Некада су 
бачвари правили крбле или пепељаре. Пепео је био сировина за прављење сапуна који су 
сакупљали шегрти и потом их носили сапунџијама. Бачвари су правили и бурад за вино, 
чије су димензије биле велике, зависно од жеље наручиоца. Свуда где су се садили 
виногради и где је било потребе за чувањем и прерадом вина и ракије радила су се велика 
бурад запремине од хиљаду литара па навише.  
 Србија је између два светска рата спадала међу највеће извознике у Европи: вина, 
ракије, џемова, пекмеза и производа од шљиве. Сви ови производи су се спремали у 
бурадима које су правили бачвари.  
 Данас је потражња за производима мала јер савремени прописи о припреми хране и 
пића налажу другачија врсте материјала за њихово складиштење, али и даље ће се вино 
најбоље очувати у посебно припремљеним бурадима, ракија ће имати прави укус тек кад 
одлеже у храстовом бурету, а купус ће се још понегде киселити у великим кацама  (слика 
127 и 128) (Баришић, 2013).  
 Пинтерски занат срећемо у малом броју насеља у Бачкој и то у Кули, Србобрану и 
Апатину (карта 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
  Слика 127- Пинтери на свом радном задатку          Слика 128- Старе бачве за вино 
         Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.               Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 

 
 
 

 КЛОМПАРСКИ ЗАНАТ 
 
 

 Није утврђено када су произведене прве кломпе. Неки историчари приписују их 
старим Грцима, неки Келтима или германским племенима. Сматра се да су најстарије 
пронађене кломпе пореклом из Холандије из 1230. године.  
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 Дрвене кломпе су традиционална дрвена обућа панонске зоне. У Бачкој су се 
појавиле почетком двадесетог века као обућа сељачког становништва, које су се носиле  
по влажном и мочварном земљишту, пре исушивања Марије Терезије. 

У том контексту  кломпе се носе као омиљена свакодневна обућа при пословима 
око стаје, на дворишту и при пословима у селу. Најчешће су ношене у зимском периоду 
године, када је блато и снег. Тада су их носили са обојцима (комадима вуненог ткања, 
карираног узорка за омотање око ногу) и уз то би их испунили сламом или сеном, да би 
добили здраву и топлу, а јефтину обућу. Касније су кломпе ношене уз дебеле сиве или 
беле вунене чарапе, коју су често називали фусек (www.gdeinvestirati.com).  
 Међутим, ову врсту обуће носили су Шокци и лети, али тада на босу ногу. Дрвене 
кломпе су израђивали приучени сељаци - занатлије од меких врста дрвета, најчешће липе 
или врбе, посебним комплетом алата и помагала. Сељци су кломпе најчешће израђивали у 
зимском периоду године, када није било већих послова у пољу. Израђивале су се у свим 
величинама, па су их једнако радо носили и старији и деца. Израда кломпи у почетку је 
било дело самоуких сељака обртника. У бројним селима био је по неки вешт сељак који је 
поседовао алат и бавио се израдом кломпи. Тако су се кломпе редовно продавале по 
сточним и робним сајмовима (Група аутора, 2008).  
 У Бачком Моноштору, војвођанском селу са нешто мање од 3500 становника, 
почетком прошлог века, кломпарством се бавило више од 70 људи. Они су ручно 
израђивали дрвену обућу коју су носили пољопривредници.  
   

 
Једини регистрован кломпар на овом 

подручју (Иван Ковач) (карта 12) казује да је: 
„Почео да се бави овим занатом пре осам 
година, када је као незапослен радио 
различите послове да би преживео. Једног 
дана на тавану своје куће пронашао је кутију 
са алатом. Распитао се и сазнао да је то алат 
за израду дрвених кломпи и да је припадао 
његовом оцу, који је давно израђивао кломпе. 
Није имао од кога да научи занат, па се 
сналазио и учио на грешкама. Бацио је 
добрих пет кубика врбе док није направио 
прве квалитетне кломпе“. У почетку му је 
било тешко да направи прецизну величину, а 
требало му је и времена и да стекне вештину 
потребну за производњу „из главе“, без 
калупа.  
 

Слика 128- Мајстор кломпар (Иван Ковач) у својој радионици 
   Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
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Док је учио овај занат, дешавало му се да након што потпуно обради дрво, у 
завршном дубљењу грешком пробуши обућу, те да цео посао мора од почетка. Остатке 
пробушених кломпи одлучио је да задржи у свом дворишту, као кућице за птице (слика 
128). 
 У међувремену је постао добар кломпар, коме сада треба два сата да уради један пар 
ове обуће. Нема толико наруџбина да би био упослен цео дан. Када му добро иде, направи 
два пара дневно. Осим што своју робу продаје на сајмовима у Моноштору, кломпе шаље и 
наручиоцима по Србији, а овдашњи купци их даље разносе по целом свету.  
 „Кломпе се праве од врбе, али може и од тополе. Сече се трупац на дужину у 
зависности од броја која, ће бити кломпа, цепа се и онда наступа груба обрада (ванцагом), 
ножем се обликује (спољни део кломпе) (слика 129). Када се изобликује, ставља се у сто, 
па се буши - дуби, вади се пета кломпе и онда унутршњи финиш - кашиком и брком. 
Ножем се равна пета (слика 130 и 131). Тада је готова „сирова кломпа“. Кломпе могу и да 
се диме у шупи, а користи се скаља - одпад од иверице. Димљење може да траје 3 до 4 
дана, да се осуши и добије лепу, тамно браон боју, да не би ушао црв у њу и да би била 
лакша за ношење“. 
 

Слика 129- Груба обрада дрвета, ванцагом     Слика 130- Дубљење кломпе уз помоћ брка     
   Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год.              Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
                                                                                                             

 
Некада је Бачки Моноштор имао задругу кломпара, која је посредовала између 

малих произвођача и већих откупљивача, попут фабрика. Сада је у њему остао самоуки 
мајстор, који кроз рад добија нове идеје за развој свог бизниса: „Почео је да их прави у 
разним величинама, па и веома мале, које служе као сувенир. Од купаца је чуо да их 
користе за разне намене: неки их носе, неки у њима држе цвеће, неки вино, а неки их каче 
на зид. Имао је мноштво идеја за њихову примену, па и за декорацију. Из тог разлога 
купио је четке и боје и пробао да их ослика, али када је видео како то изгледа, одлучио сам 
да је боље да останем при прављењу обичних дрвених кломпи“ (слика 132). 
 Купци који долазе код њега обично купују оне велике, док су се сувенири најбоље 
продају по сајмовима. Жеља мајстора је да пренесе свој посао и умеће на будуће 
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генерације, како овај занат не би исчезао. Али интересовање је веома мало, иако туристи 
често посећују његову радионицу у склопу туре у којој се промовишу стари занати по 
Бачком Моноштору. То, међутим, не доприноси пуно да се заинтересују за старе занате, 
како каже наш мајстор: „Деца не желе да буду кломпари. Можда је разлог томе чињеница 
што је за овај посао потребан тежак физички рад. Можда их плаши помисао како изгледа 
процес израде када виде алат у радионици - велике ножеве са којима се буши дрво“. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Слика 131- Дотеривање клопме- пете, ножем            Слика 132- Готова кломпа 
     Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год.             Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 
 

 ДУБОРЕЗ У ДРВЕТУ 
 
 

 Дуборез у дрвету је један од најстаријих и најраспрострањенијих уметности како у 
свету, тако и код нас. Данас је то занат који је скоро нестао са ових простора. За дуборез су 
потребне веште руке мајстора, пуно стрпљења и пажње, и наравно велика љубав према 
занату. За израду дубореза се највише користе  разне врсте дрвета које имају равномерну и 
фину структуру као што су орах, махагони, липа, шљива, храст, буква и јасен. У 
хришћанском свету, дуборез се израђивао за иконостасе, иконе и намештај, али и на врата 
које имају значајну симболичку улогу и која су стога морала бити посебно украшена. 
Најчешће су се израђивала од тешке храстовине са приказима Христовог живота, 
флораном, зооморфном и геометријском орнаментиком.  
 У људској је природи да украшава предмете које користи, без обзира на њихову 
намену. Како је један од првобитних материјала које је човек почео култивисано да 
користи дрво, верује се да је и прве уметничке покушаје израдио на њему урезјући шаре 
наоштреним каменом. 
 Дуборез се може примењивати на различите материјале и у бар два значења. Једно је 
синоним за гравуру или гравирање плоча (од дрвета или метала) или израдом рељефа који 
се користе за преношење или умножавање на другом материјалу попут папира или платна. 
Друго значење дубореза је дрворезбарија, односно техника украшавања дубљим или 
плићим урезивањем.  
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 Због својства дрвета, његове биоразградивости и пропадљивости, нема материјалних 
доказа из древне прошлости о дуборезу, за разлику од скулптура изведених у камену и 
мермеру. Ипак, постоје посредни докази да су стари мајстори били вешти у овом занату 
или племенитој вештини и да су је примењивали и у резиденцијалним објектима, али 
превасходно сакралним, односно верским храмовима. У хришћанству се то односило на 
иконостасе, иконе и намештај, али и на врата која имају симболичку улогу и која су 
морала бити посебно украшена. Она су се најчешће израђивала од тешке храстовине са 
верским приказима. У свакодневном животу, дуборезом су се украшавали бројни 
предмети и увек се у обради дрвета - од покушаја да се добије прикладан облик тесањем, 
резањем, урезивањем једноставних линија, или сложенијег изрезивања орнамената, све до 
прецизно изведених геометријских и фигуралних, стилизованих и реалистиних мотива у 
плитком и дубоком рељефу, осећа стваралачки процес и тежња за исказивањем 
преданости умећу, схватању лепог и пожељног. Форме које се најчешће појављују су 
флоралне, зооморфне или геометријске. Од предмета који су се украшавали несумњиву 
дргоценост представаљају девојачки ормарићи за одећу и музички инструменти којима је 
посвећивана посебна пажња. Дуборез се користио и на градитељским објектима, у 
домаћинству, намештају, рамовима за огледала и слике, параванима, за украшавање 
прозора, врата и довратника. Постоји неколико техника у дуборезу које се користе за 
украшавање дрвених површина. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 133- Ниски или плитки рељеф на кундаку пушке 
Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 

 Високи или дубоки рељеф код кога се простор и маса међусобно преплићу, односно 
поједини делови рељефа су толико избочени од оквира према посматрачу да се чини да 
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продиру кроз простор. Код овог рељефа драматични ефекти и наглашена игра светла и 
сенке постиже се уз помоћ тзв. подрезивања. Фигуре дословно искачу из површине дрвета, 
а латице цветова задиру у позадину и успињу се и увијају у ваздух. Подрезивање се 
користи да би се прекрили пресеци различитих површина на раду.  
 Ниски или плитки рељеф за разлику од високог испуњен је малим избочењима. Због 
сенки створених разликама у висини појединих делова рељефа долази до изгледа 
пластичности. Код ове технике, ивице једне издубљене површине нагињу се ка доле ка 
следећој површини пресека, а спојеви две површине су лако уочљиви (слика 133). 
 Урезани или уцртани рељеф настаје тако што се само спољне линије мотива дубе у 
површини дрвета. Издубљене линије довршеног мотива су уједначене и по дубини и по 
ширини, а однос масе и простора је мање приметан него код високог и ниског рељефа 
(Гордић, 2014).  
 Иако се може уметнички обликовати свака врста дрвета, дуборесци ипак 
преферирају одређене врсте највише због његове трајности, лакшег обрађивања и лепоте 
текстуре. За дуборез се најчешће користи тешко дрво, које има највећу чврстоћу, али 
такође и равномерну структуру. Због величине детаља на малим дуборезним радовима 
погодније је да дрво има што мање изражене годове и шаренило на површини пресека, јер 
јако наглашени годови или разлике у боји конкуришу ситним детаљима дубореза. Дрво 
може бити и меко, када је мање издржљивости и трајности, али је и лакше за обраду те се 
чешће користи за крупније предмете.  
 За минијатурни дуборез најешће се употребљава крушка, шимшир, дрен, махагони, а 
за веће предмете користи се орах, храст, јавор, липа, шљива и др. Дуборезом се данас 
најчешће израђују предмети, фигуре, иконе, стилски намештај, рамови и сл. За 
дуборезачки занат потребне су веште руке, пуно стрпљења и пажње. До финалног 
дуборезачког производа долази се кроз неколико фаза: припрема дрвета, цртање мустре, 
исецање контура тестерицом и на крају уметничког моделовања. Најпогубнији спољни 
утицај на дрво је влага, јер под њеним утицајем, дрво трули и губи на чврстоћи. Уколико 
се дрво након обраде адекватно заштити могуће га је сачувати и до 800 година 
(www.duborez-krst.com). 
 Данас се уметношћу дубореза у дрвету баве занатлије у Новом Саду, Сомбору и 
Бачком Моноштору (карта 12).  

 
 
  СИТАРСКИ ЗАНАТ 
 
 

 Са дрветом, као изузетним материјалом за обраду, изродио се ситарски занат. Некада 
се подразумевало да свака кућа мора да има бар једно сито, а данас домаћице купују хлеб, 
кисела теста и колаче, па им више она и не требају. С обзиром да се користе машинска 
аутоматска сита, дрвена сита се не купују ни за пекаре. Израдом сита и решета, кроз које 
су некада просејавало брашно, у Бачкој се бави само још неколицина занатлија (слика 
134).   



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

167

Да би се добиле дрвене траке које се савијају у сита, најпре се у шуми одабере и 
посече женска јела, јер је племенитија и има ситније набијеније годове. Јелу, потом 
мајстори цепају, тешу и савијају у облик који стиже до ситара. Све се то ради ручно. Ти 

добијени ободи су главни 
репроматеријал, а када је он 
добар онда се лако и релативно 
брзо може направити сито. 
Ободи се обликују у правилан 
круг, закивају се, па се стављају 
и учвршћују мрежице. Ако су 
сита велика, права пекарска за 
просејавање брашна, мрежице 
се додатно учвршћују 
спрегнутим месинганим 
жицама, да не би попустиле од 
тежине брашна. Ни све мрежице 
нису исте.  

 
                    Слика 134- Са ситаром из Бечеја 
                    Фото: Љ.  Кириџић, фебруар 2016. год.  
 
 

Једна су за сита, финија и гушћа, а друге за решета, оштрија и ређе уплетена. Прве 
се најчешће користе за фина пшенична брашна, а друге за крупно млевена жита, најчешће 
кукурузна.  

Некада су ситари продавали и по двадесет сита дневно, нарочито уочи Божића, јер 
је обичај да се у њих током 
празника ставља пшеница, 
кукуруз и суво воће. И данашње 
домаћице, требало би ако саме 
припремају тесто, да просеју 
брашно. Пре мешања брашно би 
требало да буде рахло, то јест 
мора да добије ваздух. Ако се 
расеје оно полако пада и буде 
растресито да прими друге 
састојке. Сва тако припремљена 
теста  су лепша и изгледнија, 
укуснија и миришљавија. 
                    

                       Слика 135- Производи ситара 
                Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
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 Ситари осим сита и решета праве и друге предмете од дрвета, као што су: варјаче, 
дрвене и шупље, цедиљке за лимун, даске за сечење, рибеже, оклагије, кашике и др (слика 
135). Често се у причи са ситарима, запосела и прича о пинтерима и њиховој умешности да 
од тек посечене липовине, без иједног ексера и закивка, направе најквалитетније дрвене 
посуде.  

Данас се ситарски производи продају на сајмовима, вашарима и пијацама широм 
Бачке, посебно у Апатину и Бечеју (карта 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 12- Географски распоред колара, рестауратора фијакера, бачвара, 
кломпара, занатлија који раде дуборез у дрвету и ситара на подручју Бачке 

Извор: Стојановић, Т. 2016. (према моделу Бугарски, И. 2000.) 
 
 
 
 
 
 
 

Легенда: 
 ● Колари 
 ● Рестауратори 
   фијакера 
 ● Бачвари 
 ● Кломпари 
 ● Дуборез у 
    дрвету 
 ● Ситари 
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   БОМБОНЏИЈА  
 
 
 Бомбонџија је занатлија из групе старих заната који производе (праве) претежно 
бомбоне. Бомбонџије су производиле бомбоне најчешће од шећера са додацима разних 
боја и екстрата за укус. Свакако најпозантије су љуте, зелене бомбоне, „свилене бомбоне“. 
Поред тога прављени су од истог материјала и штапићи такозване „луше“ или „лулице“. У 
прошлости је бомбонџија продавао своје бомбоне у такозваној Бомбонџијској радњи. За 
време пијачног дана, вашара или сабора, бомбонџија би излазио из радње и у корпи, на 
покретној тезги или на колицима продавао своје производе (у свом месту или околним 
насељима). Поред бомбона, бомбонџије су производиле и продавале: шећерне табле, 
ратлук, карамеле и друге слаткише (слика 136). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Слика 136- Продаја бомбона на вашару 
           Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 
 Сомборским сокацима одјекивала је лупа чекића по бакарним котловима, лилама за 
печење ракије, које су продавале ту где се и праве, у пекарама пред муштеријама, пекар је 
слагао хлебове у пећ, једино је скривено од очију печење медењака, прављење бомбона, 
миришљавих сапуна, белила и боја за руменило. Некада су се бомбоне паковале у фишеке 
и продавале на дрвеној тацни окачаној око врата, нудећи се од дућана до дућана. Данас у 
Сомбору, а тако и некад, постојала је и остала само једна бомбонџијакса радња, скривена 
са својим бомбонџијским тајнама. Овде се праве свилене бомбоне, млечне карамеле, желе 
коцке, шарене ментол бомбоне, шећерлеме, луше, љуте бомбоне проминцле, лицидерска 
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срца, неколико врста ратлука. Машине су старе више од сто година, а власник и браћа 
кажу да су неуништиве. Ручно се лупају, као и пре 150 година у Аустроугарској, само 
млечне карамеле (www.starizanati.gov.rs). 
 Производ који најбоље пролази је ратлук, њега је још њихов прадеда правио и то, са 
пиринчом и са орасима, а тренутно их има дванаест: са орасима, ванилом, дивљом 
поморанџом, мангом и др. Људи су их питали, нарочито од кад је Турска постала 
популарна као туристичка дестинација, да ли постоји могућност да направе ратлук са 
пистаћима, или ананасом, какав су тамо пробали. „Пошто раде на малим количинама, могу 
да испуне сваку жељу муштерији. На пример да ратлук буде зелене боје са укусом руже“. 
Осим ратлука, прави се и оно што подсећа на прошлост - неколико врста тврдих бомбона, 
са укусом ментола, јагоде, малине, желе бомбоне, лизалице, криве и равне луше,...млечне 
карамеле које се још увек мешају огромном варјачом, а онда се секу на коцкице, такође им 
је један од специјалитета. Са својим муштеријама имају присан однос, јер већину познају 
годинама. Онима који не могу сами да дођу у радњу због болести или година, производе 
доносе кући. Рахат локум је турска реч и значи слатки залогајчић. У Турској је ратлук 
тврђи и жилавији од овдашњег, сече се ручно и на сваку коцкицу се ставља по пола језгра 
ораха. Ратлук се прави од кристала шећера, воде и кукурузног скроба, а када се скува 
додају се различите ароме. „Маса се у казану кува шест сати, када се скува, узима се мало 

између прстију да 
се проба да ли је 
готов. За то је 
потребно доста 
искуства, да 
отврдне кожа на 
прстима, није било 
пријатно, али тако 
се учило“ (слика 
137). 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 137- Бомбонџија из Чуруга продаје бомбоне на сајму у Новом Саду 
                                  Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 

 
 
 
 

 По потреби праве реквизите од шећера за различите прославе, раде пуно, чак и ако је 
у питању неко дечије позориште у којима им траже огромне лизалице или прозор за 
кућице у шуми. Специјалне бомбоне за венчање ушле су у моду последње две године.  
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 Најимпозантнији реквизит у радњи је мермерни сто на који се изручује врела маса за 
бомбоне и лизалице. У том занату се ради са шећером истопљеним на преко 100 степени 
целзијуса и важно је да се врела маса брзо охлади, па да се онда обоји и да јој се додају 
ароме. Некада, док је бомбонџијских радњи било много, знало се да најбогатије газде 
имају највеће и најскупље мермерне столове. Такви су најбрже хладили масу па су могли 
да имају већу производњу.  
  Што се тиче финансијске исплативости овог посла данас, мајстори кажу да још увек 
могу пристојно да живе од свога рада. Истина, некада је било много боље, али у то време 
је кафа без ратлука „ћелава кафа“ - била незамислива. Кажу саговорници, да се надају да 
боља времена за њихово занимање ипак долазе, и да ће људи схватити да је традиција 
нешто што се може понудити као једна од атракција овога града. Странци их често 
сликају, интересантан им је старински начин рада и производи без конзерванса и 
хемијских једињења.  Оно што подсећа на прошлост у овој јединственој радњи су можда 
више мириси него укуси. Нешто од сећања на усхићења када се пронађе парче ораха у 
ратлуку који нам је бака делила о посним празницима, вадећи га из дрвеног сандука, 
сачували су и укуси индустријских производа, али мирис згуснут у дворишту куће у којој 
је радња не постоји нигде око фабрика слаткиша.  
 У малим занатским радњама у Бачкој још увек постоје мајстори који се баве овом 
врстом заната. Мајстори који праве бомбоне, углавном праве и лицидарска срца и њих 
можемо пронаћи у Сенти, Ади, Мартоношу Сомбору, Купусини и Чуругу (карта 13).  
 

 
 

 ЛИЦИДЕРИ 
 
 

 Лицидар је човек занатлија чије је занимање прављење лицидарских колача. Ово 
занимање (занат) је раније било веома распрострањено у нашим крајевима. Лицидарски 
колачи су више за гледање него за јело. Неки лицидарски колачи уопште нису за јело јер 
садрже поред брашна и гипс (да би били лепши и чвршћи). Основна намена им је да буду 
украс и да се окаче око врата или на зид. Зато није било битно да ли су свежи, већ како 
изгледају. Лицидари своје производе продају у својим радњама или на вашарима. Деца су 
на вашарима желела да им родитељи купе тај шарени лицидарски колач (бар онај за јело). 
Лицидарски колачи могу бити у облику: срца, папуче, гитаре, краве и сл. Најчешће нису 
укусни. Ипак најпознатији колач у облику срца је Лицидарско срце. То срце поред разних 
украса има и мало огледало. То су момци поклањали девојкама на вашарима као знак своје 
симпатије. Од давних времена мед, брашно и миришљави зачини чине основни састав 
медног теста, од којег се праве лицидарски (лицидерски) колачи, а занатлије који их праве 
су лицидари. 
 Још у старом Египту су постојале велике радионице у којима су се правили обредни 
медени колачи. Приликом археолошких ископавања пирамида, уз саркофазима су се често 
могли наћи и медењаци, као и калупи за њихову израду. Калупи су били различитих 
облика: животиња, човек, оружје,...Из Египта се занат пренео у Европу и то преко Грка и 
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Римљана. Иначе, реч лицидар потиче из аустро - немачке речи Lebzelter, али се изводи од 
латинске речи либум која означава жртвени колач. Највећи процват лицидарског заната 
био је за време Аустоугарске монархије. Велики број занатлија, медоколачара, бавио се 
овим послом који изискује много умешности, времена и труда. Сваки пример лицидарског 
колача, било да је у облику животиње, човека или срца, уникатан је. Сваки колач се 
украшава ручно и никад нема два иста примерка (слика 138).  
 У Европи се овај обичај прављења лицидарских колача појавио на преласку из 16. у 
17. век, у манастирима на обронцима Алпа. Лепо декорисани медени колачи убрзо су 
привукли многобројне сладокусце, па занимање лицидера, већ у следећем веку прераста 
зидове домаће кухиње и еволуира у озбиљан посао. У Бачке крајеве срца од меда стижу 
током 19. века, а као врсни лицидери показују се становници северних крајева бивше 
Југославије (од Словеније до Баната). У традицији дуго је постојао обичај по ком младић 
када се жени, својој одабраници обавезно мора да поклони велико лицидерско срце. У 
случају да га она одбије, то би био знак младићу да девојка не жели да се уда за њега. Ако 
га прихвати, младић је морао да скупља сватове. Лицидерски колачи су шарени, богато 
украшени, направљени од слатког теста (брашна, лицидарског квасца, меда и воде). По 
свом саставу врло је сличан божићном кексу, с тим што лицидерско срце или колач има и 
нејестиве делове. Лицидерски колачи не морају нужно бити у облику срца. Избор је велик   
односно од кућице до огледалца у овом случају. Лицидери се у Бачкој још једино могу 
видети на вашарима (www.licider.rs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Слика 138- Медењаци различитих облика и боја 
Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
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За израду лицидерског срца неопходни су следећи састојци: јаје, мед, маргарин, 
шећер, брашно, прашак за пециво и какао. За глазуру шећер у праху, лимун и јестива боја. 

 Брашно се измеша, какао и прашак за пециво и 
дода се једно жуманце. Истопи се маргарин са медом 
и шећером на тихој ватри, а потом се додаје у смешу 
са брашном. Замеси се глатко тесто које се потом 
развуче до дебљине од пола центиметра. Калупом се 
обликује срце. Пробуши се рупа у средини и пренесе 
у маргарином подмазани плех. Пече се на 
температури од 200ºС и то 7 до 8 минута или док не 
добије златну боју. У међувремену припреми се 
глазура од шећера у праху и лимуна тако што ће се 
добро умутити. Када се медењаци охладе, приступа 
се украшавању (слика 139).  

 
 

 
 

Слика 139- Највеће лицидарско срце, величине 1,5 метар 
  Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 

 Бомбонџије, лицидери и халваџије присутни су на подручју Бачке, захваљујући 
узгоју и преради шећерне репе, која је неопходна у производњи датих производа, док су 
сајмови, вашари и пијаце, места која им омогућавају пласман производа (карта 13). 
 
 
 
 ХАЛВАЏИЈЕ 

 
 
 Поред бомбона, лицидерских срца, мајстори медаџије у зимско време, али и у време 
верских празника правили би уобичајено домаћу халву. Насељеним местима би се кроз 
отворене прозоре ширио мирис печене халве, печеног хлеба и мирис тек засуте туцане 
кафе. Ако се халва правила са медом, звала би се медена, затим следи велики број 
варијација - са гризом, пудингом, чоколадом, орасима, лешницима, јагодама, малинама, 
разним воћем, шећером и сл.  
 Продавци халве, називали су се халваџије, а данас се све то може наћи у малим 
специјализованим радњама, посластичарницама или лицидерским радњама. Халваџије су 
понекад одлазиле и у најудаљенија места, нудећи врућу халву или друге артикле, 
прихватајући плаћање у натури за јаја, кајмак, сир или месо. За добру домаћу халву 
потребна је скромна количина артикала које се скоро могу наћи у свим домаћинствима као 
што су брашно, шећер, уље и вода. Ако се нађе, бадема, ораха и меда - тим боље! 
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 Халва је слатко јело које потиче са Блиског истока. Халва, као посластица је 
раширена по Босни и околним земљама на Балкану, северној Африци и земљама 
централне Азије. Тако се у Бачкој поред, бомбона, медењака - лицидерског срца, прави  
халва и то најчешће од сусама. Ова врста халве од сусама је такође препознатљива и у 
осталим деловима Европе и Америке.  
 Халва је слатко јело од пшеничног брашна, масти, меда или од сусама и шећера. 
Халва од сусама која је најпознатија у Бачкој садржи сусам, тахин - крем од сусама и 
шећер, глукозу или мед. Понекад се додаје какао, пистаћи, бадеми и ванила. По саставу је 
доста тврда, сува и лако се дроби. Садржи доста хранљивих материја, калцијума, 
протеина, незасићених масних киселина, магнезијума и гвожђа 
(www.hamdocamo.wordpress.com). 
 Некада су продавци на улиицама продавали халву, пециво, сокове или нешто слично. 
Продавци халве, су се звали халваџије, салепа - салепџије, а бозе - бозанџије. Данас се све 
то може наћи како у оним ретким и за многе непознатим специјализованим радњама, тако 
и у фреквентним  посластичарницама (слика 140). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 140- Продаја халве, бомбона и лицидерских срца на сајму 
Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 

 
 
 
 Халваџије су се кретале по насељима у Бачкој и овакава врста трговине била је 
претеча и данас познате трговине, надасве пијачних препродаваца, који имају важну улогу 
везе између градске средине, новчано богате, али сиромашне временом и могућностима за 
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властитом производњом и сеоске средине, богате понудом, али сиромашне временом и 
могућностима за продају својих производа.  
 Данас је производња бомбона, лицидерских срца и халве развијена у појединим 
насељима у Бачкој: Сенти, Ади, Мартоношу и Чуругу (карта 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 13- Географски распоред лицидара, бомбонџија, халваџија, воскара и сапунџија на 
подручју Бачке 

Извор: Стојановић, Т., 2016. (према моделу Бугарски, И., 2000.)  
 
 
 ВОСКАРИ 

 
 

 Један од најстаријих заната јесте и воскарски (свећарски) занат. По проценама, свеће 
су откривене пре 5000 година, а већ су се у то време свеће користиле на Блиском Истоку. 
Међутим, оне нису нимало личиле на свеће које се данас користе. Тадашње свеће су се 
правиле од трске, конопље или сена, које је било натопљено смолом или машћу. Свеће су 

Легенда:  
 ● Лицидери 
 ● Бомбонџије 
 ● Халваџије 
 ● Воскари 
 ● Сапунџије  
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још у давној прошлости коришћене за религијске и церемонијалне сврхе. Највише старих 
западних култура користило је свеће направљене од животињског лоја. Велика промена 
настала је када су се у Европи почеле користити воштане свеће.  Производња и употреба 
свећа повећана је у првој половини 20. века, зато што је велики раст индустрије нафте и 
меса довео до повећања цена нуспродуката који су постали саставни део свећа - парафина 
и стеаринске киселине.  
 Сваки воскарски дућан има своју причу и мирис тамјана. Смењују се мајстори, али 
мириси и боје остају. Прође година дана, а шегрти обришу радњу, тезге, чисте све полице, 
просипају воду по радионици, служе газдарицу, оком краду занат. А онда добијају статус 
шегрта после, две, три године. Од зоре до месеца раде. Руке јачају, издужју се, нису као у 
обичног човека. Прође четврта година и постају калфе. Иде пета година, прсти 
чворновати, мишићи ојачали, шегрти се издужили и постају мајстори. Праве воштанице.  
 Када се уђе у воскарску радњу осети се мирис тамјана, воска, меда и чудне неке 
старине која води до радионице. Очима се упија шаренило у витринама, од белих и 
воштаних свећа које су уредно спаковане по величини. Беле су украшене плавим и розе 
цветовима, а славске хризантемама и тробојкама. По зидовима су окачене иконице и 
огромна стара фотографија исте те радње, само педесет година раније. У углу дућана су 
две старе столице и новине. Свећњаци од глине, месинга и они велики жути, више кандила 
и кадионица, тамјана и брикета, фитиља. У другој витрини рођенданске свећице у свим 
бојама и оне салонске, лепе, излакиране.  
 Парафин и восак кључао би у огромним казанима који су имали такозване шешире. 
Мајстор је био код рафова, а шегрти код узаврелог воска. Температура је била висока, чак 
и кад никога није било у радионици, она је потпуно била припремљена за рад. Млађи 
шегрти су тунковали свеће на онај начин који је деценијама коришћен. У рамовима је био 
нанизан памук који се утапао у врео восак. И тако много пута. И деца воскара би то исто 
радила. Била је то мануфактурна радионица од зоре до касно у ноћ. Мајстор би радио оне 
славске свеће на начин поливања. Само је он знао како направити свећу из више слојева. 
Памук би поливао и наливао онолико пута док не би открио квалитет. Имао је своје 
муштерије које би уписивао у књигу поруџбина. Старе варошке породице наручивале су 
праву воштаницу, због традиције њеног манастирског мириса, цигани велике свеће од 
неколико килограма беле и жуте за Ђурђевдан. Воскар их је поливао ноћима. Када би 
видели готову свећу дуго би се захваљивали мајстору, остављали бакшиш, многи га 
позивали на славу и на крштења.  
 Свећа је празнични симбол у свим домовима. Са њом се крсти, венчава, умире и 
доживљавају битни тренуци. Праве су се од церазина, парафина, воска, а кад тога нема и 
од лоја (Ристић, 1998).  
 Када су српски борци прелазили Солунски фронт носили су воштаницу, да их одржи 
својима, да остану живи, да се помоле Богу, да је упале за своју славу, да је упале другу 
који испушта душу, да своју веру одрже.   
 Педесетих година њихови дућани су затварани, а ако и нису, мало је људи улазило да 
купи свећу. Везани за цркву, веру, народ, покушавали су да држе традицију. Многи од њих 
су везани за црквени одбор града, а ови други су једни од највећих дародаваца за 
обнаваљање манастира и старих здања. Њихови унуци за то знају тек много година уназад. 
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На вашарима је било воскара. Долазили су са својим шаторима, продавали медењаке, 
лицидерска срца и свећице. Сретали су се воскари великих и малих вароши, али нису били  
конкуренција. Свако је био особен у свом раду. Ново време је донело и нове мајсторе који 
се не осећју на везу духа и народа (слика 141 и 142). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 141- Свећарска продавница у Сомбору 

 Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
 

 
 Овај занат укључивао је све чланове породице у посао. Благородене су руке 
воскарских кћери. Газдарица води бригу о деци, и шегртима. Кува најбоља јела, крпи 
џемпере радницима, а њене ћерке доносе ручак у дућан. Воскари су и успешни пчелари. 
Имају специјалну пресу за прављење саћа за кошнице. Обичај је био да се на крају 
пазарног дана сврати код воскара, да се човек исприча. Понекад дођу и људи који траже 
восак за прављење лека. Воскар им поклања парче воска. Каже да лек никад не наплаћује. 
Поклања восак и иконописцима. Жене воскара знају да праве разне мелеме од зове и 
воска.  
 У данашње време када унуци познатих воскара успевају да продуже традицију, кажу 
да поред тога што су радници, дизајнери, колачари и мајстори расвете. Они својим свећама 
осветљавају просторије и чине да људима буде топлије и пријатније. Тако су осветљене 
многе свечане сале салонским свећама у свим бојама таквог квалитета да парафин не 
капље, да пламен дуже траје и баца светлост на онај угао који баш желите да видите. Има 
и оних других, пловећих, миришљавих и потпуно уметнички урађених. Вајари праве 
разноразне калупе за мајсторе и тако настају чудни облици свећа.  
 Проћи ће још много година, али се неке воскарске породице никада неће заборавити. 
Настављају традицију свог заната, а понекад се треба сетити и оних који се боре за 
опстанак старих заната и традиције. Смењују се генареције мајстора. Неки од њих су 
остављени од стране њихове деце која су се посветиле неким другим пословима. Неко се, 
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мада ретко и врати породичном занату, неко узме део те традиције и дубоко је носи у себи 
(Ристић, 1998).  
 Мале специјализоване радионице за израду свећа данас можемо видети у Суботици, 
Сомбору, Бачкој Паланци и Новом Саду (карта 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 142- Свећарска продавница у Новом Саду 
Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год. 

 
 
 
  САПУНЏИЈЕ 
 
 

 Домаћи сапун никада није било тешко направити. Предност домаћег сапуна је што је 
квалитетнији и здравији за кожу. Како природни сапун садржи више природних састојака 
од куповног сапуна, подразумева да више одговара људској кожи. Управо из претходно 
изнетог, од давнина је био познати занат сапунџије. 
 Кад прођу свињокоље свака кућа и жене у њима кувају домаћи сапун од преосталих 
масноћа из свињокољске масти у којима се кувало месо и крвавице. Изваже се на ваги 
колико килограма има „шмира“, тј. масноћа и на одређену количину масе иде према 
килажи одмер „масне соде“ тј. лужине. То се све заједно кува са одређеном количином 
воде око два сата у котлу или котлуши док се не одвоји густоћа сапуна, уз стално мешање. 
Етерична уља (лаванде, кокоса, камилице, лешника и ораха), ако се жели мирисни сапун. 
Ако се жели и његова лепа боја, онда у смесу се могу додати природни састојци, попут 
цвекле или шпената. Када је кување већ при крају, дода се шака соли. Да за време кувања 
не би дошло до кипљења, мора се прскати хладном водом. Када се у смесу умочи нож и 
сапун се одмах око ножа стврдне, сапун је скуван. 
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 Буду направљени дрвени калупи или један већи и плићи. Стави се у калуп ретка крпа 
и сипа се кад је готово кувано на њу и калуп. Када се добро оцеди и згусне, изреже се на 
комаде и остави до сутра, да се оцеди и охлади. Сутрадан се вади у плетене корпе, од шиба 
и тако остави да се суши и стоји до употребе. Тако добијени сапун је јако добар у стара 
времена за прање белог веша, али и шареног, јер детерџента није било. Прањем веша 
домаћим сапуном није било алергија, чак ни код малих беба. Пелене су се искључиво 
прале „куваним сапуном“, да се деца не оспу.  
 Некада се за израду сапуна поред свињске масти, користио овчији лој и пепео од 
дрвета. Није свако дрво било једнако добро. Најбоље је дрво јабуке, али се оно ретко 
користило као огрев. Од огревног дрвета најбољи је био храст. Може добро да послужи и 
било које друго тврдо дрво. Није свеједно ни на којој температури сагорева дрво, 
повољније је да се сагоревање одвија на што вишој температури. Да би се добио стари 
традиционални сапун од пепела, потребно је око 10 килограма пепела. У велику металну 
посуду некада се стављало око 15 килограма гашеног креча или 10 литара кишнице у којој 
се угаси око 5 килограма негашеног креча.  Затим се дода измерени пепео и још 15 литара 
кишнице. То се кувало на лаганој ватри, што је могуће било дуже. Остављало се потом да 
стоји неколико дана, а повремено је требало да се промеша. Када се маса сталожила, 
одлије се цеђ, тако да сува материја остане на дну. Када се добије цеђ постоји могућност 
прављења сапуна без или са глицерином (www.seoskiposlovi.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Слика 143- Сапуни потсећају на колачиће 
  Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 

 
 
 

Саговорница која се неколико година бави производњом биљних сапуна открила је 
тајну како се то одвија. „Увек је имала проблем са веома сувом кожом и трагала сам за 
најпогоднијим препаратима. Утврдила је, да јој једино природни сапуни и козметика на 
природној бази пријају. У том тренутку, пре неколико година није било таквих производа 
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у продаји, па је набављала из Хрватске или из иностранства. То је постало помало 
напорно, и пошто је већ увелико читала о природним уљима, козметици и доста исцрпно 
се образовала о процесима производње сапуна, одлучила је да направи свој први сапун. 
Код прављења сапуна постоји неколико варијанти које спадају под хладни или топли 
процес производње. Иако је испробала све технике производње, изабран је хладни процес. 
Код топлог процеса долази до кувања или печења сапуна и ту се развијају високе 
температуре. Хадни процес чува све хранљиве састојке луксузних уља која се користе у 
сапунима. Са друге стране и текстура сапуна је лепша код сапуна произведених хладним 
процесом. Сапун када обави своју основну функцију чишћења, уједно и нахарни кожу. За 
сировине се користе искључиво природни састојци, без трунке хемије, вештачких боја или 
мириса (слика 143).  
 Све боје произилазе од биљних материјала или природних додатака, док мириси 
потичу од есенцијалних уља која имају веома делотворно ароматерапијско дејство. 
Луксузна уља попут шеа, какао путера, авокада, јојобе, пшеничних клица, дивљег шипка, 
жутог ноћурка, су поред кокосовог, палминог и маслиновог уља саставни део 
рукотворина. Пчелињи восак је обавезан у прављењу мелема и крема. Користи се такође и 
козије млеко. Експериментисање и креативност не могу једно без другога. Природна 
козметика је доста другачија од комерцијалних производа, али пружа много више 
изазова“.  
 „Процес прављења почиње са дефинисањем сапуна, односно његовом наменом, 
циљном групом, најбољом комбинацијом како би се постигао жељени ефекат. Након 
селекције материјала следи прерачунавање количина неопходних састојака, то је 
математичко- хемијска фаза процеса. Део конкретне производње подсећа на прављење 
колача. Тај део је и најопаснији у процесу, зато што руковање лужином мора бити крајње 
обазриво. Неопрезне може коштати поприлично много. Сапун изливен у калуп потребно је 
утоплити наредна 24 часа, затим извадити из калупа и исећи на комаде како би се сушили 
наредне 3 до 4 недеље. Затим је спреман за употребу“.  
 Данас се сапунџијским занатом углавном бави женски део полулације, јер то спада у 
једну врсту уметности и то у Суботици, Новом Саду, Станишићу, Чонопљи и Дорослову 
(карта 13). 

 
 

 САРАЧКИ ЗАНАТ 
 
 
 Сарачи тј. ременари како их још и називају, су занатлије које су се у прошлости, а и 
данас бавиле прерадом и продајом разних предмета од коже, пре свега коњске опреме 
(узде, седла, кубуре, плетене канџије, ремење и сл.) (слика 144 и 145).  
 Учење заната у прошлости је трајало три године, а ако је мајстор хранио и облачио 
шегрта, онда је поука трајала и четири године. Ученици су примани код мајстора по 
уговору са родитељима. Учење заната плаћано је одређеним годишњим износом у новцу 
или у намирницама. Кожу за сарачке производе и прошлости су припремали сами сарачи. 
Прерађивана је углавном говеђа кожа и то веома сложним и дуготрајним поступком. Кожа 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

181

је прво стављана у кречну воду, затим у млевену храстову шишарку. Кожу су затим 
третирали помоћу храстове коре. Да би кожа добила одређену боју (црвену или жуту), 
стављали су је у раствор „јошикове коре“. Црну боју добијали су уз помоћ базовине - зове, 
са додатком зелене галице. Цео поступак трајао је око шест недеља.  
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 144- У сарачкој радионици у Сомбору 
Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 

 
 
 
 Сваки мајстор је уз своју радњу за продају готових производа, имао још једно 
одељење за израду сарачких производа. Кожу су у прошлости прерађивали у својим 
кућама (Радуловачки, 1992).  
 Сарачки алат је у прошлости набављан у Француској и Немачкој. Од најважнијих 
алата је „ресло“, које се још и назива „козлић“ или „магарац“, а служи за ручно шивење 
делова ама. Алатке за кројење чине сарачки криви ножеви у облику сатаре познатије под 
називом као „бичкије“. За утањивање коже, служе направе под називом „шилфт-машине“. 
За обележавање рупица уз помоћ шила, употребљава се тзв. “радла“. Зумб служи за 
отварање рупица, данас и нитни. За кројеве коже, употребљава се алатка на којој се може 
подешавати потребна ширина и дужина коже. У употреби су и веће сарачке игле. Сарачи 
такође користе и шестаре „рајс-циркле“, помоћу којих ваде каналчиће уз ивицу ремена. 
Конац (канап или ремен) мора бити ушивен у каналчићу, јер би се у противном, искидао 
приликом употребе коњске опреме. „Бода“ је назив за специјално шило, а у употреби су и 
округла шила. За скидање ивица коже, користи се „канцигер“. „Рајфла“ служи за шарање 
коже. Уз набројане алатке ту је и неизбежна сарачка шиваћа машина.  
 Амови су израђивани од говеђе коже, док су делови ама, који се такође израђују: 
прсни, вратни ремен и оглавина. Кајасе су чинили седам ременица са округлим  
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пређицама. Данас се осим амова у сарачким радионицама производе канџије, каишеви и 
корпе за псе, шумарске и официрске торбе и цираде за кола и др.  
 Оглавина се састоји од образине и каиша преко главе коња. „Блентегер“ је део који 
држи „шпилер“ и „наочаре“. Шпилер је језичак који належе на чело коња, а представља 

украсни део оглавине. Наочаре служе 
коњу као заштита да се не плаши (да не 
гледа десно или лево).  
 На оглавини су неизбежни украси 
од месинга, а израђују их ливци. Они се 
налазе на каишу прекочелцу у облику 
ланчића тзв. “круница“, затим метални 
украси на језику (шпилеру). Познати су 
радни и парадни амови, тзв. „серсани“. 
Сви ти укараси на серсанима требало је 
да укажу на економску и друштвену 
моћ власника коња, а са друге стране да 
штите од злих погледа и урока (звонца 
и прапорци изазивају буку) 
(Радуловачки, 1992).  

 
 
 
 
 
 

 
Слика 145- Ручно резбарени у кожи, амови за коње 
           Фото: Татјана Стојановић, април 2016.год. 

 
 

Сарачки мајстори су некада имали веома много посла, јер су се коњи користили у 
пољопривредне сврхе и пренос терета. Како се коњска снага више не користи у ове сврхе, 
данас је ова врста занатске делатности заступљена у појединим местима у Бачкој (Нови 
Сад, Сомбор, Бачка Топола и Бачка Паланка) у којој се првенствено негују коњи у сврхе 
коњичког спорта (карта 14).  

 
 
 КОЖУХАРСКИ - ЋУРЧИЈСКИ ЗАНАТ 

 
 

 Кожухари или ћурчије израђивали су зимске одевне предмете од коже и крзна, као 
што су ћурак или кожух и грудњак. Обрађивали су кожу и за шубаре, опаклије - до земље 
дуге капуте и бунде (слика 146).  
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 У Бачкој се већ у 13. веку помињу поједине занатлије, међу њима и крзнари. 
Најстарији типови кожуха са овог простора били су беле боје, једноставног кроја и без 
оранамената, јер су првобитно служили само за заштиту од хладноће. Бојени кожуси 
почињу да се употребљавају у другој половини, а нарочито крајем 19. века. За исти период 
карактеристично је богато украшавање читаве површине кожуха, посебно у свим деловима 
Војводине из које је нешто касније иста мода пренешена и у пределе јужно од Саве и 
Дунава.  
 Сваки кожухарски, ћурчијски центар имао је еснафско удружење кожухара, којем су 
припадали сви мајстор са својим калфама и шегртима. Еснаф је имао своју заставу и печат 
са ликом светог Илије, заштитиника кожухара. То је уједно била и слава кожухарског 
еснафа. Верује се да је свети Илија био ћурчија и да су његови кожуси били најбоље 
штављени. Он није никога упутио и научио свом занату, али је после смрти оставио један 
кожух у наслеђе кожухарима. Легенда каже да кожух није имао непријатан мирис и да су 
се кожухари мучили да дођу до штаве и начина штављења како би и њихови кожуси били 
отпорни и без непријатног мириса својственог свим кожусима. То је био разлог што су 
узели светог Илију за свог заштитника и што је на дан тог свеца њихова слава 
(Нишкановић, 2009). 
 Време после завршетка Другог светског рата, представља прекретницу у развоју овог 
заната - он заправо почиње под притиском индустријског начина прераде коже, да 
одумире. Индустрија кожне одеће почиње да избацује на тржиште, разноврсну кожну 
одећу: бунде, прслуке, капе, шубаре и др. У време цветања ћурчијског заната разликовале 
су се три врсте ових заната: 

- крзнари - сеоске ћурчије, које су најчешће поред овчије коже, прерађивале и кожу 
дивљачи која се овде ловила по околним шумама, као што је то био случај са 
зечевима, лисицама па и вуковима. Ћурчије су од крзна израђивале бунде, пектаре, 
прслуке, кратке јакне, постављали зимске капуте крзном, стављали оковратнике на 
штофане капуте, правили шубаре и капе. 

- крупне ћурчије су израђивале бунде - крзнене капуте, широке и простране са 
рукавима, дугачке до чланака, који су се облачили преко зимских капута и ношени 
су за време велике хладноће, на зимским путовањима колима или санкама.  

- опаклијаши су, што и сама реч каже - правили опаклије.  
 Опаклије су били дуги, крзнени огртачи без рукава, које су носили чобани и остали 

пастири, пребачено преко рамена. Зими су их огртали руном према телу, да их греје, а 
лети су опаклије окретали обрнуто - руно је било окренуто напоље, према сунцу, а коже је 
била до тела. Руно је, као рђав проводник топлоте, штитило чобанина од врелих сунчевих 
зрака. 
 Кожух припада групи зимских одевних предмета. Израђен је од јагњеће или овчије 
коже са руном, који покрива унутрашњу страну кожуха. Убраја се у најстарије хаљетке, а 
његова првобитно једноставна израда и приступачан материјал условили су и широку 
примену код многих народа. Етимологија појма кожух, потиче од речи кожа, што је 
прасловенска изведеница од речи коза и чиста је словенска творевина.  
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У време када се зими морало путовати запрежним колима и санкама, није био 
довољан само бундаш да заштити путника од велике хладноће на дугом путу. Ноге би у 

том случају остале незаштићене. 
За заштиту ногу од хладноће 
служила је специјална врећа 
направљена од крзна, 
пресвучена са спољне стране 
штофом и звала се фусак 
(немачки: врећа за ноге). Фусак 
је био тако направљен да би се 
могао навући до појаса, где би 
се каишем притегао, и када би се 
још навукао бундаш, могло се 
тако сатима путовати (Ђуканов, 
1992) (слика 147). 

 
 
 

  Слика 146- Са кожухаром на вашару у Бачкој Тополи 
                      Фото: М. Бодловић, април 2016. год. 

 
 
 

 
 Градске и сеоске занатлије, 
кожухари- ћурчије, коже за прераду 
набављали су од варошких и сеоских 
месара - касапа. У својим дућанима 
припремали су се за кројење. Поступак 
подразумева стругање кожа од месине, 
стављање у штав (мешавина воде, соли, 
мекиња и кукурузног брашна) и 
двонедељно потапање у каци са штавом. 
После тога следе сушење, тегљење, 
шибање танким прутом (чукање) и 
бојење. 

                                                               Слика 147- Кожухарски производи на вашару 
                                                                      Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 

 Боја је припремана од осушене дудове, орахове, брестове и јабукове печурке. 
Истуцане у дрвеној ступи, печурке би се кувале, а дужина кувања зависила  је од тога 
какав тон жели да се добије. 
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 Ако се печурка дуже кува, добија се затворено смеђа, а ако се краће кува, настаје 
светлија боја. Скувана боја се процеди и помоћу крпа наноси на кожу, која је причвршћена 
за тезгу како се не би померала при раду. Влажне коже суше се преко конопца, али се 
настоји да не буду изложене директној сунчевој светлости. На крају поступка следе 
кројење, шивење и украшавање одређеним алаткама: ножеви, маказе, игле, напрстак, 
шаблони за кројење и калупи за шубаре.  
 Украшавање ове врсте одеће познато је под називом као „цифрање“ и посебно је 
примењивано за улепшавање девојачких и момачких кожуха. Кожуси су пре свега 
украшавани разнобојном кожом, мушемом, концем, свилом, вуном, финим крзном, 
имитацијом крзна, огледалцима, шљокицама, „златном“ и „сребрном“ нити, чојом, 
плишом, хартијом и кожним и металним дугмадима.  
 Од тако разноврсног материјала мајстори су слагали разнолике оранаменте, и то 
углавном вегетабилне, мање геометријске и зооморфне, а ретко хералдичке и словне. Цвет 
је широко заступљен мотив, било појединчно или као детаљ у цветној композицији, а 
често је компонован и са другим елементима, као што су срце, лозице, кружићи.  
 Територијално распростањење кожуха може се пратити на територији читаве 
Војводине. Сви кожуси су припадали сеоској популацији, подједнако су их одевли 
мушкаци, жене и деца. Они су продукт градски и сеоских занатлија, ћурчија, односно 
кожухара, који су своју робу израђивали по поруџбини или као лагерску робу, без мере, за 
продајну сезону на пијацама и вашарима (Нишкановић, 2009).  
 С обзиром да је подручје Бачке богато животињским светом, чија се кожа користила  
некад, а и данас се користи у различите сврхе, тако је и ћурчијски занат опстао у 
појединим местима у Бачкој, као што су: Нови Сад, Бачка Топола и Стапар (карта 14). 
 
 
 
 ОПАНЧАРСКИ ЗАНАТ 

 
 

 Опанак спада у један од артефаката који су симболи српске традиционалне културе и 
националног идентитета. Опанчарски занат спада у млађе занате. Корени су му у 
средњевековној, византијској и европској културној традицији. Занат израђује једноставну 
и практичну кожну обућу превасходно намењену сеоском становништву. У народу су у 
ранијем периоду углавном били познати пресни опанци који су израђивани махом од 
свињске коже, као и тзв. врнчани опанци. Занат се нарочито развио средином 19. века када 
је заправо забрањено ношење пресних опанака, јер су се преко њих преносиле заразне 
болести. Од тада су почели да се носе тзв. ђоновски опанци - који су још и називани 
„шабачки“ опанци као и тзв. црвени опанци од штављене коже. Тада је већ све више 
коришћена обрађена говеђа и телећа кожа.  
 Временом се опанчарски занат поред терзијског, развио у „најјачи“ занат у Србији о 
чему су сведочиле бројне опанчарске радње. Највише их је било у шабачком, ваљевском, 
ужичком, крагујевачком  и чачанском крају.  
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 Опанчарски алат се може поделити у две групе: алат за штављење коже и алат за 
израду опанака. Израда и квалитет опанака ценили су се по броју набода на ђону. Обични 
опанци имали су 32 набода, а бољи 50 до 60 набода.  
 По народном предању тајну штављења коже Србима је открио Свети Сава, због чега 
су га опанчари сматрали својим заштитником и славили су Савиндан. Успешност и 
квалитет рада српских опанчара више пута су презентовни и вредновани наградама на 
светским сајмовима у другој половини 19. века и у првим деценијама 20. века у Паризу, 
Лондону, Бечу и Будимпешти. Данас је потржања за опанцима свакако мања него у 
поменутим временима, мада се они и даље израђују као сувенири и продају туристима, као 
и за потребе фолклорних друштава у Србији. Такође, опанке и данас користи сиромашно 
сеоско становништво (Подаци Етнографског музеја у Београду, 2009). 

Производи опанчарског заната који вуку корене из аутохтоне, старобалканске и 
оријенталне средине, јесу врнчани и пресни опанци. Израђивани су и ношени у јужним и 
југозападним крајевима Србије (области Рашке и Метохије, југоисточној и источној 
Србији), док су сходно тековинама европске занатске традиције у централној, источној и 
северној Србији израђивани и ношени ђоновски опанци и опанци капичари. Опанчари су 
као основну сировину за израду опанака користили необрађену, а касније занатски и 
фабрички обрађену говеђу и телећу, а ређе коњску и свињску кожу. Од коже обрађене 
најједноставнијим 
технолошким поступком 
(сољењем, сушењем или 
употребом стипсе) добијана 
је сировина за израду пресних 
опанака. Од коже обрађене 
технолошки сложенијим 
поступком добијана је 
сировина за израду ђоновских 
опанака. Опанцима од 
прерађене коже претходила је 
израда тзв. црвених опанака – 
црвењаша од полуобрађене 
коже. Кожа за црвене опанке 
припремана је технолошки 
једноставнијим поступком.           
                                         
 
                                                                            Слика 148- Опанчар из Новог Сада 

                                                                                  Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 

  За обраду коже коришћен је раствор креча, пепела и воде и истуцана јовова и брезова 
сува кора. Сировина за израду ђоновских опанака добијана је сложенијим и дуготрајнијим 
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поступком у коме је коришћена и храстова шишарка, руј и смрчева кора. Фабрички 
штављену кожу опанчари су више почели да користе након Другог светског рата. Врнчани 
опанци на горњем делу имају врнчанице – усукане уске траке меке коже (јагњеће, јареће) 
или дебље памучне нити или канапа којим се везују лева и десна страна опанка идући 
паралелно у једнаким размацима од прстију ка отвору опанка. Преко врнчаница кроз 
средину провлачи се „преплет“ од истог материјала који иде изнад и испод врнчаница у 
неколико редова. Опанчари су их израђивали на дрвеном калупу, употребљавајући 
малобројан и једноставан алат. Прешњаци су плитка обућа која покрива стопало и 
делимично ногу, а кожа је набирањем помоћу кожног каиша или канапа – опутом 
моделована према нози (слика 148).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Слика 149- Опанци за одрасле и децу                               Слика 150- Опанци сувенири 
         Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                       Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 Опанчари су, осим што су ручно израђивали опанке, до Другог светског рата сами и 
штавили кожу, за шта су користили казане за грејање воде, бурад, калупе, дрвене чакље, 
мотке и дрвене сандуке, ступе за туцање шишарки. У процесу израде опанака опанчар је 
користио две „тезге“ – већу и мању даску на којима је стајао алат и где је кројио и шио 
опанке. Опанчар је користио и даску за набадање опанака, шило, разне врсте длета и 
зумбе. Процес израде ђоновских опанака занатски је сложенији и захтева велику 
истрајност, спретност, вештину и умешност. За израду горњег дела опанка – лица за 
најфиније опанке коришћена је и псећа кожа, а најчешће овчија и козија, док је доњи део 
опанка – ђон био од говеђе коже. Квалитет опанака ценио се према квалитету обраде коже 
и квалитету израде опанка. Више су цењени опанци чији је горњи део био исплетен од 
ужих трака коже, те према броју и ширини трака које су чиниле премет и преплет на лицу 
опанка. Најфинији момачки опанци имали су до стотину трака у премету и преплету, и то 
су били тзв. ткани опанци. Гумени опанци не разликују се од кожних опанака много по 
кроју, већ према начину израде. Израђивани се помоћу малог броја алата (слика 149 и 150) 
(Момчиловић, 2006). Опанчарски занат ће и даље опстајати, јер потражња за овом врстом 
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обуће не престаје. Не само играчи у културно уметничким друштвима, већ и многобројни 
туристи радо купују опанке. Савремени начин комуникације омогућио је људима широм 
планете да се на сајтовима занатлија информишу о понуди производа и поруче их имејлом, 
а они ће стићи и до најудаљенијих земаља. Данас се једина опанчарска радња у Бачкој, за 
израду и продају опанака налази у Новом Саду (карта 14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 14- Географски распоред сарача, ћурчија, опанчара, обућара, вуновлачара, 
предмета од пустоване вуне, јорганџија, четкара, шеширџија и препаратора животиња 

на подручју Бачке 
Извор: Стојановић, Т., 2016. (према моделу Бугарски,.И.,2000.) 

 
 
 ОБУЋАРСКИ  ЗАНАТ 
 
 
 Обућарство је занат прављења и поправке обуће. Обућар је особа која се бави 
обућарством. Постоје две врсте обућара: они који праве нове ципеле „по последњој моди“ 

Легенда: 
 ● Сарачи 
 ● Ћурчије- крзнар 
 ● Опанчари 
 ● Обућари 
 ● Вуновлачари 
 ● Пустовање вуне 
 ● Јорганџије 
 ● Четкари 
 ● Шеширџије 
 ● Препарирање  
    животиња 
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и они који се баве поправкама, такозвани „Крпе“ јер су крпили обућу. Они који су се 
бавили израдом нових ципела су обично у некој главној - прометној улици имали радњу. 
Ти обућари су били „Газде“. Они су комуницирали са муштеријом, која је имала дубљи 
џеп, чим је куповала у главној улици. Газди је био посао да са муштеријом из неког 
модног магазина одаберу модел и узму меру, стопала. Онда би се на основу величине 
купчевог стопала одабрао дрвени калуп око кога би се радила ципела. Сталне муштерије 
су имале „свој“ калуп, а на калуп, се по потреби додавале лепљењем и додавањем 
аномалије стопала купца, на пример чукљеви (слика 151).  

Ципелу је обично радио неки мајстор у задњем делу радње, али још чешће у свом 
стану. Тај илегални рад у сопственом стану се звао „рад на сиц“, јер радник није био 
пријављен, и на њега газда није имао издатке за порез, осигурање и сл. Ципела се састојала 

од доњег дела званог „ђон“ и 
горњег дела по имену „лице“. 
Оба дела су се радила од чисте 
коже. Прво се шило лице, а онда 
се зашивало, ручно за ђон. Тај 
тип ручно спојеног лица и ђона 
специјалним концем се звало 
„рам шивен ђон“. Људи 
скромнијих могућности су на ђон 
стављали „блокеје“, комад метала 
закован на ђон на местима испод 
прстију и пете ципеле.  

 
 

  Слика 151- Ручно рађене шокачке папуче у Сомбору 
              Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 
 „Крпе“ су се бавиле поправкама ципела. Седели су на троношцу и испред себе имали 
низак сточић. Испод сточића је била посуда са водом, где су пре започињања поправке, на 
мах квасили ђон да се не би дизала прашина, док по ђону ударају чекићем. Постоји 
посебан обућарски алат - козлић, метално помагало на које се ставља ципела док се у њу 
нпр. закивају ексери. Обућарски алат је обућарски чекић. Обућарски чекић има савијени, 
предњи део за вађење ексера и задњи проширен да се теже промаши ексер код закуцавања. 
Ту је потом шило којим се разбушују рупе на ђону пре него што се у њега укуца дрвени 
ексер. Дрвени ексер, јер не рђа и боље подноси влагу. Ту је и лепак тзв. „ћириш“ којим се 
лепила кожа. Еснафска болест „Крпа“ су биле стомачне болести због савијеног положаја 
током рада. Ципеле су се чистиле „ималином“, а имати прљаве ципеле је била срамота. 
„Погледај му обућу, па га пусти у кућу“.  
 И овде је индустријска производња учинила своје. Производња ципела по мери више 
готово да не постоји, а и „крпа“ је све мање јер су нови ђонови од синтетичких материјала 
веома издржљиви. Данас се још само ту и тамо залепи по нека потпетица јер је готово 
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јефтиније купити нову ципелу него поправљати стару. А и те старе нису као оне, некад. 
Тако да је трајност поправљене ципеле релативно кратка. Наравно ни блокеје више нико 
не ставља. Обућа настала од тениских патика је у многоме потиснула класичну ципелу. 
 Некада, а и сад је савршена мушка и женска обућа прављена код „Cobera“ и знало се 
ко у Новом Саду и шире држи до моде и ко код њега иде да остави меру за ципеле и 
сандале. Та времена су можда непоновљива, али ручно рађена обућа је не само ствар 
престижа, већ жеља оног ко је носи са оригиналношћу и јединственошћу 
(www.nshronika.rs). 
 Данас се ручном израдом обуће баве мајстори у Суботици, Сомбору, Новом Саду, 
Купусини и Дорослову (карта 14). 
 
 
 
 ВУНОВЛАЧАРСКИ (ДРНДАРСКИ) ЗАНАТ 
 
 
 Вуновлачар (дрндар) је занатлија који обрађује вуну. Када се вуна ошишане овце 
опере и осуши, носи се код вуновлачара. Он је тада ставља у машину која „влачи“ тј. 
разчешљава вуну, чини ваздушастом и спремном за даљу обраду. Код вуновлачара вуна се 
изчешљавањем ослобађа нечистоћа, као што су иглице четинара и слично које је су се у 
вуни овце накупиле током времена. Раније су постојале радионице „вуновлачаре“ које су 
радиле на погон воде слично воденицама да би касније радиле на погон електромотора. 
Традиционално, жене на селу упредају вуну помоћу преслице и вретена. Потом извлаче 
нит која се затим користи за штрикање. Вуновлачар ради и послове рашчешљавања старе 
вуне из јоргана или душека која се на тај начин прерађује тако да се од ње могу поново 
правити. Данас је индустрија толико модернизовала и убрзала ове поступке да се овај 

занат више не исплати радити на традиционалан 
начин. Лакше је и јефтиније купити готову вуну или 
готове производе од вуне. Индустријски произведена 
вуна је мекша, често хемијски заштићена од мољаца 
и обојена различитим бојама. 
 Избор за вуновлачарки занат био је из знања да 
се на овом подручју људи баве узгојем оваца, а 
предионица још увек није било. Сматра се да је прва 
предионица на овим просторима створена још 1926. 
године у Дорослову. Основа вуновлачарског заната 
била је набавка сировог материјала. Шишање оваца 
обављало се у мају и јуну. Након тога кренуо је 
вуновлачар у обилазак чобана, ради проналаска вуне 
са одговарајућом ценом.  
 

  Слика 152- Ошишана- масна вуна 
 Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год. 
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Причало се да је највише оваца на подручју Бачке било у следећим селима: Стапар, Сонта, 
Бачки Брестовац, Дероње, Апатин, Сивац, Лалић и Селенча. Потребна је била и набавка 
„ћурчијске вуне“, која се мешала са другом врстом вуне „раци“, „цигаја“ и „мерино“. 
Ћурчијска вуна је веома кратка, али врло мекана. Крзнари су приликом израде својих 
производа, унутрашњу страну јако глатко шишали због естетских разлога. Та вуна која 
одпада том приликом је названа ћурчијском вуном. Такву вуну је вуновлачар сам 
набављао  из оближњих места, најчећше бициклом, а касније и мотоциклом или запрегом.  
 Ошишана вуна је тзв. масна вуна. Та масна вуна је прво требало да се опере (слика 
152). То се најчешће обављало на каналима или водом из бунара, јер је за прање била 
потребна велика количина воде. Извесну количину вуне су стављали у корпу од прућа. 
Дубина корпе је била 60 до 80 cm, промер корпе је око 80 cm. Колична вуне је тако 
одређенa да не буде превише тешка ако се натопи водом. Перач је стајао у води до дубине 
која је допираlа до колена, узео је корпу са вуном, потапао у воду, затим вадио и то је 
понављао толико пута док вуна није добила жељену чистоћу. Касније, како је време 
одмицало, вуна се прала у великим бурадима (www.starizanati.gov.rs).   

Сушење вуне се обављало или на обали канала или у дворишту на јаком сунцу, а у 
кишовитом раздобљу у сувој и прозрачној просторији. Суву, опрану вуну, требало је 
рашчупати (слика 153). Ова оперција се вршила и машински и ручно. Машина је 
састављена од једног удубљења, као корито, а изнад њега је један избочени део који се 
приликом рада кретао лево- десно. Обе стране су снабдеване јаким шиљатим гвозденим 
зубим. Вуну су на једном крају убацивали, а са друге стране је машина избацивала фину, 
рашчешљану мекану вуну.                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 153- Машина за рашчупавање вуне у Бачкој Тополи 

Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год. 
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Ова справа је заузимала доста простора, најчешће је била димензија 3х1,5 m. За предење 
овакаве вуне било је потребно натопити вуну специјалним уљем у размери 1:2.  
 Следећа операција била је рашчешљавање вуне, која се вршила машином која се 
називала „ајнцунг“ (слика 154). Овај део машине је сличан столу који се помера 

равномерно напред-назад. На њену површину се 
равномерно наноси вуна, коју прихватају ваљци 
разне дебљине, где се између њих та вуна чешља, а 
са друга стране, фина рашчешљана вуна излази и 
намотава на бубањ који се стално окреће. Да би вуна 
могла проћи кроз машину, ваљци су били обложени 
фином чектом од челика у виду траке. При проласку 
кроз ваљке добија се фини танки слој вуне који се 
намотава на бубањ, у зависности од жељене 
дебљине, која се добија одговарајућом количином 
вуне. Ако је слој вуне достигао жељену дебљину, 
једним потезом се скидала са бубња и намотавала на 
смотуљак који се звао „бунда“. У оваквом облику 
припрељена вуна се користила за јоргане и душеке.  
 
 

 Слика 154- Машина за рашчешљавање вуне 
  Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год.                                                       
                                                                                          
 
 Вуновлачарски посао није физички тежак, али захтева издржљивост. У ваздуху лебди 
ситна прашина вуне и фине нити вуне, које након целодневног рада знају да проузрокују 
кашаљ, гушење или дрхтавицу.  
 Машина за предење вуне функционисала је на електрични погон, а понекад и на 
ручни погон (слика 155). Ручни погон је понекад добро послужио због честог нестанка 
струје. Ова машина је била састављена од дрвеног рама и на њега су била причвшћена 
дрвена вретена, која су се окретала приликом рада. На машини за предење зна да буде и до 
60 вретена који су удаљени један од другог око 15 cm. На предњем делу машина налазили 
су се дрвени предмети на које се намотавала пређена вуна. Унапред спремљени дрвени 
ваљак са 12 нити и раздвојеном вуном која се налазила на задњем доњем делу машине. 
Један део машине који се стално кретао напред - назад, омогућивао је добијање жељене 
дебљине вуне. Ова посао је захтевао пуно хода, поред сталне обазривости да се не 
покидају нити. У случају да се нит покида, потребно је било да се машина заустави, затим 
повеже нит и настави са радом. Јачина предења је зависила од даље намене предене вуне. 
Јако предена танка вуна се користила за ткање. Лабавију предену вуну, жене су користиле 
у домаћој радиности. Веома лабава предена вуна се користила за добијање чврстог 
вуненог материјала које је добијано помоћу посебне обраде.  
 Предена вуна може да буде разне дебљине у зависности од намене. Тако предена 
вуна са једном нити се користила за производњу: тканог материјала, за машинско плетење 
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мушких и женских чарапа, плетење рукавица, купаћих костима (око 1940. године). Вуна са 
две нити користила се за ручно плетење мушких и женских марама, машинско плетење 
капа и штитника за колена, ручно плетење марама за рамена, приликом ношења народних 
ношњи. Дебела вуна са три нити користила се за дебеле мушке чарапе, машинско плетење 
вунених зепа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 155- Машина за предење вуне 
Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год. 

 
 
 С обзором да је Бачка мултиетничка средина, углавном старије генерације су носиле 
народну ношњу, уз које су се носиле вунене зепе. И мушкарци су такође носили зепе. 
Веома топла и трајна обућа носила се током читаве године. Приватни обућари су их 
оспособили тако што су им придодали кожни ђон. Тако је проистекла још једна врста 
старог заната, позната под називом као пустовање вуне (www.starizanati.gov.rs). 
 Једини преостали вуновлачар, данас се налази у Бачкој Тополи (карта 14).  
 
 
 ПУСТОВАЊЕ ВУНЕ 
 
 
 Плетење и третирање зепа, капа, шалева и других производа од вуне сапуницом и 
сумпорном киселином у Бездану је било познато под називом као „ботос“, док су га у 
Богојеву називали „панчус“ (слика 156).  За ове производе је била потребна вуна са три 
нити, лако прерађена. Плетење се одвијало на машини на ручни погон. Величину зепа је 
одлучивао број коришћења игала. Зепе су биле назначене са бројевима од 9 до 16, које су 
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одговарале стандардним бројевима од 35 до 46. За плетење једне зепе био је потребан 
један сат. Једна особа је дневно могла да исплете 10 до 12 зепа. Левом руком је вођена 
вунена нит, а десном се управљало машином лево-десно, а испод машине се повећавао 
готов производ. Зепа је била исплетена веома лабаво и отприлике двоструко веће форме од 
коначне жељене величине. 
 Лабаво плетене зепе, са двоструком величином него нормалне било је потребно 
посебним начином обрадити. Приликом овог процеса вуна се веома много скупља и добија 
се веома чврст материјал. Облик му остаје првобитан, а величина се много мења. Све ово 
се постиже помоћу вруће сапунице (домаћи сапун). За једну туру било је потребно 1 
килограм домаћег иситњеног сапуна који се стављао у врућу воду. Рукама су зепе глађене, 
и овај процес је зависио од величине производа. За поједине зепе било је потребно око 2 
до 3 сата рада, док се на великим комадима вуне, у зависности од намене морало радити и 
до 12 сати и то истовремено и по неколико жена да би одговарајући производ на свим 
деловима добио одговарајућу величну. После овог процеса се сам производ још испирао 
водом (чак и до 10 литара воде је додавано), да би се материјал даље скупљао и 
учвршћивао. После неколико испирања, следило је цеђење када је производ добио коначну 
величину и жељени квалитет.  

        Слика 156- Процес пустовања вуне           Слика 157- Производи од пустоване вуне 
      Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                 Фото: Татјана Стојановић, мај 2016. год. 
 
 
 
 За фарабање производа од вуне коришћена је посебна фарба. Зепе су се фарбале само 
у црну боју, док су за шалеве, капе и рукавице коришћене и друге боје (природне боје од 
цвекле, лука, наранџе) (слика 157). Фарбање зепа одвијало се на следећи начин: у котлу од 
100 литара требало је да вода кључа, затим је додана фарба. За сваку зепу је било потребно 
100 грама фарбе. У ову врућу фарбу су стављане зепе. Фарба је била у сталном кључању у 
трајању од један сат. Толико је било потребно, да зепе буду у врућем котлу, да слободно 
пливају уз стално мешање. Након опет једног сата следило је цеђење. По завршетку ове 
радње следило је опет навлачење још мокре зепе на дрвене калупове на коме су и сушене. 
Сушење је обаваљано лети на дворишту, а зими или током кишовитих дана у радионици, у 
топлој просторији. Након сушења, зепе су скидане са калупа, и по величини су биле 
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спојене у парове. На врховима прстију биле су спојене танким црним концем и продаване 
у турама од 100 до 200 пари (Рај, 1992). 
 Вуновлачарски и занат пустовања вуне, везан је за поручја Бачке у којима су се 
гајиле овце. Тако се и данас занатом пуста бави још неколицина занатлија у Суботици и 
Новом Саду (карта 14). 
 
 
 ЈОРГАНЏИЈСКИ ЗАНАТ 
 
 
 Јорганџијски (јастучарски) занат се код Срба развија одласком Турака, када је и 
сеоско становништво почело да употребљава кревете и постељину у виду покривача 
израђиваних од сатена, плиша, цица и других материјала, а јоргани и јастуци пунили су се 
перјем и вуном. Ове занатлије су поред јоргана израђивале још и душеке и сламарице за 
кревете. Занатски производи ових мајстора су веома дуго били тражени  због квалитетних 
производа. 
 Јорганџија је само му име каже, шио јоргане. Али то нису били јоргани, налик овим 
данашњим танким. Били су пуњени по жељи вуном или перјем, а иначе материјал који је 
ишао споља и личио на свилу, зове се брокат. Ти јоргани су били изузетно тешки, топли и 
трајни. Једна од оних ствари која се прави „једном у животу“.  
 Јорганџијске радње су одавно постале прошлост. Занат је потпуно ишчезао, а тек по 
нека жена се одважи да шије јоргане онако како се то радило пре тридесет или четрдесет 
година. Шивење јоргана за саговорницу представља право задовољство.  
 Саговорница из Новог Сада (карта 14), је једна од ретких жена које се баве шивењем 
јоргана. Времена за овај занат како каже, има како у зимском тако и у летњем периоду. 
Занат је научила од своје баке, која је јорганима опремила многе девојке за удају. 
Временом јоргане од вуне и перја заменили су модернији и тако да су јорганџије остале 
без посла, међутим како саговорница каже, последњих неколико година интересовање за 
ручно шивене јоргане од вуне је све веће. Јоргани од свиле у разним бојама, најчешће 
плавим ако су за мушкарца или нијансама црвене намењене женама видеће се и у многим 
сеоским кућама. Пре двадесет и више година свака девојка је у мираз морала да понесе 
јастуке од перја и ручно шивене јоргане. Мираз се спремао још од рођења, јер се по њему 
и поштовала девојка која је за удају. По ономе што однесе у мужевљеву кућу знало се 
колико је богата. „Свака девојка је морала да има мираз који су чинили јоргани, јастуци и 
пешкири. Ако тога није имала сматрало се да је девојка сирота. То и није било случајно, 
јер није било лако сашити један јорган. Пуно времена и стрпљења је потребно да би се 
направиле разне мустре и јорган скинуо са рама“. „Некада је посла било пуно, јер су и 
јоргани били веома цењени. Тада није било грејања, већ су јоргани пуњени вуном били 
једини спас за хладне зимске дане. Не зову џаба јорган од милоште - „јорган планином“ 
(слика 158 и 159). 
 Јорганџијски занат није био захтеван када је реч о алатима неопходним за бављење 
овим послом. Потребна је игла, напрстак, креда за обележавање, машина за шивење. 
Говорећи о утрошеном времену да се направи један јорган, саговорница прича да је за 
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прављење дечијег јоргана неопходно око два, два и по сата, за јорган за једну одраслу 
особу око четири сата, док је највише времена неопходно за израду јоргана за брачне 
кревете, јер су они били површине два метра са два и десет. „ За један такав јорган било је 
потребно око 12 сати напорног рада“, напомиње она, додајући на жалост, да нико од 
њених потомака није хтео да настави да се бави овим занатом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Слика 158- Ручно шивени свилени јоргани        Слика 159- Ручно шивени свилени јастуци 
         Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 

                                                                        
 

 „Не само за овај занат, већ ни за један занат. Младе људе то не интересује. Стари 
мајстори су већином помрли, а ја сам активно престала да се бавим овим занатом још пре 
пет година. Врло ретко сада урадим по неки јорган, углавном за најближе“. 
 
 
 
 ШЕШИРЏИЈСКИ ЗАНАТ 

 
 

 У прошлости су шешири били одраз различитих социјалних статуса, од чина у војсци 
до основних одевних предмета аристократије у Риму. У старом Риму, шешири које су 
правили чувене шеширџије су носили робови, а гологлав излазак у јавност представљао је 
скандал. Њихова историја трајала је узастопно готово колико и човечанство. Некада су 
били забрањивани, па обавезни део свакодневне гардеробе, прво их је поседовала 
привилегована мањина, па демократска већина, а данас су део гламура у којем може да 
учествује свако од нас. Капе се шију, а класични шешири се израђују од вунене тканине на 
прилично тегобан начин. Постоји део шешира који ни један шеширџија не може да 
направи - туљак. 
 Он је основа која се набавља у фабрикама. Сваки шешир добија своје опипљиво 
савршенство тек што се туљак потопи у вруће, скувано туткало. Мало се сачека да се 
прохлади, како би ручни рад био могућ. Затим се ставља на калуп где се извлаче жељени 
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облици. Након сушења, које предстваља најдужи процес, почиње калупирање на одређени 
број, изграђивање обода на одређену величину, као и стављање украса по жељи љубитеља 
шешира.  
 Шешир је био статусни симбол грађанства и обавезан део, како мушке тако и женске 
грађанске одеће. Најчешће се јављао у две основне форме: шешир са ободом и без обода. 
Углавном је израђиван од филца и плетене сламе или лике, која је бојена или лакирана, 
такође и од биљних влакана, свиле, вуне, коже, платна, баршуна, даброве или зечије длаке 
(слика 161). У старо доба шешир су људи носили да би заштитили главу од кише, снега 
или сунца. Вероватно је у хладнијим подручјима био направљен од коже, због топлоте. 
Тако су касније настајали војнички шлемови. Код неких народа шлемови су служили да 
издрже ударац мача или стреле, док су код примитивнијих прављени врло шарени шешири 
грозног облика, чија је намена била застрашивање непријатеља. Дешавало се и да у неким 
земљама шешир, буде предмет почасти, као напр. када папа дарује посвећен шешир 
кардиналима и истакнутим верницима. Он је био симбол поруге у Немачкој и Француској, 
банкротери изложени јавности су добијали жути или зелени шешир. Временом је свака 
земља и сваки народ усавршио свој стил од покривача за главу или украса, до намене за 
верске обреде. До 1960-тих, шешир је био скоро обавезан одевни предмет код оба пола, 
али од тада се ређе носи, најчешће у елегантнијим одевним комбинацијама или као 
заштита од временских утицаја (www.digitalizacija.ns.rs). 
 

Слика 160- Са шеширџијом (Јан Павелка) из            Слика 161- Шешир израђен од лике 
                         Бачког Петровца                               Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
               Фото: Љ. Кириџић, фебруар 2016. год. 
                                   
                                                                         
                             
 
 Звук старе сингерице, интензиван мирис природних материјала, на десетине 
уникатних шешира и шарм прохујалих времена. У Бачком Петровцу (слика 160) још увек 
се може пронаћи шеширџија (Јан Павелка), а исто тако и у Новом Саду (карта 14). Из 
љубави према послу, упорности, посвећености и жеља да се очува традиција, мајстор из 
Бачког Петровца има малу продавницу у селу. Педесетих и шездесетих година прошлог 
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века била је позната по уникатним шеширима, специфичној ручној изради и љубазном 
мајстору свог заната. 
 Социјалистичко уређење је са собом донело нове трендове и пожељне слике 
тадашњег становништва. Отмене и необичне шешире, све више замењују капе и качкети.  

 
 

 ЧЕТКАРИ 
 
 

 Четкарски занат је веома стар, кога ретки мајстори негују још и данас. Понекад, када 
странци сврате у Србију, и уђу у једну такву радњу, просто се зачуде да тако нешто лепо 
још и данас постоји.  

Не зна се тачно када су се почеле израђивати четке у правом смислу те речи, али је 
познато да су их још у древној Кини, пре 6000 година израђивали од длаке црног зеца, 

зелене ласице и белог јарца. 
Ове четкице су коришћене у 
калиграфији. Египћани су 
користили четкице за писање 
хијероглифа на папирусу. 
Они су чекте правили од 
трске која је омекшана, али су 
израђивали и четкице које су 
биле намењене у шминкању. 
У старом Риму, за 
рашчешљавање косе 
коришћени су чешљеви, од 
стране и мушкарца и жена.  
 
 
 
 

  Слика 162- Продаја четки на вашару у Малим Пијацама 
                 Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 
 
 Није сигурно да ли су се користиле и четке, иако би многи држачи, које обично 
сматрају делом огледала, могли бити њихови делови. На просторима Бачке, четкарски 
занат има вишевековну традицију. Некада је постојало много више четкара него данас. 
Ипак, у својој суштини, овај занат векови нису изменили.  
 Када се говори о природним четкама, некад, а и сад се користе длаке коња, свиње и 
говеђи реп или чак и део других животиња, длаке јазавца или веверице. За израду четки 
користе се и дрво, челик, конац, најлон, па чак и биљка сирак, од које се израђују метле. 
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Природни материјали који се користе за израду четки, удружени са ручним радом, 
представљају незамењиву комбинацију која се никада не може платити прескупо. 
Четкарске радње негују традицију производње и продаје четки.  Четака има различитих: 
сликарске четке, кистови који се праве од веома фине и меке длаке, као и четкице за зубе. 
Четке за бријање, као и за фарбање, најбоље су од длаке јазавца. Од четака такође треба 
напоменути и фризерске четке (када бербер ошиша онда са том четком скину одсечене 
длаке са врата и одела), хируршке четке или четке за прање руку (њима хирурзи пре 
операције дуго перу руке), четке за купање са дугачком дршком да дохвате леђа, четке за 
четкање фризуре, за прање посуђа, за рибање подова, четке за ципеле, оне мале за 
наношење ималина и велике за гланцање, четке за краве и коње (слика 162). 
 Често се поставља питање како се праве четке од природне длаке? Када четкар узме 
длаку од коњског репа, он је прво два пута прокува, да би се добила чврстоћа, потом се 
длака сече, да би била једнака и на крају се фарба. Четка која има природне длаке је боља 
и јача. Искусне муштерије то знају, па увек траже четку израђену од природне длаке. Они 
који су мање искусни, бирају четку која им се на први поглед више допадне, она која 
визуелно лепше изгледа. Ипак, треба имати у виду да се четке не купују за украс, већ да 
свакодневно служе у домаћинству, или у послу којим се неко бави. Тако да акценат ипак 
треба да буде на квалитету. Понекад се длаке и мешају, па се добија потпуно нова боја 
четке. Многе четкарске радње могу се похвалити са више од хиљаду различитих врста 
четки. У сваком послу четке су неопходне на овај или онај начин, а поносни четкари 
истичу да нема те четке коју они не могу да направе (слика 163) (www.narodni.net). 
 Четкарским занатом се још увек баве мале специјализоване радње за производњу и 
продају у Новом Саду, Апатину, Бечеју и Малим Пијацама (карта 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Слика 163- Четкар из Апатина продаје своје производе на пијаци 

Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
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 ПРЕПАРИРАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 
 
 Почеци препарирања животиња вежу се за древни Египат, а први примерци 
препарираних птица настају у Француској 1748. године. У 18. веку од овога заната настао 
је прави бизнис, што је два века касније попримило и облик уметности.  
 Ловачи трофеји и сви обичаји који се данас вежу за њих потичу добрим делом од 
првих почетака историје друштва, када је лов представљао главно занимање мушкараца. 
Лов је био од животне важности за цео род, касније и за племе. Успех у лову значио је 
довољно хране, а неуспех глад. С обзиром на примитивно оружје, лов је у праисторији 
захтевао сарадњу ловаца, јер се у њему често радило и о самом животу. Што је већа и 
опаснија звер уловљена то је и заслуга ловаца била већа и изазивала опште дивљење и 
поштовање целог племена. Отуда и јака жеља ловаца да се у колективном лову лично 
истакну и тако добију трајно поштовање и дивљење целог племена, а нарочито жена. Због 
тога је ловац на свом телу носио разне делове уловљене дивљачи, на пример: зубе, канџе, 
папке, делове коже и сл. Наиме, радило се о оним деловима тела који су им служили за 
одбрану од непријатеља.  
 Касније су ловци као знак успеха носили целу кожу уловљене дивљачи. Постепено су 
ове делове коже, допуњавали са разним деловима биљног порекла, примитивно у њих 
уплитали биљна влакна, често вишебојна. И данас у неким областима људи живе као у 
камено доба (унутрашњост Аустралије, Африке и на Хималајима, као и на појединим 
острвима). Порекло данашњег одевања није само у жељи прачовека да своје тело зашити 
од зиме, већ и у жељи за трофејима и другим украсима.  
 Ловачки трофеји и њихова обрада стари су бар толико колико и сам лов. Још у 
праисторији човек је покушавао да своје доживљаје и осећања везана за лов, уметнички 
изрази. Због тога је од најстаријих времена, вођен традицијама, своје уметничко 
стваралаштво посветио трофејима. Сачуване успомене овог стваралаштва сведоче и данас 
о уметничком домету, побудама и осећањима њихових стваралаца.  
 Данашње ловство за разлику од онога у прошости почива на сасвим другим 
основама. Ловац је данас пре свега одгајивач дивљачи. Ослабеле, старе или болесне 
примерке папкара искључује узгојним одстрелом, да се здравствено стање дивљачи не 
погорша.  
 Ловачки трофеј је део дивљачи или цела дивљач у виду препарата. Према ловачким 
обичајима, увек припада оним ловцима који су уловили дивљач. Добро обрађен трофеј 
представља успомену на ловачки доживљај. Због тога нарочиту пажњу треба посветити  
његовој обради, чувању и заштити од штетних чинилаца. Правилно је начело да се трофеј 
цени и према доживљају, дакле не само по његовој величини, тежини и броју бодова, иако 
је ово мерило врло важно за међусобно упоређивање и оцењивање. Да ли ће трофеј 
стварно бити трајна успомена зависи у многоме од његове обраде. Искуство учи да многи 
добри трофеји су били обезвређени неприкладном обрадом. Данас се препарирају 
различите животиње, као и њихови поједини делови. Главни јеленски трофеј је роговље. 
За споредне трофеје сматрају се очњаци, кожа као простирка, а коначно и одбачено 
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роговље. Женка (кошута) има мање очњаке од јелена, али лепше са изразитијом шаром. 
Употреба очњака као трофеја је различита. Њима се украшавају шешири и разне копче. 
Главни трофеји ове дивљачи су рогови, тзв. лопате (слика 164 и 165). 
 

Слика 164- Изрезбарени јеленски рогови у          Слика 165- Препарирани рогови и лобање         
           сврху копче за ловачку кравату                     Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                                                                                                              
      Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 Кожа ове дивљач такође може да се уреди као простирка. Користе се и срнеће ноге, 
од којих се праве разни чивилуци. Као главни трофеј од давнина сматрају се и вепрове 
кљове.  
 Понекад и дивља крмача може имати велике кљове. Као споредни трофеј сматрају се 
чекиње. Од коже се израђују простирке. Неки ловци сматрају трофејем и реп дивље свиње. 
Из репа се одстране кости, истрља се стипсом  и остави савијен један дан. Затим се на 
жицу дебљине репа, обавије вата или кудеља и увуче унутра. Засечена места се зашивају 
(Salaj, Roszkopf, 1968). 

  
Трофеј медведа, вука, лисице, јазавца 
и дивље мачке и др. је кожа, од које 
се направи простирка, или се обеси на 
зид (слика 166). Мање се 
употребљавају пуњена препарирана 
глава или лобања. У прошлости се 
често препарирала цела глава крупне 
и ситне дивљачи. Данас се од овог 
начина обраде трофеја све више 
одступа, пре свега из економских 
разлога, јер се овако упропашћује 
кожа, важна сировина за привреду.  

           Слика 166- Препарирана кожа лисице 
              Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
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 Осим пуњеног целог примерка пернате дивљачи као трофеј се сматра и глава тетреба 
са лепезастим репом, ружевца (малог тетреба) са српастим репом, паперје шљуке и др.  
 Препариране главе се срећу у музејима. Пре скидања (гуљења коже) измери се врат 
најмање на два места (непосредно иза главе и на крају врата). Са главе дивљачи која има 
рогове кожа се гули тако да рез у облику слова Т „иде“ са горње стране између рогова и 
наставаља се по врату. Заблаћена и закрвављена кожа се пере хладном водом, без икаквих 
хемикалија. После прања се насоли (кухињска со и стипса, 1:1). Стипса се пре употребе 
добро уситни. После два часа се контролише да ли је равномерно разастрта и да ли 
температура коже, после уласка стипсе у њу, не прелази границу од 30 до 40ºС. Пре 
сушења кожа се савије и остави тако 2 до 3 дана.  
 Ако се препарира кожа, поступак се своди на следеће. Многи ловци дају да им се од 
разних врста дивљачи (срне, свиње, лисице, јазавца) изради кожа. Гуљење коже сисара је 
различито и зависи од тога у какву сврху ће се користити (као простирка, као препарат или 
крзно). Мали сисари свлаче се цели у виду вреће, изузев малих изузетака. Остављају се на 
ногама канџе, папци, нокти, уши на глави, трепавице и губица. Да се длака лети не 
потпари дивљач се обично леђима ставља на неколико цепаница или на грање. Главни рез 
иде од врата, преко грудног коша и стомака, све до чмара. Реп остаје на кожи. Даљи рез 
иде по унутрашњој страни ногу, а само у доњем делу ногу прелази на задњу страну. Гули 
се од стомака- трбуха ка хрпту. Са ногу се кожа скида до папака, који заједно са 
последњим пршљеном остају уз кожу. Глава се после гуљења, о чему је већ било речи, 
чисти од мишића само површно. Кроз отвор на потиљку извади се мозак.  
 Поред препарирања коже, код нас се такође препарира и крупна дивљач, а први 

поступак је вађење дробине из унутрашњсти. 
У јестиве делове спадају срце, пућа, јетра, 
слезина и бубрези, а у не јестиве делове 
спадају црева, желудац и мокраћна бешика. 
Папкарима и крупној дивљачи, се одмах вади 
утроба после одстрела, а  ако се то не учини 
унутрашња топлота и гасови из органа за 
варење проузрокују распадање меса, а такво 
месо може угрозити и здравље људи. После 
вађења ловина се окачи о грану, да би се 
оцедила крв, али се никада не пере водом. 
Исто то се примењује и код пернатих дивљачи. 
У Бачкој се највише лове фазани, јаребице, 
дивље патке и гуске, морке и др (Salaj, 
Roszkopf, 1968). 
 
 
 

Слика 167- Препаратор (Ђорђе Катанић) са својим експонатом 
    Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
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 Као што је раније и описано процес препарације почиње скидањем коже, која се 
касније штави и тако чува неколико дана (најбоље око недељу дана). За то време, кожа се 
меша, како касније не би мирисала и била мамац за мољце. Пре навлачења коже, унапред 
се припреми модел животиње од жице која ће се препарирати, без обзира да ли је то сисар, 
птица или риба, а може се чак понекад припремити и гипсани одливак. Направи се костур 
од жице, пуни се ватом, узимају се мере животиње и касније се на то навлачи кожа. За то 
је потребно време, а често се напомиње да је најтеже радити препарирање риба, јер се и 
најмања грешка одмах примети. Неки примерци препарираних животиња могу да трају 
доста дуго, док други свега неколико година и почињу да се распадају јер људи не воде 
рачуна, или нису упућени, где треба да их одложе. Треба посебно водити рачуна да 
експонати буду под одговарајућом температуром како не би дошло до распадања и напада 
мољаца (слика 167) (Марчетић, Микеш, 1968). 
 Данас се препарирањем животиња баве занатлије у Бачкој, у Сомбору и Новом Саду. 
Близина Безданске шуме, али и близина Фрушке Горе и ловци који у њој лове, разлог су 
опстанка овог старог заната (карта 14).  
 
 
 
 ПРИПРЕМА ПОЈЕДИНИХ ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА НА ТРАДИЦИОНАЛАН НАЧИН 
 
 
 Сточарство је развојни део пољопривредне производње, а говедарство најразвијенија 
грана сточарства у Бачкој. Говеда су највећи произвођачи намирница, чији су протеини 
високе биолошке вредности, како у млеку тако и у месу, било да се користе у сировом или 
прерађеном стању. Припитомљавање домаћих животиња датира из праисторијског 
времена у долинама Тигра и Еуфрата, Инда, Дона и Дњестра. Ту су постојали најпогоднији 
услови за гајење говеда (пашњаци, блага клима и довољно воденог талога). На вишем 
ступњу варварства, млекрство је већ био развијено и управо од тог периода датира 
традиционална производња производа од млека. Први писани споменици о млекарству 
потичу из доба 2000 год.п.н.е. На основу њих сазнаје се да је говедарство, код старих 
Индуса било развијено, а краве су се цениле по производњи маслаца од добијеног млека.  
 На више места у Старом Завету види се да је код старих Јевреја млекарство било 
развијено. Нарочито је била развијена производња сирева. Данас се на традиционалан 
начин посебно у руралним срединама производе сиришни сиреви, киселински, масни 
сиреви, бели посни или варени сиреви, траписти, кисела млека, кајмак, путер и др 
(Ковачев, 2016). 
 Аутохтони сиреви су производи настали у одређеном поднебљу као резултат развоја 
традиционалне производње. У Војводини, у Бачкој се на традиционалан начин производи 
„шајт“- сир, на салашима и индивидуалним домаћинствима.  
 Сир је производ од млека, који се производи и конзумира широм света. Према 
подацима, постоји 400 различитих врста сирева, који се могу сврстати у 20 различитих 
група. Неки аутори наводе и број од 1000 различитих врста сирева, који се производе у 
целом свету. Аутохтони сиреви се производе на традиционалан начин најчешће од сировог 
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млека и њихова производња је везана за одређено географско подручје. Поред тог што сир 
заузима важно место у исхрани људи, има и културолошки значај представљајући наслеђе 
и традицију неке земље. Данас се „шајт“ производи на територији Бачке, у околини 
Сомбора и Новог Сада, где живи становништво српске националности.  
 „Шајт“ се производи од сировог крављег млека без додавања стартер култура и 
ензима за коагулацију. Млеко се после цеђења хлади у фрижидеру пар сати. Затим се 
извади из фрижидера и два дана држи на собној температури (око 20ºС), да се спонтано 
укисели. Успешност процеса кишељења се проверава тако што се стави кашика и помери 
садржај у лонцу. У случају да се појави млеко, а не сурутка, процес кишељења није 
завршен и оставља се још да одстоји на собној температури. Када се издвоји сурутка, 
скида се површински слој у виду масне корице, што представља павлаку, или кајмак. 
Наком тога, укишељено млеко се остави да одстоји још један дан током којег се одвија 
ферментација. У току зрења могућа је појава плесни на површини која се отклања 
кашиком. На основу изгледа сурутке процењује се да ли је млеко спремно за даљу 
прераду. Сурутка треба да буде жуте- зелене боје, а ако није, онда укишељено млеко није 
спремно за даљу прераду. У даљем процесу се укишељено млеко ставља у суд и термички 
обрађује кувањем на благој ватри на шпорету. Садржај се стално меша да не загори при 
температури између 45 до 50ºС, што се проверава потапањем прста у масу и провером 
колико је топло. Садржај се кува све док се не постигне растегљива конзистенција, затим 
се остави у суду у којем је куван да се охлади, а потом се пребацује у цедило (газу) да се 
оцеди и пресује. После цеђења се добија тврди сир, који се лако мрви. Вади се из цедила, 
распростире по равној површини и суво соли додавањем кухињске соли по укусу. 
Препорука је да не треба претеривати са сољењем, јер током сушења сир постаје слан. 
Затим се од сира ручно обликују купе, или мале пирамиде масе око 150 грама, које се 
ударе о сто са доњом површином и остављају да се суше на ваздуху. Овај сир може да се 
производи и као димљени сир. Димљење се одвија у пушници 1 до 2 дана, а потом се 
опере, и тада може да стоји месецима. Сир такође може да се чува у замрзнутом стању, 
или као димљени сир (слика 168) (Радовановић-Савић и др, 2016).  
 Поред традиционалне производње сира, у Бачкој се према раширености производње 
и значају, издваја и кајмак. То је специфичан производ, карактеристичан по високом 
садржају масти, присутним протеинима и процесу зрења. У класификацији налази се 
између сира и путера, а најближи је групи производа чија је основа млечна маст. По 
својим особинама кајмак је висококалорична храна, лако се њиме рукује и преноси те 
може да се дуже чува. Са таквим особинама био је познат још веома давно, јер се могао 
сачувати у периоду летњих испаша. Реч кајмак значи кора, која и код других словенских 
народа означава масни слој млека.  
 Процес производње кајмака је издвајање масног слоја и других састојака млека на 
температури кључања. Уз млечну маст у његов састав улазе протеини и друге компоненте. 
Настајање коре везано је за физичке особине млечне масти, јер масне куглице савладавају 
вискозитет млека и крећу се према површини, помогнуте протеинима и другим 
састојцима. Стварање коре је резултат биохемијских и физичких промена које се дешавају 
у периоду кувања и разливања млека. Кајмак, нарочито млади, у неким крајевима је 
међупроизвод за производњу путера.  
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 У Бачкој је можда и свакако најпопуларнији посни сир или како га још и називају 
„швапски сир“. Настаје када се у току производње сира издваја већа количина сурутке, а 
после скидања коре - кајмака, остаје обрано млеко, које представљају сировине за даљу 
производњу специфичних сирева. Од сурутке се производи и суруткин сир и то највећим 
делом за властиту употребу. Сир се добија грејањем сурутке, до издвајања протеина. 
Издвојена сирна маса се цеди и формира се сир растресите структуре. Већим делом сир се 
употребљава свеж, а за дужу употребу се соли. Сврстава се у категорију сирева нижег 
квалитета, али са прехрамбеног становишта то је вредан производ богат суруткиним 
протеинима.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 168- Продаја „шајтова“ и кајмака на пијаци у Сомбору 

     Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 
  После скидања коре, код производње кајмака остаје обрано млеко са ниским 
садржајем масти. Квалитет овог млека зависи од више фактора, а најважнији су масноћа 
почетне сировине, те дужина и температура кајмачења. На неким подручјима, као што је 
Бачка, посни сиреви, а много ређе масни, после почетног зрења у посудама, набијају се у 
велике посуде на даље зрење и чување.  
 Аутохтона прерада млека и постојећи производи са подручја Бачке су увек имали и 
још увек имају своју цену и потрошаче. Они се траже са сигурног географског подручја, а 
ова заштита мора бити јасно означена. Ако се жели да најбољи аутохтони млечни 
производи добију географску заштиту порекла, неопходно је испунити следеће услове: 

- да су произведени од аутохтоног млека 
- да се производе у географском подручју који је традиционалан 
- прерада треба да садржи чисту оригиналност, стално контролисану 
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- свака заштита је јединствена, а одређује се према постојећим законским прописима 
- географском заштитом се утврђује географско подручје, начин производње и зрење, 

квалитет и карактеристике производа, које се морају одредити 
- аутохтони производи (сиреви, кајмак) који се производе у традиционалном региону 

имају ексклузивно право на оригиналан назив 
- заштита мора бити јасно одређена.  

 Данас у свету су се издвојиле велике групе сирева, утврђена је њихова 
стандардизација и прерада млека. Купац добија сир истога типа, што доводи до ризика да 
се уништи гастономски квалитет сира, што постаје општи проблем. Зато је неопходно уз 
индустријску производњу развијати и индивидуалну, аутохтону прераду, побољшавати је, 
утврдити вредност производа и отворити тржиште (Дозет и др, 2004). 
 Припрема појединих производа од млека на традиционалан начин првенствено је 
везана за руралне средине у Бачкој, где се у сеоским кућама узгајају говеда која дају 
сировинску основу за производњу млечних производа. Данас је производња, производа од 
млека заступљена у: Кањижи, Станишићу, Гакову, Светозару Милетићу, Бачком 
Моноштору, Купусини, Апатину, Стапару, Дероњама, Селенчи, Госпођинцима и Гложану 
(карта 15). 
 
 
 ПРИПРЕМА ПОЈЕДИНИХ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА НА ТРАДИЦИОНАЛАН НАЧИН 
 
 
 С обзиром на развијеност свињогојства у Бачкој, сваки гурман зна да нема бачке 
трпезе без кулена, кобасице, чварака, шваргле и сланине. Традиционални бачки производи 
производе се од најквалитетнијих комада меса уз додатак зачина и домаће млевене 
паприке. Кажу да непце у Бачкој препознаје пет врста укуса: слатко, слано, кисело, горко и 
„сласно“. Управо из тога проистиче укус кулена и кобасице - сласно. У Бачкој постоје 
неколико врста производа произведених на традиционалан начин од меса, а свакако је 
најпознатији бачки кулен и туријска кобасица. Дуга традиција сведочи о вредности 
производа како некада, тако и сада, представљајући најлепши део традиционалне трпезе у 
коју се може поуздати у свим приликама. 
 Светозар Милетић је село удаљено 12 километара од Сомбора, на путу према 
Суботици. Његови становници га од миље називају Лемеш, иако се никада званично није 
тако звао, али се назив одомаћио и задржао тај назив. Лемешки кулен, специјалитет који се 
прави од првокласног свињског меса носи име по њему (карта 15).  
 Нема тачних података ко и када га је први пут осмислио, али се за почетак сматра, 
прва половина прошлог века. Рецептура израде и чување, преносила се са колена на 
колено генерацијама. Оно што се сигурно зна јесте, да се пре појаве машина за млевење 
меса, месо ситнило ножем и након тога су се додавали зачини и приступало се пуњењу. 
Данас се месо меље машинама за млевење, а остатак поступка израде и чување кулена је 
непромењен.  
 Паприка јесте главни зачин. Лемешани су, као и уосталом и други становници 
Панонске низије, одавно овладали вештином узгоја ове биљке. За израду се користи 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

207

црвена тзв. индустријска паприка за млевење. Квалитет самлевене паприке је један од 
најбитнијих фактора у изради кулена, тако да се  овом састојку поклања посебна пажња. За 
израду Лемешког кулена није довољан уобичајен стандард који се поштује при 
производњи млевене паприке. Она мора бити, екстра квалитета, у пуном смислу 
наведенога. Чување и нега производа за време зрења је такође значајан сегмент у 
производном процесу који је пресудан у добијању крајњег укуса. Они који су били и 
пробали га, долазе опет, а они који још нису били треба да открију зашто се у Лемешу 
увек тражи - кулен више (слика 169).  
 Према подацима саговорника, Лемешки кулен производи се већ два века по старом 
рецепту, а састојци су квалитетно свињско месо, паприка и со. Специфичност кулена из 
Светозара Милетића крије се у посебном процесу производње, који је непоновљив. Кулен 
се прави такозваним топлим пуњењем: месо свиње од 120 до 150 килограма се одмах 

меље, додају се зачини и пуни се у 
црево. После тога се 24 часа хлади 
природним путем и три дана се дими 
на буковини. После димљења се 
стаља у комору, где остаје да зри 
најмање шест месеци. Племенита буђ 
која се појављује на цреву даје 
посебан укус Лемешком кулену.  
 Поред мушког света, како су 
нам рекли у Милетићу, производњом 
кулена баве се и жене. Саговорница 
је открила да је најукуснији кулен 
онај који зри у северним коморама, 
јер ветрови из правца Дунава и 
телечких брда доносе специфичне 
мирисе. Посебна је и комора за 
сушење, која се гради од жуте земље 
и черпића, не сме да буде окречена, 
нити у њу да се ставља цреп или 
бетон (слика 170). 
 
 

       Слика 169- Мајстор са својим куленом 
         Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
 
 
 
 Иако се ради о осведоченом деликатесу, чињеница да је Лемешки кулен добио и 
ознаку географског порекла. За сада не доноси очекивани профит, јер није решена 
дистрибуција на домаћем и иностраном тржишту. Највећа препрека је управо начин 
производње, који није дефинисан у законима и правилницима, јер се прави по старој 
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традиционалној рецептури. Сваке године у јуну месецу, организује се Лемешки кулен 
фест, где посетиоци имају прилику да дегустирају чувени специјалитет, али су у понуди 
такође и чварци, сланина, шунка, кобасице и разне друге ђаконије из домаће радиности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Слика 170- Манифестација „Лемешки кулен“ 
Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 

 
 
 
 
 Турија је географски центар Бачке и кобасичарски центар света! Кажу њени 
становници. Место опасано са три воде (Велики Бачки канал, река Криваја и Бељанкса 
бара), представља рај за ловце и риболовце, а посебно за гурмане. Туријска кобасицијада 
је сада већ светски позната манифестација која окупља велики број месара и љубитеља 
кобасица из земље и иностраства.  
 Сваке године месари се труде да оборе светски рекорд у дужини кобасице. Године 
2013. Туријска кобасица је званично ушла у Гинисову књигу рекорда, као највећа на свету 
у својој категорији. Реч је о свежој кобасици дужине 2019 метара, која је тешка око 2,3 
тоне, и има пречник спирале 3,97 метара. За највећу кобасицу било је утрошено најбоље 
зрело месо у тежини већој од две тоне и око 300 килограма соли, бибера, паприке и разних 
других зачина. Рецепт и даље остаје тајна. Према правилима Гиниса, кобасица у спирали 
која је мерена морала је бити без прекида, чврсто састављена, једнака са свих страна и 
спремна за дегустацију (слика 171).  
 Ипак саговорник, председник удружења Туријске кобасицијаде (Мирослав Медурић), 
наводи начин припреме Туријске кобасице. За израду је потребно 10 килограма свињског 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

209

меса, 200 грама соли, 200 грама слатке паприке, 200 грама љуте, туцане паприке, 100 
грама бибера и 100 грама белог лука. 
 За чувену Туријску кобасицу, која се по истој рецептури справља већ 35 година, 
користи се мало масније свињско месо, плећка или врат, старијих крмача или товљеника 
од 120 до 130 килограма. После стајања од 48 или 24 часа, месо се сецка на комадиће за 
млевење, додаје 100 грама соли и туцана паприка, па се оставља два сата. Меље се на 
шајбну 8 mm и додају остали зачини. Добро се измеша машином или ручно, све док се 
недобије компактна маса (као хлебно тесто). Пуни се у танко свињско црево дужине 35 до 
40 cm, наниже на штепове, па се остави да одстоји 3 до 5 сати. У пушници се кобасица 
поставља високо (до равног плафона), потпали се буково дрво или багремово и лаком 
ватром (без дима), угреју се хладни зидови пушнице и црева се затим просушују. Када се 
ватра распали и достигне температуру од 28 до 35ºС, на жар се ставља припремљена 
букова или багремова прпа и кобасице се диме два дана узастопно 4 до 5 сати. Чува се у 
мрачној, сувој и проветреној просторији на температури од 5 до 8º С и не сме се дозволити 
да се смрзне. После месец дана кобасице су спремне за јело. Након тога потребно је 
кобасице завити у новинску хартију и папирни џак, ставити у најлон врећу и чувати у 
погодној просторији. За сигурније чување у градским условима, кад температуре постану 
високе, препоручује се наставак чувања у замрзивачу и до годину дана. 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 171- Промоција Туријске кобасице у Сомбору 
Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
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 Сваке године у фебруару месецу одржава се Туријска кобасицијада у Турији, где 
могу да се дегустирају свежа, сува и роштиљ кобасица. Поред унапред припремљеног 
Културно уметничког програма за посетиоце, увек се организује и такмичење у брзом 
једењу кобасица (карта 15). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 15- Географски распоред, припремања појединих производа од млека и меса 
на традиционални начин 

Извор: Стојановић, Т., 2016. (према моделу Бугарски, И., 2000.) 
 
 
 
 
  ТКАЊЕ И ЋИЛИМАРСТВО 
 
 
 Ткачки занат појавио се у периоду неолита и везује се подједнако за све народе.  
Обично су женски чланови домаћинства ткали за потребе самог домаћинства, али понекад 
и за потребе тржишта. Углавном су израђивани предмети за опремање домаћинства: 

Легенда:  
 ● Припрема  
   појединих 
   производа од 
   млека на  
   традиционални 
   начин 
 ● Припрема  
   појединих 
   производа од 
   меса на  
   традиционални 
   начин 
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вунени прекривачи, пешкири, столњаци, тканине за одевне предмете и др. Некада је ткању 
претходио дуг и сложен процес прераде текстилних сировина животињског и биљног 
порекла: конопља, лан, памук, вуна, нити свилене бубе и сл. У технике прераде спадале су: 
чешљање, предење, бојење. Најчешћа ткачка справа је хоризонтални разбој, али је 
временом почео да се користи и вертикални разбој.  
 Првом упреденом нити почела је историја текстила. Уплитањем једне нити настаје 
плетиво, а укрштањем две нити, ткање. Текстил је материјал добијен упредањем, ткањем, 
кукичањем или сличним техникама прераде природних или вештачких влакана. Упредене 
нити од природних сировина бојене разним биљкама и минералима, коришћене су за 
израду и украшавање одеће и текстилних предмета. На нешто модернији начин данашње 
ткаље у радионицама, у којима се старим техникама израђују разне тканине, покушавају 
ткање да сачувају од заборава.  
 У традиционалној породици домаћица се брине о подмиривању свих потреба 
домаћинства за текстилом. У кућној производњи је на њој да организује обављање послова 
који према традиционалној подели послова по полу спадају у женске, при чему су 
укључена и женска деца према свом узрасту. Оспособљавање око текстила улази у круг 
стицања обавезних основних знања којима се женско дете припрема за будући живот, а 
предење и ткање иду у ред најважнијих кућних послова. У традиционалној култури 
српског народа брига за стицањем вештине у женским ручним радовима, за случај да се 
роди женско дете, отпочињала је већ у пред наталном периоду, магијским ритуалима са 
трудном женом. Та брига се настављала и приликом порођаја, при проходавању, и 
приликом детињства, кроз игру у којој је девојчица прела, плела и вртела око разбоја 
имитирајући мајку, све до овладавања свим тим пословима. Оспособљавање за рад на 
разбоју започињало је од најранијег детињства. Младе девојке су училе и увежбавале 
ткање почевши од наједноставнијих израђевина за свакодневне потребе.  
 Другачије је било у оним породицама где је ткање неговано као кућни занат. Ту су 
сви укућани били на располагању ткаљама, а међу њима је посебна пажња усмеравана  на 
следећу генерацију потенцијалних ткаља. Уколико би девојчица показала природни дар  и 
интересовања, допуштало јој се да тка већ са 7- 8 година.  
 Уколико је ткачка традиција куће, такво оспособљавање нове веште ткаље, готове да 
у кући будућег мужа заузме слободно место на разбоју, представља идеалан модел 
континуитета у стварању нових генерација ткаља. Млада невеста која је била у ткању од 
раног детињства знатно пре удаје има искуство зреле ткаље пошто је за разбојем сменила, 
прво баку, мајчину свекрву. Уколико је било потребно, она ће одмах по удаји сменити 
баку, остарелу ткаљу, односно младу заову која је као и она сама овладала техником ткања 
у родитељској кући и затим удајом отишла у другу кућу. Тиме је био одређиван и круг 
склапања бракова. Најбоље ткаље су потицале из породица где се професионално бавило 
ткањем. Такве су већ као врло младе постизале ванредну вештину, а желеле су и много 
више (Идвореан-Стефановић, 2009).  
 Већ у раним фазама развоја културе разликују се два основна типа текстилне 
производње: ткање за личне потребе и професионално ткање за тржиште. Ткање за личне 
потребе у домаћој радиности је најстарији и најраспростањенији вид, а посебно у старијим 
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епохама неупоредиво већег значаја за подмиривање сопствених потреба становништва 
него што је то професионално ткање.  
 Ова делатност жене може се пратити у свим културама у различитим временима, као 
и на различитим географским просторима. У ширем географском окружењу Бачке, рад на 
текстилу је традиционално женски посао и то првенствено усмерен на подмиривање 
потреба сопствене породице, а у изузетним условима и као полу занат. Примери увођења 
разбоја за ткање на српском етничком простору, северно од Саве и Дунава, 
карактеристични су за додире различитих културних комплекса, где се јављају сличности 
и различитости. Специфичности које се јављају на простору Бачке, у многоме извиру из 
суседства које спаја, али и раздваја два света различитих типова културе- источне и 
западне. Такав је случај и са увођењем ћилимарских разбоја у два суседна подручја, 
северно и јужно од река Саве и Дунава. У Пироту у 18. веку, под Турцима то је био 
вертикалан разбој за ткање орјенталних ћилима и на начин како се то у организацији 
Отоманске империје чинило свуда на истоку. Развој кућне индустрије ћилимова је 
засновано на домаћим изворима, обиљу овчије вуне прворазредног квалитета и на ткачкој 
вештини сељанки. На тај начин је преко производње ћилима, ушао у народ и вертикални 
разбој, који се у том крају сматра јединим ћилимарским разбојем. Насупрот овоме у 
ћилимарским центрима у Бачкој, инсталација одговарајућих уређаја за ткање ћилимова у 
једном комаду, заснована је на домаћем хоризонталном разбоју. Задржан је исти технички 
систем ткања на хоризонталном разбоју, са тим што је прилагођена ширина радних делова.  
 Ћилимарство и уопште ткање у Бачкој је засновано на два основна природна 
текстилна материјала потпуно различитих особина: кудељи која је била основно обележје 
текстила код равничарских земљорадничких култура, и вуни која је главна компонента  
текстила равничарских степских сточара. Кудеља је материјал који чини чврсто 
унутрашње ткиво, а вуна као пуно попречно ткиво тканине.  
 Бачка равница, највећим делом плодна, испресецана мрежом водотока, али и са 
пространим површинским стајаћим водама изузетно је погодна као тло за узгој главних 
текстилних култура, кудеље и лана. Како се говорило раније, најбољи ћилими су ткани од 
такозване прве вуне стрижене у пролеће, пре него што руно на овци огруби. Тада је вуна 
веома кратка, али је још увек мекана те се лако може и танко и чврсто упредати и од ње 
ткати ћилими са најситнијом оранаментиком. По традиционалном схватању, влакно је 
било најбоље обрађивати ручно, старинским циганским гребенима. Најбољи су јуручки, 
којима је могуће издвајати слој по слој штима од власи. Најквалитетније предиво се добија 
гребенањем тако да остане само чиста, најдужа влас са леђа. То је најмања количина вуне, 
која се и користи само за најфиније намене (Идвореан-Стефановић, 2009). 
 Сеоско традиционално привређивање ових простора, будући да припада аутархичном 
типу, обухватало је производњу за израду домаћег текстила. Како се некада на селу, од 
свих материјалних добара, најтеже долазило до новца, свако домаћинство је настојало да 
сопственом производњом обезбеђује бар онолико сировина за ткање колико је довољно за 
потребе укућана. То се односи на релативно блиску прошлост, будући да исто тврде 
многобројни казивачи старости преко седамдесет година. На пример, у Стапару је свако 
домаћинство имало најмање десет или петанест оваца, а исто тако и одговарајући комад 
земље за узгој кудеље. Те мале количине кудеље су обрађиване у домаћиј радиности, а 
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вуна је давана на влачење Шваби у Сивац, да се реди и ваља. Традиционално овчарство у 
Бачкој развијено претежно у областима где услови нису погодовали земљорадњи, а са 
друге стране обезбеђивало је јаку сировинску базу за текстилну производњу. Данас се у 
народу често подразумева да је до развијене производње сукна или до ћилимарства долази 
на неки спонтани начин, због обиља вуне.  
 Кудеља и вуна, материјали коришћени у бачком ћилимарству, представљају и 
основне текстилне културе јужног обода Панонске низије. Лан као аутохтона и најстарија 
текстилна биљка на овим просторима првобитно је преовладао, али га је конопља касније 
потиснула због своје неупоредиве економичности. Крупна конопљина стабљика је 
издашнија, али и погодна нарочито за свакодневне грубе намене, као што је израда 
ужарије и разноврсног техничког текстила. Јачина и трајност кудељиних тканина учинила 
је конопљу главном текстилном биљком овдашње равнице.  
 У Бачкој током 20. века са кудељом су првенствено радили Словаци и Русини, где 
је и била највећа производња њеног влакна. Кудељу су чупали руком заједно са кореном.  

 

 
        Слика 172- Предење конопље почетком               Слика 173- Предење конопље сад 
                      20- тих год. прошлог века                      Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
       Фото: Слика преузета из архиве удружења жена  
                                    из Бачког Петровца 
 
 
 Тек осамдесетих година прошлог века мештани Руског Крстура су наводили тачно 
време када се почео користити косир, врсте кратке косе какве су и до дан данас у 
употреби. После одсецања конопње, скида се цвет и корен, а затим се формирају снопови 
од тридесатк до педесет ручица. Снопови се слажу у купе, наслоњене тако да између њих 
струји ваздух, да би се стабљике добро осушиле, што траје око недељу дана, након чега је 
кудеља спремна за мочење. После мочења (око недељу дана), конопља се вади из базена 
(дубоке баре у пољу поред села, настале вађењем земље за потребе изградње кућа) за 
мочење, суши се и издваја се влакнасти целулозни садржај из стабљике. Тада се кудеља 
ступа, трли, гребе и преде (упреда), премотава (мота). Најстарији начин предења код свих 
етничких група у Бачкој је ручно помоћу вретена или преслице (слика 172 и 173). Његово 
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одржавање у пракси је различито. Најраније је ишчезло код Мађара. Модификовано је код 
Словака и Русина. Код Шокаца је дуго опстајало. Код Срба се најдуже задржало, уз 
привремену велику популарност ножног кола у току првих деценија 20. века.  
 Бачке ткаље, као што су припремале све врсте текстилних нити за своје израђевине, 
тако су и ткале на максимално једноставним разбојима. Сизифовски стрпљиво, рукама су 
пребирале и уметале разнобојне нити стварајући орнаменталне композиције декоративних 
вунених ткања. У ћилимарству Бачког простора познат је само хоризонтални разбој и то у 
два облика. Први и основни тип уређаја за домаће ткање, мали узан разбој служио је за 
ткање свих тканина које су израђиване у традиционалним сеоским домаћинствима. Друга 
врста, широки разбој настаје тек крајем 19. века у вези са тржишном производњом ћилима, 
а од изворног облика се разликује првенствено по двострукој ширини радних делова, 
односно ширини радног простора  на ком је могуће откати ћилим у једном комаду (слика 
174) (Идвореан-Стефановић, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 174- За хоризонталним разбојем у Бездану 

 Фото: Љ. Кириџић, фебруар 2016. год. 
 
 
 Ткање код различитих етничких групација на подручју Бачке, било је такође 
различито. Код Срба у Сомбору и околним насељима који чине једну заједницу, све до 
скора је била веома у обичају израда ћилима која се делимично одржава и данас. 
Ћилимарство је била општенародна традиција и ћилими су се ткали у свим кућама за 
домаће потребе. Али на подлози те домаће радиности развила се производња ћилима на 
трговачкој основи и центар тог рада био је у селу Стапару, у којем је било доста 
професионалних ткаља. Поједине ткаље из Стапара ткале су ћилиме за свој рачун и 
продавале их готове на вашару у Сомбору. Разбоји за ткање, појавили су се у Стапару пре 
120 година, и омогућавали су ткање ћилима веће ширине, а од једног комада. Почетком 
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прошлог века у самом Стапару су употребљаване вегетабилне боје за вунену пређу, мада 
је већ и тад била преовладала употреба анилинских боја. Данас се такође користе 
вегетабилне боје, као што су сирак, орахов лист, цвекла, млечика, коприва, лист дуње. 
Често се причало да је за боје употребљавана и мокраћа. Пошто природна боја вуне није 
баш бела, а на ћилиму се често види бела боја, уместо домаће вуне употребљава се 
куповни бели „вул“ (памук). До краја Првог светског рата био је обичај да се у ћилиму 
изради макар скривена српска тробојница, на тај начин што се употребљавала црвена, 
плава и бела боја, али често је била и зелена као „грунт“ основна боја.  
 Стапарски ћилими су у почетку израђивани на обичном домаћем разбоју и стога су 

редовно састављани од две поле. „Велики 
разбој“ је најпре уведен у Стапару, када је 
почела израда ћилима за продају и извоз, па су 
постепено продрли и у друга села. И код старих 
и код нових ћилима основа је двоструко 
препредена кудеља, а потка је вунена 
(Филиповић, 1953). 
 Основна техника ткања стапарског 
ћилима је клечење, извођено на хоризонталном 
разбоју, уводом у два нита. Клечење је изворно 
народни назив, који је у стручној литератури на 
српском језику, усвојен за ознаку 
карактеристичне технике извођења 
ћилимарских шара. Тамо где је позната у 
народу, реч клечати значи уткивати прстима 
ћилимарске шаре. Клечана тканина је глатка, по 
њеној површини видљива је само потка (слика 
175). 

Слика 175- Стапарски ћилим откан техником клечања на разбоју, 
             старом преко 100  година 
    Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 
 Поткина лабава нит под вертикалним притиском вијуга и тако декоративне нити 
потпуно прекривају једноличне, по правилу  небојене нити основе. Основна је унутрашња 
структура тканине, неупоредиво  јача, добро упредена, нит која даје чврстину тканини.  
 Оно што је карактеристично за стапарски ћилим јесте варирање основног 
орнаменталног мотива - руже, чиме је створена света композиција организована у две 
површине: поље грунт или среда и окрајница - около. Грунт је зелен, а около тамно бордо. 
У шари стапарског ћилима има 206 жица по ширини, те је основано 210 жица (ивице су 
појачане хватањем више жица уједно). За ткање уобичајеног комплета од два ћилима и 
столњака, основана је дужина од 12 метра. За ткање је неопходно 9 килограма вуне, 
стреке, фарбане према мустри. Највише се припрема за грунт, у овом случају то је зелена 
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боја и један од тонова тамноцрвене, затворенобордо боје, за около, а знатно мање је 
количина осталих боја за извођење орнаметнике (тамнозелена, жута, наранџаста, розе, 
тегетплава, бела, црна). За ресице је обично купована вуница, бордо или трава зелена 
(Идвореан-Стефановић, 2009).  
 Нови стапараски ћилими се разликују од старијих и по украсним мотивима и по 
њиховом распореду. То су крупне шаре које се стављају у углове неба или средине 
ћилима, а може да буде и једна у средини. Мотиви су поред руже, вена, тулипан (лала), 
или „босиљкаче“. Ћилими „на руже“ су се одомаћили, а појавили су се још почетком 
прошлог века. У новије време праве се и „ситни ћилими“, чије су површине испуњене са 
много шара. Сем шара извођеним клечењем ћилим може да се украси и „гушицама“ од 
обојене пређе, које се промаљају кроз зевове. Ћилими су се употребљавали за покривање 
столова и „аљина“ (постеље). Имућне породице су употребљавале ћилиме и приликом 
свабде да оките кумове коње и да простру у цркви где ће стајати младенци (слика 176). 
Кад неко умре, на сто стави ћилим, а на ћилим опремљеног покојника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Слика 176- Чувени стапарски ћилим на руже 
  Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 

 
 

 
 

Потпуно у ћилимарској техници израђују се и торбе, без којих није била ни једна 
кућа. Нове торбе су употребљаване за свечано ношење погача: у торбу се стави орах, на 
торбу погача која се увије салветом или пешкиром. То се носи на рукама (слика 177). 
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 Као и ћилими употребљавају се, али су другачије израде ћилимци и поњавице. 
Ћилимац је такође вунено ткање, од две половине као и некадашњи ћилим. И код 
ћилимица основа је од кудеље, а потка од вуне. Док ћилим и ћилимац са обе стране имају 
лице, поњавица је тања и она има лице само са једне стране. 
 Осим код Срба ћилимарство је било развијено и код бачких Шокаца. Има га у свим 
шокачким селима и у свакој кући у Бачкој. Сем ћилима, бачке Шокице израђују у 
ћилимарској техници још и торбе, прегаче и „поњавке“, мале простирке за клечање у 
цркви. У Бачком Моноштору говоре „заметање“, „уметање“ или „убирање“, а у Вајској се 
ћилими раде „на прсте“.  

Вуна је главна сировина за израду ћилима, прегача, торби и простирки. Као потка 
редовно се употребљава само вуна од домаћих оваца, а као основа кудеља. Код Шокаца се 
тка на узаном хоризонталном разбоју - стативама (слика 178). Такође је значајна разлика у 
ћилимима између северне и јужне групе бачких Шокаца. Код северних бачких Шокаца су 
ћилими из две половине, а код јужних је ћилим из једног дела. Ако су из два дела, онда 
оба дела морају бити иста. Код северних бачких Шокаца ћилими су се појавили под 
утицајем ћилимарства код стапарских Срба. Старији шокачки ћилими су врло слични 
српским ћилимима из Сомбора и околине.  

 
                  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Слика 177- Стапарска откана торба 
         Фото: Татјана Стојановић, март 2016 .год. 
                                                 
 
                                                 Слика 178- Ткање „поњавки“ на хоризонталном разбоју на  
                                                                                        стативама у Бачком Моноштору 
                                                                                                                Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 
 
 Код Шокаца ћилими се употребљавају на разне начине, али првобитно никако за 
покривање патоса. Клечани ћилими или каква поњава може се видети на патосу само у 
имућнијој кући намештеној потпуно на варошки начин. Ћилими у Бачком Моноштору 
највише су ткани ради тога да се носе као заштита од кише или снега. Ћилими се у кући 
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стављају преко кревета, али их обично тако употребљавају зими. Лети их склоне да не би 
бледели на сунцу. Стављају се ћилими и на зидове ради украса, а њима се покривају и 
столови. Био је обичај да се и у гроб под покојника стави једна половина ћилима. То се 
нарочито радило кад умре мало дете. Торбе, прегаче и поњаве ткају се на исти начин и од 
исте пређе, па се дешава да се продужи ткање једне половине ћилима и од тог вишка се 
онда прави торба или нешто друго, а прегача се може употребити и као поњава. Прегаче 
носе Шокице увек, па и оне које су попримиле варошку ношњу. Прегача је, ако је од 
вунене тканине, домаће израде, а може бити украшена памучним платном, свилом и 
богато прекривена шљокицама (Филиповић, 1953).  
 Традиција у себи носи печат јединствености, препознатљивости, ширине у 
простору и дужине у трајању. После Другог светског рата бездански приватни ткачи- 
занатлије удружили су средства и 1951. године основали ткачку задругу „Дунав“. Током 
времена много пута је мењан назив, када је на крају једном интеграцијом назван „Новитет 
- Дунав“ - ткачница свиленог дамаста. Занатство уметничког ткања потиче из Чешке и 
Мађараске, одакле је пренето на просторе Бачке још крајем 19. века, као и сама опрема, 
односно разбоји. Очувањем такве врсте мануфактурног рада остао је једино Бездански 
дамаст, јединствен у Србији и у Европи. Израда дамастних производа врши се искључиво 
на дрвеним разбојима, ручне израде, жакард ткања са бушеним картицама, које датирају из 
1871. године. Производња се вршила на 18 дрвених разбоја, на којима ради 23 ткача, са 
месечном производњом од око 1000 m² (слика 179). У производном програму постоји само 
ручно ткани свилени дамаст- столњаци, надстолњаци, салвете и навлаке за постељину. 
Сваки произведени предмет је уникат и одише стилом и богатством осећаја за склад и 
лепоту његовог ствараоца. Данас је ткачница дамаста у Бездану музеј ткања и представља 
јединствену туристички мотив Европе. Музеј је опремљен са два простора, од којих један 

служи као место где се 
обавља производња и 
тткање, док је други 
уређен као изложбени и 
продајни  простор 
(www.sycultour.eu). 
 
 
             
 
 
               
                      
 
 
 

                      Слика 179- У ткачници дамаста у Бездану 
                                      Фото: Љ. Кириџић, фебруар 2016. год. 
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 Сировински састав материјала је 49% памук и 51% рајон свила. Основа је бељени, 
чешљан, газирани, мерцеризовани памук, свиластог сјаја и велике чистоће, која се набавља 
из Чешке. Потка је рајон свила која се готово не разликује од природне, а поседује низ 
квалитетних особина: метални сјај, постојане боје које не бледе, могућност искувавања. 
Тканина је густине 40 до 50 нити/cm, у основи и 26 до 30 нити/cm у потки, а тежина је 180 
g/m². Ткање је атласно и дезирано, располаже се са око 30 дезена и исто толико боја. Боја и 
дезен нису зависни једна од другога, а неколикo дезена намењено је искључиво 
угоститељству. 
 Столњаци, салвете и постељина од безданског дамаста деценијама красе елитне 
хотеле и ресторане, амбасаде и салоне, а такође су и део приватих поклона, као аутентичан 
сувенир из Србије (Подаци добијени из ткачнице дамаста у Бездану, 2016).  
 Ткачки занат је данас развијеним у поједини местима у Бачкој, као што су: Суботица, 
Бачка Топола, Сомбор, Бачки Петровац, Бездан и Нови Сад. На подручју Бачке постоји 
само једна ткачница ћилима и то у Стапару, у којој вредне руке стапарских жена ткају 
ћилиме, торбе, поњавке и прегаче на исти начин као што се ткало и пре сто година (карта 
16).  
 
 
 ВЕЗ 
 
 
 Вез је начин украшавања текстилне или кожне подлоге, провлачењем текстилне, 
кожне или металне нити помоћу игле. Историја веза сеже у далеку прошлост и постоје 
његови трагови још у старој Асирији, Египту, Грчкој и Риму. У време византијског 
царства вештина веза је била веома цењена. Вез свилом, као и вез златном и сребрном 
жицом тада је доведен до високог занатског нивоа, тако да су постојале професионалне 
везиље. Вез је био карактеристичан за више друштвене слојеве и свештенство. У српским 
манастирима средњег века такође је негован вез. Поред тога, вез је био негован и у народу. 
Њиме су се бавиле жене, а девојке су се још од ране младости обучавале у изради веза 
ради припреме девојачке спреме за свадбу, а у том послу су помагали сви женски чланови 
породице и заједнице.  
 Поред употребне функције, везени предмети су имали и украсну функцију 
(постељина, завесе, столњаци или дозиднице - куварице које су штитиле зид изнад 
шпорета у домаћинствима). Везом је првенствено украшавана народна одећа. Од 19. века у 
градовима Србије и Војводине се нарочито развио златовез, као и бели вез (шлинг),  који је 
нашој народној култури подарио изузетне предмете високих естетских особина.  
 Тешко је одредити параметре који указују на разлику између народног веза и веза 
уопште, дакле оног веза који је израђиван у градској средини, на дворовима или 
манастирима и самостанима и који се често означава као уметнички. У техничком смислу 
нема битне разлике, јер се готово све технике уметничког веза могу наћи и у народном 
везу. Зато је веома важно тумачење односа који постоје између народне и високе 
уметности уопште. Наиме постојала је тенденција у етнологији (у првим деценијама 20. 
века) да се производи народне уметности, а посебно вез, тумаче као искључиви продукт 
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традиционалне заједнице, настао из самог бића једног етноса. Међутим, много ближе 
истини је постојање веома блиских интеракција, односно директних утицаја високе 
уметности на народну, која мотиве лако прихвата, али их прилагођава властитим 
естетским стандардима. Ово је веома изражено код народног веза, што се може приметити 
и на примеру Бачке.  
 Као и сви производи народне уметности, тако и вез нема искључиво функцију украса, 
односно уметничког израза. Његова улога, посебно код примене на народном оделу, 
вишеслојна је и комплексна, те осим украсне, садржи и друге функције. 
Полифункционална улога веза огледа се у значају који једна традиционална сеоска 
заједница придаје одећи као сигнализатору друштвеног положаја и статуса особе која је 
носи. Врстом и богатством веза указује се на друштвени статус, старост или материјално 
богатсво, али и на намену самог одевног предмета, односно на то да ли она има употребу у 
свакодневној сфери живота, у духовној, односно обредној пракси или је пак за свечане 
намене (Новаковић, 2006).  
 У традиционалној сеоској заједници вез је спадао у домен домаће радиности жена. 
Девојке се уче везу од малена како би могле припремити своју девојачку опрему коју ће 
као обавезни део мираза однети у мужевљеву кућу. Док девојка још није вешта у везу, тај 
посао су обављале њена мајка и бака, како би спрема на време била готова.  
 Количина текстилих предмета коју је девојка носила са собом није била строго 
одређена, и углавном је зависила од материјалних могућности њених родитеља. Према 
имовинском стању имале су 20 до 30 па и више комада појединих делова текстила. 
Девојка се увек трудила да себи изради што већи број скута и оплећака да би их имала 
довољно до краја живота. Уз свој лични део спреме она је морала припремити и поклоне 
за своју будућу породицу, као и велики број пешкира за различите намене. Такође, девојка 
је била обавезна да припреми и поклоне за главне сватове, као и пешкире којима је китила 
све званице. Сви наведени поклони били су обавезно украшени везом или неком од 
украсних ткачких техника. Често се дешавало, ако је кућа била богатија или је било више 
девојака за удају, да се вез наручи од неке жене у селу која је у том послу била вична и 
радила за новац.  
 Жене после удаје више не везу као када су биле девојке, јер је вез сматран главним, 
често и јединим девојачким послом. Годишњи период када се највише везло била је зима, 
јер тада није било хитних послова у башти и пољу. У то време су била честа девојачка 
окупљања увече, углавном у кући неке удате жене без деце, где су се радили ручни 
радови, али је то била и прилика да се момци сретну са девојкама. Овакава окупљања била 
су уобичајена код свих етничких група у Бачкој, скоро до средине 20. века, а понегде и 
дуже.  
 У техничком смислу, дакле по начину на који се израђује, народни али и вез уопште, 
може се описати као украшавање текстилне или ножне подлоге провлачењем текстилне, 
металне, кожне или друге нити кроз тканину. Главни алат који се користи у овој техници 
је игла, која служи да се украсна нит провуче кроз подлогу. Користиле су се разне врсте 
игала. Правило за коришћење игле било је једноставно: за финије тканине користи се тања 
игла, а за грубље, дебља. Игле за вез увек имају дугу ушицу, да би се конац лакше увукао, 
једино је за металну нит предвиђена, округла ушица игле, да се конац не би хабао.  
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 Као подлога за вез, осим индустријски тканина  (које улаз у употребу од 19. века), 
дуго су служиле различите врсте тканина биљног (лан, конопља, памук) и животињског 
порекла (вуна, сукно, чоја, кожа) које су се потпуности производиле у домаћој радиности. 
Вез се изводио нитима које су такође биле домаће радиности и од истих сировина. За вез у 

боји, нити су фарбане природним, 
биљним бојама (слика 180). Посебно 
су цењене нити од злата и сребра, 
које су куповане.  

Технички, вез се може 
посматрати кроз више параметара. 
Најприхватљивији за анализу 
народног веза, је онај са територије 
Бачке: бели вез, вез у боји и 
златовез. Преовлађује бели вез који 
се налази уједначен по техници и 
орнаментици код свих етничких 
група. 
                      

                     Слика 180- Техника веза у боји 
                  Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 
 Вез у боји какав се данас среће на бачким салашима и селима је новија појава, која 
улази у употребу тек од краја 19. века, али не толико уједначено као бели вез. Златовез је 
представљо веома цењен рад који је готово у целости спадао у домен полупрофесионалног 
везилачког заната.  
 Према начину на који се вез наноси на подлогу разликују се два типа веза. Вез бројем 
(који подразумева бројање нити потке и основе на тканини на којој се везе). Иако је ређе 
коришћен у Бачкој, углавном је рађена покрстица, гобленски или коси бод и шокачки тзв. 
„напуштени вез“, познат у литератури као пружанка, који се ради преко шибице или неке 
гранчице. Вез бројем је у Бачкој највише примењиван на белом везу. Вез бројем, концем у 
боји примењиван је на мањим површинама на ношњама у Бачкој. Обично је то било на 
уском оковратнику- колиру или на манжетнама кошуља и сл. Други тип веза је вез по 
писму који подразумева постојање основне шаре - мустре, која се преноси на подлогу, а 
затим се по њој везе, те овај начин рада не зависи од структуре подлоге. У Бачкој се овакав 
тип веза среће код свих етничких група, а примењиван је на свим текстилним предметима. 
Нацрти и вез набављани су углавном од трукера, занатлија који су се бавили набавком или 
самосталном израдом и „труковањем“ цртежа на тканину. Везиље су и саме могле 
труковати мустре, цртањем слободном руком или прецртавањем помоћу индиго папира. 
Мотиви су до везиља стизали још и путем штампаних књижица са узорцима за вез или 
преко разних часописа (Новаковић, 2006).  
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 Потребно је нагласити да је у Бачкој доста тешко разликовати вез рађен у домаћој 
радиности жена од онога који је био производ сеоских полупрофесионалних везиља. 
 Бели вез може се сматрати препознатљивом карактеристиком народне уметности 
Бачке. Готово је сигурно да су овај тип веза на ове просторе донели Немци, приликом 
насељавања у 18. и почетком 19. века. Наиме, шупљикави бели вез се у средњем веку 
развио у немачким женским самостанима, где су часне сестре везле ланеним концем по 
ланеној подлози мотиве који су им цртали путујући сликари. Бели вез чија је израда 
релативно јефтина у односу на остале врсте веза, а ефекат на платну префињен и естетски 
изузетан, постао је омиљен у доба ренесансе, потискујући вез у боји и златовез. Вероватно 
да толику популарност бели вез у панонској области дугује специфичности земљишта и 
климе која дозвољава обилан узгој биљака за производњу текстилних влакана којима се 
искључиво везе бели вез. Белим везом се најбољи ефекти добијају употребом више врста 
везилачких техника. Отуда се под белим везовима подразумевају, осим уобичајених 

техника провлачења 
бесконачне нити помоћу 
игле, и оне технике које 
имају ефекат чипке. Ове 
друге технике су 
познате под општим 
називом ажурни рад. У 
бачком белом везу 
познате су ажурне 
технике: шупљика, 
расплет, преплет, 
изрезанац (слика 181). 
 
 
 
 

Слика 181- Постељина рађена техником белог веза - шлинга у Дорослову, 1926. године 
                           Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 
 Сам назив израде белог веза, био је познат још и као шлингерај, који потиче од 
украса уз ивицу тестилних предмета који се називају шлинге. То је низ полукружића 
добијених изрезивањем ивице платна, који се затим опшивају техником обамета. Посебан 
тип белог веза који се среће у Бачкој, а који сигурно има старије порекло од већ наведених 
типова белог веза, ради се директно на ткалачком стану. Техника која се овде примењује 
назива се „на пребор“, јер се радило пребирање жица потке и основе прстима, ређе иглом, 
директно на ткалачком стану. Ова врста белог веза се налази код Срба и Буњеваца у Бачкој 
и Румуна у Банату. Бели вез је дуго имао примену на ношњама свих етничких група у 
Бачкој. Своје трајање до данас задржано на употребним и украсним предметима у 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

223

ентеријеру, поготово на оним за свечану намену. Тако се бели вез и чипка као украс налазе 
на постељном рубљу, завесама, разним врстама стоних прекривача и на пешкирима (слика 
182). На ношњи је бели вез у облику ажурног рада присутан на ивицама мушких и 
женских одевних предмета од белог платна (слика 183 и 184). Налазе се у виду шире или 
уже траке веза, на свечаним скутама или доњим сукњама. На ивицама ногавица мушких 
гаћа бели вез је једина врста веза која се примењује. Мушке свакодневне гаће имале су 
често украс на ивицама ногавица ресе, што је код Словака било обавезно. Погодне за 

ажурни рад биле су 
мушке кошуље, 
нарочито на грудима, 
као и ивице рукава на 
женским оплећцима. 
Шлингерај је рађен и на 
оковратницима женских 
оплећака барокног 
облика у свечаним 
ношњама Словакиња, 
Мађарица, Румунки и 
Немаца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Слика 182- Прозори у старој кући од набоја украшени белим везом 
                         Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Слика 183- Девојке у белим шлинговани                  Слика 184- Шлинговане подсукње 
                                          хаљинама                                                             рађене у Ђурђину 
Фото: Слика преузета из породичног албума домаћице                           Фото: Татјана Стојановић, 
                                     из Мале Босне                                                                          март 2016. год. 
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 Поред белог веза, у Бачкој златовез улази у народну везилачку уметност под 
утицајем средњеевропског барока. Вероватно су неке мотиве и технике са собом донели и 
Срби у току својих сеоба крајем 17. и у првој половини 18. века, на шта указују технике 
рада које воде порекло од српског средњевековног златовеза. Ипак, златовез свој врхунац 
у Бачкој достиже на преласку 19. у 20. век. У том периоду од из украсног инвентара 
прелази у сеоски, где постаје симбол класног раслојавања и престижа, јер су златом везене 
најбогатије сеоске породице. Златовез на овим просторима рађен је на два начина- преко 
картона и преко памука (слика 185). У техничком смислу, карактеристично за златовез је 
превођење златне нити преко мотива који је предходно исечен од картона или извезен од 

дебљег памучног конца. Златна нит 
остаје на лицу тканине, док се са 
наличја сваки пут прихвати танким 
памучним концем. Отуда бачки 
златовез има само једно лице. 
„Златне“ нити израђиване су од 
легура у којима се проценат злата са 
временом све више смањивао, тако 
да је већ крајем 19. века постао 
занемарљив. Почетком 20. века 
постаје популаран сребрни конац 
који се назива шик (слика 188). 
      

               Слика 185- Златовез преко картона 
                Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 У Бачкој златовез је био 
обележје Срба, Румуна, 
Буњеваца, а нешто мање 
Шокаца, мада га је могуће 
спорадично наћи и код осталих 
етничких група, и то углавном 
на женским свечаним 
оглављима. Златовезом су 
украшавани свечани одевни 
предмети од белог платна. 
Мушке кошуље су украшаване 
на грудима, као и женски 
оплећци на рукавима и дуж 
прсног изреза (слика 186). 
                                                                                 Слика 186- Златовез преко памука 
                                                                               Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
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 Због скупоцености веза он није увек директно рађен на одећи, већ на комаду финијег 
платна који је затим ушиван на одевни предмет. Шокице су као веште везиље у домену 
своје домаће радиности израђивале и златовез. Један од најсвечанијих оплећака био је 
„златни оплећак“, који је дуж рукава око убаченог белог ажура (уплет) украшен златном 
лозицом, која се спушта дуж груди. Постоји и неколико типова „шљоканих“ оплећака, где 
се као украс налази и по неколико хиљада златних шљокица. Осим ових, златовезом су 
украшавани и други одевни предмети: женски и мушки прслуци, појасеви, кецеље као и 
женска невестињска оглавља, док су неке зимске одевне предмете - мушке капуте или 
женске бундице, израђивале и украшавале ћурчије. Специфичност ових простора била је 
свечана невестињска оглавља украшена златовезом која су ношена од средине 19. века 
скоро до половине 20. века. Ове горње капе познате су под разним називима, као ћула, 
фићула, златарка, џега и сл, а носиле су их младе жене од удаје, па до рођења свог првог 
детета. Добијале су је на поклон после свадбе од мужевљевог рода, најчешће од свекрве 
(слика 187).  
 Мотиви присутни на златовезу су првенствено флорални и вегетабилни, чешће 
стилизовани него реалистични. Такође су посебно познати малобројни примерци златом 
везених оглавља - џега из Бачке, из околине Сомбора и Суботице, украшени префињеним 
ситним мотивима. С обзиром да је овај тип веза био најраспростањенији на народним 
ношњама код Срба и Румуна, вероватно је, а код Срба сигурно да оваква врста украса 
долази под утицајем и златовеза карактеристичног за православну цркву. Златовез је овде 
у Бачкој постао симбол доброг материјалног статуса његовог носиоца, а у исто време 
указао нам је на постојање класног раслојавања на селу (Новаковић, 2006). 
 

 

Слика 187- Сомборска џега украшена     Слика 188- Украшени столњак сребрним концем            
                  златовезом                                        Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год.                    
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 Поред народних ношњи од предмета који се срећу у ентеријеру најистакнутију 
комуникацијску улогу има пешкир. Он је био обавезан пратилац свих значајних тренутака 
у људском животу - од рођења и свадбе, па све до смрти. Његова обредна улога наставила 
се дуго и након што је ношња изашла из употребе. Пешкир је текстилни предмет присутан 
код свих етничких група у Бачкој. То је комад белог платна, дугуљастог, правоугаоног 
облика, израђен у домаћој радиности. Ужи крајеви су увек украшавани везом или 
украсним ткањем. На ивицама се обавезно налазила чипка или шлингерај. У практичној 
намени пешкири се користе за брисање људског тела, за прекривање и ношење хране, за 
мешење хлеба, али такође су имали и обредну улогу. Материјал од кога је израђиван 
пешкир увек је биран према његовој намени. Коришћена су финија ткања од кудеље, лана, 
свилене или памучне нити. Пешкири са белим везом одржали су се све од друге половине 
19. века скоро до средине 20. века. Црвена боја преовлађује на пешкирима, а уз њу се 
јављају и плава и црна боја. На пешкирима преовлађују флорани и вегетаблни мотиви, 
мање више стилизовани. Јављају се и неки зооморфни мотиви: птице, али и врло 
реалистичне представе пауна (код Срба 20-тих година). Појава реалистичних, 
антропоморфни мотива рађених прутачким техникама везана је за период од почетка 19. 
века па до данас.  
 Процес или пре потреба за етничким идентитетом, односно истицањем властите 
различитости у односу на окружење добија замаха у 19. веку, у јеку формирања 
националних држава. Истицање различитости, нарочито путем визуелних симбола, 
резултирало је појавом националних костима као препознатљивих симбола идентитета 
етничких заједница. Ово је за последицу имало све већу употребу везилачких техника и 
мотива које су своје порекло имали у везилачком репертоару земаља матица појединих 
етничких заједница. Тако је вез у боји постао саставни део украса националних костима 
етничких заједница Бачке (Новаковић, 2006). 
 Данас је у највећој мери везилачка уметост развијена у сеоским домаћинствима, јер 
се ова врста народне уметности сматра искључивим производом традиционалне заједнице. 
Ови занатски производи могу се наћи у: Малој Босни, Бајмоку, Купусини, Дорослову, 
Сомбору, Богојеву, Руском Крстуру, Бездану, Бачком Петровцу, Гложану и у Новом Саду 
(карта 16). 
 
 
 
 ТРУКОВАЊЕ - ДРУКОВАЊЕ 
 
 
 Народна везилачка уметност Бачке у другој половини 19. века, а свакако и раније 
развијала се под утицајем стилова градске везилачке уметности. Главни преносиоци 
везилачких мотива били су трукери. Њихови производи - мустре за вез - налазили су 
конзументе како у граду, тако и на селу. „Труковање“ или „друковање“ је исцртавање и 
преношење на текстилну подлогу узорка мустре за вез по писму. Трукер је 
најраспрострањенији назив за ову врсту делатности у Бачкој, а представља искварен 
изговор немачког „drucken“ што значи штампати.  
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 Основни задатак трукера био је да набављени узорак пренесе на дрвени калуп са 
којег ће затим бити пренешен на папир. Дрво се секло вертикално са влакнима, на 
дебљину од 3 cm, фином шмирглом, глачало и на њега је друкована жељена мустра. 
Бакрена трака од 7 mm се обликовала кљештима по линијама мустре, а затим се укуцавала 
у дрво и глачала. Шаблони су се штампали на следећи начин. Зна се да је на шаблон 
папиру, који је сличан пергаменту, бушена прамустра, затим је ово прештампавано 
смоластом ултрамаринском бојом и прскано шпиритусом. Шпиритус је растварао смолу, а 

боја се лепила на папир. Трукери су ове 
мустре са папира по избору везиље, 
нанаосиле на платно које је она са собом 
доносила, или су већ продавали 
„отрукована“ платна. Мустра је шивена по 
платну, посипана плавом бојом, које је 
крпицом утрљна кроз поре на мустри, 
мустра је одизана и „трукерка“ је 
посебном прскалицом наносила ширитус 
којим је фиксирала шару (слика 189). 
 Труковане мустре везиље су 
углавном набављале за бели вез- 
шлингерај, али су од прве половине 20. 
века набављале и мустре за вез у боји на 
текстилним предметима у ентеријеру. 
Услед све већег класног раслојавања овај 
производ је био доступан само 
најбогатијим становницима села. 
Међутим, то није зауставило продор 
градске примењене уметности на село.  

                Слика 189- Процес труковања 
           Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
  
 
 Мотиви који се најчешће 
срећу на везовима у Бачкој су 
флорални. Присутни су 
различити облици цветних и 
лисних лозница, поновљених 
у непрекидном низу, посебно 
на рубовима тканина.  
                      
                                                                         
              Слика 190- Иструковани флорални мотиви 
                                                                           Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год.                               
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 Честе су представе ружа, каранфила, лала, срца (карактеристичног барокног мотива) 
(слика 190).                                                                                            

Стилови који су формирали мотиве у народној везилачкој уметности Бачке били су 
бидермајер и други рококо, чији утицај постаје значајан од друге половине 19. века. Тада 
су у вез улазиле различите зооморфне представе, углавном птица, паунова, лептира и 
пчела. Флорални мотиви постају крупнији и упадљивији, а у употребу улази и памучни 
конац у боји, нарочито у различитим нијансама црвене, плаве и црне боје (слика 191). 

Други начин на који се 
долазило до мотива био је 
више традиционалан- у 
породицама се често по 
више генерација чувао 
један комад платна који се 
називао „школица“ на 
коме је било навезено 
више различитих узорака 
веза. Понекад су жене 
саме исцртавале неке 
једноставније, углавном 
флоралне мотиве или су 
комбиновале неке већ 
познате у једну целину.  
 

Слика 191- Иструковани и извезени флорални мотиви, концем у боји на постељини 
                           Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 

 
 
 Оно што ће остати без одговора за савремене истраживаче народног веза је 
евентуална симболика мотива који се јављају у народном везу Бачке. Романтичарски 
расположени истраживачи народних везова са почека 20. века волели су да примете како 
су везови израз саме душе сеоских девојака које су кроз њих приказивале своја осећања, 
надања и стрепње (Новаковић, 2006). 
 Трукерским занатом још увеке се баве жене у Сомбору, Бездану и Бачком Петровцу 
(карта 16). Некада је овај занат био широко распростарањен у Бачкој и ширио се у остале 
крајеве Србије.  
 
 
 ХЕКЛАЊЕ И ШТРИКАЊЕ 
 
 
 Хеклање се још и назива кукичање. То је поступак прављења тканине од вуне или 
конца. Хеклање је слично штрикању јер се састоји од провлачења конца или вуне једно 
кроз друго, а разликује се од штрикања по томе, што у хеклању је само једна петља 
активна и што се користи само једна хеклица, док се у штрикању користе две игле. Према 
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неким теоријама хеклање је потекло од традиционалних ручних радова у Арабији, Јужној 
Америци или Кини. Познато је да се прва штампана шема за хеклање појавила у 
холандском часопису почеком 19. века. 
 Очувањем овог старог заната најчешће се баве жене, које се окупљају у разна 
удружења, којима циљ и јесте управо дружење и израда ручних радова, али и спречавање 
заборава свих облика ручног рада, као што су плетење, хеклање, везење, израда разних 
одевних предмета, украса, сувенира и израда накита.  
 Многи сматрају да се хеклање вероватно користило у раним културама, али да се 
уместо хеклице користио савијени кажипрст; тако да услед тога нема материјалних 
остатака који сведоче о томе. Једни аутори указују на једноставност технике и тврде да 
„мора“ да се користила од давнина. Други тврде да су ткани, чворовани или плетени 
примерци тканине сачувани од давних времена, али да нема сачуваних примерака хеклане 
тканине у било којој етнолошкој збирци, или археолошком извору пре 19. века.  
 Од 19. века у Великој Британији, САД-у и Француској, хеклање почиње да се 
користи као мање скупа замена за остале облике чипке. Цена фабрички произведеног 
памука је падала иако су хеклане чипке захтевале више конца него ткане чипке, брже  су 
се израђивале и биле су лакше за учење.  
 Некадашње хеклице су се кретале од примитивних савијених игала у дршци од плуте, 
које су користиле сиромашне девојке са села, до хеклица од скупоценог обрађеног сребра 
и гвожђа постављених у различите дршке, од којих су неке биле боље дизајниране да 
покажу дамске руке, него за рад са концем. Широм света хеклање је постала народна 
радиност у успону, посебно у Ирској и северној Француској, издржавајући заједнице чију 
су традиционалну привреду нарушили ратови, промене у начину обраде и коришћења 
земље и неуспели усеви. 
Жене, па понекад и деца би 
остајала кући и правиле 
ствари као што су ћебад и 
одећа, да зараде новац. 
Готове ствари је углавном 
куповала средња класа у 
настајању. Увођење 
хеклања као имитације 
статусног симбола, уместо 
као јединствене вештине 
саме по себи, је обележило 
ту праксу као сувише 
обичну.  
                                 
 
 
                                                                     Слика 192- Исхеклани подметачи за чаше 
                                                                          Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
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 Они који су могли да наруче чипку прављену старијим и скупљим методама су 
ниподаштавали хеклање као јефтину копију. Овај утисак је делимично ублажила краљица 
Викторија која је купила чувену ирску чипку и чак научила сама да хекла. Ирско хеклање 
је даље промовисано штампањем шема и инструкција за хеклање. Ове шеме су се појавиле 
већ 1840. године и биле су задивљујуће разнолике и сложене (Hadley, 1911).   
 Мода у хеклању се променила на крају викторијанске ере, 1890. год. Хеклање чипке 
су у новој едвардијанској ери, достижући врхунац између 1910. и 1920. године, постале 
још финије у текстури и комплексније у бодовима. Јаке викторијанске боје су нестале  и 
нове шеме су биле за беле или конце светлијих боја, осим елегантних торбица, које су 
често хеклане од јарко обојене свиле са перлицама. После  Другог светског рата, од касних 
40-тих, до раних 60-тих, поново је оживело занимање за ручне радове, које је било 
занемарено за време Првог светског рата, а и касније. Нове шеме које су се појавиле биле 
су предвиђене за дебљи конац и вуницу и укључивале су разнолике боје. Овај ручни рад 
остао је углавном домаћа радиност до касних 60-тих и 70-тих када се нова генерација 
латила хеклања и популаризовала „бакине квадрате“, мотив који се ради у круг и укључује 
јарке боје. Иако је хеклање изгубило на популарности, рани 21. век, донео је оживљавање 
занимања за ручне радове, као и велике кораке у унапређењу квалитета и разноликости 
конца.  
 Хеклана тканина се започиње прављењем омчасте петље на хеклици, затим се 
провлачи друга петља кроз прву и понављањем овога процеса се прави ланчић 
одговарајуће дужине. Овај ланчић се или окреће па се ради у редовима, или се спаја са 
почетком и ради у круговима. Округлине се могу правити и тако што се више нових 
бодова провлачи кроз једну петљу. Бодови се праве тако што се провлачи једна или више 
петљи кроз сваку петљу на ланцу. На крају сваког бода, само једна петљица стоји на крају 
хеклице (слика 192).  
 За хеклање се користи различита терминологија. Пример термина су: 

- chain- ланчић 
- slip stitch- омчаста петља 
- single crochet- један штапић 
- double crochet- дупли штапић 
 
 

 Такође треба напоменути и поступак нецовања, 
које представља технику ручног рада концем и посебном 
иглом, најчешће ручне израде. Радови израђени 
техником нецовања су изузетно нежни и прозрачне 
структуре, а најпогоднији су приликом израде завеса. 
Нецовање се као техника ручног рада све ређе среће.  
 
 
                                                     Слика 193- Шокачка прегача украшена техником нецовања 
                                                                                       Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
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 Мрежа која се израђује прва и ради везивањем чворића око основе, одређује 
величину коцкица. Након тога се мрежа поставља на оквир, а коцкице се попуњавају 
разним техникама у складу са шемом. Попуњавање коцкица назива се поплетање (слика 
193). 
 Рад израђен техником нецовања, на први поглед је сличан хеклању, односно 
кукичању, али се нецовањем добија пуно јаснија слика јер је контраст између пуних и 
празних коцкица јачи (слика 194 и 195) (www.ručni-rad.info). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 194- Шокачка кошуља са нецованим рукавима   Слика 195- Луткица у шокачкој 
         Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год.        народној ношњи са нецованим детаљима      
                                                                                    Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 

 
 
Штрикање је поступак којим се 

израђује тзв. плетена или штрикана роба, 
као што су чарапе, џемпери или рубље. 
Штрикана роба се разликује од тканина по 
томе што се читава творевина састоји од 
очица које се међусобно захватају, док се 
у тканинама два система нити укрштају по 
правилу под правим углом.  

 
 

          Слика 196- Штрикане капице за децу 
            Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
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 Најједностаније штрикање је ручно, код којих се очице помоћу плетећих игала једна 
за другом обликује од једне попречно текуће нити и наносе на једну од игала, све док се не 
добије жељена дубина. Смањивањем или додавањем броја очица у поједином реду 
обликује се плетиво по ширини (слика 196).  
 Данас постоје машине којима се плете за чији су развитак углавном заслужни 
Енглези. Основне врсте плетенина су „кулирна“ (која се израђује из низова петљи) и 
осовина плетенине (израђује се вертикалним низовима петљи и свака нит на машини је 
коресподентна једном низу петљи).  
 Највећи број женске популције на селу негује хеклање и штрикање. Данас се овим 
старим занатом још увек баве жене у Сомбору, Бачком Брегу, Бездану, Купусини, 
Дорослову, Руском Крстуру, Врбасу, Бачком Петровцу, Гложану и Новом Саду, док је 
поступак нецовања у Бачкој још једино присутан у Бачком Моноштору (карта 16). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Карта 16- Географски распоред ткања, ћилимарства, веза, труковања, хеклања и 
штрикања, нецовања и израда народних ношњи на подручју Бачке 

Извор: Стојановић, Т., 2016. (према моделу Бугарски, И., 2000.) 
 
 
 

Легенда:  
 ● Ткање 
 ● Ћилимарство 
 ● Вез 
 ● Труковање 
 ● Хеклање и 
    штрикање 
 ● Нецовање 
 
● Израда  
   народних 
   ношњи 
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   НАРОДНА НОШЊА 
 
 
 Народна ношња заузима истакнуто место у култури и традицији сваког народа. Њена 
улога кроз историју је веома битна као симбол етничког идентитета, а истиче се по 
ликовним и естетским вредностима. До нас су углавном стигле сачуване одевне целине из 
19. и првих десетина 20. века, са разноликим облицима и украсима како у женским тако и 
у мушким ношњама. Сваку област у Бачкој коју су насељавали различити народи кроз 
историју, карактерисала је посебна народна ношња. По начину одевања препознавало се 
не само одакле је ко, него нарочито у мешовитим етничким срединама, и којој етничкој 
групи припада. У свом историјском развоју, разноврсне народне ношње имале су 
многострука значења у животу народа, али су биле изложене и многобројним утицајима 
између различитих етноса, тако да осим обележја времена у коме су рукотворине ношене, 
садржани су и други одевни елементи из протеклих времена.  
 Срби су крајем 19. века носили већином народну ношњу. Све тканине, и за женско и 
мушко одело ткале су жене док их није заменила индустрија. Стара српска ношња 
одликовала се укусом, једноставношћу, па и отменошћу. Раскошни везови у злату и 
сребру, широке златне чипке, ниске дуката и дугмад од сребра или злата биле су украс 
старе српске ношње. Жене су поред народне ношње ткале и предмете за кућу, разна 
платна, пешкире, поњаве, ћилиме… Од лана, памука, кудеље и вуне жене су на разбоју 
ткале разне врсте народног платна: од грубљег су се израђивали хатељци за 
свакидашњицу, а од финијег за свечану употребу.  
 Украшавање и уметничко обликовање потиче и развија се од монограма, који 
временом поприма карактер орнамента. Испрва су украшавани само они одевни предмети 
који су ношени у свечаним приликама.  
 Украшавање се врло често изводило и помоћу разних врста хекланих, шлинганих и 
куповних – углавном свилених чипки којима су израђивани порупчићи, оковратници, 
манжетне.  
 Под утицајем различитог порекла српског становништва у Бачкој, али и народа са 
којим су живели могу се уочити варијације у изгледу ношње српског становништва на 
подручју Бачке. 
 
 
 Српска – Бачка народна ношња 
 
 
 Изглед народне ношње у Бачкој релативно је уједначен код свих етничких група, 
барем што се тиче облика основних одевних предмета. Присутна су два основна типа 
ношње. Старији тип, назван панонски, представља одлику панонске културно-географске 
зоне. Женску ношњу, чинила је дуга, широка бела кошуља, која је касније подељена на 
кратку кошуљу - оплећак, и на доњем делу тела већи број широких набраних сукања - 
скута. Основна одећа допуњавана је дебљим одевним предметима од вуне, сукна или 
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крзна. Основу мушке одеће, такође чине бели широки одевни предмети - дуга кошуља и 
гаће. Зими су ношене сукнене панталоне, а на горњој половини тела слични делови одеће 
као код жена.  
 Бела површина основних одевних бачких ношњи представљала је добру подлогу за 
вез. Вез је рађен на свим површинама које су биле изложене погледу. Женски оплећци 
украшавани су на оковратнику, дуж груди и на рукавима- понекад целом дужином, али 
чешће само на надлактици. Мушке кошуље су углавном везене дуж копчања на грудима. 
Богатство украса на народним ношњама и одећи говори о материјалном статусу особе која 
га носи. У Бачкој су о материјалном стању носиоца говорили предмети који су били у 
домену занатске израде (златовез, крзнена одећа). Друштвени статус особе (млада, у браку, 
стара) утврђује се најлакше на основу количине веза на њеној свечаној одећи, јер што је 
особа млађа, богатство и колорит веза на одећи су већи. Када се дечак код Срба замомчи, 
онда су му родитељи куповали први кожух који ја на леђима (у Бачкој) имао извезен украс 
називан „момачка грана“. Само добијање првог кожуха обележавало је нови друштвани 
сатус момка. 
 Рано губљење народне ношње код Срба проузроковало је и умањење површина за 
вез. Вез у боји ређе се јавља на одећи и то углавном на рубљу. Преовлађујући мотиви на 
српском везу на народним ношњама, су флорални, стилизовани рађени по писму. Боје су 
чешће пастелиних тонова, а доста је чест мотив поновљене цветне лознице. Слично као и 
код Мађара „булке у житу“ и код Срба се у периоду између два светска рата појавила 
специфична врста веза под називом „косовски вез“. Овим везом су украшавани, осим 
украсних предмета у ентеријеру, и делови ношње као што су крагне, манжетне, ивице 
блуза. По техници израде и мотивима он има врло мало сличности са српским везовима са 
Косова, који се раде техником бројања нити. Тада код српских везиља у Бачкој постаје 
популарно, тзв.“пуњење ружа косовски везом“ на различитим текстилним предметима у 
ентеријеру, а најчешће на постељини. Косовски вез је до скора био веома цењен рад код 
Срба у Бачкој и сматран је симболом српског везилачког умећа (Новаковић, 2006). 
 На основу најстаријих података (1880-1890. год) у Сомбору и околини (Стапар, 
Жарковац, Буквац, Горњи Салаши, Обзир, Стари Сивац и Лугово), носиле су се народне 
ношње које су се оштро разликовале од народних ношњи других народа на овим 
просторима- Буњеваца, Мађара и Шокаца. Није било шарених пантљика, перли, шљокица 
као код осталих етничких заједница. Фина тканина, раскошни везови, већином у злату и 
сребру, широке златне чипке и пот, ниске дуката и дугмад од сребра или злата били су 
украс старе српске народне ношње. Међутим, Срби су је међу првима напустили. Шокци, 
па и Буњевци још и данас носе своје народно одело. Све делове старе српске народне 
ношње, жене су саме производиле, саме су преле, ткале и шиле своје одело.  
 Делови старе српске ношње у напоменутом подручју су: кошуља или оплећак, 
прслук, скути, доња и горња сукња, реклија, кожух, пршњак и ћурак. На глави марама, 
џега и убрађај, а на ногама папуче, опанци, ципеле, кломпе и чарапе.  
 Кошуље су прављене од домаћег платана. Обично се код Срба каже кошуља, а не 
оплећак. За сваки дан кошуља или оплећак је била од обичног платна или дереклије. 
Дужина кошуље је била око 60 cm. Део кошуље који је долазио на горњи део тела звао се 
стан. Кошуља се облачила преко главе, изрез око врата је био овалан са широким порубом, 
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„на овењачу“. На овењачу се увлачила узица, помоћу које се кошуља око врата скупљала. 
Око изреза кошуља је била са или без чипке, а уколико је имала чипку, она се ручно 
израђивала. Чипка је била руком рађена, хеклана или нецована. Рукави су већином били 
кратки до лаката, на рамену прилично убрани, док на крају доста узани, таман колико је 
рука дебела. Рукав се завршавао чипком, исто таквом, каква је била око врата. Рукави 
кошуље су били богато извезени златом, сребром или белим везом. Вез је био различит, 
према укусу, док је златовез био већином у виду биљних мотива: кудељин лист, класје, 
венчићи и др. На крају рукава налазила се чипка, широка око 20 cm, и то јако убрана 
(слика 197 и 198).  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 197- Женске Бачке народне ношње                  Слика 198- Женска и мушка српска- 
      Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год.                                   Бачка народна ношња                                                                        
                                                                                                            Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 
                                                                                     
 
 
 Скути су доње рубље које се носило на самом телу. Прављени су од дебљег ланеног 
или кудељиног платна или постава. Око појаса везивали су се свитњаком. Доњи део био је 
порубљен шупљикастим бодом, а изнад поруба је долазио бели вез. Овај хатељак најмање 
је био изложен утицајима моде, зато скуте и данас носе старије жене.  
 Доње или беле сукње шивене су од домаћег белог, или танког платна које је било 
згодно за извлачење жица. Све врсте белог веза рађене су на доњим сукњама. Доње сукње 
биле су широке 5 до 6 пола, а носиле су се одједном 3 до 5 или 7 доњих сукања. Горње 
сукње су наше жене такође саме ткале, за лето од тањег платна, а за зиму од вуне у бојама 
са коцкастим мотивима. Смеђу боју су добијале од ораховог листа, или орахове љуске, а и 
од луковине, жуту боју од млечике, црвено од броћа. Касније су се почеле носити сукње од 
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сомота или свиле, у почетку у једној боји, а касније од шарене свиле. Дужина сукања, како 
доњих тако и горњих, била је толика да су се могле видети чарапе. 
 Неизоставни део српске женске народне ношње је био прслук. Прслук се правио од 
сомота или свиле. Прслук и златом везена кошуља представаљали су најлепши део српске 
женске народне ношње. Главна одлика прслука је, да је на леђима, тј плећима био широк 
свега 1 до 16 cm. Омиљене боје прслука биле су вишњева, црвена и плава. Цео је опшивен 
златном чипком, око врата, рукава, напред око отвора, а и на струку. Прслук се напред 
везивао једнобојном пантљиком (врпцом), и то на тај начин, што су на прслуку, са обе 
стране спреда биле рупице, у које се врпца унакрст увачила и горе на рубу завезивала.  
 Кецеља се носила одувек и у свим приликама. Била је нешто краћа од сукње, дугачка 
око 70 cm. За свечане прилике кецеља је била од истог материјала од које је био и прслук и 
украшавала се истим украсом. Украшавали су их и златним везом. Кецеља се везивала око 
појаса траком, дугом око 1 метар (скица 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Скица 4- Сомборска српска народна ношња, с преда, са леђа и са стране 

Извор: Димитријевић, 1953. 
 
 
 
 Реклија је била пролећна, јесења и зимска одећа, али већ подложна моди. Називали су 
је још и јапунџа. Направљена је од плаве једнобојне материје, на струку је јако укројена те 
према томе изузетно тесна, а закопчавала се напред густо пришивеним дугмадима чак до 
под грло. Јапунџе се носило преко сукње, од струка до ивице било је дугачко око 10 до 15 
cm. Реклија или јапунџе вероватно је део примљене некадашње грађанске ношње.  
 Кожух је део зимске одеће. Прављен је од беле јагњеће коже. Крзно је било окренуто 
изнутра и служили је као постава. У струку је био јако укројен, тесан. Дуж свих шавова 
кожух је био украшен парчадима кожице различитих боја и облика. Кожице су биле 
прешивене делимично шареном вуницом што је такође служило као украс. Сем тога кожух 
је био украшаван стакленчићима и парчадима огледала, која су светлуцала кроз 
шупљикаве шаре кожица.  
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 Ћурак су носиле имућније удате жене. Свекар је поклањао ћурак млади на дан 
венчања или за материце, ако су сватови били у лето. Ћурак је прављен од фине црне чоје, 
сомота или плиша. Скројен је био равно, врло мало у струк, без шавова на леђима, допирао 
је нешто мало ниже од колена.  

 Џеге су носиле само удате жене. Џегом 
се повезује млада увече на дан венчања када 
скине венац. У старо доба, удата жена се 
никада није појављивала на јавном месту без 
џеге. Најобичнији облик џеге, је мала 
троугласта марама којом се раније повезивала 
цела глава (везивала се под потиљком), а 
касније само пунђа. Младе жене су носиле 
џеге црвене боје, а старије црне. Обичим 
данима, како млађе тако и старије жене 
повезивале су се марамом. Марама је била од 
домаће тканине. Такође треба напоменути и 
убрађај, који представља нарочиту ношњу на 
глави које су носиле Српкиње у Сомбору и 
околним салашима. Убрађај су носиле само 
младе жене, а добивале су га на поклон од 
свекрве. Убрађивале су се само недељом и 
свецем и носиле су га до првог детета, или 3 - 
4 године. Убрађај се састојао од три дела: од 
широке златне чипке, од велике беле мараме у 
облику правоугаоника и од вештачког цвећа 
(слика 199). 
 
 

Слика 199- Жена из Сомбора са убрађајем 
                  Фото: Димитријевић, 1953.  
 
 
 
 На ногама су жене носиле папуче, опанке, ципеле, ретко чизме. Папуче су од горе 
биле од плиша, свиле или кадифе, везене свилом и украшене зрнцима. Чарапе су жене и 
девојке саме плеле, штрикале, а мустре су биле различите. Боја чарапа је углавном била 
бела.  
 Делови старе мушке српске народне ношње су: кошуља, гаће, прслук, сардум, 
кошуљац, реклија, сукња, чакшире, кожух, пршњак, кожне чакшире и опаклија.  
 Кошуља се правила од постава, грубог домаћег платна, облачила се преко главе, а 
огрлица је била узана и везивала се узицом које се увлачила кроз рупу. Леђа су била јако 
набрана. Рукави су били широки, а због ширине, рукав на рамену је био јако убран, набор 
се налазио ниже рамена. Рукави су се завршавали запонцима или су остављани са 
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широким отвором. На недрима са обе стране отвора био је златовез у виду биљних мотива. 
Кошуље су биле дуже него данас и носиле су се преко гаћа (скица 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скица 5- Мушка кошуља из старијег времена 
     Извор: Димитријевић, 1953. 

 
 
 

  
Гаће су биле дугачке и веома широке, прављене су 

од грубог платана, а доле су се завршавале обичним 
порубом. 
 Прслук се некада правио од једнобојног сомота, 
плиша или свиле. Крој прслука је на леђима био исти као 
и код жена, наиме на леђима је био јако узан. Међутим, за 
разлику од женског, напред се закопчавао на дугмад и то 
високо, скоро до врата. Прслук је само спреда, био 
украшен златном чипком (слика 200). 
 
 

Слика 200- Мушки прслук из Старог Сивца, (Војвођански музеј у Новом Саду, инв.бр. 327) 
       Фото: Димитријевић, 1953.  
 
 
 
 Кошуљац је хатељак који се носио само у хладнијим данима. Облачили су га испод 
или изнад прслука, преко главе, или је напред био скроз отворен па се закопчавао на 
дугмад. Кошуљац био одговарао по својој улози данашњем џемперу. 
 Сардум је била кабаница од дебелог белог сукна, купљеног на вашару. Сардум су 
облачили преко реклије и прслука у хладније дане, а био је право скројен и допирао је до 
колена. Закопчавао се на свега 2 - 3 дугмета.  
 Реклија и чакшире прављене су од исте материје већином од плаве или црне чоје. 
Чакшире су доле биле изузетно уске, а према горе су се шириле. Везивале су се на залиске, 
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јер се учкур провлачио кроз поруб зализака, те се онда везивао, или су на оба отвора биле 
узице којима се сваки отвор посебно везивао. Реклија одговара данашњем капуту. Реклије 
су се високо закопчавале те је ревер био доста мали. Леђа су била право скројена, врло 
мало у струк, рукави су узани са подсавијеним крајем.  
 Сукње су мушкарци носили само недељом, свецем и по који пут кад иду на рогаљ 
или у коло. Сукње су биле широке, набране - „плисиране“. Сукња се носила преко гаћа, 
већином су је носили момци, а врло ретко ожењени људи. Сукње су на ивици биле 
украшене белим везом, и то су обично радиле сестре својој браћи.  
 Кожух и кожне чакшире, биле су зимска одећа, које су правили од беле јагњеће коже. 
Крзно је било окренуто унутра. Украшавани су као и женски кожуси апликацијом 
шарених кожица и шареном вуном. Чакшире су биле тесно скројене, тј. уских ногавица и 
закопчавале су се на залиске.  
 Опаклија је широки кожни огртач од 6, 10 па и 16 кожа. Када се рашири изгледа као 
круг. Опаклија се правила од овчије или јагњеће коже са дугом вуном.  
 Мушкaрци су носили перчине или курјуке. Када су стављали шешир на главу, курјук 
су трпали под шешир. Браду су бријали, а бркове су пуштали да расту „докле хоће“. На 
глави су се такође носили шешири и шубаре, док су на ногма носили папуче, кломпе, 
опанке или чизме. 
  Торбе су носили обично о рамену мушкарци и жене, ма где ишли. Торба је ткана на 
разбоју. Украси старих торби већином су геометријски, на пруге. Шаре на торби на обема 
странама нису исте, другачије су на једној, а другачије на другој страни.  
 Мушка и женска деца су до своје пете или седме године облачена потпуно 
подједнако. Већином су носила дугачке кошуљице. Пошто су их шишали до главе, нису се 
много разликовала. У лето су деца носила само кошуљице, а у хладније дане преко 
кошуља изједно шивене гаће и бенке. Засебне гаће и  кошуље мушка деца су почињала 
носити између пете и седме године. Крој гаћа и кошуља мушке деце био је потпуно исти 
као и код одраслих. И женска деца су између пете и седме године почињала носити ношњу 
као и одрасли: беле сукње златом везене, кошуље (оплећке), скуте, сукње, кецеље и 
прслуке, а главу су повезивале марамом. До пете или шесте године шишали су свој 
женској деци косу, а после тога почели су им плести плетенице. Плетенице су на крају 
везивали „уплетеником“ и свезивали их више чела. Девојчице, девојке и младе жене радо 
су се китиле цвећем. Цвеће су задевале у косу, поред увета или на груди (Димитријевић, 
1953). 
 Деца су се повијала у пелене (прављене од старих кошуља, гаћа, скута) до годину 
дана. После године, мушка деца су облачена у панталоне које су састављене са горњим 
делом. Дугачке кошуље “скутаре” су се носиле све док не пођу у школу. На глави су деца 
имала капице до треће године, а након тога мушка носе шешириће. Чарапе су носила и 
мушка и женска деца до 13 - 14 године, као и опанке. Женска деца су до четвртог разреда 
носила хаљине, а после сукњу и блузу. Њима се није шишала коса, а на глави су имале 
чешаљ од ува до ува који је означавао да су деца (Јованчић, 1953). Девојчице су на глави 
често носиле шиљате плетене вунене капе са једним или два врха, тзв, “шеве” или “шев-
капе”.  
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 Посебна врста ношње, коју је на дан свадбе млада невеста облачила како би се 
разликовала од осталих жена и девојака. Млада обуче оплећак и скуте, преко скута белу 
сукњу од шифона са шлингерајом, а преко те сукње облачи се бела свилена хаљина или 
бела штофана. Сукња је врло широка и много наборана, од 8 метара тканине. Преко 
оплећка је реклија од исте тканине од које је и сукња. Преко сукње је и прегача или 
кецеља од свиле. На главу је млада стављала бели венац од вештачке мирте и шлајер који 
је био дугачак до земље. Богата млада имала је око врата 20 или 30 великих дуката (Ђекић, 
1953).  
 У жалости жене носе црну мараму и црну хаљину. Мушкарци носе црну траку око 
рукава или шешира. 
 
 
 
 Мађарска народна ношња 
 
 

Мађарска народна ношња до краја Првог светског рата код жена се састојала од дуге 
сукње до чланака, а преко ње заштитна кецеља, а преко кошуље прслук. У време 
хладнијих дана огртале су се великом марамом, а имућније су носиле кожни прслук или 
кожух. Имућније жене су на глави имале мараме са златним везом (слика 201). 
 

 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 201- Свечана свадбена одећа младенаца, 40-тих година 
прошлог века у Дорослову 

        Фото: Фотографија преузета из породичног албума  домаћице из Дорослова, март 2016. год. 
 
 
 Женска ношња је имала три подсукње. После удаје ношњи се сваке године додавала 
још по једна подсукња, док их не би било седам. Свака је имала “шлинге” и била богато 
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набрана и уштиркана. Горња сукња је била мање набрана и израђена од броката или 
кашмира са мотивима ружа. Блуза је везена пуним везом са “шлингом” на крагни и 
рукавима и украшена црвеним тракама.  
 Жене носе везен прслук од црвеног сомота. Ношњу је употпуњавала пуним везом 
везена бела кецеља богато опшивена чипком, која се позади везивала широким машнама. 
На кецељи се налазио мали џеп из кога је вирила чипкана марамица (слика 202 и 203). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Слика 203- Девојчице у белим шлингованим  
             хаљинама, карактеристичним за Богојево, 70-тих 

 Слика 202- Кецеља са машнама                                     година прошлог века        
        Фото: Татјана Стојановић,                               Фото: Фотографија преузета из породичног албума 
                  фебруар  2016. год.                                                    домаћице из Богојева, март 2016. год. 
 

   
 

 На глави су девојке носиле венац од цвећа, који се завршавао тракама везаним позади 
главе. Удате жене су носиле капу “фићулу” преко које је долазила велика марама, 
штрикана или хеклана (kontykendöt visel) (слика 204 и 205). На ногама су девојке имале 
беле штрикане чарапе и лаковане ципеле или шарене зепе, које су имале обавезне “гомбе” 
(лоптице од вуне) на предњем делу (Вујовић, 2004). 
 Од обуће најраспространије су биле папуче. Једнако су је носиле и жене и мушкарци. 
Мушкарци искључиво кожне, а младе жене и девојке папуче од свиле, сомота, богато 
извезене и украшене свилом и златним гајтанима. 
 Мушкарци су носили простране гаће до чланака од четири или шест пола. На горњи 
део тела су облачили кошуљу, а преко ње прслук са сребрним дугмадима. Прслук је везен 
концем или свилом пуним везом, као и кошуља која је на рукавима имала обавезне 
“шлинге” (врста чипке која се добија везењем на платну белим концем, након чега се 
мотиви изрежу маказама).  
 У време хладнијих дана облачили су кожух. Од кожне одеће имућнији су носили 
опаклију (искључиво мушка одећа). Опаклија је била без рукава, у облику плашта, 
досезала је до чланака и распрострта је имала кружни облик. Разликовале су се сељачка и 
свечана опаклија. Опаклија је имала велику вредност (између два светска рата вредела је 
колико и један првокласан коњ, а сељачка колико једна крава). Горњи део одеће у облику 
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капута била је и кабаница, која је имала и капуљачу. Уз ношњу је раније била обавезна 
шубара, коју је касније заменио црни шешир искићен цвећем или траком.  
 

Слика 204- Традиционална женска ношња младе жене у Купусини 
  Фото: Љ. Кириџић,  фебруар 2016. год. 

 
 
  

 Опанак је био мушка обућа, а зими су 
носили кломпе, које су се израђивале од дрвета. 
Обућа боље стојећих, нарочито у празничним 
данима, била је чизма. Мушке су биле 
искључиво црне, женске такође црне, а код 
млађих девојака – црвене (Вујовић, 2004). 

Такође је врло важно напоменути и 
традиционални женски костим у Купусини. То 
је јединствени женски костим истоветан са 
мађарским костимом у месту Калоче у 
Мађарској. Важне манифестације у Купусини су 
„Фаршанг“ (покладе) и „купусиначко венчање“, 
где посетиоци могу да сазнају више о традицији 
и култури мађарског становништва.  
 
 
 

           Слика 205- Капа „фићула“ 
Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
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Традиционални женски костим састоји се из беле кошуље са дугим рукавима, 
црвеног прслука, сукње у облику звона и свилене кецеље. Сукња је специфична, састоји се 
из шест делова: две ниже уске сукње са везицама, затим три подсукње и горње сукње 
направљене од кашмира. Боја горње сукње зависи од старости жене, тако да младе жене 
носе црвене, зелене или тамно црвене, а старије жене носе тегет сукње, док жене преко 70 
година старости носе црне кашмирске сукње. На главу се ставља венчић од вештачког 
цвећа, који се састоји из 7 до 9 свилених трака, али никада се не ставља жута трака. Жута 
боја није присутна у костиму, чак ни накит није жуте боје. Све жене су носиле црне 
ципеле.  

Данас, народне ношње носе само жене преко 60 или 65 година, али жене свих 
старосних доба их носе на венчањима. Људи нису носили традиционалне ношње чак ни на 
свадбама у периоду од 1920. до 1930. године. У Купусини постоји мали музеј који 
обухвата три просторије у центру села. У чистој соби (младе жене), може се видети јарко 
обојени намештај карактеристичан за мађарску културу, као и ренесансну декорацију у 
познатој купусиначкој плавој боји. Посетиоци такође могу па погледају сандук са 
стварима који датира из 1817. године који је саставни део мираза који су младе жене 
приликом удаје морале да имају. У другој просторији може се видети стара земљана пећ, а 
у трећој гарнитура са посуђем. Посетиоци приликом посете Купусини могу да пробају и 
традиционалну штрудлу са маком (www.sycultour.eu). 
 

 
 

 Буњевачка народна ношња 
 

                                              
 Као основ етноса неког народа јавља се његова народна ношња као нешто прво 
видљиво и основно по чему се на први поглед неко могао препознати.  
 Буњевачка народна ношња није зависила само од благостања и богатства одређене 
породице, него такође и од уложеног рада и напора у производњи биљних материјала који 
су се користила за израду ношњи. У сељачком буњевачком друштву основни делови одеће 
израђивали су се у свакој кући за домаће потребе, а потребна тканина добијала се 
властитом производњом.  
 Главна карактеристика буњевачке женске народне ношње је употреба свиле и 
броката. Она је сва од дебеле свиле, често опточена куповном златном чипком. Делови 
који су украшени везом су ивице подсукње - скута, ивице рукава на оплећку, и кецељац - 
мала ланена кецеља која се носила преко прегаче у свечаним приликама. Ови украси 
рађени су белим изрезанцем на подсукњама и кецељцу и златовезом на оплећку. 
Златовезом су украшавана и женска оглавља - конџе и капице. Вез у боји био је присутан 
на старијим мушким ношњама.  
 Женска буњевачка ношња сачувала је делом своју изворност, а делом је раскошна 
мешавина свиле, сомота, крзна, дуката, златних и сребрних копчи, финог материјала и 
богатих везова. У женској буњевачкој ношњи јасно се разликује радна од свечане хаљине. 
Невеста се, на свадбени дан, другачије облачила од жетелице, од жене која тугује и од 
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жене која у недељно поподне облачи свилене раскошне сукње и златно везени прслук 
(слика 206 и 207). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Слика 206- Млада Буњевка почетком           Слика 207- Буњевка у „свили“ и прслуку 
                               20. века                                      са копчама у Суботици 1978. године 
                           Фото: Секулић, 1989.                                                     Фото: Секулић, 1989. 
 
 
 Кошуља је заједничка одлика и мушке и женске народне буњевачке ношње. Била је 
израђена од домаћег ланеног или конопљиног платна. Највећа пажња поклањала се 
оплећцима и рукавима. Женска кошуља везала се врпцом (узицом) у другој половини 19. 
века. Буњевачко ткање било је у прошлости понос и дика жена Бачке. Било је то танко 
платно, са разним мотивима, пунијом белом нити, обликованим животињама, цвећем и 
геометријским облицима. Такође су се уз кошуљу носиле и скуте, које су представљале 
платнени део женског рубља уз тело. Шивене су од ланеног платна, а око појаса су биле 
свезане „учкором“. Горњи део скута је био обрубљен, а доњи део је био шупљикав. Скуте 
су девојке почеле носити око 14-те године, док су дечаци облачили своје гаће у истој доби, 
али и касније (Секулић, 1989). 
 У део ношње непосредно везан за кошуљу и скуте убраја се и турнир. Носиле су га 
жене и везале око појаса како би им сукње лепше стајале и лакше се носиле. Био је облика 
младог месеца и на крајевима су биле узице којима се везивао.  
 Доње сукње су обично биле „беле сукње“ од ланеног платна. Ова врста платна била 
је погодна за извлачење жица (нити). Буњевке су доње сукње шиле од најтананијег 
паучинастог платна, па су по њему извлачиле нити и правиле тако „шупљике“. Горње 
сукње су некада биле вунене, ткане од сопствене вуне у различитим бојама и са 
разноврсним шарама. Биле су изузетно широке. Затим су се у 19. веку почеле носити 
сукње од свиле које су биле украшене златним везом и златним чипкама, иако су се носиле 
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и плишане сукње и разне шарене свиле. За свилено буњевачко одело било је потребно 5 до 
6, а за сукнено 5 метара тканине. Преко беле кошуље носио се и буњевачки прслук од 
плиша, свиле или кумаше, украшен златним везом или златном чипком. Напред се прслук 
копчао сребрним копчама ручне израде (слика 208 и 209). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                          
                      
 
 
 

    Слика 208- Са младом- учесницом                          
                           Буњевком 
     Фото: Мата Матарић, јануар 2016. год. 
                                                                                     Слика 209- Буњевке спремне за прело 
                     Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016. год. 
 
             
 
 На горњу сукњу је долазила прегача. Било је више врста пегача: вунене које су жене 
саме ткале и “мавеске“ или „шотошке“, које су носиле млађе жене и девојке. На свадбама 
и приликама у Буњевачким колима, преко свечане прегаче носила се мања прегача, звана 
кецељац, израђен од танког ланеног платна. Кецељац су носиле млађе жене обучене у 
свилу када су служиле (двориле) око стола. Будући да је на таквим прелима тај део одеће 
био посебно изложен погледима, везиље су на њему показивале своје умеће, па је многе 
кецеље требало „стати па гледати“. 
 Девојке су такође око врата носиле накит: ђердане или дукате. Ђердан је у почетку 
имао изглед огрлице, а затим је падао на груди. Величина бисерних зрна и дужина низа 
била је различита. Ђердан је могао бити у два, три низа. Скупоценији и тежи био је низ 
дуката, и носио се обично један или два низа (слика 210). 
 Горњи свечани део зимске женске буњевачке ношње био је ћурдија. За њу се са 
правом може рећи да је најинтересантнији, најкарактеристичнији и најскупљи део 
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буњевачке ношње. Ћурдија се кројила и шила мало уз струк од тамноплаве или црне чоје. 
Старије ћурдије досезале су до колена, а постављене су биле јањећим крзном. Са предње 
стране, тако и са леве и десне било је на ћурдији четири до шест сребрних тока, а 
закопчавале су се помоћу сребрних дугмади. На леђима у струку била су два или четири 
иста сребрна пуцета са сребрним ресама.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 210- Буњевке са низом дуката око врата 
 Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год. 

 
 
 
  Кожух је био крзени део одеће, који су носили и мушкарци и жене. Било је посебно 
рађених „свечаних“ кожуха код којих је горњи део био од чоје, а постава крзнена. 
Обрубљени су били лисичијим крзном и закопчавали су се на токе. Такав је био кожух у 
женској ношњи и носио се на свеце, а облачиле су га жене скромнијег имовинског стања.  
 Саставни део женске буњевачке ношње биле су мараме. Разликују се мараме, које су 
покривале главу и мараме „на врат“, које се пребацују преко рамена. Старинске мараме 
биле су везене златом и увек су биле усклађене са бојом хаљине (са рувом). Буњевачке 
мараме које су се носиле преко рамена, обично су биле јако велике, зване „ројтошке“, јер 
су на рубовима имале велике ресе, ројте. Вез у боји, али не златовез прекривао је својом 
површином леђа (слика 211) (Секулић, 1989). 
 Женска обућа се на почетку није разликовала од мушке, али је после Буњевка 
облачила „шуше“, папуче и ципеле. У кући „шуше“ су биле начињене тако да је горњи део 
био од јачег сукна, а доњи од коже и биле су прикладније али у њима се није могло изван 
куће. Све женске папуче су се украшавале делићима коже или златним везом. Биле су лаке 
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и лако су се носиле. Ципеле су Буњавке (буњевачке ципелице) облачиле у скалду са 
одећом: „уз велика рува ишле су и ципеле високих пета - црне боје“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 211- Буњевка девојка у „свили“             Слика 212- Млађи мушкарац - Буњевац 
            са пребаченом везеном                      у чизмама и припијеним панталонама уз ногу 
     „марамом на врат“, 1970.  год.                      Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год. 
                       Фото: Секулић, 1989. 
 
 
 
  Мушка буњевачка ношња састојала се из кошуље, гаћа, опанака и кабанице. 
Кошуље и гаће су биле од домаћег ланеног или конопљиног платна. Опанци су били 
израђени од коже која се обликовала на дрвеном калупу према стопалу. Кабаница је била 
сукнена, најпре без рукава, и није се облачила него се огртала. У доба грађанске управе 
Буњевац је у насељима носио шешир, панталоне приљубњене уз ноге, капут и доламу 
тамне боје (сукно), али је нарочито био видљив прслук (слика 212). Овај део одеће код 
зрелијих мушкараца био је једноставан и закопчавао се сребрним пуцама којих је било 
између 15 и 25. Млађи мушкарци су носили прслук од кумаше (баршун) украшен везом 
(најчешће гранчице или цвеће), док су на ногама носили чизме жуте или црне.  
 Код мушких буњевачких кошуља вратни изрез је обрубљиван, где су најпре биле 
врпце уз помоћу којих се везивало, а затим су била у употреби двострука пуцета. Такође је 
било кошуља са широким рукавима, које су за време рада везивали и пребацивали „прико 
рамена“ (слика 213). 
 У делове мушке буњевачке ношње такође треба додати и реклију. Обично је била 
израђена од тамне чоје, а по дужини је досезала до ремена на панталонама, а постављена је 
била црвеном чојом. Панталоне, су посебно кројене, нису напред имале изрез, него су биле 
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строструким преклопним делом, а са стране су били „штенци“, који су често били 
испуњени памуком. 
 Од зимске мушке одеће треба издвојити прслук и опаклију. Израђивали су се од 

овчијег крзна. Прслук је 
прекривао груди и штитио 
од зиме. Горњи делови су 
били од овчијег крзна, 
шивени и често украшени 
шарама. Буњевци га још и 
назвају „попрушњак“, 
закопчава се на рамену и са 
стране, испод пазуха. 
Опаклија је дуг крзнени 
огртач, који досеже до 
земље, сужен је око врата и 
обрубљен јагњећом кожом.  
 
 

Слика 213- Дечија женска и мушка буњевачка народна ношња 
                    Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 
 
 Такође су се носиле и чарапе: вунене и ваљане. Вунене су плеле жене и носиле су их 
жене више него мушкарци, док су ваљане носили мушкарци када су обували опанке или 
папуче. Старији мушкарци носили су штап, најчешће „вишњевац“, који су користили 
салашари. У буњавачким рукама носио се и лепо израђен штап од разних врста дрвета у 
градским срединама (Секулић, 1989).  
  
 
 
 Шокачка народна ношња 
 
 
 Шокице из северне Бачке биле су веома веште везиље. На њиховој ношњи вез у боји 
био је чест украс. Омиљени мотив је ружа (као код Мађара) у веома реалистичној 
представи. Радило се дебљим концем или вуном. Женска народна шокачка ношња била је 
далеко више украшена у боји од мушке. Девојке су до своје удаје, радиле по неколико 
оплећака, а постојало је око десетак основних типова различите намене. Шокци су до 
данас задржали типичан панонски тип оплећка широких дугих рукава и набраног вратног 
изреза. Главни украс налази се дуж рукава, а орнамент је чинила стилизована цветна 
лозица. Преовлађује црни конац- тифтик.  
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 Скуте Шокица из Бача и Плавне богато је украшена везом у боји. Њихова особеност 
је да се уместо флоралних често јаваљају зооморфни мотиви, као што је мотив птице рађен 
реалистично или у нешто стилизованијем облику. Вез је рађен дебљим концем или вуном, 
бодом ситне покрстице. 
Вертикалне траке веза 
понекад су посебно 
израђиване, а затим 
пришивене на сукњу.  
 Шокице из Сонте 
носиле су почетком века 
везено оглавље - капицу. 
Она је по целом свом чеоном 
и теменом делу била богато 
украшена везом у боји, који 
је рађен вуницом или 
памучним концем. Мотиви 
су били врло стилизовани, 
флорални (слика 214).      

                                                     Слика 214- Шокице из Сонте у народним ношњама 
                                                                      Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год. 

 
 
 
 Мушка народна ношња је мање украшена везом него женска. Шокци из Бачког Брега 
носили су кошуљу украшену низовима жутих и белих шљокица, док је „ћенара“ везена 
свилом по оковратнику, грудима и рукавима. Посебан везени детаљ чинила је трака - 
„поша“, дуга око 2 метра, која се обавијала око врата и била на ивицама украшена везом.  
 Жена која је водила домаћинство увек је носила новију чистију одећу, док су остале 
које су храниле свиње и осталу стоку биле у најотрцанијој и најстаријој одећи. Жена или 
млада девојка приликом изласка из куће увек је облачила хаљине за излазак у село. 
Материјал и украшавање те одеће било је исто као код рува за недељу. За одлазак у поље 
постојала је посебна одећа, облачило се две сукње и прегача, испод њих једно крилце, 
одозго оплећак. Стижући на њиву, односно место где се радило, скидала се горња сукња и 
прегача и тако се радило. Није се са собом носио посебан оплећак, јер су се и тако, оплећак 
и крилце три пута недељно мењале (слика 215 и 216).  
 Код свечане шокачке женске народне ношње, девојака, младих жена и код старијих 
жена био је потуно исти. Потпуна ношња састојала се из 2 - 3 крилца, богато украшене 
ткане сукње, оплећка, прегаче, појаса, поцелице, те мараме за главу и раме. Линија сукње 
складно прати линију тела и сеже дубоко испод колена. Око врата везало се стаклено зрње 
разних боја и свилене траке. Оглавље се красило украсним иглама, убадачама. Што се 
тиче шокачке обуће, постоји врло мали број података, али се сматра да су жене након 
1850. године ходале босе или у опанцима, док су касније имућније носиле чизме. Крајем 
19. века шокачка народна ношња постаје све шаренија са појавом нових предмета и 
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променом украшавања. Нови предмети су биле другачије мараме, чарапе, разне прегаче, 
сукње, почелице, кожуси.  
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Слика 215- Млада девојка и жена из          Слика 216- Сеоска „шокица са децом“, 
                       Бачког Моноштора                                            1915. године 
                             Фото: Секулић, 1989.                                                 Фото: Секулић, 1989. 

 
 

 
  
 Сукње су сезале све до 
испод колена. Свечана сукња 
„сеоских“ Шокица увек је имала 
ситне наборе - фалте, док се 
недељом и на забавама носила 
равна сукња. Сеоске Шокице 
најрадије су затицале руб сукње 
за струк и тада се испод сукње 
облачила веома богато украшена 
крилца која су вирила испод 
сукње.  
 

Слика 217- Са баком (Ева Ковач) из Б. Моноштора која шије шокачке ношње за луткице    
                   Фото: Љ. Кириџић, фебруар 2016. год.  
 
 
  При затицању сукње велика пажња се поклањала да прегача покрије предњи део 
сукње, а да са стране крилце остане видљиво, које је такође имало фине фалте (слика 217, 
218 и 219).    
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Зимску ношњу допуњавао је кожух или капут. Младе жене су и зими носиле кожух, а 
испод су облачиле оплећак. На ногама су се носиле чарапе на бубице, папуче или ћосе,  на 
крају ципеле. 

 
  
 Младе девојке везивале су за 
врат ђердане низане стакленим 
зрнцима жуте, беле, зелене, плаве, 
модре и црвене боје. Сребрне новчиће 
разних величина нанизале су на траке 
те везале на врат у један, два или три 
реда. Шокачке девојке стављале су у 
косу на затиљак свилену траку, док су 
испред ушију причвшћивале вештачко 
цвеће (Шарошац, 1986). 
 

         Слика 218- Лутке у шокачким ношњама 
             Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год.                           
 
 
 
 
 Жене су на глави носиле конђе (капице). 
Предпоставља се да су старије жене конђе носиле 
са марамом, а младе жене без марама. Капица- 
конђа није променила карактер народне шокачке 
ношње. Испод капице на главу се стављала 
поткапица, да се горња не прља од косе. Младе 
жене су капицу богато украшавале, тракама и 
вештачким цветићима све док нису родиле прво 
дете. 
 Мушка шокачака народна ношња састојала се 
из кошуље, гаћа и шешира (слика 220). Гаће су 
израђиване од кудеље или мешаног домаћег 
платна. Шешир је имао велику стреху, а на ноге су 
се облачили опанци. 
 
                                                                                 Слика 219- Са шокицом на шокачком прелу 
                                                                                                Фото: М. Матарић, јануар 2016. год. 
 
 
 Након 1920. године млађи су носили папуче или сандале. Уз гаће се везала бела или 
плава прегача, док се у хладним, кишовитим данима забацивало на леђа сукнени капут. 
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Кошуља је била једноставна, бела са широким рукавима, док су се на грудима везли 
најчешће, шареним концем, геометријски облици. Зими су се носили кожуси и сукнене 
панталоне. Испод панталона зими су се навлачиле рабљене гаће, а пре него што би се 
навукле, гаће су се омотале око ноге тако да су широке гаће за време зиме изузетно добро 
дошле. Испод капута носила се платнена кошуља и прслук. На панталоне се везивала 
плава прегача, а на главу се стављала капа од овчије коже (Шарошац, 1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 220- Женска и мушка шокачка народна ношња 
    Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 

 
 
 
 
 Словачка народна ношња 
 
 
 У животу Бачких Словака ношња је имала веома значајну улогу и њој се посвећивала 
посебна пажња од најранијих времена све до данас. Одећа и њен изглед је људима био 
исто толико важан као и храна, кућа, намештај или земља, а можда и више од тога. 
Традиционална ношња Словака, без обзира у којој мери има заједничких панонско- 
карпатско-словенских карактеристика и елемената, и без обзира колико је промена 
претрпела у свом дугом историјском развоју током двоиповековног трајања на овом тлу, 
ипак је до данас задржала и многе специфичности својствене ношњама у појединим 
областима Бачке. На стварање одређених варијати у ношњи Словака, у првом реду је 
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утицала масовност донете ношње из одређених области Словачке, као и средине у којој су 
се нашли досељеници.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

   Слика 221- Млада жена у свечаној                               Слика 222- Девојчица у свечаној  
         ношњи, Селенча, 1940. год.                                  словачкој ношњи, Селенча, 1935. год. 
                    Фото: Шарошац, 1986.                                                                 Фото: Шарошац, 1986. 
 
 
 
 
 Главна карактеристика женске словачке народне ношње од друге половине 19. века 
па све до 20-тих година овог века су хатељак - „оплећко“, веома широких рукава, стана 
(предњег и задњег дела) кројених из једнаког дела платна, као и рукави, кроја ранглан, или 
пак оплећко кроја типа „пончо“, такође широких рукава. Оплећак је део одеће који је у 
свом историјском развоју претрпео највише промена у кроју, облику, као и орнаменталном 
мотиву. Предњи и задњи део (стан) спојени су рукавима који чине рамени део оплећка без 
шава на рамену. Ивице горњих делова стана и рукава око вратног отвора густо су набрани 
помоћу игле и конца, чије су ивице са једне и друге стране опшиве уском траком платна, 
тако да се ивице не виде. Отвор око врата је довољно велик. За лако провлачење главе: 
предњи део је најчешће без отвора на грудима, или је пак део оплећка спреда само ниско 
прорезан, чији се отвор копча на петљу и дугме.  
 Оплећак је у почетку шивен од белог, домаћег, кудељиног или памучног платна, 
ширине 55 до 60 cm. Сиромашније жене су и за свечане прилике носиле оплећко од 
домаћих тканина, али ако је оплећак ношен као горњи хатељак лети, рукави оплећка су 
шивени од куповног платна, а стан (предњи и задњи део) је шивен од домаћег кудељиног 
или памучног платна (сликa 221 и 222). 
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На доњем делу тела ношен је „рубач“, равно кројених линија, набран у струку. Рубач је 
познат као настарија сукња. Сам термин рубач познат је код свих Словена још из веома 
давних времена. Рубач је шивен од белог домаћег, кудељиног или полукудељиног платна, 
а ређе од памучног. Преко рубача, облачене су у свечаним приликама широке беле сукње, 
а за радни дан, сукње у боји. Поврх доњих сукања, навлачена је и горња сукња увек од 
бољих тканина. На доњем делу тела преко рубача, девојке и младе жене нарочито у 
свечаним приликама, облачиле су већи број сукања, што је нарочито било у моди од 
почетка 20. века па све до данашњих дана. Старије жене су преко рубача, а испод горње 
сукње облачиле само 2 - 3 сукње у боји, што чине и данас. Сукње које су се носиле преко 
рубача увек су шивене од куповних фабричких тканина.   
 До краја 19. века то је углавном била густо плисирана сукња, од када у моду улази и 
сукња са карнером - „фодром“ при доњем делу.  Грња сукња је такође један од елемената 
ношње која је задржала архаични крој, тј. задржао је особине некројених делова одеће. 
Сукња се шила од више неукрајаних једнаких делова тканине, а за једну сукњу било је 
потребно 6 до 11 метара тканине. Сукња је набрана, а спреда на средини сукње је отвор до 
половине сукње који служи за лакше навлачење преко главе и рамена, или пак при 
скидању сукње преко бедара. За свечане прилике сукње су се шиле од скупоцених 
тканина: кашмира, делина, штофа, свиленог и памучног сатена, сомота, ако и разних 
свилених тканина.  У неким селима да би што више проширила бедра, девојке и младе 

жене су „потпасивале“ (подвезивале) доње сукње око 
струка, или су пак око струка везивале посебно шивен 
појас напуњен кучином, вателином или крпама, који 
је одстојао од струка.  
 Женско дете се никад и нигде није могло 
појавити само у сукњи, јер је и сам крој сукње 
захтевао обавезно покривање предњег, до половине 
разрезаног дела сукње. Због тога је увек припасивана 
од струка наниже шира или ужа кецеља. Од детињства 
па све до краја живота Словакиња, у свим приликама 
је морала да има спреда припасану ширу или ужу 
кецељу. У употреби су биле широка набрана кецеља, 
или ужи тип кецеље са равном доњом ивицом. 
Шивене су од куповних материјала или фарбарског 
платна купљеног у трговини, или су га фарбали 
специјални мајстори фарбари (слика 223). 
 
 

Слика 223- Луткица у словачкој народној ношњи 
Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 Скоро све до Другог светског рата у појединим селима и до данашњих дана била је у 
употреби велика марама која се носила преко леђа, укрштена на грудима. Била је великих 
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димензија 170х170 cm, па чак и већих размера (до 2 метра). Марама је била различитих 
боја, у скали од потпуно црне до беле боје основе, чију су површину, нарочито око ивица, 
украшавали уткани крупнији или ситнији орнаметни флоралног карактера, изведени често 
само у једној или пак више боја, супротних од основне боје мараме. Украс мараме чиниле 
су дуге свилене ресе у једној или више различитих боја које су се смењивале дуж ивице 
мараме, што је давало још веће шаренило народној ношњи.  
 Преко мараме у Бачкој је навлачен „пруслак“, који је био украшен око предњих 
ивица као и на леђима широким тракама свилених пантљика у јарким бојама, које су веома 
ефектно деловале на црној свиленој подлози прслука. Спреда на грудима, прслук је био 
дубоко изрезан. Копчао се на грудима, спреда помоћу стаклених или металних дугмади. 
Леђа, предње ивице, а често и рамени део прекривени су, као што је и напоменуто, 
свиленим шареним пантљикама, од којих су доминацију имале плаве (индиго), зелене и 
жуте. Преко пантљика као украс нашиване су златне или сребрнасте  траке које су одавале 
још већи ефекат.  
 За време хладнијих дана у овој варијанти ношње био је карактеристичан хатељак 
(кошуља) шивен од платна са дугим рукавима уз тело, до испод струка звани „болондик“. 
Зими је ношен сличан, али знатно топлији хатељак, звани „левеш“, богато украшен уз 
ивице нашивеним тракама и гајтанима позамантеријске израде, или пак штепањем 
разнобојним концем. Удате жене, зими су носиле карактеристичне беле кожухе, богато 
украшене аплицираним орнаментима од 
црвене и црне коже.  
 Девојке су косу носиле обично раздељену 
по средини главе, а позади спелетену у један 
„вркоч“. У свечаним приликама девојке су 
косу украшавале црвеним пантљикама, 
специјално сложеним изнад потиљка око главе, 
и називаним „колесо“. Облик колеса 
разликовао се по појединим селима. Удате 
жене су косу углавном чешљале нагоре и 
скупљену на потиљку везивале врпцом. 
Испред привезаног дела, косу су увртале или 
плеле у две плетенице, које су обавијале око 
већег металног чешља „хребена“, који је 
побадан у косу изнад плетених плетеница. 
Тако очешљану косу називали су „китка“. 
 
 
                                                           Слика 224- Младенци у свадбеној ношњи, Гложан, 1959. 
                                                                                                          Фото: Босић, 1987. 
 
 
 У словачкој женској народној ношњи карактеристични су елементи обредне одеће, 
нарочито женске свадбене ношње. Својом лепотом и тежином истиче се невестин 
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свадбени венац, који је и највећих димензија од читаве ношње. Такође је карактеристично 
да је свадбена одећа невесте, све до после Другог светског рата скоро обавезно била црне 
боје (слика 224, 225 и 226).  
  Карактеристична обућа уз народну словачку женску ношњу биле су беле 
„штримфле“, за свечане прилике, или ваљане „капце“ од вуне за радни дан. Омиљена 
обућа, биле су папуче од сомота и коже. Као обућа ношене су и ципеле, а ретко и чизме.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Слика 225- Некадашња свечана свадбена         Слика 226- Савремена свечана свадбена 
                              одећа невесте                                                        одећа невесте 
           Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.                   Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 
 Карактеристика мушке словачке народне ношње у 19. и почетком 20. века је доња 
одећа шивена од домаћег кудељиног или памучног платна. Она се састојала од кошуље 
широког стана и рукава, шивена без шавова на раменима. Доњи део трупа покривале су 
широке гаће од домаћег платна. Као обавезни саставни хатељак уз гаће и кошуљу је црни 
прслук, са сребрним дугмадима у боји као украсним елементом. Гаће, кошуља и прслук 
често су били и једина ношена одећа нарочито лети за време топлих дана.  
 За време хладнијих дана као горња одећа ношен је краћи капут, звани „левеш“. 
Карактеристичан левеш, који су носили момци и млађи ожењени људи, шивен је од сомота 
црне основе, украшен разнобојним цветним орнаментима или биљним плодовима у боји. 
Шарени левеш избачен је после Првог светског рата. Зими је ношен топлији капут, звани 
„кабат“, шивен од црног штофа, дугих рукава, постављен вателином, ређе јагњећом 
кожицом, спреда са дворедним дугмадима. Старији људи као зимску одећу, су носили 
огртач, у виду пелерине зване „бунда“, прављене од овчијег крзна.  
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 Преко платнених гаћа које су биле, једина и доња и горња одећа, ношене су чакшире, 
шивене од платна, а за свечане прилике шивене од црног штофа, зване „нохавице“. 
Нохавице су кројене без шлица. Спреда је био поклопац зван „кашена“, украшен црним 
гајтанима у горњим деловима ногавица. Нохавице су изнутра су биле постављене 
фланелом.  
 Карактеристична обућа су беле чарапе од вуне, ношене преко чакшира. Омиљена 
обућа мушкараца за свечане прилике биле су црне кожне папуче и чизме. За блато и снег 
ношене су дрвене „цокуле“ у које су најчешће обували плетене чарапе од кудеље.  
 Мушку народну ношњу на глави карактерисао је црни филцани шешир- „калап“, 
плитког дна и широког обода са обавезном металном „працком“ на свиленој траци, што је 
био украсни део шешира  (слика 227 и 228) (Босић, 1987).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Слика 227- Словакиња у свечаној ношњи                   Слика 228- Мушкарац са црним 
      Фото: Татјана Стојановић, март 2016.  год.                      филцаним шеширом и жена  
                                                                                                     у одећи за сваки дан 
                                                                                                       Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 Прављење народних ношњи за луткице представља велики потенцијал за неки музеј 
лутака, а такође присутна је и продаја истих. 
 
 
 
 Русинска народна ношња 
 
 
 Код Русина жене су се ретко дотеривале, одећа је била тамна и без детаља, а за лепше 
прилике бела, плава или црвена. Повезача је била једини знак да је жена која га је носила 
била удата и она се носила испод мараме. Младе невесте носиле су белу повезачу, а 
касније у бојама. У току зиме жене су носиле менту и бајку. Мента се шила од грубог 
платна (сличног чоји). Није имала крагну, али је око рукава и око врата била порубљена 
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црном светлуцавом бундицом. Задњи део менте је био украшен са две руже. Бајка је краћа 
од менте и била је доста уска у струку. Копчала се са копчама и била је црна обрубљена 
светлуцавим концем (Варга, 1998). 
 Мушка русинска народна ношња састојала се из: кошуље, прслука, сакоа, панталона, 
шешира и карактеристичне обуће. Кошуља је беле боје и преко ње се облачи прслук на 
коме су извезени цветићи и руже у розе, црвеној и плавој боји. На прслуку се за једну од 
рупица качио ланчић, који се раздвајао према џеповима и све то је изгледало као срце. 
Сако и панталоне су шили од истог материјала тамне или црне боје, док су светла и бела 
имали само трговци и мајстори. На сакоу се са леве стране налазио џеп у који је стављана 
бела марамица.  

Слика 229- Народна мушка и женска русинска ношња у Руском Крстуру 
Фото: Татјана Стојановић, јун 2016. год. 

 
 

 
Панталоне су биле широког кроја, а око ногу су се сужавале. Напред су имале две 

фалте, а назад џеп (слика 229). Постојале су и тзв. брич панталоне које су горе биле шире, 
а од колена на доле се нагло сужавале и биле припијене уз ногу. У старије време су се 
носиле панталоне “скорјанци”, које су биле једноставног кроја, од јагњеће или овчије 
коже. На глави се носио шешир који је био плишан. Лети се носио сламени шешир. На 
ногама су се у свечаним приликама носиле црне високе чизме, а постојале су и кратке 
момачке чизме до пола листова. Једно време су се носиле и тзв. “галадске чизме”. За рад 
су најчешће носили опанке (богатији кожне, сиромашнији гумене). На ноге су се обувале 
штрикане чарапе или “онучке” (комад платна у које се умота нога). У току зиме мушкарци 
су уместо прслука носили “слутњак” од јагњеће коже. Поред тога су носили и “пршњак” 
(од овчије коже) или кожне бунде. На глави су носили капе од јагњеће коже или од 
домаћег зеца. 
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 Прва одећа новорођенчета биле су пелене, које су се израђивале од домаћег платна тј. 
од конопље. Тако увијено дете у пелене је стављано у дуњицу. На главу детета се ста- 
вљала капица. Поред пелена детету се облачила и бенкица (слика 230 и 231). Када би 
порасло детету се облачила кошуљица, коју је оно носило до 6 - 7 година. За свечане 
прилике су се деца облачила у широке сукњице украшене шлингерајом, чипкицом или 
пантљичицама. Деца су носила и панталонице са укрштеним трегерима на леђима, и са 
отвором на доњој страни, ради лакшег пресвлачења. На ногама су прво носили полуципеле 
које су се везивале. Зими су дечаци у школу ишли у дрвеној обући.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Слика 230- Лепо украшена одећа                 Слика 231- Беба у капици и кошуљици 
                                   за бебе                                       Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                                                                     
          Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.    

 
 
 

 Од најстаријих времена старији људи су носили црну одећу, а старије жене су носиле 
црне штрикане мараме. На ногама су носиле црне зепе или папуче. Старији мушкарци су 
носили одећу сличну као и млади, али искључиво тамних боја.  
 На венчању невеста је била у широком белом “кабату” (сукња, блуза и кецеља) и са 
венцем на глави. Венци су се или правили или позајмљивали од људи који су их за ту 
сврху правили. Пре него што су се почели носити венци носила се “парта” (дрвени рам, 
кружног облика, који је био прошивен са црвеним баршуном, а по њему је било много 
изрезаних ружа и светлуцавих перли. Са њега су перлице висиле чак до струка. Невеста је 
носила белу блузу дугих рукава са манжетнама. Како би млади сукња лепше стајала, испод 
ње се облачила више других сукања, које су тврдо уштиркане. На крајевима сукања су се 
налазили шлингераји или вез. На ногама су девојке носиле лакиране ципеле “које 
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шкрипе”. Ципеле су се копчале и нису имале високу потпетицу. Младожења је имао црни 
сако, црне панталоне, црне ципеле и кошуљу беле боје (Варга, 1998).  
 
 
 
 Црногорска народна ношња 
 
 
 Црногорска народна ношња је изузетно раскошна, елегантног кроја, смелих 
комбинација боја са богатим златовезом. Свака богато украшена црногорска ношња има 
своју причу и представља тајну за себе. 
 Женска ношња се састоји од свилене кошуље украшене везом, испод које се носио 
бустин – поткошуља без рукава, дуге свилене сукње, светлозеленог корета без рукава, 
доколеница и опанака. Девојке су на глави носиле капу, а жене разнобојну или црну 
мараму, зависно од животног доба. Око струка се носио сребрни или позлаћени појас – 
ћемер, кован или рађен у техници филиграна (www.heritage.cg.yu). 
 Поједини делови Црне Горе се међусобно разликују по изгледу ношње. У делове 
женске одеће Пиве и Дурмитора спадају: зубун од зелене чоје, тамноплава штофана сукња, 
котула, корет, горњи хаљетак од плиша тамно вишњеве боје.  
 Посебна ношња коју су девојке носиле је за венчања. Ту одећу је по правилу свекрва 
поклањала млади. Млада је на венчању обично имала: свиленицу, плишану црну сукњу, 
долактицу и вел.  
 При чешљању жене су углавном делиле косу по средини главе и низ слепоочнице 
плеле је у две плетенице. На косу су стављале “ђерђе”, односно малу капицу оплетену од 

беле вуне или памука. Поврх тога носила се 
дуга црвена капица – фесић – од “турске” 
чохе.  
 Након протеривања Турака жене су 
носиле свечано одело које се састојало од: 
свилене беле кошуље са златним оплећем 
(ошвицама), преко кошуље обуче се 
ђермача од чохе извезена златним концем, 
или чохани црвени корет са рукавима, који 
је извезен златом око рукава и низ прси, 
свилена сукња (котула), обично плаве или 
зелене боје, а сукња може бити и од другог 
финог платна (слика 232).  
 
 
 
 

Слика 232- Свечана женска и мушка црногорска ношња 
        Фото: Татјана Стојановић, март 2017. год. 
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 На ногама су поред вунених чарапа, финије израђени опанци или ципеле. На главу се 
за плетенице качила чипкаста црна марама, односно “вео” (Алексић, 1990).  
 До Првог светског рата девојке су носиле капу сличну мушкој, само што је била 
знатно мања и покривала је само предњи (мањи) део главе, и била је украшена везом по 
ободу и темену. Преко капе носила се куповна бела или помало ишарана марама (чевра, 
чембер, бурунџук). Удате жене нису носиле капе, већ углавном куповне црне мараме 
(мандалије) без или са ресама, тзв. “ванцулете”. Након Првог светског рата нису ни 
девојке носиле капу па се већ на основу боје мараме знало да ли је девојка или удата жена 
(слика 233).  
 Дакле, по Оташевићу жене у области Његуша су носиле још и свечану народну 
ношњу, коју чине: бустин, подсукња, кошуља, сукња, јакета (са дугим рукавима), 
долактица (са кратким рукавима), корет, ћемер, чарапе, опанци на коран, опанци опуташи, 
ципеле, вел (фељ), капа, капа ресача (Оташевић, 1999). 
 Мушка ношња се састоји од беле кошуље, плавих широких гаћа, белих доколеница, 
назувака, опанака испреплетаних опутом, црвеног џамадана са или без рукава, 
светлозеленог гуња или тамнозелене доламе, црвене душанке богато украшене, која се 
облачила преко гуња. Преко гуња или доламе облачио се и јелек, сам или са токама. Око 
струка се носио кожни појас – тромболос. 
 Уз ношњу се носила и капа са црним рубом (деравија) и црвеним пољем (тепелак) на 
коме се златовезом израђивао црногорски грб, иницијали власника или други симболи. за 
појасом се носило оружје, пар пиштоља и јатаган, а преко рамена дуга пушка, џефердан 
или арнаутка (слика 234). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Слика 217- Презентација црногорске ношње Слика 234- Црногорске луткице из Врбаса 
          Фото: Љ.  Кириџић, март 2017. год.                          Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
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 Након ослобођења од Турака дотадашња ношња нагло је напуштана и прелазило се 
на свакодневну црногорску ношњу. У комплет свечане мушке ношње улазили су: “златни” 
џамадан од црвене чохе, широке гаће (димије) од плаве чохе, долама са рукавима од 
зелене чохе или свитана хаљина од беле чохе, душанка од црвене чохе - са рукавима који 
висе, доколенице од финог сукна, које су се закопчавале позади – на листовима ногу, двоје 
сукнених чарапа – калцете и мрежаче, тако да су мрежече обуване горње и биле су са 
горње стране разрезане и црвеном чохом опточене, а копчале су се копчама, потковани 
опанци или ципеле.  
 У састав националне ношње биле су и токе, па и “златни” јелек. Токе су биле 
најскупље и најзначајнији део ношње, беле свечане, са колијером, кошуља од веза или 
камрика. Преко доламе или хаљине опасивао се свилени пас, звани “тромболас”, који је 
био у живописним бојама. На глави се обавезно носила црногорска капа (Алексић, 1990).  
 Мушка бела сукнена хаљина се задржала до Првог светског рата, да би потом била 
замењена кратким сукненим капутом. По Оташевићу, у области Његуша мушку свечану 
народну ношњу чине: кошуља, гаће, доколенице, чарапе, назувци, навршци, опанци на 
коран, опанци опуташи, чизме или ципеле (црвље), подвезе, џамадан (без рукава), џамадан 
(са рукавима), јечерма, гуњ, јелек, токе, душанка, долама, силав, тромболос, капа, струка, 
оружје (обично: кубура, јатаган и леденице) (Оташевић, 1999).  
 Народне ношње (српска, мађарска, буњевачка, шокачка, словачка, русинска и 
црногорска) као симбол етничког идентитета, израђују вредне руке жена у Сенти, 
Кањижи, Суботици, Сомбору, Станишићу, Светозару Милетићу, Бачком Моноштору, 
Купусини, Дорослову, Богојеву, Руском Крстуру, Бачком Петровцу, Бачкој Паланци, 
Гложану и Новом Саду (карта 16). 
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ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЊИХОВ 

УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ СТАРИХ ЗАНАТА 
 
 
 У наредном делу рада биће претстављене друштвено-географске карактеристике 
становника и занатлија Бачке и њихов утицај на развој старих заната. 
 
 

КОНЦЕПТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
 Концепт одрживог развоја је уведен са циљем да се превазиђу недостаци претходних 
модела развоја; пре свега запостављање питања заштите животне средине. Одрживи развој 
тежи успостављању равнотеже међу различитим димензијама развоја: економском, 
еколошком и социјалном. Упркос широком коришћењу овога појма, неопходно је боље 
разумевање појма одрживости како би се олакшала примена овога модела развоја.  
 Један од основних концепата економике природних ресурса и животне средине јесте 
концепт одрживог развоја. Одрживост, или одрживи развој, јавља се не само као 
суштински предуслов, већ и као крајњи циљ ефикасне организације бројних људских 
активности на Земљи. Уколико би се стремило прецизијем одређењу појма одрживости, 
онда би се требало одлучити за једну од неколико - потпуно различитих интерпретација.            
Тако се одрживост може сагледати као: 

- захтев да се сачува физички инвентар природе 
- захтев да се сачувају функције постојећег инвентара природе (екосфере) 
- захтев да се обезбеде основне потребе за наредне генерације 
- захтев да се проактивно делује и води рачуна о потребама будућих нараштаја.  

 Многи теоретичари одрживост сагледавају у светлу прве интерпретације, односно 
очувања постојећег инвентара природних ресурса. Суштина овог приступа огледа се у 
томе да се сваком наредном нараштају дозволи да користи постојеће ресурсе у мери која 
ће наредним генерацијама оставити ресурсе „индентичног квалитета и квантитета“ 
(Андевски, 2006). 

 Друга интерпретација чини се примамљивијом будући да инсистира на функцијама 
појединих делова екосфере. Једном речју, изгубљене делове екосфере, или екосистема, 
могуће је заменити, то јест супституисати одговарајућим еквивалентима који би вршили  
исту функцију. Тежиште није на очувању неког специфичног природног добра или 
појединачне биолошке врсте, већ на очувању функција које они у екосфери обављају.  
 Прве две интерпретације одрживости представљају етички минимум испод кога се не 
би требало ићи. Отуда су и две остале интерпретације одрживости, посматрано са етичког 
становишта, много прихваћеније будући да подразумевају предострожност у смислу 
обезбеђивања основних залиха ресурса и за наредене генерације. Такође разлог за 
одрживи развој је еколошке природе. Наиме, ако природа представља вредност само по 
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себи, то јест, ако очување биодиверзитета (или залиха природних ресурса) има оправдање 
у ставу да човек представља део природе, те да нема права да је неповратно мења, онда се 
сваки вид економсе активности којима се нарушава диверзитет живог света, или богатство 
ресурса, може сматрати неприхватљивим. Ова група разлога се такође своди на моралне 
разлоге, са том разликом што се у овом случају не наглашава однос садашње генерације 
људи према будућим нараштајима, већ однос према осталим живим бићима, односно 
природи у целини. Према томе, разлог за оправдање концепта одрживости најчешће 
подразумева економски агрумент по коме је одрживи развој ефикаснији. Другим речима, 
непоштовање концепта одрживости довело би до неефикасног привредног развоја, у 
смислу све већег расипања енергије и ресурса, односно дугорочног погоршања односа 
између растућих потреба људи и ограничених ресурса (Андевски, 2006).  

 Незапамћени домети најновијих технолошких остварења, у готово свим областима 
људског стваралаштва, посебно у последње три деценије, указују и на озбиљна 
ограничења досадашњих концепата развоја и на недовољнст досадашњих критеријума за 
вредновање и оцену оствареног развоја. Факторско поимање технологије, економистичко 
и квантитативно мерење само видљивих ефеката у основи дубинске трансформације 
савремене цивилизације, донекле је прикрило или оставило по страни често много 
значајније ефекте због чијих занемаривања могу чак сви остали ефекти доћи у питање. 
Због тога се разумевање одрживог развоја постепено проширује међуповезивањем 
социологије, економије и екологије у тзв. магични троугао развоја. Овакав тругао за сваког 
цивилизованог човека требао да буде минимална не само обавеза, већ историјска прилика 
и простор да се докаже као хуманиста и истински глобалиста који је истински важан за 
цео свет, а не само „сопствени“, тј. локални део. Зато ако желимо да погледамо у 
будућност морамо да чврсто стојимо на нареченом „троношцу“. Уколико на њему 
изостане само једна „нога“, слика будућости биће опасно дефектна, искривљена и 
непотпуна, ако је уопште и могућа.  

Социјална праведност и одрживост укључује: осигурање и подстицање културне 
разноликости, одржавање и подржавање институција друштвених система, подржавање 
социјалне праведности и полне и расне једнакости, омогућавање учествовања у 
одлучивању свих сегмената друштва и обезбеђење једнаких могућности образовања за све.  

 Економска одрживост подразумева и укључује: повећање продуктивости и 
производње корисних добара и услуга, смањење сиромаштва у свету, осигурање праведне 
расподеле добара и стално унапређивање једнакости у свим сегментима привређивања, 
осигурања запослености, зарада, нових инвестиција, трговине, дистрибуције робе и 
подизање иновативности и предузетништва. 

 Еколошка равнотежа подразумева: осигурање и одржавање генетске различитости, 
подржавање биолошке производње, развијање отпора према негативним утицајима на 
околину, као и подстицање и омогућавање опоравка у случају настајања негативних 
утицаја, осигурање чисте околине и стабилне климе и подстицање еко-ефикасности у свим 
деловима друштва. 

 Такође је од веома велике важности напоменути и културну одрживост која 
подразумева спречавање доминације једне културе над другом у мултикултуралним 
заједницама.  
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 Доследна примена ових принципа обезбедила би социјалну правду на највишем 
нивоу, економску сигурност за највећи део човечанства, али и еколошку равнотежу на 
нивоу који не прети никаквим катаклизмама (нпр. глобалним отопљавањем, климатским 
променама, смањењем биодиверзитета, енергетским дефицитом, итд). Другим речима, био 
би обезбеђен одрживи развој на читавој Планети, а то је и суштински предуслов опстанка 
наше врсте као најодговорније за све што се на Планети дешава. Механизам регулације 
тако осмишљеног развоја не може бити нити једноставан, нити једностран. Он се мора 
заснивати на тржишту, али и на планирању које није само у рукама државе, већ и бројних 
структура цивилног друштва.  

Зато се и концепт одрживог развоја може прихватити као одговарајући аналитички 
оквир и нова развојна, али и пословна парадигма, јер уважава све потребне и довољне 
услове репродукције човекове врсте на увек вишем нивоу развијености. Свако истрчавање 
из строго, од природе дефинисаних оквира, мора бити санкционисан, било економски 
(блага казна), било етички (врло строга казна), било еколошки (најстрожа каза). И 
супротно, свако ко уважава принципе еколошке економије и еколошког менаџмента може 
рачунати на све врсте награда: од дугорочног тржишног успеха, преко стицања и чувања 
јавног угледа и пословног имиџа, све до осећаја хармоније са природом као најважнијег од 
свих могућих признања јер је оно и виза за опстанак на „овој јединој Земљи“ и најбоља 
препорука за поштен и достојанствен сусрет са још нерођеним генерацијама (Покрајац, 
2011). 
 
 
 СОЦИО-ДЕМОГРАФСКА КОМПОНЕНТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 
 
 
 Социјална димензија одрживoг развоја подразумева да се за развој не може рећи да је 
одржив ако није праведан или ако не задовољава потребе већине становника на Земљи. 
Одрживи друштвени развој је интегрисани процес изградње људских способности у 
смислу: борбе против сиромаштва, стварања продуктивног запошљавања људи, 
промовисање друштвеног уједињења, као и ефикасне и свима доступне здравствене 
заштите, превенције криминала и негативних друштвених појава, демократизације свих 
пора друштвеног живота и промене потрошачких навика и потреба (Штрбац, Вуковић, 
2012). 
 

Број и густина становника 
 
 
 
 
 
 
   Промене бројности становника Бачке су биле честе јер су се смењивали периоди 
демографског и привредног просперитета са периодима рецесије и депопулације. Крупне 
демографске промене изазване су: сеобама народа, ратовима, епидемијама и 
истребљивањем, стихијским и организованим миграцијама, променама држава и државних 
граница, различитим економским променама, индустријализацијом и др.  
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 Као равничарска регија, Бачка је током читаве историје била имиграцијско подручје. 
Посебно су се значајне имиграције становништва поклапале са периодима мира и 
економског развоја. Међутим, у време ратова, становништво се често повлачило из 
незаштићене низије у околна мочварна и шумска подручја. Током праисторије и историје 
многи народи су доспевали у Бачку, остајући у њој краћи или дужи временски период. То 
су углавном били номадски и ратнички народи који за собом нису остављали писане 
трагове, па њихово присуство се може идентификовати само на основу ретких 
археолошких налаза.  
  Први веродостојнији податак о бројном стању популације Бачке потиче из 1495. 
године. На основу података пописа пореских обвезника из 1495. године, које је за читаву 
територију тадашње Угарске објединио Сигисмунд Ернуст, главни ризничар краљевског 
трезора у Будиму, а које је обрадио Кубињи, може се проценити да је број становника на 
данашњој територији Бачке износио између 91.000 и 99.000 (Фригановић, 1978). 
 На основу графикона 14, уочава се да се број становника Бачке из једног у други 
попис повећава. Према Попису 1981. године примећује се да је број становника Бачке 
износио 1.010.641, а већ према наредном попису опао је на 1.007.319 становника. У Бачкој 
према Попису из 2002. године број становника износио је 1.007.817, и у односу на следећи 
Попис из 2011. године (1.056.014) порастао за 48.197 становника.  
 Попис становништва из 2011. године несумњиво представља огледало друштвено- 
политичке климе у земљи. Спроведен је у условима геополитичких промена, економске 
кризе, политизације и бојкота пописа од стране припадника албанске националности, 
процеса укључивања Србије у европске интеграционе токове, као и нерешеног питања 
Косова и Метохије, што се све значајно рефлектовало на етнодемографски развитак земље 
и коначне пописне резултате (Радушки, 2012). 
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 Размештај становништва представља степен концентрације и дисперзије 
становништва на одређеном простору. Сви фактори који утичу на размештај становништва 
могу се сврстати у пет великих група и то су: географски фактори, економски, биолошко-
медицински, друштвено-историјски и демографски фактори.  

Према попису из 2002. године на административној територији Бачке густина 
насељености износила је 118 st/km², што је знатно више у поређењу са општом густином 
насељености Војводине (94 st/km²). Према Попису из 2011. године густина насељености на 
подручју Бачке износила 111 st/km², што је опет више у поређењу са општом густином 
насељености на подручју Војводине (89 st/km²), али је мања у односу на предходни попис 
(Подаци Републичког завода за статистику, 2012). 
 
 
 Структуре становништва и занатлија Бачке 
 
 
 Структура становништва је функција његовог природног и механичког кретања, али 
је истовремено и његов чинилац. Структуре се могу посматрати са више аспеката: 
биолошког (старост и пол), националног (етничког), религијског (вероисповест), 
економског (привредне делатности), социо-професионалног (звање и занимање), 
образовног (школска спрема) или неког другог. У социо-географским проучавањима 
највећа пажња се посвећује биолошкој и социо-економској структури, али су исто тако 
проучаване и етничка, верска и образовна (Фригановић, 1978).  

Проучавањем структуре испитаника на подручју Бачке, може се доћи до закључка да 
се женска популација више бави старим занатима који су физички мање захтевнији и који 
претстављају једну врсту уметности, као што су: ткање, ћилимарство, вез, труковање, 
израда народних ношњи, док се мушка полулација више бави занатима који су физички 
напорнији (ковачки, каменорезачки или дунђерски занат). Етничка структура испитаника 
показује да мање етничке групе више негују старе занате. Такође је важно напоменути и 
образовну структуру испитаника, где се највећи удео испитаника изјаснио да има 
завршену средњу стручну спрему, док структура анкетираних лица према брачности 
показује већи удео испитаника који су у брачној заједници и имају потомство. 
 
 
 Полно-старосна структура становника и занатлија Бачке 
 
 
  Полна структура показује бројчани однос мушког и женског становништва. Зависи 
од полне структуре живорођене деце, од диференцијалне смртности према полу, од 
миграционих кретања и од неких спољних утицаја (ратови и др). Полна структура 
новорођенчади биолошки је условљена јер се на хиљаду женске деце рађа између 1.050 и 
1.070 мушке деце. Овај однос се касније мења под утицајем осталих поменутих фактора.  
 Неуједначеност полне структуре неповољно утиче на склапање бракова 
(нупцијалитет), а тиме на фертилитет и наталитет па самим тим и на природни прираштај. 
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Неравнотежа полне структуре временом доводи и до неравнотеже старосне структуре 
(Ђурђев, 1998).  
 
 

Табела 12- Број, процентуални удео (%) и укупан број становника по полу, према Попису 
из 2002. и 2011. године на подручју Бачке 

 
 

ПОЛ 
Г   о   д   и   н   а 

2002. 2011. 
Број Процентат (%) Број Проценат (%) 

Мушки 485.586 48,3 510.173 48,3 
Женски 522.231 51,7 545.841 51,7 
Укупно 1.007.817 100,0 1.056.014 100,0 

 
Извор: Републички завод за статистику, 2012. год. 
 
 
 На основу табеле 12 и графикона 11, може се уочити да се број и процентуални удео 
становника по полу на подручју Бачке разликује по пописима. На основу пописа из 2002. 
године на подручју Бачке било је 485.586 или 48,3% припадника мушке и 522.231 или 
51,7% припадника женске популације.  
 

 Графикон 11- Број становника по полу, према Попису из 2002. и 2011. године  
на подручју Бачке.  

 
 
 Према Попису из 2011. године на подручју Бачке бележи се 510.173 припадника 
мушке популације, односно 48,3% од укупног броја становника Бачке (попис 2011. год.- 
1.056.014 становника) и 545.841 или 51,7% припадника женске популације. Процентуални 
однос мушке и женске популације на основу графикона 15, није се мењао од предходног 
пописа становништва. Ако се посматра 402 анкетираних знатлија по полу на подручју 
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Бачке, мушки пол чини 127 или 31,3% док женски пол чини 275 испитаника или 68,7%. И 
овде је такође приметан већи удео женске популације који се бави занатским 
делатностима.  
 

Мушки
31,3%

Женски
68,7%

 Графикон 12- Процентуални удео (%) испитаника према полу 
на подручју Бачке 

 
 Током истраживања примећена је полна диференцијација између анкетираних лица 
(графикон 12). Проучавајући страну литературу (Costin, 2015) такође се уочава полна 
диференцијација међу занатлијама. На терену је уочено да се женска популација више 
бави занатима који изискују уметничку нит, а који су и физички лакши за обављање као 
што је вез, израда народних ношњи, осликавање стакла, израда накита. Занатлије 
мушкарци се углавном баве старим занатима који су физички захтевнији, као што су 
ковачки, каменорезачки, ситарски, казанџијски, ужарски, пећкарски, дунђерски и сл. 

На основу Т- теста уочене су значајне разлике у полу према ставовима, зависне 
промењиве, „како видите себе“. Утврђено је да постоји мала разлика резултата у 
ставовима, као што су: „планирам нове и боље начине обављања ствари да побољшам 
учинак“, између мушкараца (М=4,57; СД3=0,804) и жена (Ж=4,67; СД=0,745),                        
(t(402)=2,609, p=0,00940 обострано)). То потврђује да су жене одлучније у намери 
одређивања обављања ствари у функцији учинка (прилог 2, табела 1). 
 Мушка популација се више слаже да је занатство прикладан начин за додатну зараду 
за разлику од женске популације, које се мање слажу, не знају или су неодлучне, да је 
занатство одличан начин да зараде највише што могу у поређењу са алтернативом 
(М=3,73; СД=1,433), (Ж=2,84; СД=1,464), (t(402)=5,566, p=0,000000048 обострано)) 
(прилог 2, табела 1). 
 Када се говори о старости неког становништва мисли се на старост његових чланова 
или прецизније на старосну структуру. Старосна структура зависи од фертилитета, 
морталитета и миграционих кретања (Ђурђев, 1998).  
                                                
3 СД - стандардна девијација (у даљем раду СД), М – мушки пол, Ж – женски пол, t – вредност резултата Т-
теста,  p<0,01 
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 Старосна структура показује потенцијалну виталност и биодинамику становништва 
неког простора. Када је дата уз полну и по петогодиштима она је основ дијагнозе 
становништва. 
 Просечан животни век становника Бачке се континуирано повећава из године у 
годину. Примена здравствене заштите, као и побољшање услова живота, продужили су 
животни век становника Бачке. 

Такође и рађање мање деце утиче на продужење животног века становништва. Према 
попису из 2002. године просечан животни век становника износио је 39,4 године, док је 
према попису из 2009. године био већи за једну годину (40,4), док је према последњем 
попису из 2011. године просечан животни век становника Бачке повећан на 42,1 годину. 
 Подаци за становништво по годинама старости и радној способности за подручје 
Бачке су следећи. Из године у годину смањује се удео младог становништва, а повећава 
удео радно способног и старог становништва. 
 На основу графикона 13, може се уочити да је удео младог становништва на основу 
пописа 1953. године износио 34,5%, удео зрелог становништва (радно способног) 54,5%, а 
удео старог становништва 11,0%. Ситуација током наредних пописа се драстично мења и 
удео младог становништва према попису 2002. године опао је на 22,6%, а старог 
становништва порастао на 20,6%.  
 Према последњем попису, 2011. године, удео младог становништва у односу на 
предходни попис је смањен на 19,7%, удео радно активног је 56,4%, док се повећао удео 
старог становништва преко 60 година (23,9%). 
 

 Графикон 13- Удео становништва (%) по великим старосним групама по Пописима 1953, 
1971, 1991, 2002 и 2011. године на подручју Бачке  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У наредном делу рада биће приказана полно-старосна структура испитаника на подручју 

Бачке, обухваћених анкетом која је урађена у периоду од јануара до маја 2016. године. 
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 На подручју Бачке, анкетирано је 127 припадника мушке и 275 припадника женске 
популације. По годинама старости припадника мушке популације од 19 и мање година 
није било присутно, док је женске популације по заступљености било свега 2 припаднице 
или 0,5% од укупног броја испитаника. Од 20 до 29 година, припадника мушког пола било 
је 4-ца или 1,0%, а женске популације 6 односно 1,5%. То је укупно чинило 10 односно 
2,5% од укупног броја анкетираних (табела 13). 
 
 
Табела 13- Број, процентуални удео (%) и укупан број испитаника по полу и старости на 

подручју Бачке 
 

 
ГОДИНЕ 

БРОЈ И ПРОЦЕНТУАЛНИ УДЕО (%) ПРОЦЕНАТ (%) 
м % ж % УКУПНО % 

19 и мање 0 0,0 2 0,5 2 0,5 
20 до 29 4 1,0 6 1,5 10 2,5 
30 до 39 15 3,7 27 6,7 42 10,4 
40 до 49 21 5,2 46 11,4 67 16,7 
50 до 59 32 7,9 71 17,7 103 25,6 
60 до 69 31 7,7 88 22,0 119 29,6 
70 до 79 18 4,5 30 7,5 48 11,9 

80 и више 6 1,5 5 1,2 11 2,7 
УКУПНО 127 31,5 275 68,5 402 100,0 

   Извор: Резултати добијени анкетирањем, јануар- мај 2016. год. 
 
 
 На основу табеле 13 и графикона 14 уочава се да највећи удео анкетираних лица 
припада лицима између 50 и 59 година и 60 и 69 година (оба пола), што представља веома 
велику сличност између занатлија и становника према одређеним старосним групама на 
подручју Бачке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Графикон 14- Процентуални удео (%) испитаника према одређеним старосним групама 
на подручју Бачке 
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  Најбројнију популацију анкетираних чини старосна група од 60 до 69 година. 
Мушкарци у овом старосном добу на основу дате анкете чинили су 31 или 7,7%, а жене 
чак 88 или 22,0% од укупног броја испитаника, што је укупно чинило 119 испитаника, или 
чак 29,6% од укупног броја анкетираних.   
 Удео анкетираних мушкараца у старосном добу између 70 и 79 година, био је 18 или 
4,5%, а жена 30 или 7,5% од укупног броја испитаника. То је обухватало укупно 48 
испитаника у овом старосном добу или 11,9% од укупног броја испитаника. Број 
испитаника са 80 и више година, чинило је 6 мушкараца или 1,5% и 5 жена односно 1,2% 
анкетираних. То је укупно представљало 11 анкетираних у старосном добу преко 80 
година или 2,7% од укупног броја испитаника.   
 На основу изнетих података може се закључити да је највећи удео занатлија женске 
популације између 60 и 69 година старости, а мушке између 50 и 59 година. Старије 
занатлије негују традицију и обичаје занатске делатности, док су млади не заинтересовани 
за овакву врсту делатности. Нови капиталистички поредак у свету, који се рефлектује и 
код нас, заједно са насталом економском кризом, захтева од сваког човека, посебно младог 
и незапосленог, да према својим склоностима и способностима сам истражује путеве где 
ће се најбоље доказати у послу, а да је то све у складу и са општим економским потребама.   
 
 
 
 
    Структура становника и занатлија Бачке према брачности 
 
 
 
  Према резултатима Републичког завода за статистику (2012), висина процентуалног 
учешћа појединих категорија брачности, резултат су промена присутних у предходним 
деценијама. Оне су се одвијале у правцу смањења удела лица у браку и пораста учешћа 
лица која нису склапала брак, као и разведених и самоубица (обудовелих). Ове промене су 
резултат старења становништва, али и промена у брачном понашању, у смислу извесног 
опадања универзалности брака, повећања старости при ступању у брак, као и повећања 
нестабилности склопљених бракова. 
 На основу графикона 15, може се уочити да је број становника према одређеном 
брачном статусу следећи на територији Бачке. Број неожењених/неудатих лица на 
подручју Бачке износи 268.574 или 29,8%  од укупног броја становника.  
Ожењен/удата обухватају према попису Републичког завода за статистику (2012), 474.756 
лица или 52,6% од укупног броја, што је и највећи, како број тако и процентуални удео 
лица дате категорије брачног статуса. Категорија удовац/удовица на подручју Бачке, према 
попису из 2011. године обухватају 103.793 лица или 11,5%, разведен/ разведена са 53.485 
лица или 5,9% од укупног броја становника и непознато обухвата 1.747 или 0,2% од 
укупног броја становника. 
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 Графикон 15- Процентуални удео (%) становника, према брачном статусу на основу  
Пописа из 2011. године   

   
 У складу са истраживањима брачног статуса занатлија била је неопходна 
упоредивост брачносг статуса становника на подручју Бачке и испитаника на истом 
подручју. 
 Од укупног броја анкетираних лица на подручју Бачке (402), 251 лице води се као 
ожењен/удата са децом, што представља 62,4% од укупног броја испитаника. Најмањи 
број анкетираних представљају лица која су ожењен/удата без деце са 35 анкетираних или 
8,7% од укупног броја испитаника (графикон 16). 
 

Неожењен/неуд./
удовац/удовица 

са децом
18,2%Неожењен/неуд.

удовац/удови. без 
деце

10,7%

Ожењен/удата 
без деце

8,7%

Ожењен/удата са 
децом
62,4%

 Графикон 16- Процентуални удео (%) испитаника према брачном статусу 
на подручју Бачке 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

274

  Са 10,7% или 43 испитаника према брачном статусу су 
неожењен/неудата/удовац/удовица  без деце, док се неожењен/неудата/удовац/удовица са 
децом јавља 73 испитаника, или 18,2% од укупног броја анкетираних лица. На основу 
изнетих података може се закључити да су занатлије породични људи, традиционалисти. 
 На основу АНОВА теста уочене су статистички значајне разлике у породичном 
статусу, зависне промењиве, датог става „потпуно верујем у своје могућности да остварим 
оно што желим“. Утврђено је да постоји разлика у резултатима између појединх 
категорија испитаника према брачности. Категорија неожењен/неудата/удовац/удовица са 
децом  (М=4,80; СД=0,40) највише верује у своје могућности да оствари оно што жели, 
што је вероватно последица присуства деце и мотивације за напредовањем и 
остваривањем својих циљева. На другом месту се налази категорија ожењен/удата са 
децом (М=4,56; СД=0,78), који се такође у потпуности слажу и верују у своје могућности 
да остваре оно што желе, а нема великог одступања ни код категорије брачности 
неожењен/неудата/удовац/удовица без деце (М=4,47; СД=0,96), као и код категорије 
ожењен/удата без деце (М=4,23; СД=1,09); (p=0,0040 за све категорије брачности). На 
основу последње изнете констатације може се приметити, да „деца“, највероватније 
представљају мотивациону снагу за покретање и остваривање одређених циљева у 
обављању занатске делатности (прилог 3, табела 4).  
 Разлика у резултатима јавља се код става „вештине рачуноводства/књиговодства“, 
где обе категорије испитаника, неожењен/неудата/удовац/удовица са децом (М=2,49; 
СД=1,58), као и категорија испитаника ожењен/удата без деце (М=1,66; СД=1,11); 
(p=0,0085 за све категорије брачности), се не слажу да имају проблем у вештини 
рачуноводства/ књиговодства (прилог 3, табела 4). 
 Међутим код става за зависну промењиву „лакоћа приступа сировим материјалима и 
опреми производње“, приметна је статистички значајна разлика по појединим 
категоријама брачног статуса. Неожењен/неудата без деце (М=4,28; СД=0,83) и категорија 
ожењен/удата без деце (М=4,26; СД=1,01), се у потпуности слажу да на лакши начин 
долазе до сирових материјала и опреме за производњу, што је вероватно резултат мањих 
породичних обавеза и одсуства деце, за разлику од категорија 
неожењен/неудата/удовац/удовица са децом (М=3,81; СД=1,07), као и ожењен/удата са 
децом (М=3,74; СД=1,26) (p=0,0073 са све категорије брачности), који се у мањој мери 
слажу да са лакоћом долазе до сирових материјала и опреме за производњу, што је 
резултат мањка слободног времена због породичних обавеза и присуства деце (прилог 3, 
табела 4).  
 На основу Hock Pock Tukey теста који је у функцији АНОВЕ, примећује се управо 
унапред изнета разлика, како код вештине вршења рачуноводства/књиговодства, између 
категорија ожењен/удата без деце и категорије неожењен/неудата/удовац/удовица са 
децом (0,83), као и код ожењен/удата без деце и категорије 
неожењен/неудата/удовац/удовица без деце. Приметна је разлика и у лакоћи приступа 
сировим материјалима и опреми производњи, где се лепо уочава да категорија испитаника 
ожењен/удата са децом  се слаже да има тежи приступ сировим материјалима и опреми 
производње у односу на категорију испитаника ожењен/удата без деце, као и категорија 
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ожењен/удата са децом у односу на категорију испитаника неожењен/неудата без деце 
(прилог 4, табела 3). 
 Према најновијем Попису из 2011. године, у региону Бачке је удео лица ван бракова, 
удоваца и разведених лица изнад републичког просека, а лица у браку испод просека. 
Разлике су условљене различитом старосном структуром овог подручја, као и 
специфичностима социоекономских, културних, историјских карактеристика које утичу на 
брачно понашање. Тако је темпо промена у уделима особа у браку у последњих десет 
година сличан ономе у предходном међупописном периоду, а промене учешћа лица која 
нису склапала брак одвијале су се чак нешто слабијим интензитетом. Приметан пораст 
забележен је само у процентуалној заступљености разведених, где су промене дупло веће 
у односу на промене у предходном међупопису (Никитовић, 2015). 
 
 
 
 
 Етничка структура становника и занатлија Бачке 
 
 
 Етнички састав становништва је својеврстан показатељ шароликости подручја Бачке. 
Те разлике произилазе из етничко-историјских обележја становништва. Појава појма 
народности истоветан је са појавом и развојем свести о припадању одређеној већој, 
језичкој, културној и верској територијално јединственој популацијској маси (Фригановић, 
1978).  
 На основу табеле 14, може се уочити да се број националности из године у годину на 
територији Бачке смањује. Једино је према попису Републичког завода за статистику 
приметан пораст удела станoвника који су се према последњем попису (2011. год.) 
изјаснили као Срби (59,0%). Поред њих расте и удео Рома, Руса, Немаца, Бошњака и 
Муслимана. 
 
 

Табела 14- Промене етничке структуре становништва Бачке у процентима (%) према 
Пописима 1971, 1981, 1991, 2002 и 2011. године 

 
Попис Срби Мађари Немци Хрвати Словаци Русини Остали 
1971. 43,1 32,4 0,4 9,6 3,8 1,7 8,9 
1981. 42,9 28,4 0,2 7,0 3,5 1,6 16,4 
1991. 45,6 25,6 0,2 4,2 3,2 1,5 19,7 
2002. 55,5 22,0 0,2 3,9 2,8 1,3 15,8 
2011. 59,0 18,4 0,2 3,4 2,5 1,1 12,9 

 
Извор: Републички завод за статистику, 2012. год. 
 
 
 
 На основу графикона 17 уочава се, да се број становника мађарске националности 
драстично смањио од попис из 2002. године (22,0%) у односу на последњи попис 2011. 
године (18,4%), што је према подацима завода за статистику, разлог великог броја 
одсељаваља становника мађарске националности на подручје државе Мађарске 
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(Никитовић, 2015). Удео свих осталих анализираних етничких група бележи пад у 
бројности. 
 

 Графикон 17- Промене етничке структуре становништва Бачке у процентима (%) према 
Пописима 1971, 1981, 1991, 2002  и 2011. године 

 
 
 
 Ако се посматра графикон 18, на основу укупног броја анкетираних (402) на 
подручју Бачке, највећи број занатлија изјаснио се да су Срби, њих 187 испитаника или 
46,5%. 

 
  

Русини
4,2%

Немци
0,5%

Румуни
1,2%

Остали 
(Македонци, 
Црногорци)

1,8%

Југословени
4,2%

Словаци
7,2%

Мађари
18,0%

Буњеваци
4,2%

Шокци
3,2% Хрвати

9,0%
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 Графикон 18- Процентуални удео (%) испитаника по националности 
на подручју Бачке 
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 На другом месту по бројности, налазе се становници Мађарске етничке групе, са 72 
испитаника или 18,0% од укупног броја анкетираних. На трећем месту по заступљености 
анкетираних лица, нашли су се испитаници који су се изјаснили као Хрвати, 36 
испитаника или 9,0%. 
  Од укупног броја анкетираних лица, Словака има 29 испитаника или 7,2%. Лица која 
су се изјаснила као Буњевци, Русини и Југословени, на основу анкете, забележено је 17 
или 4,2% од укупног броја анкетираних. Југословени су углавном лица старија од 80 
година без обзира на пол. Као Румуни изјаснило се њих 5 или 1,2%, а Немаца, 2 
испитаника или 0,5% од укупног броја анкетираних. Остали обухватају 7 лица или 1,8% од 
укупног броја испитаника. На основу истраживања може се закључити да поједине групе 
старих заната интензивније негују мање етничке групе, што је у складу са једном од 
постављених хипотеза. 
  На основу резултата АНОВА теста, могу се уочити статистичке разлике код 
различитих националности за различите ставове. Југословени и Русини (М=4,89; СД=0,32) 
потпуно верују у своју вештину вршења заната и руковођења опремом, за разлику од 
испитаника који су се изјаснили као Словаци (М=4,03; СД=0,91); (p=0,0008 за све 
категорије) (прилог 3, табела 3). То је уједно и приметно код резултата Hock Pock Tukey 
теста, који само потврђује резултате АНОВА (Југословени - Словаци=0,86; Русини - 
Словаци=0,86) (прилог 4, табела 1). 
  Велика статистичка разлика јавља се код испитаника који су се изјаснили као 
Словаци (М=3,45; СД=1,66), који изражавају несигурност по питању вештина 
рачуноводства, за разлику од Румуна који се не слажу да поседују ове вештине (М=1,20; 
СД=0,45) ; (p=0,0004 за све категорије) (прилог 3, табела 3). То се утврђује резултатима 
Hock Pock Tukey теста, који открива оне категорије који одступају од већине (прилог 4, 
табела 1). 
  Разлика је приметна и код испитаника који су се изјаснили као Русини (М=4,58; 
СД=0,61) и који потпуно верују да је занатство прикладан начин да зараде додатно уз свој 
други посао, за разлику од испитаника који су се изјаснили као Буњевци (М=2,88; 
СД=1,47); (p=0,0038 за све категорије) и који нису сигурни да је занатство прикладан 
начин да зараде додатно уз свој други посао. 
  Уочава се разлика у резултатима код испитаника који су се изјаснили као Шокци 
(М=3,85; СД=1,14) и који се слажу да је занатство одличан начин да зараде највише што 
могу у поређењу са алтернативом, за разлику од испитаника који су се изјаснили као 
Румуни (М=1,00; СД=0,00); (p=0,0012 за све категорије) и који се у потпуности не слажу 
(прилог 3, табела 3). 
  Код Словака (М=3,28; СД=1,85) јавља се несигурност око подршке владиних 
агенција, за разлику од испитаника који су се изјаснили као Румуни и остали (М=1,00; 
СД=0,00); (p=0,001 за све категорије) и који се у потпуности не слажу да су икада примили 
подршку владиних агенција (прилог 3, табела 3). Hock Pock Tukey тест идвојио је Румуне, 
Словаке и остале (прилог 4, табела 1). 
  Код испитаника који су се изјаснили као Словаци (М=2,31; СД=1,04) примећује се не 
слагање око лакоће приступа финансијама када им је била потребна, за разлику од 
испитаника који су се изјаснили као Румуни и Остали (М=1,00; СД=0,00); (p=0,0021 за све 
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категорије) и који се у потпуности не слажу да су икада имали лакоћу приступа 
финансијама када је за то било потребно (прилог 3, табела 3).  
  Статистички значајна разлика појављује се и код испитаника који су се изјаснили као 
Русини (М=4,47; СД=0,84), а који се у потпуности слажу да су имали лакоћу приступа 
сировим материјалима и опреми производње, за разлику од испитаника који су се 
изјаснили као Остали (М=3,00; СД=1,90); (p=0,0059 за све категорије) (прилог 3, табела 3). 
Hock Pock Tukey тест утврђује ову разлику (прилог 4, табела 1). 
  Испитаници који су се изјаснили као Румуни (М=3,60; СД=0,89) слажу се међусобно, 
да су имали лакоћу приступа могућностима продаје, за разлику од испитаника који су се 
изјаснили као Хрвати (М=2,36; СД=1,27); (p=0,0004 за све категорија) који исказују 
несигурност лакоће приступа могућностима продаје (прилог 3, табела 3). 
  На основу извршене анкете на терену у периоду јануар- мај 2016. године дошло се до 
закључка да старе занате интензивније негују мање етничке групе. Словаци, Шокци, 
Русини, Мађари, и остали више се баве израдом народних ношњи, везом, труковањем и 
хеклањем, лицидерским, бомбонџијским, халваџијским занатом, док се испитаници који 
су се изјаснили као Хрвати, Срби или Буњевци претензију имају ка изради предмета од 
сламе и кукурузовине, каменорезачком, дунђерском, ковачком, ткачком, опанчарском, 
коларском или ужарском занату. 
 
 
 Образовна структура становника и занатија Бачке 
 
 
 На основу резултата Републичког завода за статистику, према попису из 2011. године 
на подручју Бачке забележено је 18.337 лица или 2,1% од укупног броја лица без школске 
спреме. Непотпуну основну школу има 86.445 лица или 19,6% од укупног броја лица са 
школском спремом (графикон 19). 
 

Без школске 
спреме

2,1%
Непознато

0,2% Непотпуна 
основна школа

9,6%

Основно 
образовање

21,0%

Високо и више
16,2%

Средње 
образовање

50,9%  Графикон 19- Процентуални удео (%) становника према школској спреми, према Попису 
из 2011. године на подручју Бачке 
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 На основу изнетих података може се констатовати да је највећи број становника на 
подручју Бачке са завршеном средњом стручном спремом, а најмање непознато и без 
школске спреме.  Високо образованих на подручју Бачке има 145.581 лице или 16,2%. 
 

Без званичног 
школовања

0,7%
Основна школа

19,4%

Средња школа
57,5%

Висока и виша
22,4%

 Графикон 20- Процентуални удео (%) испитаника према школској спреми  
на подручју Бачке 

 
 

 На основу графикона 20 и на основу обављене анкете у периоду јануар-мај 2016. 
године на подручју Бачке, од укупног броја анкетираних занатлија (402), 3 испитаника или 
0,7% од укупног броја испитаника је без званичног школовања. Са завршеном основном 
школом је 78 лица или 19,4% од укуног броја анкетираних. 
 Највећи број испитаника 231 лице или 57,5% од укупног броја акетираних има 
завршену средњу стручну спрему. Са високом и вишом стручном спремом изјаснило се 90 
анкетираних или 22,4% од укупног броја испитаника на подручју Бачке. Дакле, људи који 
се баве занатством у Бачкој су образованији од просечног Бачвана.  
 Једна од значајних компоненти социо-демографског концепта одрживости је и 
похађање курса везано за занатску делатност. Од укупног броја анкетираних занатлија 
(402) на подручју Бачке, 118 лица или 29,4% од укупног броја анкетираних изјаснило се да 
је похађало неки од видова курсева везано за занатску делатност. 
 На основу добијених резултата, анкетирањем на основу графикона 21, 284 
испитаника или 70,6% од укупног броја анкетираних, је изјавило да није похађало курсеве 
везано за своју занатску делатност. Из изнете констатације може се закључити да су 
испитаници или самоуки или су до вештина обављања заната дошли преношењем знања са 
колена на колено. 
 На основу резутата Т- теста не могу се уочити статистички значајне разлике које су 
безначајне, али стандардна девијација указује на велика неслагања унутар самих група. 
Испитаници који нису похађали занатски курс (Не=3,12; СД=1,559), као и испитаници који 
су га похађали (Да=3,11; СД=1,391); (t (402)=2,626; p=0,00896 обострано))  не могу са 
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сигурношћу да тврде да је занатство одличан начин да зараде највише што могу у 
поређењу са алтернативом (прилог 2, табела 2). 
 

Не
70,6%

Да
29,4%

 Графикон 21- Процентуални удео (%) испитаника према похађању курса  
на подручју Бачке 

  
 
 Статистички значајна разлика јавља се код испитаника који су похађали занатске 
курсеве везане за своју занатску делатност (Да=2,03; СД=1,545) и који се не слажу да су 
имали подршку владиних агенција у обављању своје занатске делатности, за разлику од 
испитаника који нису похађали занатски курс (Не=1,62; СД=1,318); (t (402)=2,896; 
p=0,00397 обострано) и који се са истим у потпуности не слажу (прилог 2, табела 2). 
  
 

 Графикон 22- Процентуални удео (%) испитаника у зависности од времена од када се 
баве занатском делатношћу, на подручју Бачке 
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 На основу графикона 22, може се уочити да од укупног броја испитаника (402) на 
подручју Бачке, више од 1/2 испитаника је научило да се бави својом занатском 
делатношћу као одрасло лице, чак њих 205 или 51,0% од укупног броја анкетираних. 
Према наводима стране литературе (Fabeil, 2013), већина (више од 1/2) испитаника у 
Сабаху такође је научила да се бави својом занатском делатношћу као одрасло лице. 
 На другом месту по бројности налазе се испитаници који се својом занатском 
делатношћу баве од детињства, 132 испитаника или 32,8% од укупног броја анкетираних, 
и најмањи број испитаника баве се занатством од тинејџерских година (65 лица или 
16,2%), што значи да регрутовање подмлатка не треба тражити међу неодлучним 
тинејџерима.  
 Анкетирањем је обухваћено и питање „колико дуго се бавите својом занатском 
делатношћу“? На ово питање највећи број испитаника одговорио је да се својом занатском 
делатношћу бави између 0 и 10 година, њих 103 испитаника или 25,6%, што је 1/4 од 
укупног броја анкетираних. На ово утичу и године испитаника, јер се млади нису дуго 
могли бавити занатском делатношћу. 
 На основу графикона 23 примећује се, да се на другом месту по бројности налазе 
занатлије које се својом занатском делатношћу баве од 10 до 20 година (76 испитаника или 
18,9% од укупног броја испитаника). Може се закључити да се број испитаника смањује са 
повећањем удела година рада у занатској делатности, али је уочљиво да се на трећем месту 
по заступљености година стажа у својој занатској делатности, налазе испитанци који се са 
преко 50 година баве занатством (67 испитаника или 16,7% од укупног броја 
анкетираних). 
 
 

10- 20 година
18,9%20- 30 година

14,4%

30- 40 година
13,2%

40- 50 година
11,2%

Преко 50 година
16,7%

0- 10 година
25,6%

 Графикон 23- Процентуални удео (%) испитаника у зависности од година стажа у својој 
занатској делатности на подручју Бачке 
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 Ставови занатлија о занатству као делатности на почетку 21. века  
 
 
 Током рада на формулисању анкетног упитника и проучавања литературе закључено 
је да су и особине које су битне за личност као носиоца предузетничке активности, 
односно покретача новог пословног подухвата врло важни фактори за одрживост 
занатства. Појединац који преузима пословни подухват, да би обезбедио производе или 
услуге за тржиште рада ради остваривања профита, мора да буде креативан, „приземни“ 
визионар, орјентисан на садашњост и будућност, да иницира и предузима активности, да 
брзо одлучује, узима у обзир окружење, преузима ризик и да буде изузетно радан. 
 Кључне карактеристике предузетника требало би да буду: самопостигнуће, 
самопоуздање, самосталност, прихватање ризика, креативност, иновативност, визија, 
лична иницијатива, профитна оријентација, способност да се интегришу ресурси, 
менаџерске вештине, слоност ка такмичењу и др. Често се за мотиве који покрећу једног 
предузетника наводе: иновативни нагон, потреба за достигнућем, немогућност да се трпи 
контрола и жеља да се испитају крајње границе предузетничке идеје, „да се освоји свет“. 
Ако се говори о личности предузетника важно је напоменути предузетничке намере, као 
фактор мотивације који утичу на понашање и који указују колико је неко спреман да 
уложи у остварењу датог циља. Перцепција изводљивости одређеног деловања у великој 
мери зависи од самопоуздања предузетника, док самопоуздање представља уверење да се 
може поступити компетентно и успешно у процесу оснивања подухвата и да се има утицај 
на догађаје који се тичу живота, док је перципирана пожељност степен до кога особа 
процењује да су предузетнички исходи пожељни или непожељни (Adizes, 2002). 
 Образовање игра кључну улогу као подршка предузетнику у решавању проблема са 
којима се суочава. Иако формално образовање  није неоходно за покретање пословања оно 
свакако представља добру основу. Многи предузетници наводе потребу за образовањем у 
области финансија, стратешког планирања, маркетинга, логистике и менаџмента. 
 Старосна доб предузетника показује да предузетници започињу бизнис у доби 
између 22-ге и 45-те године живота, а да време до 22-ге године проводе школујући се и 
/или стичући прва радна искуства.  
 Лична и професионална подршка предузетницима је неопходна у виду моралне 
подршке породице, родбине или пријатеља, који их подржавају у свим фазама животног 
циклуса њиховог подухвата- и када бележе успех и када су услови пословања оштри. С 
тим што су веома значајни и различити видови професионалне подршке који 
предузетницима стоје на располагању (информације, семинари, обуке, контакти), које 
могу да добију од предузетничких асоцијација, привредних комора, пословних центара, 
државних организација и сл.  
 Искуство предузетника такође утиче на одлуку о покретању новог предузетичког 
подухвата и игра значајну улогу у његовом расту и коначном успеху. Незадовољство 
послом, као што је недостатак изазова или шанси за напредовање, фрустрације и досада, 
често мотивише покретање подухвата. Када је подухват успостављен и крене његов развој, 
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менаџерске активности добијају на значају. Предходно искуство са покретањем новог 
предузећа је релитвно добар показатељ нових послова у будућности.  
 Када се говори о личности занатлија, битно је напоменути и полну структуру 
предузетника. Мушкарци и жене имају различите мотивције за започињање предузетничке 
каријере. Жене су више притиснуте породичним проблемима приликом доношења одлуке 
о започињању неког бизниса. Проблеми приликом проналажења капитала су слични, мада 
има одређених индиција да жене могу лакше доћи до потребног капитала и да више 
преферирају сервисни и трговински бизниц него мушкарци (Bygrave, Zacharakis, 2008). 
 У следећем делу рада биће приказане неке од особина личности предузетника  Бачке 
важних за обављање занатске делатаности, како у садашњости, тако и у будућности, као и 
одговор на захтеве предузетништва и савременог начина пословања. Ставови се 
изражавају у оценама од 1 до 5, где је оцена 1, да се испитаник уопште не слаже са датим 
ставом, 2- да се не слаже, 3- и слаже се и не слаже се, 4- слаже се и оцена 5 потпуно се 
слаже. 
 На основу графикона 24, може се уочити да је од укупног боја испитаника (402), на 
питање „да ли потпуно верујете у своје могућности да ће те остварити оно што желите“, 
највећи број испитаника 278 лица или 69,2% од укупног броја анкетираних изјавило да се  
у потпуности слаже са датом констатацијом. На снову изнетих чињеница, може се 
закључити да се 2/3 испитаника слаже у потпуности, а сваки пети се слаже. 
 

 

 Графикон 24- Процентуални удео (%) испитаника према мишљењу о постојању 
могућности  да остваре оно што желе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Најмањи број испитаника, њих троје или 0,7% од укупног броја испитаника 
одговорило је да се не слаже, да потпуно верује у своје могућности да оствари оно што 
жели, док је 89 испитаника или 22,1% од укупног броја испитаника изјаснило да се слаже, 
да потпуно верује у своје могућности да оствари оно што жели.  
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 Ако се узме у обзир дескриптивна статистика, може се закључити да се већи удео 
испитаника у потпуности слаже (4,6) са датом констатацијом. Стандардна девијација 
говори да се сви испитаници међусобно слажу са датом констатацијом (0,79).  
 За личност предузетника је битна и сарадња са другим људима, па је на питање „да 
ли више волите да радите ствари сама/сам него да се ослоните на судбину или друге 
људе“, највећи број испитаника 258 или 64,2% од укупног броја испитаника одговорило да 
се потпуно слаже да више воле да раде сами у својој занатској делатности него да се 
ослоне на судбину или друге људе. Апсолутна већина занатлија Бачке су самостални и 
самодовољни. 
 На основу графикона 25 може се уочити да је најмањи број испитаника, њих четворо 
или 1,0% од укупног броја испитаника одговорило да се не слаже, док је девет испитаника 
или 2,2% изјаснило да се уопште не слаже. Од укупног броја анкетираних занатлија, 109 
лица или 27,1% од укупног броја анкетираних се слаже да много више воле да раде ствари 
сами него да се ослоне на судбину или друге људе.  
 

 Графикон 25- Процентуални удео (%) испитаника према ставу по питању  
ослањања на друге  

 
 
 

 Дескриптивна статистика потврђује да је већи удео испитаника, који се у потпуности 
слажу (4,5), што потрвђује стандардна девијација која говори да се сви испитаници 
међусобно слажу (0,83). 
 Када се говори о особинама занатлије треба напоменути и склоност према 
проблемима, који се схватају као изазаов, као и склоност у мењању приступа у решавању 
проблема. Зато на питање „сматрам да ме неочекиване препреке заиста спречавају у 
остваривању онога што желим“, 202 испитаника или 50,3% од укупног броја анкетираних 
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лица је изјавило да се уопште не слаже, да их неочекиване препреке спречавају у 
долажењу до циља.   
 На основу графикона 26 примећује се да је 93 лица или 23,1% од укупног броја 
испитаника изјавило да се не слаже, 49 испитаника или 12,2% се слаже, а најмањи број 
испитаника, њих 27 лица или 6,7% од укупног броја анкетираних је изјавило да се потпуно 
слаже да их неочекиване препреке заиста спречавају у остваривању онога што желе. 
Изнете резултате потврђује и дескриптивна статистика (2,0) која показује да се већи удео 
испитаника у потпуности не слаже да их неочекиване препреке заиста спречавају у 
остваривању онога што желе.  
 Моћ аутосугестије је важна одлика креативног предузетника. Аутосугестија је важан 
поступак којим се нешто уверава, односно намеће сам себи неку мисао. Нико некога не 
може уверити у нешто, ако себе није у то уверио аутосугестијом. Човек постаје онакав 
какав мисли да јесте. 
 

 Графикон 26- Процентуални удео (%) испитаника према ставу о  
неочекиваним препрекама 

 
 
 Правило је да се може постати много креативнији, храбрији и успешнији, ако се само 
увери да то може. Зато је занатлија који планира, понекад склон сањарењу, управо тај који 
има прецизну визију одређеног пословања у будућности и спреман је и план и сан 
претворити у ствараност. 
 На основу графикона 27, на питање „да ли планирате нове и боље начине обављања 
ствари да побољшате учинак“, чак 296 испитаника или 73,6%, што је скоро 3/4 
испитаника, од укупног броја анкетираних је одговорило да се потпуно слаже да датом 
констатацијом.  
 У односу на укупан број испитаника (402), на основу анкете која је обављена у 
периоду од јануара до маја 2016. године, 89 испитаника или 22,2% од укупног броја 
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испитаника је одговорило да се слаже, док је најмањи број испитаника, њих двоје или 0,5% 
од укупног броја анкетираних изјавило да се не слаже да планира нове и боље начине 
обављања ствари да побољша учинак.  
 

 Графикон 27- Процентуални удео (%) испитаника о ставу према раду на  
побољшању учинка 

 
 
 Дескриптивном статистиком, потврђује се већи удео испитаника који се у 
потпуности слажу (4,6). Дакле стандардна девијација сведочи о великом степену слагања 
међу испитаницима (0,77).  
 Вештина се може дефинисати као знање демострирано кроз практичну активност. 
Претварање пословне прилике са добрим тржишним изгледима у реалност, захтева две 
категорије вештина: опште управљачке вештине неопходне да се у склад доведу (физички 
и финансијски) ресурси неопходни за покретање предузетничког подухвата и личне 
управљачке вештине без којих се не може замислити успешно вођење организације. У ове 
вештине спадају: стратегијске вештине, маркетинг вештине, финансијске, као и вештине 
управљања пројектима, временом и вршењем заната и руковођење занатском опремом 
(Пенезић, 2009). 
 Следеће изјаве (активности занатлија) су оцењене оценама од 1 до 5, где се оцена 1 
карактерише као слаба, 2- испод просека, 3- задовољавајуће, 4- изнад просека и оцена 5- 
одлично. 
 На основу графикона 28 примећује се да је на став око „вештине вршења заната и 
руковођења опремом“, од укупног броја испитаника, највећи број анкетираних 282 или 
70,1%, одговорило, да одлично стоји са вештином вршења заната и руковођења опремом у 
занатаској делатности. Свега један испитаник или 0,2% од укупног броја анкетираних, је 
одговорио да са вештином вршења заната и руковођења опремом стоји испод просека, док 
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је 51 испитаник или 12,7% од укупног броја анкетираних одговорило задовољавајуће на 
вештину вршења заната и руковођења опремом. 
 На основу дескриптивне статистике утврђује се да се већи удео испитаника потпуно 
слаже (4,5) са вештином вршења заната и руковођења опремом, док стандардна девијација 
сведочи о великом степену слагања међу испитаницима (0,87). 
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 Графикон 28- Процентуални удео (%) испитаника према поседовању вештина вршења 

заната и руковођења опремом 
 
  
 
 Специфичне личне управљачке вештине обухватају: лидерске вештине, вештине 
мотивисања, вештине делегирања задатака/компетенција другима у организацији, вештине 
комуницирања, преговарачке вештине, креативност као способност логичког размишљања 
и закључивања, способност критичког посматрања ствари стања и односа, аналитичку 
способност и др. Успешан предузетник мора не само да користи ове вештине, већ и да их 
учи да користи и да учи из искуства у њиховом коришћењу (Покрајац, Томић, 2008). 
 На питање „како стојите са организацијом и планирањем производње и продаје“, на 
основу графикона 29, може се уочити да је највећи број испитаника, њих 165 (релативна 
већина или 2/5) или 41,0% од укупног броја анкетираних, оценило своју способност или 
вештину оценом 4, или изнад просека.  
 Од укупног броја анкетираних (402), 98 испитаника или 24,4% (што је скоро 1/4) од 
укупног броја анкетираних одговорило је да одлично стоји, док је најмањи број 
анкетираних, 25 лица или 6,2% од укупног броја испитаника одговорило да стоји слабо са 
вештином организације и планирања производње и продаје. 
 Дескриптивна статистика потвруђује, да се већи удео испитаника слаже (3,6) са 
добром организацијом и планирањем производње и продаје, док стандардна девијација 
показује да испитаници нису међусобно сагласни употпуности (1,18).  
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 Једна од изузетно важних особина предузетника јесте и вештина у организовању. 
Предузетници имају добро дефинисан осећај за проналажење прилика. Гледају унапред и 
мање су оптерећени оним што су радили јуче, а више гледају шта ће радити сутра. Из тога 
произилази да предузетици знају како да повежу одговарајуће људе ради спровођења 
одређеног задатка. Ефективним комбиновањем људи и послова, постиже се 
трансформисање сопствених визија у стварност (Покрајац, Томић, 2014). 
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 На питање „како стојите са способношћу повезивања са другим људима ради 
стварања нових идеја, решавања проблема и развијања нових послова“, највећи број 
испитаника, 252 лица или 62,7% од укупног броја испитаника, одговорило је да одлично 
стоји са овом вештином. 
 На основу графикона 30, примећује се да се на другом месту по бројности налазе 
испитаници који су своју способност или вештину оценили оценом четири, 85 лица или 
21,1% (више од 1/5) од укупног броја испитаника. На исто питање најмањи број 
анкетираних лица 6 или 1,5% од укупног броја анкетираних одговорило је да слабо стоји 
са способношћу да се повеже са другим људима ради стварања нових идеја, решавања 
проблема и развијања нових послова. 
 Ако се посматра дескриптивна статистика, неопходно је напоменути да се 
испитаници, слажу (4,4) да добро стоје са способношћу повезивања са другим људима 
ради стварања нових идеја, решавања проблема и развијања нових послова. Степен 
њиховог међусобног слагања је такође велик (0,90). 
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 Графикон 30- Процентуални удео (%) испитаника према ставу о способности повезивања 

са другим људима ради стварања нових идеја, решавања проблема и развијања нових 
послова 

 
 
 
 Изузетно је важно да предузетник поседује финансијску способност, јер управљање 
новцем, као обртним капиталом, је услов којим се осигурава континуитет пословања, 
прати ток новца и способност оцењивања потребних инвестиција и пратећих ризика. 
 На основу графикона 31, од укупног броја испитаника на подручју Бачке, највећи 
број њих 156 (што је релативна већина) или 38,8% (више од 1/3) од укупног броја 
испитаника одговорило је да слабо стоји са вештином рачуноводства/књиговодства. На 
постављено питање везано за вештину рачуноводства, 76 испитаника или 18,9% од 
укупног броја анкетираних одговорило је да са вештином вршења рачуноводства стоји 
испод просека. Од укупног броја анкетираних лица, 61 испитаник или 15,2% одговорило је 
задовољавајуће, док је 59 испитаника или 14,7% од укупног броја анкетираних изјавило да 
одлично стоји са вештином рачуноводства/књиговодства.  
 Најмањи број испитаника, њих 50 или 12,4% од укупног броја анкетираних 
одговорило је да са вештином вршења рачуноводства/књиговодства стоји изнад просека. 
То су углавном удружења занатлија, која имају одговарајућег човека који обавља посао 
књиговође и који је образован и оспособљен за ову врсту делатности. 
 Дескриптивном статистиком се уочава да постоји слагање око вештине вршења 
рачуноводства/књиговодства. Већа група испитаника се не слаже (2,4), да добро стоји са 
вештином рачуноводства/књиговодства. Стандардна девијација открива (1,45) да међу 
њима постоји велики степен не слагања, који је условљен онима који са овом вештином 
немају проблема.  
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О ц е н е  Графикон 31- Процентуални удео (%) испитаника према ставу о вештинама 
рачуноводства/књиговодства 

 
 
 Када се говори о предузетницима, важно је напоменути да је погрешна процена да су 
вођени само жељом за стицањем новца. Напротив, жеља и страст за успехом у обављању 
занатске делатности је на првом месту, а новац је само један од начина мерења 
постигнућа. Следећа група питања такође се оцењују оценама од 1 до 5, где је оцена 1 да 
се испитаник уопште не слаже са датом изјавом, 2- не слаже се, 3- и слаже се и не слаже 
се, 4- слаже се и оцена 5- потпуно се слаже. 
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 Зато је на питање „заиста уживам у занату, то ми је страст“, највећи број испитаника 
322 (што је 4-оро од 5-оро анкетираних) или 80,1% од укупног броја анкетираних 
одговорило да се потпуно слаже са датом констатацијом. На основу графикона 32 
примећује се да је 57  испитаника или 14,3% од укупног броја анкетираних одговорило да 
се слаже, да ужива у својој занатској делатности, 9 испитаника или 2,2% је одговорило да 
се и слаже и не слаже, док се седам испитаника или 1,7% од укупног броја анкетираних на 
подручју Бачке се не слаже или уошште не слаже да ужива у свом занату и да им занатска 
делатност представља једну врсту страсти. Дескриптивна статистика показује да се 
највећи удео испитаника потпуно слаже (4,7), а велики степен међусобног слагања 
потврђује и стандардна девијација (0,76) из чега проистиче да је занатлијама, занатство 
заиста страст. 
  Као што је раније и напоменуто предузетницима је неопходна морална подршка 
породице, пријатеља и најближих, који их подржавају у њихово подухвату, без обзира да 
ли се бележи успон или пад предузетичког пословања. Иако се у неким литературама ова 
морална подршка повезује са самопоуздањем, где се предузетници описују више него 
самоуверени и где осећају врло малу потребу за подршком и помоћи од стране других 
(Bygrave, Zacharakis, 2008). 
 На питање „да ли си послушала/послушао савет или пример породице или 
пријатеља“, на основу графикона 33 може се уочити да је највећи број испитаника на 
постављено питање, чак њих 194 или 48,3% од укупног броја испитаника одговорило да се 
потпуно слаже да су послушали савет или пример породице или пријатеља у обављању 
своје занатске делатности.  
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 Од укупног броја испитаника, 131 лице (скоро 1/3) или 32,6% од укупног броја 
испитаника одговорило је да се слаже, 28 анкетираних или 6,9% да се и слаже и не слаже, 
17 испитаника или 4,2% да се не слаже, 32 анкетирана лица или 8,0% од укупног броја 
анкетираних се уоште не слаже да су послушали савет или пример породице или 
пријатеља. Дескриптивна статистика потвруђе да се већи број испитаника изјаснио да се 
слаже (4,1) да су послушали савет или пример породице или пријатеља у обављању своје 
занатске делатности, међутим стандардна девијација показује да међу њима није утврђена 
апсолутна сагласност (1,19).   
 Такође на питање које се односи на емотивну подршку пријатеља и породице, 
испитаници су одговорили на следећи начин. Највећи број испитаника њих 158 (скоро 2/5) 
или 38,5% од укупног броја испитаника се потпуно слаже да је имало емотивну подршку 
од пријатеља и породице у обаваљању своје занатске делатности. На основу графикона 34 
уочава се да је 34 испитаника или 8,5% од укупног броја испитаника одговорило да се и 
слаже и не слаже да је имало емотивну подршку од пријатеља и породице у обављању 
своје занатске делатности. Такође и доста велики број испитаника чак 71 лице или 17,7% 
од укупног броја испитаника, одговорило је да се уопште не слаже да су имали било какав 
вид емотивне подршке од пријатеља и породице у обављању своје занатске делатности.  
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 Дескриптивном статистиком се потврђује да се већи број испитаника генерално у 
потпуности слаже (4,5) да су имали емотивну подршку од пријатеља и породице у 
обављању своје занатске делатности, а доста је висок и степен међусобног слагања на 
основу вредности стандардне девијације (1,02). 
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 Неке од особина које такође красе предузетнике, јесу и склоност према проблемима, 
јер се они схватају као изазов: независно размишљање, ослањање на властите критеријуме 
и склоност у мењању приступа у решавању проблема, самомотивисаност и истрајност.  
 Зато на питање „то ми допушта да будем независна/независтан“, од укупног броја 
испитаника, чак 265 анкетираних или 2/3 од укупног броја испитаника одговорило да се 
потпуно слаже да им занатска делатност допушта да буду незвисни у свом занатском 
послу. 
 На основу графикона 35 уочава се да је 93 испитаника или 23,1% анкетрираних 
одговорило да се слаже да им занатска делатност допушта да буду независни. Најмањи 
број испитаника, њих шесторо или 1,5% од укупног броја анкетираних лица је одговорило 
да се уопште не слаже да им занатска делатност допушта да буду независни. 
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Графикон 35- Процентуални удео (%) испитаника према ставу о независности 

 
 
 
 Дескриптивна статистика је показала већи удео испитаника који се у потпуности 
слаже (4,5) да им занатска делатност допушта да буду независни. То потврђује и вредност 
стандардне девијације (0,94). У страној литератури (Nagy, 2013) се потврђује да занатска 
делатност, допушта испитаницима да у великој мери буду независни у обављању своје 
делатности. 
 Предузетници су физичка лица која обављају своју делатност производњом, 
прометом и пружањем услуга на тржишту. Зато су предузетничке иницијативе од изузетно 
велике важности за подршку старим занатима. Од велике важности је, да у овој области 
доминирају субјекти који запошљавају и по неколико лица са релативно малом 
економском моћи тзв. мали предузетници који под утицајем опште глобализације, 
економске кризе и све већег присуства великих трговачких ланаца, имају проблема у вези 
са наплатом потраживања, неликвидношћу, великом режијским трошковима, нелојалном 
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конкуренцијом и др. Зато се у последње време уз правилно подстицање самозапошљавања 
мења свест и стварају прилике за нове предузетнике, а посебно у области старих заната. 
  
 
 ЕКОНОМСКА КОМПОНЕНТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 
 
 
 Економска димензија одрживог развоја тражи нове одговоре на изазове глобалног 
такмичења у остваривању конкурентске предности кроз ефикасније коришћење и 
повећање продуктивности расположивих ресурса, водећи рачуна при томе да се отклоне 
или минимизирају негативни утицаји на животну средину. То захтева фундаменталне и 
дугорочне промене које би у оквиру концепта одрживог развоја требало посматрати као 
повољне прилике и обухвата: отварање нових радних места и запошљављање, плате као 
егзистенцијални основ, нове инвестиције, иновативност на свим нивоима и развој 
предузетништва под мотом „живети од земљиног дохотка, а не од њеног капитала“. 
Економска одрживост означава помак од гледања на животну средину и социјалну 
проблематику искључиво кроз обавезе стручних тимова и експерата, ка гледању на ова 
питања као обавезе целе компаније (Штрбац, Вуковић, 2012). 
 
 
 
 
 Социо-економска структура становника и занатлија Бачке 
  
 
  Економска структура становништва се може схватити у ужем и ширем смислу. У 
ужем смислу то је подела становништва према привредним делатностима и занимању, а у 
ширем смислу то је преглед и по сектору власништва, подела становништва на градско, 
мешовито и сеоско, домаћинства по извору прихода, величини поседа. Полазна одредница 
у анализи економског састава становништва је удео и састав активног становништва, тј. 
структура становништва према активности (Фригановић, 1978). Становништво је по 
активности груписано у три категорије: активно становништво, лица са личним приходима 
и издржавано становништво (економски зависне особе).  
 Као што се уочава активно становништво се дели на две групе:  

- Прву групу чине: све запослене особе са пуним или делимичним радним временом, 
све особе које активно обављају неко занимање, али нису у радном односу (пољопривреда, 
занатство), незапослене особе у одређеном раздобљу (тренутно незапослени и они који 
траже посао први пут). 

- Другу групу чине: особе које имају самостални извор прихода (рентијери, 
стипендисти итд.).   
 На основу пописа из 2011. године на подручју Бачке, живело је 1.056.014 становника. 
Највећи број становника по окрузима бележи Јужнобачки округ са 615.371 становником, 
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на другом месту налази се Западнобачки округ са 188.087 становника, и Севернобачки 
округ са 186.906 становника. 
 Део Севернобанатског округа који припада територији Бачке налази се западно од 
Тисе, обухвата општине Кањижа, Сента и Ада (65.650 становника). Највећи број насеља 
бележи Јужнобачки округ са 16 градских и 61 сеоско насеље, Севернобачки са 3 градска и 
42 сеоска насеља, Западнобачки округ са 5 градских и 32 сеоска насеља и део 
севернобанатског округа са 3 градска и 20 сеоских насеља (графикон 36). 
 

 Графикон 36- Укупан број градских и сеоских насеља по окрузима, према Попису  
из 2011. године на подрују Бачке 

 
 Сви испитаници представљају аутохтоно становништво, рођено на подручју Бачке, 
које је наставило да се бави породичним занатским делатностима, или су самостално 
почели да отварају занатске радње.  
 
 
 
 
 
 

      

Село
 40,5%

Град
 59,5%

 Графикон 37- Процентуални удео (%) испитаника, у градским и сеоским насељима на 
подручју Бачке 
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 На основу графикона 37, уочава се да на подручју, обухваћеном анкетирањем, од 
укупног броја испитаника (402), у градским насељима живи 239 испитаника или 59,5% од 
укупног броја анкетираних, а на селу 163 испитаника односно 40,5%.  На основу 
предходно изнетих резултата, може се закључити да занатлије живе у градовима за 
разлику од укупног становништва Бачке. 
 На основу Т- теста за зависну промењиву „да ли живите на селу“?, јавља се 
статистички значајна разлика у ставовима: „вештине организације планирања производње 
и продаје“: (Да=3,51; СД=1,184); (Не=3,84; СД=1,047); (t(402)=3,779; p=0,00018 
обострано). Занатлије које живе у граду слажу се да поседују вештине организације 
планирања производње, за разлику од оних који насељавају остала насеља (прилог 2, 
табела 8).  
  Код става „вештине рачуноводства/књиговодства“, јавља се статистички значајна 
разлика: (Да=2,22; СД=1,376); (Не=2,71; СД=1,510); (t(402)=4,266; p=0,00002 обострано)). 
Из изнетих резултата, закључује се, да испитаници који живе на селу се не слажу да 
поседују вештине рачуноводства, за разлику од испитаника који не живе на селу и који су 
неодлучни по истом питању (прилог 2, табела 8). 
 Статистички значајна разлика међу испитаницима примећује се и код става: 
„подршка владиних агенција“: (Да=1,60; СД=1,245); (Не=1,95; СД=1,582); (t(402)=2,908; 
p=0,00383 обострано)). Становници који живе на селу нису имали подршку владиних 
агенција у обављању своје занатске делатности, за разлику од испитаника који не живе на 
селу и у већој мери не слажу да су имали подршку владе у обављању своје занатске 
делатности (прилог 2, табела 8). Дакле, нико не каже да је имао помоћ, осим стандардне 
девијације, која указује да међу њиховим одговорима постоје разлике. 
 Бачка, а нарочито њен јужни део, врло је плодан и спада међу најплодније делове 
Европе. Становништво се у првом реду бави земљорадњом. Производе се све врсте жита, а 
нарочито су позната чувена бачка пшеница и кукуруз. У мањој мери култивишу се и 
остала жита. Знатна је производња кудеље, шећерне репе, купуса и лубеница. Веома је 
развијено вртларство, а значајно је и воћарство. Винограда има на подручју око Суботице 
и села Риђице. Шуме се могу наћи на подручју око Дунава. Бачка је готово потпуно без 
шума и руда. Сточарство је све до краја 19. века било главно занимање становништва. 
Свињогојство је веома важно, а знатно је заступљено гајење живине, риболов, свиларство 
и лов. Највише становништва Бачке, запослено је у примарном сектору, пољопривреди, а у 
много мањој мери становништво се бави занатством, трговином и индустријом. Од 
индустрије најзначајнија је млинска, а важна је и индустрија кудеље и уопште текстилна 
индустрија. Исто тако значајна је лончарска - грнчарска, цементна, цигларска, пиварска, 
кожна и др. Трговина је врло жива, нарочито пољопривредним производима, стоком и 
индустријксим производима.  
 На подручју Бачке према Попису из 2011. године, највећи број запосленог 
становништва био је у прерађивачкој индустрији са 45.559 лица или 20,5% од укупног 
броја запослених лица.   
 У сектору трговине на велико и мало, запослено је 32.597 лица или 14,7% од укупног 
броја становника Бачке што трговину смешта на друго место по заступљености у оквиру 
привредних делатности. У здравственим установама и установама везаних за социјалну 
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заштиту становништва, у Бачкој, према попису из 2011. године било је запослено 24.656 
лица односно 11,1% док је у области образовања 23.727 лица или 10,7% од укупног броја 
запослених на подручју Бачке (графикон 38). 
 

 Графикон 38- Процентуални удео (%) становника запослених у одређеним секторима 
привреде, по Попису из 2011. године  

 
 
 На основу резултата добијених анкетирањем на подручју Бачке, од укупног броја 
испитанка (402), на питање „да ли сте икада имали приход од других активности осим 
заната“, 270 испитаника или 69,2% (односно 2/3) од укупног броја испитаника одговорило 
је, да је имало приход од других активности осим заната (графикон 39).  
 

Не
32,8%

Да
69,2%

 Графикон 39- Процентуални удео (%) испитаника који су имали или не приход од других 
активности осим заната на подручју Бачке 
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 Од укупног броја испитаника, 132 анкетирана лица, одговорило је да није имало 
приходе од других врста активности осим заната, а то је у односу на укупан број 
испитаника 32,8% (графикон 39). На основу графикона 40 може се приметити да 111 лица 
или 27,6% (што је више од 1/4) од укупног броја испитаника тврди да им је занатство 
једини извор прихода. Поред занатства као извора прихода, 37 лица или 9,2% одговорило 
је да је запослено и у пољопривреди, риболову или продаје домаће производе на пијаци.  
 
 

Остало
3,5% Занатство је мој 

једини приход
27,6%

Самозапослење 
9,2%

Посао са платом 
са пола радног 

времена 
2,0%

Трајни посао са 
платом
57,7%

 
Графикон 40- Процентуални удео (%) испитаника према врсти делатности (посла) којим 

се баве, осим занатства на подручју Бачке 
 
 
 

 Трајни посао са платом има апсолутна већина или 232 лица, што је 57,7% од укупног 
броја испитаника, што значи да је извор прихода од занатства на другом месту по 
заступљености. Да се вероватно велики број лица занатством бави или из хобија, велике 
љубави и интересовања. Посао са платом са пола радног времена има 8 лица или 2,0%, док 
су на остало (као извор прихода), одговорила 14 лица или 3,5% од укупног броја 
испитаника на подручју Бачке. Ова чињеница даје наду занатству, јер се из ње може 
закључити да сви имају вољу да се њиме баве и да га на тај начин негују, те га 
упражњавају и поред других занимања. 
 Данас се на потрошњу становништва гледа из угла који не узима у обзир 
финансијску ситуацију, поготово када и не постоје одговарајуће занатлије које би 
извршиле преправке, крпљења, одржавања или израђивања одређеног занатског 
производа. Тренутна политичка и економска ситуација и мања потреба за занатском 
делатношћу и за занатским производима, условила је, да се становништво осим своје 
занатске делатности бави и другим привредним делатностима, како би побољшали своју 
финансијску ситуацију.  
 Од укупног броја анкетираних занатлија на подручју Бачке, 19 анкетираних или 4,7% 
од одговорило је да њихови родитељи имају приватан посао. Од укупног броја испитаника 
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(402), 383 лица или 95,3% изјавило је да њихови родитељи немају породични посао 
(графикон 41). 
 

Не
95,3%

Да
4,7%

 
Графикон 41- Процентуалини удео (%) испитаника у зависности од                 

приватног посла њихових родитеља на подручју Бачке 
 
 

 Породични бизнис, људи замишљају као бизнис који се преноси са генерације на 
генерацију, као што је случај су коларском и ковачком радионицом или радионицом за 
производњу свећа и бомбона. Породични бизнис је широко дефинисан као предузеће у 
чијем је власништву одређена породица значајно заступљена. Предузеће се сматра 
породичним када је изразито повезано са најмање двема генерацијама породице, а та 
повезаност има изузетна утицај на политику предузећа и породичне планове (Цвијић, 
2016). 
 Од 19 испитаника који су одговорили да им родитељи имају приватан посао, четири 
испитаника одговорило је да су им родитељи медичари, један испитаник да су му 
родитељи ситари, четири да су бомбонџије, три испитаника има родитеље воскаре, два 
испитаника шеширџије, сараче и каменоресце и један испитаник је рекао да су му 
родитељи казанџије. 
 У следећем делу рада биће представљени неки од најзначајних економских момената. 
На следећа питања, која су постављена испитаницима, могуће је било дати одговор оценом 
од 1 до 5, где је оцена 1 (уопште се не слажем са датом констатацијом), 2 (не слажем се), 3 
(и слажем се и не слажем се), 4 (слажем се) и 5 (потпуно се слажем).  
 За дати став „то је прикладан начин да зарадим додатно уз свој други посао“,  
најмањи број испитаника, 40 лица (10,0%) одговорило је да се не слаже са датом 
констатацијом. Највећи број испитаника, чак њих 164 или 40,8% (или 2/5, што је релативна 
већина) од укупног броја испитанка је одговорило да се потпуно слаже да је занатство 
прикладан начин да зараде додатно уз свој други посао.  
  На основу графикона 42, уочава се да је 60 испитаника или 14,9% од укупног броја 
анкетираних одговорило да се уопште не слаже, док је 91 испитаник или 22,6% или 1/5 од 
укупног броја анкетираних одговорило да се слаже да је занатство прикладан начин да 
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зараде додатно уз свој други посао. Од укупног броја анкетираних, 47 испитаника или 
11,7% се изјаснило да не зна или су неодлучни да је занатство прикладан начин да зараде 
додатно уз свој други посао.  
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О ц е н е  Графикон 42- Процентуални удео (%) испитаника према ставу о занатству као 
прикладном начину додатне зараде 

  
 
 
 На основу дескриптивне статистике испитаници се слажу (3,6) да је занатство 
прикладан начина да зараде додатно уз свој други посао, али стандардна девијација 
открива велики степен међусобног неслагања (1,46). То значи да постоје и они испитаници 
који не зарађују од занатства. 
 На основу анкете која је спроведена у периоду од јануара до маја 2016. године на 
подручју Бачке, на постављено питање „то је одличан начин да зарадим највише што могу 
у поређењу са алтернативом“, које је врло важно за економски моменат, 81 лице или 20,2% 
(што је 1/5) од укупног броја анкетираних одговорило је да се уопште не слаже са датом 
констатацијом.  
 На дати став, да је то одличан начин да зараде највише што могу у поређењу са 
алтернативом, 85 анкетираних или 21,1% се не слаже са датом констатацијом. Највећи 
број испитаника као и на предходно постављено питање, чак њих 109 или 27,1% од 
укупног броја анкетираних, одговорило је да се потпуно слаже да је занатство одличан 
начин да зараде највише што могу у поређењу са алтернативом. Неодлучност (и слажу се и 
не) са датим ставом показало је 40 анкетираних занатлија или 10,0%, док је 87 лица или 
21,6% одговорило да се слаже да је занатска делатност одличан начин да зараде највише 
што могу у поређењу са алтернативом (графикон 43).  
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О ц е н е  Графикон 43- Процентуални удео (%) испитаника према ставу о заради у  
поређењу са алтернативом 

 
 
 
 Дакле, ставови су различити, што је вероватно условљено врстом заната. На основу 
дескриптивне статистике, већи удео испитаника је одговорио да није сигуран или да је 
неодлучан (3,1) да је занатство одличан начин да зараде највише што могу у поређењу са 
алтернативом и да се међусобно не слажу у одговорима (1,51).  
 Да би одређена занатска делатност опстала, потребна је подршка државе, јак 
предузетнички дух родитеља, оптимистичка визија будућности и здрави породични 
односи што ће учинити, да потомство настави и негује дух породичног бизниса. Сваки 
занат има изазове који захтевају специфичну гранску подршку као и индивидуална 
решења која би држава или општина требало да препознају и пруже. Зато је битно 
препознати да је занатство један од првих уређених видова пословања, а у данашње време 
заузима јако важно место у економијама, као многих тако и Србије.  
 На атрактивност бављења занатством негативно је утицала појава занатске 
производње. Због неприлагођавања новим трендовима занати нису атрактивни што је 
додатано смањило инетерес младих за истим, јер не виде перспективу у бављењу старим 
занатима. Са тим у вези потребно је заинетересовати младе за занатство, како би се 
занатство преносило са генерације на генерацију. Неопходна је подршка државе и других 
заинтересованих страна, како би се спречило даље пропадање и гашење старих занатлија. 
Младе може заинтересовати само профит, а он може доћи само помоћу извоза. Исто тако, 
релативно слаба подршка (како финансијска тако и техничка), могла би омогућити 
смањење незапослености и сиромаштва у неразвијеним и руралним срединама. Пружање 
подршке, кроз пореске олакшице, гаранције за кредите, подршке за набавку опреме и 
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наступа су само неки видови који могу помоћи одрживости и очувању старих заната (више 
о теми подршке у наредним страницама рада).  
 На питање подршке испитаника, „да ли сте примили техничку подршку од пријатеља 
и породице“, 71 испитаник или 17,7% одговорило је да уопште није примило нити један 
вид техничке подршке од пријатеља и породице. То су углавном испитаници који су 
самостално почели да отварају своје занатске радње. Они нису имали наслеђени 
породични бизнис, али су и даље без обзира на негодовање породице око занатске 
делатности успели да се самостално изборе. На постављено питање „техничке подршке“, 
32 испитаника или 7,9% одговорило је да се не слаже, 34 испитаника или 8,5% су 
неодлучни, 107 анкетираних (26,6%) да се слаже и највећи број испитаника 158 или 39,3% 
од укупног броја анкетираних на подручју Бачке, потпуно се слаже да је имало техничку 
подршку од пријатеља и породице. Може се закључити да су неки од испитаника ипак 
имали велику подршку, а можда и наследили занатску делатност, па је приступ техничком 
материјалу (опрема и алат за производњу) био знатно олакшан за разлику од осталих 
испитаника (графикон 44). 
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О ц е н е  Графикон 44- Процентуални удео (%) испитаника према ставу  
о техничкој подршци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  На основу дескриптивне статистике, већи удео испитаника је одговорио да се слаже 

(3,6) да су имали пружену техничку подршку пријатеља и породице. Због оних занатлија 
који је нису имали подршку, вредност стандардне девијације је велика (1,50). 
 На питање да ли сте добили подршку „владиних агенција“, највећи број испитаника, 
299 или 74,4% одговорило је да се уошште не слаже да је имало било какву врсту помоћи. 
Ипак постоји број занатлија, њих 47 или 11,7% од укупног броја испитаника који се 
потпуно слажу да су примили подршку владиних агенција, било то у финансијском или 
саветодавном смислу (графикон 45). 
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 Графикон 45- Процентуални удео (%) испитаника према ставу  
о подршци владиних агенција 

 
 
 
 Дескриптивна статистика показује да се испитаници генерално слажу да не постоји 
подршка владиних агенција (1,7) и да између група испитаника ипак постоји не слагање 
(1,40) око саме подршке.  
 На основу Т- теста, за зависну промењиву, примање подршке, уочава се статистички 
значајна разлика у ставу „како стојите са вештинама рачуноводства/књиговодства“: 
(Да=3,00; СД=1,578); (Не=2,19; СД=1,331); (t(402)=4,462; p=0,00001 обострано)) (прилог 2, 
табела 6). На основу изнетих резултата, примећује се да постоји удео испитаника који не 
поседује неки одређени тип мишљења или је неодлучан да је примао подршку око 
вештине рачуноводства односно књиговодства, а то су најчешће удружења занатлија, код 
којих је занатска делатност развијена у ширем обиму, па је неопходна и подршка око 
економске делатности. Значајна статистичка разлика јавља се и код приступа финансијама, 
радницима и сировим материјалима при обављању занатске делатности. 
 На питање око „лакоће приступа финансијама када Вам је потребна“, 255 испитаника 
или 63,4% од укупног броја анкетираних одговорило је да се уопште не слаже, да је имало 
лакоћу приступа финансијама неопходним за обављање занатске делатности. Од укупног 
броја анкетираних на питање лакоће приступа финансијама када Вам је потребна, 58 
испитаника или 14,4% испитаника одговорило је да се не слаже да су имали лакоћу 
приступа финанасијама, док је 45 испитаника или 11,2% одговорило да немају став колико 
је лако доћи до средстава, јер можда нису ни пробали да до њих дођу. Од 402 испитаника 
на подручју Бачке, 32 лица или 8,0% од укупног броја анкетираних одговорило је да се 
слаже да је са лакоћом долазило до финансија када је потребно. 12 испитаника или 3,0% од 
укупног броја анкетираних дало је одговор да се потпуно слаже да је са лакоћом имало 
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приступ финансијама када је за обављање занатске делатности то било потребно 
(графикон 46). 
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О ц е н е  Графикон 46- Процентуални удео (%) испитаника према ставу  
о лакоћи приступа финансијама 

 
 
 Управо је на основу предходно изнетих резултата уочљиво, да је неопходна подршка 
владиних агенција, подршка банкарског система у пружању олакшица за добијање кредита 
за обављање занатских делатности. На основу урађене дескритивне статистике потврђује 
се да се испитаници генерално не слажу (1,7), иако постоји не слагање унутар групе 
испитаника који су ипак имали неку врсту финансијске помоћи када им је била потребна. 
 На питање „да ли сте икада примили другу спољну подршку у својој занатској 
производњи“ од укупног броја испитаника (402), 276 испитаника или 68,7% (што је 2/3) од 
укупног броја анкетрираних, одговорило је да није примило други вид спољне подршке у 
својој занатској делатности. 
 

Не
68,7%

Да
31,3%

 Графикон 47- Процентуални удео (%) испитаника који су примили другу спољну подршку у 
својој занатској производњи на подручју Бачке 
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 На основу графикона 47, може се уочити да 126 испитаника или 31,3% од укупног 
броја анкетираних занатлија на подручју Бачке је примило други вид спољне подршке у 
својој занатској производњи. 
 Од 126 испитаника који су примили неки од видова спољне подршке у својој 
занатској производњи, 71 испитаник или 56,4% примило је подршку владиних агенција 
(графикон 48). Дакле, више од половине заузимају владине агенције, што значи да су оне 
врло важан фактор и да ипак неко негде препознајето ненаплаћено благо. Важно је 
напоменути да је спољна подршка ипак пружена неким занатлијама. 
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 Графикон 48- Процентуални удео (%) испитаника који су примили неки од видова спољне 
подршке у својој занатској производњи на подручју Бачке 

 
 
 
 
 
 Подршку не-владине организације примило је 9 испитаника или 7,1% од укупног 
броја анкетираних. Помоћ и подршку породице примило је 25 лица или 19,8% испитаника, 
док је помоћ пријатеља имало 11 анкетираних особа или 8,7% од укупног броја 
анкетираних. На основу графикона 52 може се приметити да је неки други вид подршке 
примило 10 испитаника или 8,0% од укупног броја испитаника. 
 Ако се посматра одређени вид подршке коју су добили појединци или удружења за 
своју занатску делатност, могу се издвојити различите врсте помоћи које се састоје из 
финансијске или директне помоћи за обаваљање занатске делатности. 
 Посматрајући графикон 49, може се уочити да је највећи број испитаника 35 или 
36,8% који су примили подршку, добио финансијску помоћ за куповину опреме и алата за 
обављање занатске делатности. Финансијску помоћ у производњи/маркетингу (паковање, 
изложбе, малопродаја), добило је 31 лице или 32,6% (што је скоро 1/3) од укупног броја 
испитаника који су примили подршку. Такође финанскијску подршку у набавци сирових 
материјала добило је 20 испитаника или 21,0% од укупног броја анкетираних.  
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Графикон 49- Процентуални удео (%) испитаника који су примили одређену финансијску 
помоћ у обављању занатске делатности на подручју Бачке 

 
 
 
 Ако се посматра графикон 50, приметна је разлика у броју испитаника који су 
примили одређену врсту директне помоћи. Највећу директну помоћ добили су испитаници 
за место производње (радионице), 35 лица или 36,1% од укупног броја испитаника. 
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 Графикон 50- Процентуални удео (%) испитаника који су примили директну помоћ у 
обављању занатске делатности на подручју Бачке 

 
 

 Директну помоћ у опреми и алатима за производњу добило је 24 испитаника или 
24,8%, (што је скоро 1/4) док је за производњу/маркетинг (паковање, изложбе, 
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малопродаја) добило 19 испитаника или 19,6% од укупног броја испитаника. Нешто мање, 
11 испитаника или 11,3% , помоћ су добили у сировим материјалима, док је 8 испитаника 
или 8,2% од укупног броја испитаника који су добили директну помоћ, примило у облику 
техничких вештина (одлазак на семинаре или обуку за обављање занатске делатности) 
(графикон 50).  
 На питање „да ли се сами бавите занатством“, од укупног броја анкетираних (402), 
290 испитаника или 72,1% од укупног броја анкетираних одговорило је са да.  
 Од укупног броја испитаника на подручју Бачке, 112 испитаника или њих 27,9% 
одгодворило је да се занатством не баве сами него да имају неки од видова помоћи 
(рођаци, пријатељи, комшије и др) (графикон 51). 
 
 

Не
27,9%

Да
72,1%

 
Графикон 51- Процентуални удео (%) испитаника по питању самосталног 

обављања занатске делатности 
 
 
 
 

 На основу Т- теста уочене су значајне статистичке разлике између испитаника. 
Испитаници који се сами баве занатством, углавном се не слажу око вештине вршења 
рачуноводства/књиговодства (Да=2,35; СД=1,463) што је вероватно последица 
самосталног обављања занатске делатности, за разлику од испитаника, који имају неку 
врсту помоћи у обављању своје занатске делатности и који не изражавају посебно 
мишљење око вештине рачуноводства (Не=2,61; СД=1,405); (t(402)=3,234; p=0,00131 
обострано)) (прилог 2, табела 9). 
 На основу табеле 15 може се уочити да је занатска производња најчешће породични 
посао који се преноси са генерације на генерацију, и да највећи број чланова породице 
управо је запослено на пуно радно време у својој занатској делатности, чак 38 испитаника 
или 45,8% од укукпног броја анкетираних занатлија, што је у овом случају 83 лица. Рођаци 
су запослени у занатској делатности на пуно радно време код по 33 испитаника или 39,8%, 
а пријатељи код 8 лица или 9,6%. Комшије и локални радници раде код по 2 испитаника 
или 2,4% од укупног броја испитаника који су запослени на пуно радно време. Најлошија 
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сарадња са испитаницима била је код питања везаним за праћење расхода. То се тумачи 
страхом од инспекције.  
 

Табела 15- Број, процентуални удео (%) и укупан број испитаника који примају 
помоћ, на пуно радно време или не, као и плаћање или не, одређене категорије помоћи на 

подручју Бачке 
 

 ПУНО РАДНО ВРЕМЕ ПЛАЋЕНИ 
ПОМОЋ Не Да Проценат 

(%) 
Не Да Проценат 

(%) 
Рођаци / 33 39,8 / 5 20,0 

Пријатељи / 8 9,6 / 4 16,0 
Комшије / 2 2,4 / / / 

Локални радници / 2 2,4 / 15 60,0 
Породични посао / 38 45,8 / 1 4,0 

УКУПНО / 83 100,0 / 25 100,0 
 
Извор: Резултати добијени анкетирањем,  јануар - мај 2016. год. 
 
 
 На основу табеле 15, примећује се да највећи број плаћених при обављању занатске 
делатности, се налази код локалних радника са 15 лица или 60,0% од укупног броја 
плаћених, затим рођаци са 5 лица или 20,0%, пријатељи са 4 лица или 16,0%, а најмање 
плаћених (вероватно легалних), имају особе које обављају породични посао са 1 лицем 
или 4,0% од укупног броја плаћених.  
 Када се говори о подршци и помоћи, свакако треба имати у виду и питање које се 
односи на „лакоћу приступа радницима“. 
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 На основу обављене анкете у периоду од јануара до маја 2016. године на подручју 
Бачке, 282 испитаника или 70,1% од укупног броја анкетираних, уопште се на слаже да је 
имало лакоћу приступа радницима. На постављено питање 29 испитаника (7,2%) је 
одговорило да се не слаже, 33 испитаника или 8,2% није имало искуства, 32 лица или 8,0% 
се слаже и најмањи број испитаника, свега њих 26 или 6,5% од укупног броја анкетираних 
се потпуно слаже да је имало лакоћу приступа радницима за обављање занатске 
делатности (графикон 52). Дескриптивном статистиком је утврђено да се испитаници 
генерално слажу да постоји проблем око проналаска радника за занатску делатност иако 
постоји не слагање унутар саме групе (1,7), што доказује да је ипак постојао онај мали 
удео испитаника који су са лакоћом долазили до радника, потребним у занатској 
делатности. 
 На основу извршене анкете на терену, у разговору са самим испитаницима дошли 
смо до закључка да су највећи проблем око проналаска радника за своју занатску 
делатност имале занатлије које се баве каменорезачким, чамџијским, качарским, 
коларским и кломпарским занатом. Према изјавама испитаника, свако од њих је одговорио 
да су то физички захтевнији занати и да мали број људи жели да се бави, а и да помогне 
око ове врсте занатске делатности. За разлику од ове групе испитаника, постоји и једна 
мала неколицина која је ипак имала помоћ у обављању своје занатске делатности и то је 
углавном женска популација, која се бави израдом предмета од сламе, кукурузовине, трске 
и рогоза (рурално становништво које се међусобно испомаже).  
 Свакако једно од најважних економских питања је и питање „лакоће приступа 
могућностима продаје“. 
 Од укупног броја анкетираних лица (402), 50 испитаника или 12,4% се уопште не 
слаже са датом констатацијом, 98 испитаника (24,4%) се не слаже, 78 лица или 19,4% од 
укупног броја анкетираних на подручју Бачке, не може са сигурношћу да тврди, а и да 
пориче приступ могућностима продаје (графикон 53). 
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 На основу графикона 53 примећује се да се највећи број испитаника, 129 или 32,1% 
слаже да има проблем око лакоће приступа могућностима продаје, док је 47 испитаника 
или 11,7% од укупног броја анкетираних одговорило да се потпуно слаже око проблема 
лакоће приступа могућностима продаје, односно да има проблем око приступа могућности 
продаје. На основу дескриптивне статистике, потврђује се већи удео испитаника који нема 
мишљење или је неодлучан (3,0) око лакоће приступа могућностима продаје, док се мањи 
удео испитаника, у потпуности не слаже (1,22) да има лакоћу приступу продаје својих 
занатских производа. 
 Свакако једно од најзначајнијих питања за занатлије је и „флексибилност времена за 
занатску производњу“. Предност занатске делатности јесте, да љубав према обављању 
занатске делатности помаже да се забораве проблеми, и да се човек посвети свом 
омиљеном послу или разоноди. Занатлије нуде јединствену прилику да човек сачува своју 
снагу, да ужива у плодовима свога рада, да повећа слободно време, а тиме и олакша 
свакодневни живот. Велики број занатских делатности не зависе стриктно од времена у 
којем ће се обављати, као што су хеклање, штрикање, вез, израда народних ношњи, 
осликавање стакла, израда уникатног накита, коларски, дрндарски, дуборезачки, 
метларски, бомбонџијски, лицидерски или неки други занат. То значи да је флексибилност 
времена за обављање занатске делатности од изузетне важности. У разговору са 
занатлијама, велики број испитаника женског пола често је наводио да највећу 
инспирацију за своју занатску делатност управо проналази у касним вечерњим сатима. 
Може да се припрема храна, да се спрема, иде у набавку, прекине занатска делатност, а 
при завршетку кућних послова поново настави са својим занатским радиностима.  
 На основу графикона 54 примећује се да је најмањи број анкетираних, њих 13 или 
3,2% од укупног броја анкетираних одговорило да се уопште не слаже са датом изјавом 
везаном за флексибилност времена за занатску производњу.  
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 Укупно 16 испитаника или 4,0% одговорило је да се не слаже, 34 лица или 8,5% нема 
мишљење тј. свеједно им је, а 101 испитаник или (25,1%) сложио се да је флексиблност 
времена за занатску производњу од изузетно велике важности. Највећи број испитаника, 
238 или 59,2% (што је више од 1/2) од укупног броја анкетираних, потпуно се слаже да је 
занатство везано за флексибилност времена, што је позитивна компонента занатске 
делатности.  
 Када се говори о дескриптивној статистици, може се увидети да је већи број 
испитаника одговорио да се слаже (4,3) да је флексибилност времена од изузетно велике 
важности за обављање занатске делатности. Ово говори да се занатлије међусобно слажу 
тј. да је изузетно мало оних који не мисле тако (1,03). 
 Када се говори о занатској делатности, за економски моменат везан је и произвођач 
занатских производа који своју занатску делатност обаваља као произвођач са пуним или 
полу радним временом. У наредном делу раду, биће обрађена управо ова тематика. 
 На основу табеле 16, од укупног броја испитаника (402) на подручју Бачке, тренутно 
је на пуно радно време у занатској делатности запослено 118 испитаника или 29,3% (што 
је више од 1/4) од укупног броја анкетираних. На полу радно врме је запослено чак 284 
лица или 70,7% од укупног броја анкетираних. На одговор да ли сте пре обављања 
занатске делатности били запослени на пуно или полу радно време, 167 испитаника или 
41,5% је одговорило да је било запослено на пуно радно време, а 235 анкетираних или 
58,5% од укупног броја испитаника било је запослено на полу радно време, што значи да 
им је занатство било додатно занимање.  
 
 

Табела 16- Број и процентуални удео (%) испитаника који су се у одређеном временском 
периоду (тренутно, или пре тога) бавили занатском делатношћу на пуно или полу радно 

време на подручју Бачке 
 
  

Тренутно 
Пре тога, да ли сте били 

запослени на пуно или полу 
радно време 

Број 
испитаника 

Проценат  
(%) 

Колико  
дуго 

(мес./год.) 
Број 

испитаника 
Проценат 

(%) 
Колико 

дуго 
(мес./год.) 

Пуно радно 
време 

 
118 

 
29,3 

 
5-40 год. 

 
167 

 
41,5 

 
2-40 год. 

Полу радно 
време 

 
284 

 
70,7 

 
1-60 год. 

 
235 

 
58,5 

 
1-60 год. 

 
Извор: Резултати добијени анкетирањем,  јануар - мај 2016. год. 
 
 
  Испитаници су на постављено питање колико дуго су били запослени на пуно 
радно време, одговорили да је то просек између 5 и 40 година, за разлику од испитаника 
који су радили на полу радно време у опсегу од 1 до 60 година. На постављено питање на 
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који временски период су били запослени пре обављања занатске делатности, на пуно 
радно време просек је био између 2 и 40 година, док је за испитаника на полу радо време 
просек био између 1 и 60 година.  
 Ако се говори о месту, где се обавља занатска делатност, треба напоменути да је чак 
269 испитаника или 66,9% (што је 2/3) од укупног броја анкетираних лица одговорило да 
своју занатску делатност обавља код своје куће. У радионици, која је посебно 
оспособљена за одређену врсту занатске делатности одговорило је 103 испитаника или 
25,6% од укупног броја анкетрираних лица (графикон 55). Од 402 испитаника на подручју 
Бачке, 8 испитаника, односно 1,9% од укупног броја анкетираних, одговорило је да своју 
занатску делатност обавља у суседној кући док се занатском делатношћу у владиној 
организацији/радионици бави се свега 2 испитаника односно 0,5% од укупног броја 
испитаника. 
 На основу графикона 55 примећује се да је од укупног броја испитаника, 20 лица или 
5,1% од укупног броја анкетираних одговорило „нешто друго“ као место обављања своје 
занатске делатности. За обављање тренутно постојећих занатских делатности не треба 
пуно простора, а проблем је издатка (налажења) средстава за обављање занатске 
делатности у закупљеном простору.  
 

Код своје куће
66,9%

У радионици
25,6%

У суседној 
кући
1,9%

У владиној 
оргаанизацији0,5% Нешто друго

5,1%

 Графикон 55- Процентуални удео (%) испитаника у зависности од места где обављају 
занатску делатност, на подручју Бачке 

 
 
 У односу на предходно постављено питање, „где се тренутно бавите својим 
занатом“, поставља се и разлог за наведену локацију. Зашто се баш испитаници баве 
занатском делатношћу на одговарајућем месту? На основу графикона 56 може се 
приметити да је главни разлог бављења занатском делатношћу код своје куће, породичне 
обавезе. Највећи број испитаника, њих 109 или 27,1% од укупног броја, одговорило је да 
се занатском делатношћу бави код своје куће управо из разлога породичних обавеза (деца, 
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кување, спремање, башта и др.). Ово потврђују и наводи стране литературе (Fabeil, 2013) 
где се у Сабаху, знатлије такође највише баве занатском делатношћу код своје куће из 
потпуно истих разлога као и занатлије у Бачкој. Од укупног броја испитаника њих 102 или 
25,4% одговорило је да је разлог одређено место обављања занатске делатности простор, 
који је прилагодљив флексибилном времену.  
 Да је то наслеђени породични бизнис одговорило је 38 испитаника или 9,5% од 
укупног броја испитаника, а да укључује мали капитал 22 или 5,5% испитаника. Најмањи 
број испитаника, њих 2 или 0,5% одговорило је да простор у коме се баве занатском 
делатношћу, влада субвенционише. Укупно 53 испитаника, односно 13,2% је навело да је 
простор удобан за производњу. Тачно 67 испитаника или 16,7% одговорило је да је 
простор прилагођен за заједнички рад и нешто друго навело је 9 испитаника или 2,1%.
 Анкетирањем на терену, као и на основу изнетих подата, може се закључити да рад у 
кући на нашим просторима није нови вид делатности. Још 70-тих година било је жена које 
су за Народну радиност код куће склапале луткице у народним ношњама, фарбале 
шаблоне за везење гоблена, у импровизованим радионицама код своје куће или пак 
правиле колаче и лицидерска срца.  
 
 

 Графикон 56- Процентуални удео (%) испитаника који су навели главни разлог за место 
обављања своје занатске делатности на подручју Бачке 

   
 
 
 За економску одрживост је свакако неопходно напоменути и отварање- регистровање 
занатске радње, која је поједностављена већ 2015. године. Оснивач занатске радње може 
бити домаће или страно физичко лице. Један оснивач може регистровати само једну 
радњу, док се делатност радње може одвијати на више локација. Приликом оснивања 
радње мора се одредити претежна делатност којом ће се радња бавити. Претежна 
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делатност одређује се према Закону о класификацији делатности и о регистру јединица 
разврставања. Зато се следећи део рада бави тематиком регистровања занатске делатности.  
 У односу на укупан број анкетираних лица у периоду од јануара до маја 2016. 
године, 236 лица је изјавило да нема регистровану занатску радњу, док је 166 лица или 
41,3% од укупног броја анкетираних одговорило да имају регистровану занатску радњу 
(графикон 57). 
 

Не
58,7%

Да
41,3%

 Графикон 57- Процентуални удео (%) испитаника који су регистровали своју радњу у 
регистру послова на подручју Бачке 

 
 
 Током анализе примене Закона о озакоњењу занатске радње, може се уочити да 
постоје проблеми који погађају мале привреднике приликом регистрације њихове занатске 
делатности. Занатлије које желе да озаконе своје мале радње плаћали би таксу исто као и 
богати бизнисмени који су желели екстра зараду на градњи својих локала или других 
објеката занатске делатности без дозволе. Један обућар из Суботице, је морао да плати 
таксу од 250.000 динара за озакоњење три квадрата своје радње, на крају ипак одустао од 
отварања. Вероватно је и то један од разлога, зашто се у обављеној анкети појављује тако 
мали број регистрованих занатских делатности.  
 На основу Т- теста, за зависну промењиву „да ли Вам је посао регистрован у регисту 
послова“, постоје статистички значајне разлике у ставу „вештине организације и 
планирања производње и продаје“: (Да=3,76; СД=1,108); (Не=3,56; СД=1,157); 
(t(402)=3,226; p=0,00135 обострано)). Појединци су приликом анкетирања потврдили да 
имају позитиван став према организацији производње, али доста велики проблем јавља се 
приликом организације продаје занатских производа. На основу изнетих резултата, уочава 
се да је удео испитаника који су регистровали своје занатске делатности сагласан да боље 
стоје са вештином организације и планирања производње и продаје, за разлику од 
испитаника који немају регистровану занатску делатност и који се у мањој мери слажу са 
датом констатацијом. 
 Код става „занатство је одличан начин да зарадим највише што могу у поређењу са 
алтернативом“, јавља се значајна статистичка разлика међу испитаницима: (Да=3,44; 
СД=1,418); (Не=2,89; СД=1,533); (t(402)=3,468; p=0,00058 обострано)). На основу изнетих 
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резултата, закључује се да обе групе занатлија- испитаника и они који су регистровали и 
они који нису регистровали своју занатску делатност, немају мишљење или су неодлучни 
око става да је занатство одличан начин да зараде највише што могу у поређењу са 
алтеративом. 
  Такође статистички значајна разлика јавља се и код става „послушала/послушао сам 
савет или пример породице и пријатеља“: (Да=4,30; СД=0,983); (Не=3,92; СД=1,297); 
(t(402)=3,163; p=0,00167 обострано)). Испитаници који су регистровали своју занатску 
делатност се слажу да су послушали савет или пример породице или пријатеља у 
обављању свог занатства, за разлику од испитаника који нису регистровали своју занатску 
радњу и мање се слажу (прилог 2, табела 7). 
 Статистички значајна разлика, присутна је и у ставу „лакоће приступа радницима“: 
(Да=1,92; СД=1,422); (Не=1,53; СД=1,055); (t(402)=3,079; p=0,00221 обострано)). 
Резултати су помало уједначени код датог става, што значи да испитаници који су 
регистровали и који нису регистровали своју занатску делатност релативно тешко долазе 
до радне снаге која им је потребна у обављању занатског посла. 
 Разлика се јавља и у ставу  као „лакоће приступа могућностима продаје“: (Да=3,39; 
СД=1,183); (Не=2,79; СД=1,201); (t(402)=5,372; p=0,00000013 обострано)), што показује да 
број испитаника који су регистровали своју занатску делатност, немају јединствено 
мишљење о лакоћи приступа могућностима продаје. Постоји и онај удео испитаника који 
се не слаже да има добар приступ могућностима продаје, а то су управо испитаници који 
нису регистровали своју занатску делатност (прилог 2, табела 7). 
 На основу изнетих резултата може се закључити да су испитаници који су 
регистровали своје занатске радње имали већу подршку и лакоћу при обављању своје 
занатске делатности, за разлику од испитаника који нису регистровали своју занатску 
делатност. 
 Разлог оваквог резултата може бити тумачен на следећи начин. Предузетник 
представља најједноставнију и најјефтинију правну форму, јер за оснивање самосталне 
занатске делатности не постоје посебни услови. Приватни предузетник је врста фирме која 
има само једног власника, и који је према томе једино одговорно лице и једини је 
промотер у својој делатности. Предузетник нема обавезу да уложи одређену суму 
почетног капитала. Будући да је он „једини одговоран“ за све предузетничке процесе, 
јасно је да сав пословни ризик пада на њега. То значи да је целокупна лична имовина 
предузетника предмет пословног ризика. У случају инсолвентности дуговања 
преузетничке фирме, појединац одговара према трећим лицима својом имовином, 
укључујући и личну.   
 На питање „како Вам посао функционише у смислу власништа“, од укупног броја 
испитаника (402), 372 испитаника или 92,5% одговорило је да је једини власник своје 
занатске радње. У партнерским односима на основу графикона 58 налази се 30 лица или 
7,5% од укупног броја анкетираних.  
 Лица која су у партнерским односима, често се још и назива друштво лица, јер у 
њему провладава субјективни елемент у односу на имовинске елементе. То значи да овај 
вид друштва никада не стиче правни субјективитет, већ увек постоји одређени степен 
раздвајања између имовине друштва и имовине самих партнера. Односно, у друштву лица, 
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чланови друштва одговарају увек неограничено и солидарно у предузетничкој фирми. 
Чланови друштва одговарају за дуговања свом својом личном имовином, а не 
пропорционалном улогу, иако је овај вид одговорности завистан. То значи да повериоци 
друштва могу да захтевају имовину чланова друштва само након што је утврђено да је 
имовина партнера недовољна за исплату дуговања која је направила сама „компанија“. 
Капитал се такође дели у партнерским односима (Подаци представништва Привредне 
коморе Србије у Италији, 2014). То значи да је исплативије да занатлије саме региструју 
своје занатске делатности, а не у сарадњи са партнерима (графикон 58). 
  

Партерство
7,5%

Једини 
власник
92,5%

 Графикон 58- Процентуални удео (%) испитаника у односу на власништво своје занатске 
делатности, на подручју Бачке 

 
 Један од битних фактора економске одрживости јесте и инвестиција у занатску 
делатност. Да би занатство функционисало, опстало и унапређивало се неопходна је 
стална инвестиција у погледу нове опреме, материјала, управљања и др. На питање „да ли 
сте инвестирали у Ваш заната у последњих 5 година“, од укупног броја анкетираних лица 
(402) на подручју Бачке, 313 лица или 77,9% одговорило је да је инвестирало у свој занат.  

 
 
 
  

Не
22,1%

Да
77,9%

 Графикон 59- Процентуални удео (%) испитаника који су инвестирали у своју занатску 
делатност на подручју Бачке 
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 На питање о инвестицији у занатску делатност, 89 испитаника односно 22,1% од 
укупног броја испитаника на подручју Бачке, одговорило је да није инвестирало у свој 
занат у последњих 5 година (графикон 59). 
 На основу Т- теста јављају се значајне статистичке разлике између испитаника: 
(Да=2,04; СД=1,297); (Не=1,79; СД=1,147) ; (t(402)=3,119; p=0,00194 обострано)). 
Испитаници који нису инвестирали у занат којим се баве сматрају да их неочекиване 
препреке могу спречити у остваривању онога што желе. Они који су инвестирали су 
скептичнији, вероватно због страха од ризика за одрживост своје иневестиције.  
 На основу изнетих резултата, испитаници који су инвестирали у свој занат (Да=3,20; 
СД= 1,437) у последњих 5 година не могу са сигурношћу рећи да је занатство одличан 
начин да зараде највише што могу у поређењу са алтернативом, за разлику од анкетираних 
који нису инвестирали у своју занатску делатаност, и који су такође неодлучни, по питању 
зараде (Не=2,77; СД=1,483); (t(402)=4,914; p=0,0000013 обострано) (прилог 2, табела 3). 
 Када се говори о инвестицијама, од изузетно велике важности је и број испитаника 
који су уложили у одређену инвестицију да би побољшали своју занатску делатност. 
Испитаницима је било понуђено да означе све што могу, а тиче се инвестиције у занатску 
делатности. 
 

 Графикон 60- Процентуални удео (%) одговора на питање инвестиције  
испитаника на подручју Бачке 

 
 
 
 Од укупног броја испитаника (313) који су позитивно одговорили на инвестицију у 
свој занат у последњих 5 година, највећи број одговорио је да је инвестирало у нови дизајн 
производа. За 215 одговора или 37,1% од укупног броја одговора, разлог је, како су 
испитаници навели, праћење тренда и новина које се траже на тржишту. Од укупног броја, 
155 одговора или 26,7%, везаних за инвестирање односило се на употребу (куповину), 
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нове опреме за производњу. Као инвестицију, испитаници (102 одговора или 17,6% од 
укупног броја одговора), навели су употребу нових сирових материјала у својој занатској 
делатности.  
 На основу графикона 60 уочава се да је најмањи број одговора у погледу инвестиција 
у занатску делатност везан за нову линију производње (32 одговора или 5,5%), ново 
управљање (15 одговора, односно 2,6%), као и нешто друго (2 одговора или 0,3%).  
 За економску одрживост је од велике важности и „ ко је главни извор информације у 
запошљавању и наставку Вашег занатског посла“. Од укупног броја испитаника (402), 
највећи извор информација везаних за запошљавање и наставак занатске делатности 
сваког појединца код већине представљају муштерије. Њих 130 или 32,3% (што је скоро 
1/3) одговорило је да муштерије представљају главни извор информација у запошљавању 
(графикон 61). На другом месту по заступљености налазе се пријатељи (127 испитаника 
или 31,6% од укупног броја испитаника). На трећем месту по заступљености извора 
информација у запошљавању и наставку занатске делатности, нашли су се рођаци са 78 
испитаника или 19,4% од укупног броја анкетираних.  
 

 
Графикон 61- Процентуални удео (%) испитаника према главном извору информације у 

запошљавању и наставку занатског посла на подручју Бачке 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Свега 39 или 19,7% испитаника, одговорио је да владине агенције представљају 
главни извор информација у запошљавању и наставку занатске делатности, док ни један 
испитаник није одговорио да му банке представљају главни извор информација у наставку 
обављања занатске делатности.    
 Од укупног броја испитаника, највећи број, њих 212 или 52,7% (што је више од 1/2)  
одговорило је да свој извор информација о запошљавању и наставку занатске делатности 
не виђа тако често (месечно). На другом месту по заступљености испитаници се са 
извором, виђају често, 102 испитаника или 25,4% (што је 1/4) од укупног броја 
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испитаника. На основу графикона 62, уочава се да су на трећем месту по заступљености, 
испитаници који се веома ретко (годишње) виђају са својим извором, њих 52 испитаника 
или 12,9%. Док се веома често (дневно), 36 или 9,0% испитаника виђа са извором 
информација у запошљавању и наставку своје занатске делатности. 
 

 Графикон 62- Процентуални удео (%) испитаника у односу на честину виђања главног 
извора информација у запошљавању и наставку занатске делатности, на подручју Бачке 

 
 
 За економску одрживост саме занатске делатности од велике важности је и број људи 
које запошљава један предузетник. Још од веће важности је, да ли су ти исти радници и 
плаћени. На ово и друга осетљива питања, било је веома тешко добити одговор. На 
питање „колики број људи запошљавате - плаћате у својој занатској производњи“ у току 
анкетирања добијен је одговор од 32 испитаника. Од укупног броја анкетираних (402), то 
је свега 8,0% испитаника који су дали одговор на постављено питање.  
 На основу табеле 17 и графикона 63, уочава се да се просечан број запослених у 
занатским делатностима које запошљавају предузетници у периоду 2010. године износио 
31,2% од укупног броја анкетираних (32) или 10 радника у просеку, док се 2015. године тај 
број запослених (5) и процентуални удео (15,6%) видљиво смањио.  
 
 
Табела 17- Број, просек и процентуални удео (%) радника које запошљава предузетник по 

годинама, на подручју Бачке 
 

 
ГОДИНА 

 
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ПРОСЕК БРОЈА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

ПРОЦЕНАТ 
(%) 

 
2010. 1- 20 10 31,2 
2015. 1- 10 5 15,6 

 
Извор: Резултати добијени анкетирањем, јануар - мај 2016. год. 
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 Удео радне снаге на основу изнетих података се смањио у протелих 5 година. Управо 
тај удео радне снаге запослених у сектору услуга релативно је мали у слабо економски 
развијеним земљама у поређењу са развијеним индустријским земљама.  
 
 

 
Графикон 63- Просечан број и процентуални удео (%) радника које запошљава 

предузетник 2010. и 2015. године, на подручју Бачке 
 
 
 
 На питање „колики је Ваш обрт - укупни приходи од продаје посебно занатских 
производа,  пре одузимања пореза, издатака“ у просеку од продаје занатске производње у 
2010. години и у протеклих 12 месеци последње 2015. године, добио се врло мали број 
одговора на постављено питање. Испитаници нису били расположени за сарадњу за овај 
тип питања. За резултате 2010-те године добило се 39 одговора од укупног броја 
испитаника (402), што је 9,7% од укупног броја анкетираних, а за 2015. годину, 45 
одговора, што представља 11,2% од укупног броја анкетираних лица.  
 
 

Табела 18- Кретање прихода испитаника као и просек зараде за 2010. и 2015. годину  
на подручју Бачке 

 
ГОДИНА ПРИХОДИ ПРОСЕК ЗАРАДЕ НА 

ГОДИШЊЕМ НИВОУ 
2010. 20.000 - 1.750.000 885.000 
2015. 30.000 - 1.000.000 515.000 

 
Извор: Резултати добијени анкетирањем, јануар - мај 2016. год. 
 
 
 На основу табеле 18 може се уочити да се зарада код испитаника који се баве 
занатском делатношћу креће у просеку од 20.000 динара до 1.750.000 динара за 2010. 
годину. Просек зараде за исту годину био је 885.000 динара. За протеклих 12 месеци, 
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године 2015-те, обрт од занатске делатности 45 испитаника кретао се од 30.000 до 
1.000.000 динара, те је просек зараде 515.000 динара. На основу изнетих резултата може се 
уочити да је просек зараде 2015. године у односу на просек из 2010. године опао за 370.000 
динара.  
 На следеће питање занатлије су тешко давале одговор. Питање се односило на 
проценат обрта од продаје занатских производа који је био профитабилан у 2010. и 2015. 
години. Профит представља разлику између укупних прихода и укупних трошкова. 
 
 

Табела 19- Кретање профита (%) од обрта продаје занатских производа који је 
профитабилан у 2010. и 2015. години 

 
ГОДИНА ПРОФИТ (%) ПРОСЕК ПРОФИТА (%) 

2010. 20 - 100 60,0 
2015. 10 - 75 42,5 

 
Извор: Резултати добијени анкетирањем,  јануар - мај 2016. год. 
 
 
 
 За годину 2010-ту, од испитаника се добио укупно 21 одговор, док се за 2015. годину 
успело добити 28 одговора. На основу табеле 19 уочава се, да се проценат профита за 
2010. годину кретао од 20 до 100%, док је просек профита за исту годину износио 60%. 
Након пет година (2015) примећује се смањење процента профита од продаје занатских 
производа који је био профитабилан и који се кретао од 10 до 75%, док је просек профита 
опао са 60 % (2010. год.) на 42,5% (2015. године). 
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 Смањење пореза као пример облика подршке занатству 
 
 
 На основу предходно изнетог може се закључити да је и удео радника које 
запошљавају занатлије и приход од занатских производа у односу на 2010. и 2015. годину 
драстично опао. Разлог је повећање пореза које су занатлије морале да плате држави и 
немогућност исплате радне снаге запослене у занатским делатностима, као и смањена 
заинтересованост младих за наставак породичног бизниса.  
 Како би израду уникатних предмета заштитили и промовисали, у Министарству 
привреде занатлијама се додељују сертификати који су доказ квалитета њихових 
производа. Традиционални занати попут израде шешира, бомбона, фијакера, народних 
ношњи, симбол су неког другог, ранијег времена. Од заборава их чувају ентузијасти који 
су наследили посао који се у породици преноси генерацијама.   
 Управо из ових разлога Министарство привреде Србије настоји, доделом 
сертификата, стимулирати занатлије да опстану у том послу. Ко га има, каже помоћник 
министра привреде, ослобођен је фискалних каса и плаћања фирмарине. „Погодност код 
њих је што се разврставају у најповлашћенију, да не кажем у најнижу стопу пореских 
обавезника. Отвара им се фонд за развој кредитних линија, где под најповољнијим 
условима могу да дођу до средстава. Идеја је да се иде и на бесповратна средства, којима 
ће њихов занат бити стимулисан“.  
 Наредни корак, како кажу у том министраству биће чвршће увезивање занатства са 
школским системом како би се нове генерације заинтересовале за посао, те имале место за 
праксу и у будућности, можда, своју радионицу. На такав потез до сада се одлучило више 
од 200.000 предузетника у Србији (Al Jazeera, 2016). 
 „Вечерње новости“ откривају - Занатлијама такса само 5.000 динара! Исправљена 
неправда према малим предузетницима који желе да озаконе своје радње. Министaрка 
Михајловић каже да ће накнада бити јефтинија за 245.000 динара. Занатлије и 
предузетници који живе од својих услуга плаћаће таксу од 5.000 динара за озакоњење 
радњи до 100 квадратних метара, уместо досадашњих 250.000 динара. Она је истакла да је 
током анализе примене Закона о озакоњењу њен тим увидео да постоји проблем који 
погађа посебно мале привреднике. О овом проблему су и „Новости“ писале неколико пута, 
на пример обућар из Суботице је три дозидана квадрата своје радионице требало да плати 
чак 250.000 динара, исто као и неко ко има магацин или халу за 500 квадрата. Закон треба 
да омогући, да пре свих обични грађани брзо, лако и јефтино могу да реше проблем са 
нелегалним радњама. Зато се планира да локали и мале занатске радионице малих 
приватника буду третирани као производни, а не као комерционални објекти. Они који 
живе од својих услуга за локале и радионице до 100 квадрата требало би да плате таксу  од 
само 5.000 динара. У Србији је 2016. година проглашена годином предузетништва и зато је 
постојала жеља да се створи амбијент у коме ће се што више људи одважити да крене у 
приватни посао. Циљ овог закона није да држава заради, јер велики део новца од такси 
остаје локалним самоуправама за развој инфраструктуре, већ се стави тачка на дивљу 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

323

градњу и нелегалне објекте. Таксу од 5.000 динара за своје радње до 100 квадрата, уместо 
250.000 динара платиће кројачи, оштрачи, бравари, опанчари, поткивачи, колари, 
вуновлачари, ситари, поправљачи музичких инструмената, дуборесци и др. Ова 
повластица би требало да се односи на све који се баве домаћом радиношћу и старим 
занатима. Мањи износ за озакоњење, плаћаће и фризери, каменоресци, златари, 
електричари, бомбонџије, лицидери и др („Вечерње новости“, Радовић, 2016). 
 На седници Народне Скупштине Републике Србије која је одржана 29.12.2015. 
године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и 
Закон о изменама и допунама о доприносима за обавезно социјално осигурање. Закони су 
објављени у „Службеном гласнику РС, број 112/2015“, а ступају на снагу и примењују се 
почев од 01. јануара 2016. године. Одредбе које се тичу коришћења олакшица за 
новозапослене раднике, примењује се од 01. јануара 2016. године. Олакшице из члана 21.в. 
могу да се користе за исплаћивање зарада за новозапослена лица закључно са 31.12.2017. 
године, у истим износима и под истим условима под којима су и до сада коришћене, с тим 
да се од 01.01.2016. год., не тражи да новозапослено лице није остварило било коју врсту 
прихода по основу радног ангажовања, за време трајања незапослености (шест односно 
три месеца пре запошљавања), из чега произилази да убудуће нема потребе да се уз захтев 
за повраћај подноси изјава новозапосленог у том смислу. Новододатим чланом (21д) 
везано за мале предузетнике, прописане су нове олакшице за послодавце који запошљавају 
нове раднике. Пореска олакшица састоји се у праву на повраћај 75% плаћеног пореза на 
зараду и 75% плаћених доприноса, на терет послодавца, за новозапосено лице, закључно 
са зарадом која је исплаћена до 31.12.2017. године. Дакле, субвенционише се 75% пореза 
на зараде и 75% свих доприноса, како на терет послодавца, тако и на терет запосленог. 
Олакшице могу да користе послодавци- правана лица, као и мали предузетници сходно 
члану 21.в, ст.1. Да би послодавци остварили право на ове олакшице, односно повраћај 
пореза и доприноса, потребно је да запосле најмање два нова лица, у односу на број 
запослених које је послодавац имао на дан 31.10.2015. године, сходно члану 21.в, ст.5 
(www.porezi.blogspot.com). 
 На основу предходно изнетих чињеница може се закључити да ће пословање малих 
предузетника, занатске делатности бити олакшано новодонетим законима, који ће 
омогућити пријаву и градњу својих занатских радњи уз мање порезе, као и запошљавље 
радне снаге уз мање пореске обвезнице самој држави. 
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 „Улица старих заната“ као пример њихове афирмације 
 
 
 Од 2008. године у Сомбору се сваке године одржава манифестација „Улица старих 
заната“, а организатор је Туристичка Организација града Сомбора, која има значај у 
промоцији и оживљавању старих заната. Манифестација је изложбено- продајног 
карактера и одржава се на Главној улици у центру града (слика 235). Улаз се не неплаћује. 
Улица старих заната одржава се у оквиру „Сомборског лета“, а организатори су, како 
кажу, традиционалне манифестације објединили, како би старе занате учесталије 
промовисали. Мале привреднике, произвођаче рукотворина, чија се делатност сврстава у 
старе занате, окупља велики број посетилаца и заљубљеника у стару занатску делатност. 
Богата изложба бројних експоната старих заната привлачи велику пажњу не само 
занатлија, пословних партнера него и новинара. Изложба је резултат вишегодишње 
активности Удружења у оквиру едукације и запошљавања и чувања традиције старих 
заната и сарадње са Туристичком организацијом града Сомбора (ТОГС, 2016).  
 

Слика 235- „Улица старих заната“ у Сомбору 
Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 

 
 
 
 
 Задруга домаће радиности „Земља“ отворила је продајно место, 2013-те године у 
првом од четири пословна простора у пасажу Дунавске улице број три у Новом Саду, у 
тзв. пасажу старих заната. Жене из Задруге домаће радиности са пуно елана и храбрости, 
одлучиле су да своје пословање прошире отварањем новог продајног објекта у Новом 
Саду. Предстоји још доста активности око уређења самог пасажа, како би он био 
репрезентативан у сваком смислу. Задруга домаће радиности поседује Сертификат 
Министарства привреде Републике Србије за обављање послова који се сматрају старим и 
уметничким занатима, односно пословима домаће радиности и учествовала је на бројним 
дешавањима кад се представљао богатство и разноликост Србије и Новог Сада. Пасаж 
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старих заната је мали допринос Града Новог Сада у промоцији старих и уметничких 
заната, односно производње на традиционалнан начин (ТОНС, 2013). 
 Зато је од велике важности, напоменути да све туристичке манифестације су управо 
промотери старе занатске делатности и производа старих заната, на којој мајстори старих 
заната показују своје умеће и производе уз програме културно- уметничких друштава. У 
оквиру манифестација оваквог типа могу се видети и купити предмети од метала, дрвета, 
текстила, коже, рогоза, стакла, земље и камена који су ручно рађени и несвакидашњи 
гравирани. Може се пробати и храна, као и слаткиши који су прављени по некадашњим 
традиционалним рецептима. 
 
 

ЕКОЛОШКА КОМПОНЕНТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СТАРИХ ЗАНАТА 
 
 
 Заштита животне средине-еколошка компонента одрживог развоја подразумева 
стицање таквог знања које би омогућило да се предности здраве животне средине, 
одржавају и развијају. Одрживи развој претвара заштиту животне средине у идеје које 
пословни свет разуме и које може успешно да реализује. Промена иде од 
„дезорганизованог“ односа према животној средини ка целовитом пословању и одрживом 
развоју што не би требало да води настајању нових трошкова, већ уштедама и 
искоришћавању нових прилика. Одрживи развој укључује бригу за очување квалитета 
земљишта, заштиту дивљих станишта и рационално коришћење и поновну употребу 
природних ресурса и енергије.  
 Одрживи развој се у првом реду заснива на концепту производње која обухвата нове 
методе које треба да су чистије, да користе много мање енергије и да не производе штетне 
нус- производе. Циљ овог приступа је да задовољи људске потребе без угрожавања живота 
људи и целовитости екосистема од којих зависи човечанство. Чистија производња је 
уједно и превентивни приступ (Миливојевић, 2006).  
 Главни циљ чистије производње је превенција или смањење настанка одпада, као и 
ефикаснија употреба енергије и ресурса. Да би се ово постигло потребно је усвојити нове 
технологије и технике, заједно са новим вредностима и начинима задовољавања потреба 
човечанства. У суштини под чистијом производњом подразумева се: 

- смањење количине произведеног одпада или потпуно одсуство одпада у 
производњи 

- ефикаснија употреба енергије и ресурса 
- производња еколошки прихватљивих производа и пружања услуга 
- постизање мање количине произведеног одпада, нижих цена и већег профита. 

 Циљ овог приступа је да задовољи људске потребе без угрожавања непрекидних 
промена који мора започети од сваког појединца, променама личних вредности, а 
наставља се њиховим преношењем на сва подручја живота. Између појмова одрживог 
развоја и заштите животне средине постоје сличности и разлике, а најважније сличности 
међу њима су: 
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- спровођење мера и активности на заштити животне средине, које су у функцији 
одрживог развоја, јер се тиме обезбеђује чистији ваздух, вода и земљиште, који су 
битни како за садашње тако и за будуће генерације 

- низ приступа заштити животне средине (као што су поновна употреба и 
рециклирање), 

- образовање за заштиту животе средине подржава концепцију одрживог развоја 
(усавршава се способност идентификације делотворних решења одрживог развоја), 

- одрживи развој је знатно шири појам од појма заштите животне средине 
(Миливојевић, 2006). 

 Између социо-демографског и економског одрживог развоја постоји висок степен 
реципрочне међузависности. Ипак, немогуће је раздвојити добробит човека од добробити 
природног окружења у коме живи, и стога је битна компонента одрживог развоја државна 
помоћ- инструмент за заштиту животне срединe (Штрбац, Вуковић, 2012). 
 Систем одрживости се може дефинисати као еколошки одржив уколико има своје 
уравнотежења. Отуда следи да се свако понашање које умањује уравнотеженост система 
може сматрати неодрживим. Како су енергија и остали ресурси (вода, сировине, 
материјали) предуслов развоја, тако да је процес њиховог коришћења и трошења услов за 
остварење одрживог развоја. Концепт одрживог развоја је усмерен на очување природних 
екосистема и на рационално коришћења природних богатстава земље и повезано са тим на 
подизање квалитета животне средине и квалитета живота. Одрживи развој подразумева да 
човек сачува природу на одрживим основама и да је користи онолико колико дозвољава 
њено репродуковање. 
 Треба имати у виду где се набављају и да ли се рационално користе сировине у 
занатским делатностима. У следећем делу рада биће речи о еколошкој компоненти 
одрживог развоја. 
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 Графикон 64- Процентуални удео (%)  испитаника према ставу  
о лакоћи приступа сировим материјалима и опреми производње  

 
 
 
 
 

 Набавка сировина представља важну економску компоненту у обављању занатске 
делатности, и зато је битно напоменути и „лакоћу приступа сировим материјалима и 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

327

опреми производње“. На ово питање анкетирана лица су одговорила оценама од 1 до 5, где 
јединица показује да се анкетирани уопште не слаже са датом констатацијом, 2 да се не 
слаже, 3 и слаже се и не слаже, 4 слаже се и 5 потпуно се слаже. Лакоћа приступа 
сировинама се представља у случају заната који користе оне из локалне средине или 
непосредног окружења (графикон 64). 
  Од укупног броја анкетираних на одговарајући став „лакоће приступа сировим 
материјалима и опреми производње“, 6,7% од укупног броја анкетираних одговорило је да 
се уопште не слаже, 7,9% се не слаже, 12,7% се и слаже и не слаже, 36,6% се слаже и 
36,1% од укупног броја анкетираних се потпуно слаже да са лакоћом долази до сирових 
материјала и опреме за производњу (графикон 64). 
 Када се говори о лакоћи приступа сировим материјалима и опреми производње која 
се користи у занатској делатности, на основу дескриптивне статистике, уочава се да је 
већи број испитаника одговорио да се слаже (3,9) да са лакоћом долази до сирових 
материјала и опреме за производњу, док се мањи број испитаника међусобно не слаже 
(1,18). То значи да постоји мањи број оних којима није лако да дођу до сировина.  
 Ако се говори о врсти заната којим се испитаници баве, треба имати у виду, као што 
је раније и напоменуто, да се највећи број анкетираних занатлија бави производњом 
занатских производа од текстила (33,1% испитаника), затим од дрвета (22,9%), од биљака 
и животиња-традиционални производи (18,0%), од коже, длаке и крзна (8,2%), од стакла 
(52%), од перлица (4,2%), земље (4,5%), од метала-минерала (2,5%) и воде (0,7%) и папира 
(0,7% испитаника).  
 На основу графикона 65, испитаници набављају сировине у „продавницама у граду“, 
чак 142 одговора или 27,1% од укупног броја одговора, на другом месту по заступљености 
набавили су од добављача (поруџбина) из Србије, 133 одговора односно 25,4% од укупног 
броја одговора испитаника. 
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 Графикон 65- Број и процентуални удео (%) испитаника у зависности од места набавке 
сировина за своју занатску делатност, на подручју Бачке 
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 На основу укупног броја анкетираних (402), који су на постављено питање могли 
дати већи број одговора (разно), 61 или 11,6% од укупног броја одговора испитаника, 
набављају сировине за своју занатску делатност по поруџбини из иностранства, или у 
природи (дрво). 
 Од укупног броја анкетираних лица, 58 испитаника или 11,1%, одговорило је да за 
своју занатску делатност користи сировине које узгаја у својој башти, њиви, штали или 
дворишту (графикон 65).  
 На основу АНОВА теста уочава се значајна статистичка разлика између испитаника у 
погледу набавке сировина за своју занатску делатност (прилог 3, табела 1). Испитаници 
који сировине за своју занатску делатност набављају у граду (М=4,66; СД=0,61), као и на 
разним местима (М=4,83; СД=0,419) слажу се у потпуности, да верују у своје могућности 
да остваре оно што желе. Вероватно је то и разлог разноврсне понуде материјала за израду 
занатских производа у граду, за разлику од испитаника који се мање слажу- испитаници из 
руралних средина (а своје сировине за израду занатских производа набаљају у властитој 
башти, њиви, штали и др.) и мање верују у своје могућности да остваре оно што желе 
(М=4,02; СД=1,08), (p=0,001 за све категорије). Управо на основу изнетих резултата и Post 
Hock Tukey тест управо потврђује разлику између испитаника који сировине за своју 
занатску делатност набављају у граду и испитаника који сировине набављају у властитој 
башти (0,64) (прилог 4, табела 2). 
 Приметна статистичка разлика јавља се и код испитаника који сировине за своју 
занатску делатност набављају у властитој башти, и који се не слажу да их неочекивене 
препреке заиста спречавају у остваривању онога што желе (М=2,54; СД=1,37), за разлику 
од испитаника који сировине за своју занатску делатност набављају на разним странама 
(М=1,17; СД=0,41), као и у граду (М=1,70, СД=1,09) (p=0,0023 за све категорије) и који се 
у потуности не слажу да их неочекиване препреке заиста спречавају у остваривању 
њихових циљева (прилог 3, табела 1). 
 Испитаници који сировине за своју занатску делатност набављају из различитих 
извора (М=4,83; СД=0,41), се у потпуности слажу и имају позитиван став око вештине 
вршења заната (изузетно добро обављају своју занатску делатност и имају изузетну 
вештину руковођења опремом која се користи у занатској делатности). Испитаници који 
сировине набављају у властитој башти, њиви или штали се у мањој мери слажу са 
способношћу вршења заната и руковођења опремом за занатску делатност, што је било и 
за очекивати, јер су то највећим делом испитанци из руралних средина- који имају 
завршен нижи степен стручне спреме за разлику од испитаника који се баве занатским 
делатностима у граду (М=4,04; СД=1,03), (p=0,0011 за све категорије) (прилог 3, табела 1). 
Приметна је разлика код испитаника који се у већој мери слажу, а сировине за занатску 
делатност набављају од добављача (што је вероватно последица комуникације и сарадње 
са већим бројем људи), са испитаницима који своје сировине користе из властите баште, у 
вези поседовања вештина вршења заната и руковођења опремом. 
 Статистички значајна разлика јавља се и код испитаника који набаљају сировине за 
своју занатску делатност на разним местима (М=4,67; СД=0,78) и који се у потпуности 
слажу да имају добру способност повезивања са другим људима ради стварања нових 
идеја, решавања проблема и развијања нових послова, што је највероватније последица 
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великог кретања међу људима и набаке сировине на различитим местима. Набака 
сировина на различитим местима, омогућује много веће и значајније контакте међу 
људима, па и решавање проблема постаје лакше и једноставније. Испитаници који 
сировине за своју занатску делатност користе из властите баште (М=3,96; СД=1,24), се у 
мањој мери слажу да имају добру способност повезивања са другим људима, што је опет 
последица ове групе испитаника који су везани за руралну средину (p=0,0093 за све 
категорије) (прилог 3, табела 1). 
 Разлика се такође јавља и код испитаника који у својој занатској делатности користе 
сировине из властите баште (М=3,02; СД=1,36) и који су неодлучни/немају мишљење или 
нису сигурни у вештину вршења рачуноводства/књиговодства, за разлику од испитаника 
који користе сировине у својој занатској делатности са различитих страна (М=1,17; 
СД=0,41) и који се у потпуности не слажу око вештине рачуноводства/књиговодства 
(p=0,0002 за све категорије) (прилог 3, табела 1). 
 Статистички значајна разлика јавља се и код става „занатство је одличан начин да 
зарадим највише што могу у поређењу са алтернативом“ код испитаника који сировине за 
своју занатску делатност набављају из различитих извора (М=3,67; СД=1,75), и који се  
међусобно не слажу да је занатство одличан начин да зараде највише што могу у поређењу 
са алтернативом. То је вероватно и разлог широког спектра различитих занатских 
производа које праве, јер се и сировине набављају са различитих страна, за разлику од 
испитаника који сировине за своју занатску делатност добављају из града (М=2,67; 
СД=2,63) и који се не слажу да је занатство одличан начин да зараде највише што могу у 
поређењу са алтернативом. 
 Може се приметити и статистички значајна разлика код испитаника који сировине за 
своју занатску делатност набављају у локалу (село, помоћ пријатеља, родитеља и др.) и 
који се не слажу са добијањем подршке владиних агенција (М=2,43; СД=1,80), за разлику 
од испитаника који сировине набављају са разних страна (М=1,00; СД=0,00) и који се у 
потуности не слажу да су добили подршку владиних агенција у обављању своје занатске 
делатности (p=0,0001 за све категорије) (прилог 3, табела 1). Статистички значајна разлика 
је утврђена по питању подршке владиних агенција. Post Hock Tukey тест је открио ко се 
издваја и ко прави статистички значајну разлику (прилог 4, табела 2). 
 Приметна разлика јавља се и код испитаника који сировине за своју занатску 
делатност набављају у властитој башти (М=2,36; СД=1,38) и који се не слажу, па чак ни 
међусобно да су имали лакоћу приступа финансијама када им је требала, за разлику од 
испитаника који сировине набављају са разних страна (М=1,33; СД=0,52) и који се у  
потпуности не слажу да су имали лакоћу приступа финансијама када им је била потребна 
(p=0,0001 за све категорије) (прилог 3, табела 1). 
 Статистички значајна разлика такође се јавља и код испитаника који сировине за 
своју занатску делатност набављају из властите баште (М=2,08; СД=1,34) и који се не 
слажу да су са лакоћом долазили до радника неопходних у својој занатској делатности, за 
разлику од испитаника који су сировине за своју занатску делатност набављали у граду 
(М=1,34; СД=0,90) и који се у потпуности не слажу да су са лакоћом долазили до радника 
неопходних у својој занатској делатности (p=0,0004 за све категорије). Сви испитанци 
имају проблем око проналаска радника за своју занатску делатност, али су међусобно 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

330

сагласни. Лепо се уочава, да код других испитаника постоје одступања до којих се дошло 
приликом анкетирања на терену. Изнети резултати су добијени Post Hock Tukey тестом. 
 На питање „да ли рационално користите занатске производе да би могли бити 
обновљиви“, од укупног броја испитаника (402), њих 217 испитаника или 54,0%, што је 
више од 1/2 испитаника, од укупног броја анкетираних одговорило је да рационално 
користе занатске производе, да би могли бити обновљиви. Од укупног броја испитаника, 
185 лица или 46,0% је одговорило да занатске производе не користи рационално и да не 
могу бити обновљиви (графикон 66). 
 У данашње време неопходно је увести унапређену обуку, ширењем знања и 
информација свим одраслим особама које се баве занатском делатношћу, како би се 
достигао одговарајући ниво техничког знања, информисаност о заштити животне средине, 
рециклажи као и како и на који начин истрошени занатски производи могу да се даље 
користе. 
  
 

Не
46,0% Да

54,0%

 Графикон 66- Процентуални удео (%) занатлија на подручју Бачке у односу на 
рационалност искоришћених занатских производа  

 
  
 Ако се говори о рационалном коришћењу занатских производа, на основу Т- теста 
постоји значајна статистичка разлика код појединих ставова. Што се тиче подршке 
„владиних агенција“, постоји значајна статистичка разлика између испитаника, које 
показују резултати испитивања. Већи је удео испитаника који се не слажу да су приликом 
искоришћавања (рециклаже и рационалног одлагања одпада) занатских производа имали 
подршку владиних агенција, за разлику од испитаника који се у потпуности не слажу да су 
приликом рационалног коришћења занатских производа имали било какав вид помоћи од 
стране владиних агенција (Да=2,14; СД=1,282); (Не=1,64; СД=1,64); (t(402)=3,000; 
p=0,00286 обострано)) (прилог 2, табела 4).  
 У погледу „лакоће приступа финансијама када Вам је потребна“, такође се јавља 
значајна статистичка разлика, чиме се показује да поједини анкетирани нису добили 
велику подршку у погледу финансија (Да=2,17; СД=1,282); (Не=1,58; СД=1,58); 
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(t(402)=3,116; p=0,00196 обострано)) (прилог 2, табела 4). На основу изнетих резултата, 
већи је удео испитаника који се не слаже да је добио финансијску подршку у погледу 
рационалног коришћења занатских производа, за разлику од мањег броја испитаника који 
се не слажу у потпуности са изнетом констатацијом. Постоје групације испитаника 
(удружења) која су добиле подршку владиних агенција, писањем пројеката, за које им је 
омогућена финансијска потпора за занаску производњу. 
  За еколошку компоненту одрживог развоја, од изузетно велике важности је отпад 
од искоришћених занатских производа који се на различите начине одбацује. Подела 
одпада може се извршити на неколико начина, а најчешћи критеријум узима се врста 
материјала од којег је одбачени предмет сачињен (картон, стакло, текстил, дрво, органски 
материјал и др), што је веома погодно и за разврставање са циљем рециклаже.  
 

       Графикон 67- Процентуални удео (%) испитаника у зависности где одлажу отпад 
на подручју Бачке 

 
 

 Од укупног броја испитаника (402), чак 202 анкетирана лица или 50,2% (већина) од 
укупног броја испитаника одговорило је да нема одпада приликом израде занатских 
производа.  
 Најједноставнији, најјефтинији и најзаступљенији начин одлагања одпада јесу 
депоније. Одпад који се добија приликом израде или искоришћености занатских 
производа одлаже се на депоније (баца се у контејнер или се односи у кафилерију) и на 
овај вид одлагања одпада, одговорило је 60 испитаника или 15,0% од укупног броја 
анкетираних.  
 Отпад затрпан испод слоја земље може да поспеши обрадивост земљишта, што значи 
да се ту могу садити биљке. Труљење отпада обезбеђује неопходне супстанце за развој 
биљака. Број испитаника који су одлагали свој отпад приликом израде или 
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искоришћености занатских производа у земљу износио је 10 лица или 2,5% од укупног 
броја анкетираних (графикон 67). 
 Некада се отпад и спаљује, што има за предност приметно смањивање количине 
ђубрета, а и пепео је чист и на њему нема патогених бактерија. Од укупног броја 
испитаника (402), лица која су спаљивала свој одпад приликом израде или 
искоришћености занатских производа био је 37 или 9,2%. 
 Све популарнија метода за решавање проблема отпада је управо рециклажа, коју 
примењују и испитаници. Њих 93- је или 23,1% од укупног броја анкетираних, одлучило 
се, да се отпад од израде занатских производа или искоришћени занатски производи могу 
рециклирати или искористити за израду других занатских производа. Рециклажа је 
погодна не само зато што смањује количину отпада већ и зато што смањује утрошак 
сировина и горива, али смањује и загађивање.  
 На основу Т- теста, највише статистички значајних разлика се појавило у схватањима 
занатлија чији су занатски производи обновљиви, односно могу се рециклирати. Они 
потпуно верују у своје могућности да остваре оно што желе, у односу на оне чији занатски 
производи служе за једнократну употребу (Не=4,66; СД=0,645). Иако то није било 
очекивано, занатлије са обновљивим производима су скептичнији у свој успех (Да=4,48; 
СД=0,872); (t(402)=3,033; p=0,00257 обострано)) (прилог 2, табела 5). 
 Статистичка значајна разлика јавља се и код испитаника који рециклирају своје 
занатске производе (Да=2,19; СД=1,357) који се не слажу да их нешто може спречити у 
остваривању онога што желе, као и испитаници који се у потпуности не слажу (М=1,69; 
СД=1,075); (t(402)=3,700; p=0,00024 обострано)) да их неочекиване препреке заиста 
спречавају у остваривању онога што желе. Проблем се јавља код појединих занатских 
делатности које зависе од природних услова (корпари, рогозари, тршћари) јер су у 
потпуној зависности од биогеографских услова одговарајуће средине, што може бити 
значајан проблем и препрека у набавци сировина за занатску производњу и израду истих. 
Када су одговарајући временски услови занатлије одлазе у сечу и набавку сировина иако 
проблем може да се јави када временски услови отежавају и онемогућавају набавку 
сировина (снег, киша, лед). Они испитаници који производе ствар за једнократну употребу 
се слажу да поседују вештину вршења заната и руковођења опремом (Да=4,63; СД=0,881), 
а такође и испитаници који не користе рециклажу у својој занатској делатности се слажу 
(Не=4,41; СД=0,854); (t(402)=2,872; p=0,00428 обострано)) око вештине вршења заната и 
руковођења опремом. То је у сагласности са чињеницом да морају бити перфекционости, 
јер направљен пропуст је у њиховом занату не надокнадив (прилог 2, табела 5). 
 Испитаници обе групе се у мањој мери слажу, да им занатство представља прикладан 
начин да зараде додатно уз свој други посао (Не=3,75; СД=1,465), (Да=3,55; СД=1,456); 
(t(402)=2,921; p=0,00368 обострано)), јер појединци сматрају да занатска делатност у 
данашње време и није профитабилна, док је око става „да је занатство одличан начин да 
зарадим највише што могу, у поређењу са алтернативом“, већи део испитаника је 
неодлучан, не зна или нема мишљење око дате констатације (Да=3,33; СД=1,429), 
(Не=2,81; СД=1,573); (t(402)=3,346; p=0,00089 обострано)). 
 Уочено је да обе групе испитаника, уживају у својој занатској делатности и да се обе 
групе испитаника слажу у потпуности и да им занатска делатност представља праву страст 
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(Не=4,78; СД=0,736), (Да=4,61; СД=0,765); (t(402)=2,652; p=0,00830 обострано)). 
Испитаници који користе рециклажу у својој занатској делатности (Да=1,92; СД=1,494), се 
у потпуности не слажу, да су имали било какву подршку владиних агенција када је то било 
потребно. Као и испитаници који сматрају да се истрошени занатски производи не могу 
користити на други начин, и који не користе рециклажу (Не=1,48; СД=1,214); 
(t(402)=3,518; p=0,00048 обострано), такође се у потпуности не слажу да су имали 
подршку владиних агенција када је за то било потребно. Слична ситуација јавља се код 
обе групе испитаника на питање око „лакоће приступа финанасијама“ (Да=1,85; 
СД=1,188), (Не=1,48; СД=0,892); (t(402)=3,520; p=0,00048 обострано)), што резултира, да 
су обе групе испитаника имале проблем око финансијске подршке када им је била 
најпотребнија (прилог 2, табела 5).  
 Статистичка разлика је приметна и код испитаника који користе истрошене занатске 
производе за рециклажу или неки други занатски производ (Да=1,98; СД=1,371) и који се 
не слажу да су имали лакоћу приступа радницима када су им били потребни, за разлику од 
испитаника који не рециклирају своје истрошене занатске производе (Не=1,28; СД=0,844); 
(t(402)=5,597; p=0,00000004 обострано) и који се у потпуности не слажу да су са лакоћом 
долазили до радне снаге потребне за своју занатску делатност (прилог 2, табела 5). 
Анкетирањем у разговору са испитаницима утврђено је да је највећи број њих у градским 
срединама имао проблем проналажења радника за обављање своје занатске делатности, 
док је са руралним срединама ситуација мало погоднија, јер сеоска средина је мања, људи 
су отворенији за сарадњу, помоћ и комуникацију.  
 Анкетирањем на терену, дошло се до закључка да стари занати не угожавају квалитет 
животне средине, што је потврдило хипотезу број један око заштите животне средине, те 
да се у занатској делатности искључиво користе природни материјали који се налазе у 
непосредном окружењу. Анкетирана лица контролишу одлагање отпадног материјала 
уколико га има, а води се и рачуна око правилног складиштења и рециклаже отпадних 
материја.  
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ПРИВРЕДНИ УТИЦАЈ НА ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА У БАЧКОЈ 
 
 

 Привреда је основна друштвена делатност у ужем смислу која обухвата производњу 
и расподелу производа. У ширем смислу привреда обухвата све врсте делатности и услуга 
које омогућавају испуњење свих човекових потреба. Радне делатности се деле на 
привредне и непривредне, производне и услужне. Оне су подељене на већи или мањи број 
грана. По сродности делатности се могу сврстати у групе или секторе: примарни, 
секундарни, терцијарни и квартарни сектор. У привреди сваке земље значајем се истичу 
неке привредне делатности. 
 Занатске делатности тј. стари занати припадају на подручју Бачке, терцијарном 
сектору. На првом месту као веома битан фактор развоја и одрживости старих заната јесте 
саобраћај, али се не смеју изоставити ни трговина, туризам и као и неке од непривредних 
делатности.  

 
 

 САОБРАЋАЈ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОСТИ СТАРИХ ЗАНАТА 
 

  
 Важну улогу у животу људи имао је саобраћај у свим фазама развоја цивилизације, а 
нарочито од настанка робне производње. Од тада је он у функцији робне производње и 
развија се паралелно са њом. Уколико његов развој заостаје, он постаје „уско грло“ 
производње, кочница напретка осталих привредних грана.  
 Улога саобраћаја у привредном животу сваке земље јесте многострана. Постоји 
узајамна зависност између степена развитка саобраћаја и друштвене репродукције. 
Саобраћај, као привредна делатност, омогућава обављање процеса репродукције за највећи 
број производа. За све оне производе чије се место производње не поклапа са местом 
потрошње, њихов превоз јесте неопходан услов репродукције. Полазећи од карактера 
саобраћаја као привредне делатности и његових основних функција у процесу друштвене 
репродукције може се утврдити одређени степен међузависности друштвене производње и 
саобраћаја. Међусобни утицај друштвене производе и саобраћаја може се посматрати са 
два аспекта:  

- утицај друштвене производње једне земље или једног одређеног подручја на 
формирање саобраћајног система и на саобраћај као привредну делатност и 

- утицај саобраћајног система и саобраћаја као привредне делатности на друштвену 
производњу.  

 Утицај саобраћаја на развој занатства се испољава на неколико различитих начина и 
може се оценити из следећих аспеката: 
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- изградња и модернизација саобраћајне мреже јесте први и одлучујући елеменат у 
оквиру саобраћајног система који делује на развој занатства 

- транспортна средства као други елеменат саобраћајног система такође делују на 
занатство 

- цена транспортиних услуга јесте један од значајних елемената преко кога саобраћај 
делује на развој занатства (Чекић, 2005). 

 Нестабилни државно-управни и егзистенцијални статус већине становништва Србије 
до устанака и основних елемената државности у првој половини 19. века у сваком случају 
није био погодан за било какво дугорочно планирање и развој самосталних сеоских 
домаћинстава. Истовремено, такав статус, великог процента ка пољопривреди 
оријентисаног становништва, утицао је на то да се неопходна занатска делатност за 
свакодневно функционисање самодовољне сеоске привреде обављала углавном као 
допунско занимање сеоских мајстора, који су првенствено израђивали и поправљали 
алатке за себе, а потом и за локалну заједницу. У таквом контексту, а говорећи о условима 
путничког и теретног саобраћаја и преноса добара – такође махом сеоског живља – у 
време прве власти кнеза Милоша, треба навести да се нигде на пут није кретало ако се у 
домаћинству није имао коњ и коњска запрега. У прилог таквом пресеку иде потреба  
тржишта, за коларски занат, који је управо тада био на цени. У почетку су се занатски 
производи до пијаца и вашара преносили углавном примитивним паорским колима са 
пуним точковима (један од назива је врндељ), која су поред преноса терета коришћена и за 
најразличитије привредне намене. Тако су колари увек имали посла. У почетку су правили 
првенствено само делове за запрежна кола, али су додавали и потребне делове од метала. 
Ту су на пример спадали, према народним називима трапови, лотре, левче и др. што значи 
делови за безбедан пренос разноврсног терета. Сиромашније становништво у Бачкој 
куповало је од колара трагаче и колица која су се користила за пренос малог терета до 
пијаца и вашара. Осамостаљивање Србије као државе и, следствено томе, убрзани 
привредни развитак, утицали су на њено значајније окретање ка Европи и промене у 
различитим доменима културе живљења. Пратећи тада савремене трендове у развоју 
саобраћајних средстава, колари су, поред првенствено радних, запрежних кола која су 
вукли волови, почели да обраћају пажњу на тржишну потражњу кола која су искључиво 
намењена путничком превозу. Њих су до данашњих дана најпре репрезентовале чезе и 
фијакери, што се, осим значајних помака у самој занатској делатности и овладавања 
технологијом и дизајном таквих луксузнијих модела, огледало у њиховој 
друштвенокултурној употреби у функцији статусног симбола. Потцртавање статуса 
власника луксузнијих модела путничких кола означено је чињеницом да су у њих 
упрезани коњи, за разлику од запрежних возила која су углавном вукли волови. Исто тако, 
израдом запрежних или путничких кола раздвајан је статус коларских радионица у 
варошицама и за градско становништво, од оних које су задовољавале првенствено 
привредне потребе сеоског становништва. Промене и усавршавање коларске занатске 
делатности били су индиректан показатељ општег напретка у друштвено-културном 
погледу (Чекић, 2005). 
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 Саобраћај врши функцију повезивања просторно раздвојених фактора материјалне 
производње, а исто тако у процесу друштвене репродукције, обезбеђује повезивање 
произвођачких и потрошачких центара. Саобраћај утиче на размештај производних снага 
на више начина: 

- делује на размештај производних снага у макроекономским размерама јер 
обезбеђује повезивање међусобно удаљених извора сировина, енергетских горива и 
осталог репродукционог материјала са центрима микропрераде. 

- у оквиру националне привреде једне земље омогућава међусобно повезивање 
појединих економских реона.  

 Саобраћај делује и на размештај производних снага: развијеношћу, структуром и 
територијалним размештајем саобраћајне мреже, степеном развоја и квалитета 
транспортних средстава и системом и политиком цена превозних услуга (транспортни 
трошкови). 
 Непосредни утицај саобраћаја на развој занатске делатности огледа се у томе што се 
саобраћај као делатност као и сви учесници у процесу саобраћаја, јављају као потрошачи 
низа занатских производа. Саобраћај је значајан фактор развоја и унапређења занатске 
делатности. Он утиче на развој занатства у више различитих домена, и то како у сфери 
производње, тако и промета занатских производа. Саобраћај делује као значајан фактор 
унапређења занатске делатности, а исто тако и повезивање произвођача и тржишта. Развој 
саобраћајног система, и то како изградња саобраћајница, усавршавање транспортних 
средстава и снижење транспортних трошкова доприносе порасту занатских производа, а 
нарочито стварању услова за изношење занатских производа на тржиште.  
 Саобраћај омогућава да се изврши реализација произведених роба, јер се процес 
производње у друштвено економском смислу завршава тек када роба доспе до потрошача. 
Зато се основне економске функције саобраћаја изразито манифестују у сфери промета, у 
оквиру друштвене поделе рада, јер се премештањем роба из једног места у друго 
обезбеђује затварање ланца друштвене репродукције. 
 Очигледна чињеница да је техничко-технолошки и општекултурни развој током прве 
половине 20. века условио промену у привредној структури становништва, која је после 
Другог светског рата кулминирала индустријализацијом и масовним преласком из села у 
градове. Утицала је на лагани нестанак коларског заната. Занатске радионице су 
настављале рад по инерцији и без образовања нових мајстора, тако да се данас коларским 
занатом углавном баве ентузијасти, као узгредним занимањем или хобијем и најчешће 
раде само специјалне наруџбине. Замирање потребе за коларским производима указује на 
то да су запрежна кола прешла пут од неизоставног привредног и транспортног средства у 
традиционалним заједницама, до спорадичног и секундарног употребног статуса. На 
другој страни, путничка кола су у прво време знатно повећавала брзину и удобност 
путовања, а потом настављали живот у сеоским и урбаним срединама као статусни 
симбол. Продужено време коришћења луксузнијих модела, уз паралелно постојање 
аутомобила, може се посматрати као израз носталгије и симболичног повратка 
традиционалним вредностима. Данас, поред значајног развитка саобраћајница и настанка 
савремених саобраћајних средстава, занатлије користе аутомобиле, комби превоз, 
камионе, па понекад и стара паорска кола за превоз својих занатских производа на место 
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потражње (Подаци Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, 
2014). 
 
 ТРГОВИНА КАО ФАКТОР ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА 
 
 
 Трговина је привредна делатност, стара колико и људско друштво. Трговина као 
посебна делатност има задатак да својим посредовањем организује редовну размену 
између производње и потрошње. Својом активношћу требало би да обезбеди понуду робе 
у количини и асортиману, коју тржиште тражи, на месту где се тражи, и по ценама и 
другим условима које купац прихвата. При томе се има у виду да је потрошач центар од 
кога све полази и када је у питању маркетинг и трговина.  
 Трговина представља једну од најстаријих привредних делатности, која је настала у 
првобитној људској заједници одмах после настанка сточарства, када су једна племена са 
другима размењивала различите животиње у натуралном облику. Њено осамостаљење, 
везује се за велику друштвену поделу рада, после одвајања ратарства од сточарства и 
занатства од укупне пољопривреде. Пре тога владала је трампа. Појава новца, као општег 
еквивалента, развијена међународна подела рада и све већа и разноврснија производња и 
потрошња, заснована је на повећању животног стандарда потрошача, што је довело до 
настанка новчане трговине. Може се слободно констатовати да је, све до појаве 
капитализма, производња имала натурални карактер. Робноновчана размена је била у 
повоју и скромних димензија. Осим недовољно развијене производње ограничење за 
појаву прве трговине представљала је расцепканост феудалног тржишта и лоше 
саобраћајне фазе. 
 Упоредо са занатством, по градовима се развијала и веома жива трговина. Изузетно 
су напредовали они градови који су се налазили на важним саобраћајницама између 
великих произвођачких области или су били сабирна средишта аграрних и сточарских 
производа. Осим свакодневно у дућанима, промет занатских производа на недељном 
пазару или вашару одржаван је у свим градским, па и понеким сеоским насељима. Данас је 
трговина занатским производма такорећи остала на истом нивоу као и пре сто година. 
Занатски производи и даље се продају на вашарима, разним манифестацијама, пијацама, 
сајмовима или изложбама (Подаци Министраства трговине, туризма и телекомуникација, 
2014). 
 Према Министарству трговине (2014), физичко лице може производити занатске 
предмете и самостално их продавати преко интернета, на манифестацијама где је 
дозвољена улична продаја, само ако се регистровало у Агенцији за привредне регистре 
(АПР) као предузетник. Сама чињеница да физичко лице прави и продаје предмете ту 
активност квалификује као континуирану делатност, чиме то физичко лице добија статус 
трговца. Да би оваква трговина била легална, потребно је да се испуне законски услови и 
то: 

- да се лице региструје у АПР 
- испуне други услови из Закона о трговини ( „Сл. гласник РС“, бр.53/2010 и 10/2013) 
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 За разлику од континуиране продаје, дозвољена је појединачна продаја (нпр. физичко 
лице продаје једнократно виолину коју је сам направио) и за њу не постоје законом 
прописани услови. У конкретном случају оваква или слична делатност може се подвести 
под стари или уметнички занат, ако се испуне услови прописани Правилником о 
одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима 
домаће радиности, начин сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих 
сертификата („Сл. гласник РС“, бр.56/2012). 
 Овај правилник даје посебне погодности тако што омогућава занатлијама да добију 
сертификат од Министраства надлежног за послове привреде- „производ старог заната“, 
„производ уметничког заната“ или „домаће радиности“, чиме њихова роба бива 
интересантнија купцима на тржишту. Наравно, предуслов за добијање сертификата је 
регистар у АПР, тако да физичко лице које није регистровано не може уопште аплицирати 
за сертификат. Закључак је да сва лица која обављају уличну продају, а не испуњавају 
наведене услове, то раде нелегално (Подаци Министраства трговине, туризма и 
телекомуникација, 2014). 
 Када се говори о трговини, од изузетне важности је напоменути и питање „којим 
продавницама продајете своје занатске производе“? На ово питање било је могуће дати 
више одговора, тако да од укупног броја анкетираних лица (402) на подручју Бачке, 
добијено је 767 одговора.  
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 Од укупног броја одговора (767) анкетираних лица, највећи број одговора на 
постављено питање дали су испитаници, њих 262 или 34,2% (нешто више од 1/3) од 
укупног броја одговора. Они већину својих занатских производа продају учествовањем на 
сајмовима трговине у Бачкој. На другом месту по заступљености одговора налазе се 
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испитаници, 196 одговора или 25,5%, који већину својих занатских производа продају 
муштеријама или туристима који лично долазе код њих по поруџбине.  
 На основу графикона 68 на трећем месту по заступљености одговора, 171 одговор 
или 22,3% од укупног броја одговора, дали су испитанци који већину својих занатских 
производа продају на сајмовима или изложбама трговине ван Бачке. Најмањи број 
одговора 10 или 1,3% од укупног броја одговора дали су испитаници који своје производе 
продају у својим приватним занатским радњама (приватни трговац на мало). Тачно 6 
одговора или 0,8% од укупног броја одговора дали су испитаници који своје занатске 
производе продају у владиним занатским радњама или агенцијама.  
 На питање места продаје занатских производа испитаници су давали само један од 
понуђених одговора. На основу графикона 69 може се уочити да највећи број испитаника, 
218 или 54,2%  своје занатске производе продаје у другим насељима у Бачкој (корпари, 
метлари, казанџије, бачвари, колари, ситари, бомбонџије, лицидери, сарачи, четкари и 
шеширџије). Њих 111 или 27,6% од укупног броја анкетираних своје занатске производе 
продаје у локалном селу (сапунџије, ткаље, припрема појединих производа од млека и 
меса на традиционалан начин, каменоресци), док 43 испитаника или 10,7% има развијену 
међународну продају (израда предмета од сламе, кукурузовине, трске, рогоза, израда 
народних ношњи). 
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 Ако се посматра продаја занатских производа на међународном нивоу, анкетирањем  
је утврђено да 43 испитаника имају развијену трговину са суседним, али и 
међуконтиненталним државама. На основу графикона 70 може се уочити да највећи број 
испитаника, 21 или 48,8% од оних који продају на међународном нивоу има развијену 
продају својих занатских производа са суседним земљама у окружењу (Хрватска, 
Мађарска, Немачка, Аустрија и др), 6 испитаника или 14,0% одговорило је да има 
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развијену продају са Чешком, Словачком или Пољском, док 9 испитаника или 21,0% има 
развијену итерконтиненталну продају са Канадом, државама Северне Америке и 
Аустралијом. Треба напоменути да се међународна трговина обавља и са Русијом и 
Луксембургом (карта 17). Међународна и међуконтинентална продаја занатских 
производа, омогућава и поспешује одрживост занатства у Бачкој. 
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 Међународна трговина представља размену добара и услуга која том приликом 
прелази међународно признате границе или територије. У већини земаља она ствара 
значајан део БДП-а. Иако се међународна трговина обавља током доброг дела историје 
човечанства она је током последњих неколико векова добила на економском, друштвеном 
и политичком значају.  
 Зато на привредни и економски развој једне земље, поред унутрашњих фактора, 
снажно утичу и фактори из међународног економског окружења. Екстремни фактори јаче 
делују на отворену привреду у правцу структурног прилагођавања општим тенденцијама 
развоја светске привреде. Међународна трговина повећава продукцију аутпута и стандарда 
живота. Међународни токови финансија, људи и производи омогућавају извозно- увозне 
активности које унапређују светску економију. Зато треба напоменути да  се економска 
корист од међународне трговине може сагледати преко реалних примања становништва. 
 На основу АНОВЕ могу уочити статистички значајне разлике код појединих ставова. 
Испитаници који своје занатске производе продају на различитим местима међусобно се 
слажу да се не слажу (М=1,33; СД=0,709) да их неочекиване препреке заиста спречавају у 
остваривању онога што желе. Испитаници који своје занатске производе продају ван 
територије Бачке (М=2,35; СД=1,48); (p=0,0022 за све категорије) ни међусобно ни уопште 
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се не слажу да их неочекиване препреке заиста спречавају у остваривању онога што желе 
(прилог 3, табела 5). Ово потврђују и резултати Post Hock Tukey теста који издвајају оне 
који производе продају ван Бачке и на различитим местима. 

 

 Карта 17- Карта Европе са означеним државама са којима се обавља 
трговина на међународом нивоу 

Извор: www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Srbije.svg 
 
  
 Статистички значајна разлика јавља се код става „вештине вршења заната и 
руковођења опремом“, где испитаници који своје занатске производе продају у Бачкој 
(М=4,65; СД=0,68) се у потпуности слажу око вештине вршења заната и руковођења 
опремом, док се испитанци који своје занатске производе продају на локалу (селу), 
(М=4,31; СД=1,00); (p=0,0098 за све категорије), се у мањој мери слажу (прилог 3, табела 
5). Post Hock Tukey тест открива оне који одступају од већине. 
 Статистички значајна разлика појављује се и код следећег става: испитаници који 
своје занатске производе продају на различитим местима (промељиво), (М=4,44; СД=0,53), 
слажу се да су послушали савет или пример породице и пријатеља у обављању своје 
занатске делатности, док испитаници који своју занатску робу продају на међународном 
нивоу (М=3,50; СД=1,57); (p=0,0019 за све категорије) се глобално слажу да су послушали 
савет или пример породице и пријатеља, али се међусобно по том питању не слажу 
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(прилог 3, табела 5). Треба уочити разлику и код става који се односи на „подршку 
владиних агенција“. Испитаници који своју занатску робу продају у локалу (М=2,29; 
СД=1,77) се не слажу да су у обављању своје делатности имали подршку владиних 
агенција. Испитаници који своју робу продају у Бачкој (М=1,41, СД=1,01); (p=0,001 за све 
категорије) су такође сложнији да нису имали подршку владиних агенција у обављању 
своје занатске делатности. Post Hock Tukey тест издваја групе које су условиле 
статистички значајне разлике. 
 
 
 ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА 
 
 
 
 У теорији је био дуго опште прихваћен став да је туризам само изведена појава 
привредног развоја. Такав став се објашњавао тиме да позитиван утицај туризма на 
привредни развој предпостављају предходно постигнут одређени ниво општег друштвеног 
и привредног развоја. Најзначајнији фактори који покрећу развој туризма (доходак и 
слободно време, али и неки други као урбанизација, индустријализација,..) пре свега су 
резултат брзог привредног развоја. С обзиром на то да се привредни развој јавља пре 
појаве туризма, туризам се у почетку сматрао последицом привредног развоја. Међутим, 
каснија истраживања туризма указала су да развој туризма утиче на остале привредне и 
друштвене делатности, то јест на укупан привредни развој. Тако је туризам препознат не 
само као последица привредног развоја већ и као фактор привредног развоја.  
 Туристичка потрошња као потрошња туриста у местима које посећују, основа је 
разумевања економских утицаја туризма. Савремена економска теорија у истраживању 
доприноса туризма привредном развоју увек полази од туристичке потрошње, јер као 
резултат ове потрошње настају одређени економски ефекти на привреду, како земље и 
подручја из којих туристи долазе тако и оних земаља и места која туристи посећују 
(Бошковић, 2014). 
 Занатски производи представљају изузетно добру основу за развој туризма, али и 
промоција занатских производа је од изузетно велике важности за развој туризма 
одређеног подручја.  
 Амбијенталне и физиономске вредности данашњих бачких насеља датирају из 18. 
века, из времена терезијанских и јозефинских колонизација, када су се она почела плански 
градити и по одређеним правилима. У исто време почињу да се граде куће по строго 
прописаним нормама, тако што су подизане на регулационим уличним линијама. У начину 
градње кућа турски период није оставио никаквог трага. Стара, специфична, аутохтона 
насеља сачувала су дух и традицију прошлих времена и све више добијају културни значај 
у овом процесу убрзане урбанизације и глобализације када градови и у најудаљенијим 
деловима света почињу да личе, због тога је важна улога завичајне куће - да прикаже 
традиционалну архитектуру људи одређеног подручја, почев од детаљних форми до 
животног простора (Ђуричић at all, 1996).  
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 Сеоске архитектонске целине настале су у некадашњим селима као резултат 
оригиналног народног неимарства који је имао свој специфичан уметнички израз 
препознатљив за подручје Бачке. Та препознатљивост је онај кључни елеменат који је од 
изузетног туристичког значаја.  
 Те самосталне куће могу бити предмет туристичке презентације. Очуваност 
традиционалног изгледа сеоске куће, архитектура села и читаве сеоске регије, веома су 
важан фактори атрактивности туристичке понуде за боравак на селу. У неким сеоским 
кућама, које су под заштитом државе, постоји могућност становања. У тим кућама станују 
власници или станари по неком другом основу. Њима је забрањена било какав измена у 
архитектонском смислу и у опремању ентеријера и уређењу окућнице. Њихов живот би 
требао да буде такав да дочара некадашњи начин живота људи који су настањивали ове 
објекте (Кошић, 2012). 
 У етнографском богатству Бачке истичу се урбанистичке целине бачких ушорених 
села у којима неки објекти имају раритетне вредности. Посебно су интересантни делови 
улица од којих су понеки и законом заштићени, у насељима Бачки Петровац (слика 236), 
Руски Крстур, Бачки Моноштор, Стапар, Бачки Брег, Сивац, Темерин и др (Ђуричић at all, 
1996, 45). На подручју Бачке могу се уочити различити типови кућа у појединим њеним 
деловима, који се јављају као директна последица различитих утицаја.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Слика 236- Спољашњост и унутрашњост етно куће у Бачком Петровцу 

Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 
 Прве куће су биле једноделне, потом дводелне са малом кухињом и великом собом. 
Кров је био покривен трском. На дворишној страни се налазила дубока настрешница као 
претходница трема. Прве куће су биле и нешто укопане у земљу. Пример овакве куће 
може се видети у Бачком Петровцу. Временом долази до измена у изградњи, додаје се још 
једна просторија и кућа постаје троделна, а познатија је и као основна панонска кућа. 
 Временом, како економска моћ почиње да јача, тако и куће почињу да мењају свој 
основни изглед и постају пре свега све веће и веће, те почињу да се јављају различите 
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варијанте у изградњи. Додавањем нових просторија дуж улице настаје пуна форма 
војвођанске куће, тзв. швапска кућа која је изграђена целим дворишним фронтом (Ђекић, 
1994).  

Често се поставља питање зашто баш куће као извор развоја занатске делатности и 
развоја посебног облика туризма? Куће у 
Бачкој већим делом грађене су од набоја 
или черпића прекривене трском (крајем 
прошлог века трска бива замењена бибер 
црепом), а у собама су се налазиле зидане 
пећи. Подови у кућама су такође били 
прављени од набијене земље, а данас се у 
тим кућама налазе завичајни музеји 
опремљени предметима из старих 
домаћинстава (слика 237). 
 

Слика 237- Унутрашњост етно куће у Стапару, са старим занатским производима 
    Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 
 
 Поред ове групе заштићених објеката (куће) које се налазе у функцији туризма, на 
подручју Бачке постоји и већи број мање или више уређених етно кућа, које су настале 

плански или пак спонтано из велике љубави 
појединаца или група, у тежњи да се очува 
сећање и дух старих времена. Знатан број 
ових објеката је подигнут са циљем да буде 
стављен у функцију туризма и промоције 
старих заната. У етно кућама постоји 
поставка свих старих предмета са подручја 
Бачке, као што су ћилими, преслице, разбоји, 
рукотворине, делови старог намештаја и др 
(слика 238). 
 

Слика 238- Рукотворине у етно кући у Дорослову                                           
     Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.  
  
 
 
 Велики проблем ових кућа је то што су њихови оснивачи углавном појединци, 
ентузаисти, заљубљеници у прошлост. Проблем се уствари јавља због немогућности да се 
обезбеде довољна финансијска средства за њихово уређење и очување. Такође се јавља 
велики проблем недовољног маркетиншког презентовања ових објеката. Презентовањем 
старих занатских делатности, потенцијални туристи нису довољно упознати где се оне 
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налазе, како се може доћи до њих, када су отворене; до тога да и ако дођу до њих наилазе 
на затворена врата, на непостојање адекватних водича (или кустоса), који би их упознали 
са датим објектом, на непостојање пропагандног материјала и сувенира.  
Зато у случају сеоског туризма, можемо говорити о: недовољним финансијским 
средствима - недостатак инвестиција, институционална подршка и 
институционална/појединац интересовања за сеоски туризам, промоција сеоског туризма, 
образовање сеоских домаћинстава, туристичка инфраструктура и неадекватне стратегије и 
правни оквир (Чикић и др, 2015). 
 Промоција старих заната, а у функцији туризма може се пратити и преко 
салашарских насеља којих је на територији Бачке веома велики број. Салаш као појам 
природе и човека је архитектонска, социјална и економска јединица, развијена у времену у 
ком је настала, смештена ван насељеног места. Састоји се од просторија за човека, стоку, 
живину, средства за производњу као и специфично грађених просторија за складиштење 
производа, као што су амбари - за пшеницу и осталу ситну храну, чардака, грађевине за 
смештај кукуруза у клипу. Грађевине су грађене у складу са економским стањем 
домаћинства, његових потреба и услова у којима се домаћинство развијало.  

Квалитет салаша био је различит што је зависило од могућности производње, 
величине поседа, неки су грађени од набоја, черпића, или цигле. Салаши су без изузетка 
грађени унутар 
поседа, због 
естетских и 
безбедносних 
разлога. До салаша 
је ишао пут. Сваки 
салаш је имао дуд, 
цветну башту, 
повртњак и 
виноград. Бунар у 
сваком салашу 
грађен је у близини 
стаја за стоку и 
ђубришта, неретко је 
био на ђерам који 
представља симбол 
бачке равнице 
(слика 239). 
         Слика 239- Салаш са ђермом у близини Чонопље 
                                                               Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.   
 
 
 
 
 
 
  Током времена салаш еволуира у квалитетније архитектонско решење. То више није 
плетара облепљена блатом и покривена шиндром или сламом, већ набој од земље са 
кровом од сламе, шиндре и трске. Још увек то није салаш савременог архитектонског 
решења, јер човек користи материјал узет директно из природе (Павловић, 2002).  
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 Салаши у Бачкој су данас прави споменици традиције и културе народа који живе на 
овим просторима. Грађени су углавном средином 19. века, а на њима су живели власници 
земље која је била у њиховом окружењу. Рушењем и напуштањем, број салаша је у Бачкој 
је драстично смањен. Они су данас модернизовани, и најпознатији се налазе у околини 
Сомбора, Суботице, Срборбрана, Бечеја и Ченеја. Споро и тихо одумирање салаша је 
присутно током читавог 20-тог века, те се данас на салашима могу наћи ретке породице и 
углавном старији људи који се никад нису одатле селили или су се пак вратили на салаш 
носталгично везани за успомене на детињство које су провели на њему. Одласком млађег 
света са салаша и салашарских насеобина на школовање и рад у градове, салаши постају 
све празнији и временом се гасе. Од једног броја салаша су настала села салашарског типа 
(Букуров, 1979).  
 Оно што је најбитније што треба истаћи, а везано је за промоцију занатских 
производа, јесте да су на салашима очувани стари објекти. Поштујући све облике народног 
градитељства, сврха им је да служе за потребе туризма као гостионице, за продају 
сувенира и одморишта (Радуловић, 1999).  
 Многобројна остварења материјалне и духовне културе се налазе у музејским 
збиркама већих градова. Од експоната у овим музејима, највише су сачувани предмети 
домаће радиности. То су претежно текстилни предмети који припадају бројним народима 
у Бачкој.  
 Од посебног значаја су:  

- ћилими (рађени у Стапару и Сивцу),  
- вез  
- златовез  
- чипке  
- предмети од дрвета  
- керамика  
- остало  

 Већи део ових предмета је очуван, комплетиран, систематизован, научно обрађен и 
заштићен. Њихова висока вредност условљена је чињеницом да је етнографско богатство 
плод стваралаштва бројних јужнословенских и других народа који су живели на 
просторима Војводине. 
 На подручју Бачке занатство је почело да се развија доста рано, да би свој пуни замах 
имало током 18. века, а свој врхунац током 19. века, када почиње процес распадања 
еснафских организација. Поједини народи имају наклоност ка појединим занатима:  

- Срби (ћурчије, абаџије, чизмари, папучари, опанчари, пекари, воскари, казанџије, 
лимари, колари, ковачи)  

- Мађари (бавили су се занатима који су се односили на обраду метала и машинску 
струку)  

- Немци (зидарски, тесарски, каменорезачки, браварски, лимарски, столарски, 
мазалачки, ужарски, вунарски, бачварски, коларски, ткачки, плетарски)  

 Активирањем старих заната у туристичке сврхе, у Бачкој би се обогатила туристичка 
понуда и пружила посетиоцима могућност упознавања богатог културног наслеђа ове 
регије. Туристичка промоција је један од инструмената маркетинга туристичких 
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предузећа, а подразумева обезбеђивање заинтересованости туриста и довољног нивоа 
тражње према производима и услугама предузећа (Попеску, 1991). То је у суштини процес 
масовног комуницирања између произвођача и потрошача, а он се веома лепо може 
реализовати у односу посетилац-музеј. 
 Музеји су научно-просветне установе које прикупљају, проучавају, чувају, 
обезбеђују и излажу, односно користе предмете и писане изворе, пре свега из археологије 
и уметности, а који су од историјског, етнографског, уметничког, природњачког, 
техничког или другог значаја.  
 Без обзира да ли су општег карактера (као национални, завичајни или народни 

музеји) или специјализовани музеји са 
тематским збиркама и изложбама, 
музеји представљају врло омиљено 
место у туристичкој понуди неког 
места. Музеји су истовремено и 
институције које својим додатним 
активностима стварају нове вредности: 
презентације културних остварења, 
тематске вечери и сл., које оживљавају 
музеје и тиме их чине приступачнијим 
за све оне посетиоце којима музеји 
делују одбијајуће (Ахметовић-Томка, 
1996) (слика 240 и 241).  

Слика 240- Етнозбирка традиционалне одеће становништва,  
посуђа и пољопопривредних алатки у музеју (у оквиру школе) 
                                  у Стапару 
            Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 241- Мала етнозбирка старих традиционалних алата смештена у породичној кући 

породице Брдар у Бездану 
Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 

 
 
 
 
 
 
 
  То су својеврсне институције науке, културе и образовања, тј. места на којима се 

може сагледати стваралаштво различитих уметности кроз историјски, културни и 
географски просек (Томка, 1999). 
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  МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ  
 ОДРЖИВОСТИ СТАРИХ ЗАНАТА 

 
 
 
 Манифестациони туризам се развијао на основу различитих начина привређивања, 
обичаја, веровања и навика на етнички и религијски хетерогеном подручју Бачке.  
 Сам појам манифестација, потиче од латинске речи “manifestatio” што значи “јавно 
испољавање, јавно изражавање одобравања или негодовања, објава, објављивање, 
изношење на видело, показивање“.  
 Са аспекта туризма то би могли бити различити облици привређивања, програми са 
занимљивим садржајем који самостално може да привуче посетиоце.  
 У својој докторској дисертацији мр Жељко Бјељац даје више различитих тумачења 
појма манифестациони туризам тј. туристичке манифестације, које је дало више домаћих и 
страних аутора, а на крају аутор предлаже као коначну дефиницију следеће: 
“манифестације туристичког карактера означавају јавно извођење или приказивање било 
у виду изложбе, приредбе, или више приредби разних категорија људског достигнућа, а 
које се издвајају по својој специфичности, остварујући туристичке ефекте и циљеве, а 
организују се у свим насељима која имају свој интерес у томе ”.  
 Облици манифестационог туризма су многобројни. Резултати приликом 
организовања манифестација могу имати више значења. 

Економски – који се примећује величином прихода од приредбе, зависно од 
начина организовања и броја посетилаца и деловањем на привредне делатности места и 
регије одржавања  

Туристички – који показује да велике туристичке манифестације двострано 
утичу на туристички промет: њиховим организовањем повећава се туристички промет и 
утиче на квалитет угоститељских објеката и пратеће инфраструктуре, а могуће је и боље 
развијање услужних делатности  

Технички – приказује побољшање производа и услуга разних привредних 
делатности (модернизација, компјутеризација)  

Физички – који се постиже конзерваторским радовима на разним културно 
историјским споменицима, не угрожавајући животну средину  

Културно-социјални – чијим деловањем се утиче на живот домицилног 
становништва (промене навика, верских начела и сл.)  

Психолошки – којим се показује да у периоду одржавања манифестација може 
доћи до утицаја на понос и самосвесност у односу на степен познавања и репутације регије 
или државе домаћина  

Политички – којим се означава утицај дневних политичких прилика у регији 
одржавања манифестација (Бјељац, 1998).  
 Према Стратегији развоја туризма у Србији до 2015. године и Стратегији просторног 
развоја Србије до 2020. године (www.rapp.gov.rs) територија Србије је подељена на пет 
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туристичких кластера (Војводина, Београд, Југоисточна Србија, Југозападна Србија и 
Косово и Метохија). У 2010. години се одржавало 2426 традиционалних манифестација у 
Србији. У 2010. на територији туристичког кластера Војводина се одржавало 1075 
традиционалних манифестација (44,31% или 2/5 од укупног броја у Србији), у 210 насеља. 
Највише се одржавало у граду Новом Саду, општинама Кањижа, Суботица, Сомбор и 
Бачка Паланка (Бјелац, 2010). 
 
 
 

Табела 20- Број, процентуални удео (%) и укупан број манифестација по општинама  
на подручју Бачке у 2010. години 

 
ОПШТИНА БРОЈ 

МАНИФЕСТАЦИЈА 
ПРОЦЕНТУАЛНИ 

УДЕО (%) 
Нови Сад 125 22,9 
Кањижа 51 9,3 
Суботица 50 9,2 
Бачка Паланка 46 8,4 
Сомбор 46 8,4 
Ада 30 5,5 
Темерин 28 5,1 
Кула 22 4,0 
Оџаци 19 3,5 
Србобран 18 3,3 
Врбас 17 3,1 
Апатин 14 2,6 
Сента 14 2,6 
Бачка Топола 13 2,4 
Бачки Петровац 13 2,4 
Сремски Карловци 13 2,4 
Беочин 10 1,8 
Тител 9 1,6 
Бач 8 1,5 
УКУПНО 546 100,0 

 
Извор: Бјелац Ж., 2010. год. 
 
 
 
 Ако се посматра табела 20, може се уочити да се, према подацима из 2010. године, 
највећи број манифестација одржавао у граду Новом Саду (125) или 22,9% од укупног 
броја на територији Бачке, Кањижи (51), Суботици (50), Бачкој Паланци и Сомбору (46), 
Ади (30), а најмањи број у Тителу (9) и Бачу (8). Укупан број манифестација у 2010. 
години на територији Бачке био је 546.  



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

350

 У следећем делу рада биће приказан одређен тип туристичких манифестација као 
база за развој и приказ занатских производа као и њихов значај за развој туризма.  
 
 
  ЕТНОГРАФСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У БАЧКОЈ 
 
 
 Етнографске манифестације представљају приказ народних обичаја, веровања, 
ритуала, старих начина привређивања становништва. Настале су на основу сећања на 
ритуал, из човекове потребе за подсећањем и обележавањем. Засноване на традицији, 
фолклору и старим начинима привређивања, представљају најстарије елементе у развоју 
туризма, као и довољну туристичку вредност за долазак посетилаца (Бјељац, Ћурчић, 
2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 242- Презетација традиционане шокачке          Слика 243- Презентација      
     ношње у Бачком Моноштору за време            шокачке одеће у Бачком Моноштору 
                   „Бодрог феста“                                              за време „Бодрог феста“ 
Фото: Татјана Стојановић, август 2016. год.                          Фото: Љ. Кириџић, август 2016. год. 
 
 
 
 Својим разноврсним програмом, осим друштвено-економског и културно-уметничког 
значаја, остварују и туристичке ефекте за место одржавања. Такви ефекти се примећују у 
богатству програма, утемељеном на антропогеном наслеђу и локацији одржавања 
(атрактивни природни елементи). Код етнографских манифестација заступљени су скоро 
сви елементи који покрећу туристе на путовање: жеља за упознавањем нових култура, 
цивилизација и простора, разонода, одмор, хоби, задовољство (код учесника) и други 
(слика 242 и 243) (Бјељац, Ћурчић, 2007б). 
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Бодрог фестивал је манифестација организована са циљем да промовише традицију 
и културу Бачког Моноштора, природних богатстава села и скретање пажње према Бачком 
Моноштору као туристичке дестинације. Бодрог Фестивал је добио име по 
средњовековном граду - Бодрог на чијој основи је смештен Бачки Моноштор. Прича о 
граду је мистерија, јер не постоји физички доказ о његовом постојању, осим оних писаних. 
Претпоставља се да је град нестао у Дунавским таласима. Током фестивала, фолклорно 
наслеђе Шокачке популације (који су доминантни у овој заједници) промовише и друге 
народе који живе са њима у овој области. Програм фестивала обухвата: дечији програм 
фолклора из села и околних места, песме, рецитације и музичке свечаности, параду коња и 
фијакера. Фестивалски догађај служи за презетацију производа направљених од стране 
људи из ове заједнице. Посетиоци фестивала могу пробати традиционалне гастрономске 
производе (рибљи паприкаш, пржену рибу, питу од ораха и мака и др). У центру Бачког 
Моноштора постављени су бројни штандови са уметничким и ручно израђеним 
производима познатих мајстора ове заједнице. Овде се могу наћи рогозарски и сламарски 
производи, бродићи и чамци од дрвета, метларски и ковачки производи, разни сувенири од 
меда, домаће ракије, ручно прављени столњаци, блузе, дрворезбарски производи 
(www.sycultour.eu). 

 
 

 
Табела 21- Број, процентуални удео (%) и укупан број етнографских 

манифестација по општинама на подручју Бачке у 2010. години 
 

ОПШТИНА БРОЈ МАНИФЕСТАЦИЈА ПРОЦЕНТУАЛНИ УДЕО (%) 
Сомбор 9 31,0 
Темерин 6 20,7 

Бачка Паланка 5 17,2 
Суботица 5 17,2 
Нови Сад 4 13,8 
УКУПНО 29 100,0 

 
Извор: Бјелац Ж., 2010. год. 
 
 
 
 „Фолклорне манифестације“, које су служиле развоју народног стваралаштва су 
институционални производ низа укомпонованих представа на којима је грађен државни 
фолклоризам, најчешће оствариван у оквиру такозваних културно-уметничких друштава. 
Уз званична такмичења фолклорних друштава постојале су и друге манифестације које су 
се односиле на неке појединачне елементе „народног стваралаштва“ (Ковачевић, 2007, 
Лукић-Крстановић, 2004) (слика 244 и 245). 
 На основу табеле 21 може се уочити да је највећи број манифестација етнографског 
карактера, 2010. године био одржан у Сомбору (9) или 31,0% од укупног броја 
етнографских манифестација на подручју Бачке. Такође треба истаћи и манифестације 
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одржане у Темерину (6), Бачкој Паланци  и Суботици (5), као и у Новом Саду (4) или 
13,8% од укупног броја етнографских манифестација на подручју Бачке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Слика 244- Традиционална                                 Слика 245- Традиционална дечија 
манифестација фолклора (крајишка народна                     мађарска народна ношња на  
        ношња) у Сомбору са учеснцима из                        традиционалној манифестацији 
                      бивше Југославије                                                     фолклора у Сомборu 
                 Фото: Љ. Кириџић, јул 2016. год.                                    Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год.  
  
 
 Фолклорне манифестације су од веома великог значаја за презентцију старих и 

уметничких заната и домаће 
радиности, које се заснивају 
на приказу народних 
ношњи, насталих као 
потреба појединца и 
заједнице за дружењем, 
доживљавањем историје, 
уметничког изражавања 
заснован на језику и игри 
као мотив за окупљање и 
испољавање у изворном 
фолклорном облику, 
поштујући верско-обичајна 
начела (слика 246).  
 

Слика 246- Традиционално буњевачко-шокачко прело у Сомбору 
                              Фото: Љ. Кириџић, јануар 2016. год. 
 
 
 
 
 
 
 
  Смотре народног стваралаштва су манифестације које га негују и унапређују 
изворно. Значајан број сабора представља предтакмичења за манифестације од 
националног значаја, попут сабора народног стваралаштва у Суботици, Бездану, Руском 
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Крстуру, Бачком Јарку, Бачком Петровцу и од великог су значаја за презентацију старих 
изворних ношњи на подручју Бачке. 
 Косидбе, жетелачке свечаности и изложбе старих заната. Доба сетве и жетве од 
давнина је најважнији период за егзистенцију становништва насељеног на панонском 
подручју Бачке. Колико су жетелачке свечаности, као туристичка манифестација битне за 
развој старих заната, примећује се на основу тога, јер управо за време оваквих 
манифестација негују се и чувају фолклорне вредности, обичаји, религија и традиција на 
подручју Бачке. Те специфичности, обогаћене забавним и уметничким програмима и 
повезане са другим друштвено-географским карактеристикама места или региона 
одржавања, представљају важан садржај туристичке понуде Бачке. Циљ одржавања 
жетелачих свечаности је обнова, очување и неговање традиционалних обичаја српског, 
мађарског, русинског, словачког, хрватског и буњевачког становништва на подручју 
Бачке. Одржавају су такмичења у ручном кошењу жита као основни програм уз 
традиционални косачки доручак (ручак), са гастрономским карактеристикама народа и 
краја одржавања (слика 247) (Бјељац, Ћурчић, 2005). 

 

 
Слика 247- Припрема за дужијанцу у Светозару Милетићу 

Фото: Татјана Стојановић, август 2016. год. 
 
 
 
 
  Изложбе рукотворина, представљају старе занате, народне рукотворине, као део 
сајамско изложбеног вида етнографских манифестација. Могу се и самостално одржавати, 
а могу представљати и изложбу ручних радова и колекционарства. Одржавају се у Бачкој 
Паланци, Бездану, Руском Крстуру, Стапару, Бачком Моноштору, Сомбору, Суботици, 
Таванкуту. Од изузетне важности су ове туристичке манифестације за презентацију старе 
занатске делатности и производа старих заната (Бјелац, 2010). Ове манифестације 
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организују се на сеоским и градским трговима, улицама, ливадама или културно- 
уметничким друштвима (слика 248).  

 
 

Слика 248- Изложба рукотворина у Бачком Моноштору 
 Фото: Љ. Кириџић, август 2016. год. 

 
  
 
 Дужина трајања етнографских манифестација је најчешће од један до три дана, али 
има и манифестација које се одржавају и по недељу дана или током целе године. Време и 
место (простор) одржавања етнографских манифестација су најчешће у узрочно-
последичној вези. Фестивали фолклора се углавном одржавају током целе године, у 
спортским халама, школама, домовима културе и слично, у урбаним срединама. 
 Манифестације попут жетелачких свечаности, такмичења у кошењу траве, одржавају 
се на њивама, односно ливадама у време жетве током јула и августа месеца. Смотре 
фолклора се одржавају у пролећним месецима (април и мај) (Бјелац, 2010). 
 
 
 
 
 ПРИВРЕДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У БАЧКОЈ 
 
 
 На територији Бачке организују се и манифестације које осим привредног (на којима 
се врши представљање и продаја производа и приказују начине привређивања) имају и 
одређен туристички значај. У основи разликују се четири типа тих манифестација: сајмови 
и вашари, изложбе и смотре, привредно стручне и привредно фолклорне манифестације. 
Највећи значај имају привредно-фолклорне манифестације које на забаван начин, уз 
поштовање традиције и фолклора представљају првенствено пољопривредне производе 
настале на плодном тлу Бачке (Бјељац, 1998). 
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 Сајмови и изложбе 
 
 

 Овај вид привредних туристичких манифестација представља место излагања 
пољопривредних и индустријских производа, насталих у производњи великих државних и 
приватних, домаћих и иностраних предузећа и корпорација, са циљем размене искустава, 
добара, у националним и међународним размерама, и добро су организовани. У исто време 
може да се одржава неколико различитих или сајмова са сличном тематиком (Бјељац, 2006 
а,б). 
 Поједине изложбе имају и сталну поставку, која се освежава експонатима нових 
привредних достигнућа. Постоје и изложбе које пре свега имају историјско, уметничко 
или етнографско обележје. То су: изложбе слика, фотографија, скулптура, таписерија, 
иконографија, графика, бакрореза, дубореза, етнолошких мотива, спомен-поставке, војне 
опреме и технологије. Сајмови (од изузетне важности су сајмови туризма) и изложбе се 
одржавају током целе године. Оне су најчешће током пролећних и јесењих месеци, а трају 
три до седам дана. Изложбе су посебно значајне туристичке манифестације које 
потпомажу презентацију старих заната, али и производи старих заната употпуњују 
туристичу понуду, посебно презентовање старих алата, плугова, сејачица израђених од 
дрвета, које су вукли волови и коњи у сврху- „како се некада привређивало“! 
 
 

Табела 22- Број, процетуални удео (%) и укупан број традиционалних привредних 
манифестација по општинама у 2010. години на подручју Бачке 

 
ОПШТИНА БРОЈ 

МАНИФЕСТАЦИЈА 
ПРОЦЕНТУАЛНИ 

УДЕО (%) 
Нови Сад 28 56,0 
Кањижа 8 16,0 

Бачка Паланка 7 14,0 
Суботица 7 14,0 
УКУПНО 50 100,0 

 
Извор: Бјелац,  Ж., 2010. год. 
 
 
 
 
 На основу табеле 22 уочава се да је највећи број традиционалних привредних 
манифестација у 2010. години био одржан у Новом Саду, 28 или 56,0%, што је више од 
половине укупног броја манифестација на подручју Бачке. Манифестације су одржане и у 
Кањижи, 8 или 16,0%, Бачкој Паланци и Суботици, 7 или 14,0% од укупног броја 
традиционалних привредних манифестација у Бачкој. У 2010. години било је одржано 
укупно 50 манифестација оваквог типа на подручју Бачке. 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

356

 Учесници (излагачи) сајамских приредби и изложби су, осим из Бачке и држава у 
окружењу, и из осталих држава Европе и света, што је од изузетне важности и за 
презентацију занатских производа. Сајмови и изложбе су места размене пољопривредних 
и занатских (касније и индустријских) производа (слика 249 и 250). 
 

   Слика 249- Изложба Ускршњих јаја са             Слика 250- Пролећни сајам у Новом Саду  
    продајним карактером у Малој Босни                Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                                                               
      Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
  
 
 Вашари 

 
 
 Вашари (панађури) су, као ретко које друштвене институције у нас, вековима 
одражавали суштинске особине и самосвојност српског народног бића. Верска компонента 
вашара је такође важна јер су они уприличавани око манастира и цркава, у дане црквених 
и сеоских слава и били су праћени црквеним обредима, а трајали су два-три дана 
(Срећковић, Антић, 2007).  
 

  Слика 251- Продаја метли - коровњача на        Слика 252- Продаја кожуха на вашару у 
                     вашару у Бачкој Тополи                                         Малим Пијацама 
        Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год.              Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
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 Из вашара, као места размене добара, развија се трговина као посебна привредна 
делатност (Бјељац, 2004). Да би се унапредила улога панађура и да би се њихов развој 
добро усмерио, 1839. године је донета Уредба о држању панађура. Како се на панађурима 
почела појављивати и роба страног порекла, Уредба је у том погледу предвидела две 
категорије панађура: у једну су спадали панађури за продају марве и домаћих производа, а 
у другу панађури на којима се могла продавати и страна роба. Првих је било десет и они 
су трајали по три дана, а других је било седам, а трајали су по пет дана.  
 Данас су вашари интересантна места где се посетилац може, између осталог, 
упознати и са старим занатима, који полако нестају, при том добро забавити, купити робу, 
склапати нова познанства и сретати се са познаницима.  
 Трају један дан током целе године, а организатори су органи локалне самоуправе.  
Посетиоци и учесници (продавци, кафеџије и др.) су из исте или околних општина, а код 
појединих и ширег региона. Број посетилаца и учесника је неколико хиљада. Осим 
економске добити, сви остали индикатори из економске групе критеријума су маргинални 
(слика 251 и 252). 
 
 
 

Привредно-фолклорне манифестације 
 
 

На забаван начин, а уз поштовање старих обичаја начина привређивања 
становништво представља своје привредне производе. Осим економског у садржају својих 
програма, имају и елементе традиције и фолклора (етнографија). При том, привредни 
значај је примарнији, јер циљ манифестације је представљање и продаја производа, а уз 
приказ старих начина привређивања. Према садржају могу бити посвећене берби грожђа, 
воћу и поврћу, животињама (лову и препарирању), хортикултури, пчеларству, 
гастрономији и производима од меда и осталим пољопривредним производима (слика 253 
и 254) (Бјељац, 2006 а,б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 253- Пчеларство породице Перишкић        Слика 254- Ручна косидба жита у селу 
као део привредно- фолклорне манифестације         Хајдукову са почетка прошлог века 
                           у  Сомбору                                       Фото: Фотографија преузета из архиве етно 
    Фото: Татјана Стојановић, јануар 2016.год.                куће на Рокином Салашу на Лудошу, јун 2016. год. 
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 Привредно-фолклорне манифестације у себи садрже пољопривредну и прехрамбену 
традицију живљења становништва на територији Бачке (српског, мађарског, немачког, 
хрватског и других). Оне приказују богату кулинарску традицију, која датира од неколико 
ранијих поколења, и заједно са локалним разликама чини једно богатство националне 
кухиње (Ковачевић, 2007). 
 Потенцијално атрактивне за туристичке посете су и манифестације посвећене 
кулинарском наслеђу становништва Бачке, односно гастрономији. У једном делу научно 
стручне јавности медија, али и осталом јавном мњењу, често ову врсту манифестација 
називају „ијаде“ (сланинијаде, кобасицијаде, питијаде, сиријаде, штрудлијаде и сл) 
(Бјељац, 2007).  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 255- Паприкашијада у Бездану 
Фото: Татјана Стојановић, август 2016. год. 

 
 

 Односно, „манифестације које окупе знатно више посетилаца су тзв. гастрономске 
приредбе које се организују са идејом промовисања и продаје неког посебног 
специјалитета. Карактеристично за ову врсту догађаја су и сами називи „манифестација“ 
(Ивановић, 2007).  
 Постоје и мишљења да је „гастрономска традицијада измишљена традиција, јер је 
намерно створена“. Конструисана од стране групе која је на себе преузела улогу 
представника заједнице, а традиционална је јер је то постала својом редовношћу и 
перманентном периодичношћу. Гастрономска традицијада и све појединачне реализације 
(кобасицијаде, сланинијаде, бостанијаде, пасуљијаде, штрудлијаде) су манифестације 
„спонтане генезе“ (слика 255, 256, 257 и 258) (Ковачевић, 2007). 
 Пратеће манифестације гастрономских фестивала су изложбе (ликовне, старе 
механизације, нових пољопривредних машина и алата), спортска такмичења, забавно-
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музички програми, вечери фолклора, пољопривредно-стручни скупови и саветовања и 
слично). Организатори су најчешће невладине организације (удружења пчелара, ловачка 
удружења, удружења жена, струковна удружења из области пољопривреде), месне 
заједнице и друге институције локалне самоуправе. Привредно-фолклорне манифестације 
се одржавају током целе године, највише током јесењих и летњих месеци. Трају у просеку 
три до четири дана.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 256- Фестивал подунавске културе „Тројни сусрет- Србија, Хрватска, Мађарска“ 

Фото: Новински исечак из „Сомборских новина“, август 2016. год. 
 
 

 

Слика 257- „Дани жита“ у Сомбору и израда       Слика 258- Штрудлијада у Бездану 
          традиционалних јела од жита                    Фото: Татјана Стојановић, август 2016. год. 
       Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год. 
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  ЗАБАВНО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У БАЧКОЈ 

 
 

 Забавне туристичке манифестације у себи садрже елементе програма свих облика 
манифестационог туризма. Може се говорити о комбинованом облику, у којем забава има 
приоритетну функцију. Туристичке организације, користећи ту чињеницу, организују 
програме који су у тесној вези са антропогеним и природним вредностима места 
одржавања, а све у жељи што богатијег и садржајнијег програма туристичког боравка. 
Тако се програми манифестација често и свесно комбинују, па се дешава да се спортске 
манифестације повезују са уметничким, научно-стручне са уметничким и забавним 
програмима, а политичко-историјске и верске са уметничким, забавним и спортским 
програмима. Због тога се врло често срећу називи манифестација као што су: културно-
спортска, привредно-забавна, уметничко-научна и слични (Бјељац, 2006а).  
 Као забавно-туристичке манифестације издвајају се: рибарске вечери, регате, забавна 
лета, карневали и маскенбали, фијакеријаде, мотобајк сусрети и друго. Највећи број 
традиционалних забавних манифестација се одржава у туристичком кластеру Војводина 
(слика 259). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 259- Рибарске вечери у Апатину 
Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год. 

 
 
 
 Поред свих ових забавно-туристичких маифестација, неопходно је напоменути да се 
уз сваки вид одређене манифестације јавља и презентација старих и уметничких заната и 
домаће радиности. Занати, као што је и напоменуто употпуњују туристичку понуду, али и 
туристичке манифестације су од великог значаја за приказ старих занатских делатности и 
пласирање производа. Стари занати и туристичке манифестације налазе се у међусобној 
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зависности. Локације одржавања забавно-туристичких манифестација су, најчешће, 
повезане са локалним природним или антропогеним туристички атрактивним 
локалитетима (слика 260). 
 

Слика 260- Фијакеријада у Бачком Моноштору 
Фото: Татјана Стојановић, август 2016. год. 

 
 
 
 

 ВЕРСКЕ И ДЕЧИЈЕ ФОЛКЛОРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
 
 Све верске свечаности на подручју Бачке у основи се могу поделити на православне, 
католичке и протестантске. Од верских празника који поред свог основног верског 
садржаја имају и друге (уметнички, забавни, етнографски, спортско-рекреативни). Међу 
њима се издвајају: Божић, Ускрс, сеоске црквене и манастирске славе и верско-историјски 
празници (Ђери, 2001). 

Као пратеће манифестације, међу верским свечаностима, најчешће се издвајају 
вашари (кирбаји, панађури) и одређени обичаји током великих верских празника (Ускрс, 
Божић). Организује се разноврстан програм, који окупља и неколико десетина хиљада 
људи. Осим богослужења, организују се програми забавног садржаја (туцање ускршњим 
јајима) или етнографског (попут свечане поворке становништва у народној ношњи), 
концерти забавне и народне музике, изложбе и слично. Локација одржавања верских 
манифестација је везана за цркве и манастире. 

Магијско-религијски ритуали су радње засноване на традиционалним народним 
обичајима и веровањима и претходе ускршњем посту. У времену од шест недеља пре 
Ускрса и поклапају се са сменом годишњих доба.  

Постоје три вида ових ритуала:  
- Покладе – код становништва католичке вероисповести  
- Фашанге и Додоле – код становништва православне вероисповести.  
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У неким насељима Бачке у којима мађарско и хрватско становништво чини већину 
организују се поворке – беле покладе (Дорослово, Кањижа, Суботица, Таванкут, 
Чантавир, Купусина, Сонта, Хоргош, Бездан итд.). Ове манифестације трају три дана и у 
току њих се организују маскиране поворке “машкаре” (којих има три врсте). Оне посећују 
домаћинства, изводећи разне игроказе, а поворке жена у народним ношњама пролазе 
центром насеља певајући народне песме уз пратњу музичара. У вечерњим сатима се пале 
велике ватре где се старији забављајују уз шале, песму и игру. Као завршна свечаност 

трећег дана организује се 
маскенбал.  

Дечије фолклорне 
манифестације представљају 
извођење уметничких, спортских, 
етнографских и привредних 
достигнућа, где су учесници деца 
од предшколског до 
средњошколског узраста. Такође, 
постоје и уметничке 
манифестације за децу где су 
одрасли учесници (извођачи) 
програма (слика 261). 

 
                Слика 261- Дечији фолклорни фестивал 
                 Фото: Татјана Стојановић, август 2016. год. 
 
 

Према садржају програма издвајају се 
спортске, забавне, уметничке,  привредне и 
етнографске дечије манифестације. Спортске 
манифестације, обухватају спортско-рекреативне и 
спортско-такмичарске приредбе. Уметничке 
манифестације, које су најбројније, садрже све 
видове уметничког стваралаштва (ликовне, 
књижевне, музичке, филмске). 
 Забавне чине карневали и остале забавне 
манифестације, а привредне су привредно-
фолклорног садржаја. Етнографске дечије 
манифестације су по садржају фолклорни 
фестивали и смотре народног стваралаштва (слика 
262 и 263) (Бјелац, 2010).  
 
 

Слика 262- Промоција старих заната кроз фестивал дечијег фолклора   
       Фото: Љ. Кириџић, август 2016. год. 
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 Деца су будућност, зато их је неопходно „заразити“ неком занатском вештином која 
може бити веома корисна за њих саме, а за одрживост занатства је од непроцењиве 
вредности. 
 

Слика 263- Најмлађи учесници фолклорних фестивала 
Фото: Татјана Стојановић, август 2016. год. 

 
 Када се говори о туризму и туристичким манифестацијама у функцији одрживости 
старих заната, треба напоменути да је анкетирањем, самим испитаницима постављено 
неколико питања која се односе на пласирање занатских производа.  
 На основу графикона 71 може се уочити да је на питање „да ли производе наменски 
правите за туристе“, 111 испитаника или 27,6% (што је више од 1/4) од укупног броја 
анкетираних одговорило да занатске производе наменски праве за туристе и туристичке 
манифестације. Од укупног броја испитаника (402), њих 291 или 72,4%, одговорило је да 
своје занатске производе пласира на туристичким манифестацијама. То је добар показатељ 
да туристичке манифестације управо представљају основ за промоцију занатских 
производа.  
 

Производе 
наменски 

правимо за 
туристе
27,6%

Производе 
пласирамо на 
манифестаци.

72,4%
 Графикон 71- Процентуални удео (%) испитаника у зависности од места пласирања 

занатских производа на подручју Бачке 
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  Од укупног броја испитаника на подручју Бачке, 250 анкетираних лица или 62,2% 
(што је апсолутна већина или 3/5) одговорило је да им се продаја занатских производа 
повећава за неки од верских празника (графикон 72). Од укупног броја испитаника (402), 
152 анкетирана лица или 37,8%, одговорило је да им се продаја занатских производа не 
повећава за време верских празика.  
 На основу изнетих резултата, ипак је већи и број и процентуални удео испитаника 
чија се продаја занатских производа повећава за време верских празника, што је јако добар 
показатељ, да верски празници нуде разноврстан програм (поред богослужења имају и 
забавни карактер и етнографски). Што је од изузетно велике важности за презентацију, али 
и за продају занатских производа, како за домаће посетиоце, тако и за странце. Дакле, 
празници су најчешће везани за традицију, а стари занати су продукт прошлости и 
традиције.  
 

Не
37,8%

Да
62,2%

 Графикон 72- Процентуални удео (%) испитаника у зависности од повећања продаје 
занатских производа на подручју Бачке 

 
  На питање „да ли мислите да би се могао осмислити занатски туризам - обилазак 
ради упознавања са процесом производње“, 358 лица или 89,1% одговорио је да би било 
пожељно и да се слажу да би се могао осмислити занатски туризам. 
 
 
 
 
 
 
 

Не
10,9%

Да
89,1%

 Графикон 73- Процентуални удео (%) испитаника у зависности од одговора везаних за 
осмишљавање занатског туризма на подручју Бачке 
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 На основу графикона 73 примећује се да је 44 анкетирана лица или 10,9% од укупног 
броја испитаника на подручју Бачке одговорило да се не слаже да би се могао осмислити 
занатски туризам. Сви испитаници, (44 анкетирана) који су одговорили негативно на 
осмишљавање занатског туризма (обилазак ради упознавања са процесом производње) 
баве се израдом традиционалних занатских производа од биљака и животиња, односно 
испитаници који производе прехрамбене производе (лицидери, произвођачи месних и 
млечних прерађевина, колача, пита и сл). Разлог немогућности осмишљавања занатског 
туризма, посебно обиласка, ради упознавања са процесом производње, како наводе 
испитаници, јесте санитарна инспекција надлежна за контролу хране (хране или састојци 
хране који се користе у људској исхрани), производњи адитива, арома и препарата 
неживотињског порекла. Како наводе испитаници храна коју они праве упућена је на 
надлежну ветеринарску или фитосанитарну инспекцију, која врши контролу исправности 
хране. Уколико се наиђе на неку од неипсравности приликом производње и квалитета, 
лице које је одговорно за производњу може бити кажњен или плаћањем казне или 
предузимањем других мера које нареде санитарни инспектори. Просторије у којима би 
требало да се производи здравствено безбедна храна морају бити хигијенски исправне. 
Доласком туриста хигијенско безбедне мере хране би се угрозиле. У земљама Европске 
Уније туристи могу да посматрају производњу прехрамбених производа кроз посебно 
уређене стаклене просторије (напр. у Холандији у којој се симулира производња и прерада 
сирева), које спречавају да се храна бактериолошки не загади. То обезбеђује држава која је 
у могућности да финансира овакве пројекте. У Србији је овакав пројекат још увек не 
остварив, јер су потребна велика финансијска улагања.  
  
 

 
 УТИЦАЈ НЕПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА  
 ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА У БАЧКОЈ 

 
 
 У наредном делу рада биће претстављен утицај непривредних делатности на 
одрживост старих заната, где се акценат ставља на образовање у функцији старе занатске 
делатности. 
 
 
 ОБРАЗОВАЊЕ И СТАРИ ЗАНАТИ 
 
 
 Образовање о одрживом развоју подразумева промену начина на који се живи, 
разуме и укључује кључна тела одрживог развоја која треба да подразумева укључивање 
следећих садржаја у образовни систем - смањење сиромаштва, поштовање људских прва, 
заштита здрaвља, животне средине и адаптације на климатске промене. 
 Образовање за одрживи развој оснажује децу да се укључују у акције, како 
самостално тако и у заједници, заправо подстиче их на деловање у сврху будуће личне и 
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друштвене дугорочне добити. Ово образовање омогућава деци да постану ефективни 
грађани и агенти промена у непредвидивом и комплексном свету и охрабрује их да раде 
заједно током испитивања различитих проблема у изграђивању новог знања у циљу 
предузимања што делотворнијих акција у непосредном и ширем окружењу. Образовање 
има најзначајнију улогу у постизању одрживог развоја. Сваки економски раст у 
будућности мора бити заснован на знању и хармонији са одрживим развојем друштва. То 
је основни циљ који треба да буде интегрисан у образовне програме на свим нивоима 
образовања.  
 Овај вид образовања је, образовање за живот односно за свакодневно понашање и 
деловање. Оно укључује стицање знања. Нужно је стећи процедурална знања и развијати 
спремност за укључивање и деловање у складу са властитим уверењима и начелима. 
Стога, образовање за одрживи развој не би смело бити још једна тема у курикулуму који 
остаје на нивоу теорије, него би га требало усмерити на стицање компетенција кроз 
деловање.  
 Често се поставља питање како одабрати тему на којој ће се проучавати одрживост? 
Какво је проучавање учинковито и какве се последице за школу могу очекивати? 
Предлози и препоруке из светске литературе су следећи: 
 Образовање за одрживост усмерено је на вредности: 

- Уважавање других (садашњих и будућих генерација) 
- Уважавање различитости 
- Обзир према природним ресурсима планете Земље 
- Разумевање, смисао за праведност, одговорност, спремност за дијалог, 

истраживачки дух и одговорно деловање 
 
                                                                                                                             UNESCO (2005) 
 
 
 Циљ образовања за одрживи развој је оспособити ученике за време које долази, 
време у којем ће они бити део радно активног становништва, у којем ће доносити 
одговорне и далекосежне одлуке. То будуће време може бити врло различито у блиској 
будућности. Тешко се може предвидети која ће то конкретна знања и вештине бити нужни. 
Потребе света можда се могу и више пута темељно изменити током живота ученика. Зато 
је заиста лако закључити да ће се најбоље припремити ако се науче да сами уче, да буду за 
то отворен и спремни учити цео живот (Мићановић, 2011). 
 Када се говори о образовању поставља се питање, како увести смерове за старе 
занате у средњим школама? Ако се посматра тражња на тржишту и потребе улагања, 
фризери, кувари, посластичари, керамичари, вариоци и козметичари су најуноснија 
занимања занатске делатности. За ове занате данас је празну клупу у школама практично 
немогуће наћи. Послодавци слабо траже јорганџије, коларе, бачваре, казанџије, ћилимаре 
или абаџије. 
 Данас се у оквиру основношколског образовног система од првог разреда основне 
школе, па до четвртог разреда основне школе ученици могу да се упозају са предметом и 
темом „народне традиције“. 
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 У Бачкој Паланци према извештајима једног од новинара, професор разредне наставе 
са двадесетогодишњим искуством у основној школи „Вук Караџић“, увела је још пре 
неколико година изборни предмет „Народна традиција“. Њен мотив је био да се у школи у 
којој ради, оживи овакав један наставни предмет, који ће представљати етничку и 
културну разноликост која постоји у Бачкој, јер ученици, припадници различитих  
етничких група, једни о другима тако мало знају. На часу Народоне традиције ученици 
трећег разреда, уочи божићних празника, организују час „божићна прича“. У њој учествују 
родитељи припадници и католичке и православне вероисповести, који су ученицима 
причали о божићним обичајима, начину прослављања овог великог породичног празника у 
оквиру својих породица. Такође се организују сусрети са женама које у Бачкој Паланци 
праве народне ношње и које ученицима показују технику израде истих. Ученици су на овај 
начин пуно научили једни о другима и схватили да је у различитости, лепота 
(www.nastavnickovodstvo.net). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Слика 264- Радионица ткања рогоза       Слика 265- Радионица сликања на стаклу 
                                  на разбоју                                       Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год.                                                                  
        Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
 У октобру 2015. године, на главној улици у Сомбору, био је као и сваке године 
организован фестивал старих заната, лепих уметности и ручне радиности, чији је домаћин 
„Удружење старих и уметничких заната“ из Сомбора. Упоредо са овом манифестацијом у 
просторијама удружења организована је вишеденевна радионица ткања „Чаролија нити“, 
коју је водила Ана Илић Пањковић, са сарадницима из ЗУР Рустикана. Ученици између 8 
и 19 година упознали су се са техником ткања, различитим материјалима, као што је вуна, 
памук и рециклирани текстил на старим ручним разбојима. Старијим суграђанима је 
такође била омогућена радионица и обука веза, труковања и ткања. Ова занатаско 
уметнича радионица је у сарадњи са основном школом у Стапару, у циљу ревитализације 
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Стапарског ћилима, освојила прву награду за техничку исправност, успешност савладене 
технике и уједначеност у раду.  
 Техника израде стапарског ћилима још пре три године се увела као изборни предмет 
(радионица), у оквиру предмета домаћинство у основној школи „Бранко Радичевић“ у 
Стапару. Радионицу, похађа осам ученица, које ткају стапарске ћилиме, на разбојима 
старим и преко сто година. Потврда квалитета радионица стигла је и од надлежних из 
Групе за развој предузетништва и програма запошљавља. Они су презадовољни 
организацијом, одзивом и сусретљивошћу стапарских жена које учествују у обуци млађих 
генереција.  
 У оквиру овог пројекта у Сомбору је одржана и радионица „Свет рада и 
запошљавања“, где су се деца - полазници бавили везом, рогозарским и кломпарским 
пословима, те прављењем сапуна. Пројекат је завршен заједничком изложбом ученичких 
радова (слика 264 и 265).  
 Године 2016. у мају месецу, ученици осмог разреда су присуствовали у Градској 
кући у Сомбору радионици „Стари занати - нове технологије“, што је била једна од тема у 
оквиру професионалне оријентације која се организује у школама. Матуранти су се 
упознали са старим занатима, који и даље постоје на нашим просторима. Сомборске 
занатлије су представиле своје производе, али и објашњавали начин израде истих. Можда 
најитересантнији и најбитнији део радионица је прича о идеји, где се она рађа и како је 
настала...зашто се баш баве овим послом, откуд то? Након дискусије матуранти у пратњи 
својих одељенских старешина и занатлије разишли су се, са закључком и мишљу да лепоту 
традиције свакако треба очувати, а да та традиција уткана у савремено доба може бити 
сјајан део садашњице.  

Пројекат радионице старих, уметничких заната и домаће радиности је у октобру 
2013. године са средњом стручном 
(текстилном) школом „Свети Сава“ из 
Сомбора, и Школом за основно и 
средње образовање деце и одраслих са 
домом ученика „Вук Караџић“ 
(ученика са посебним потребама), као и 
са особама са сметњама у развоју, 
организовала радионицу ткања, 
радионицу за декорацију, прављења 
домаћих сапуна, сликања на текстилу, 
труковања и веза.  
 

Слика 266- Афирмација особа са посебним потребама  
и оспособљавање за самосталну занатску делатност 
          Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год. 
 
 
 Неколико дана касније деца са посебним потребама била су упозната са израдом 
кломпи на ручни начин, као и ткање рогоза на разбоју. Ова радионица је била организовна 
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у сарадњи са Националном службом за запошљавање у циљу афирмације и 
оспособљавања ученика са посебним потребама за даљи живот и могућност запошљавања 
истих (слика 266, 267 и 268) (Подаци добијени анкетирањем, 2016). 
 

            Слика 267- Укључивање особа са                Слика 268- Деца са посебним потребама                                  
инвалидитетом у стару занатску делатност          на изложби својих радова у Гложану 
     Фото: Татјана Стојановић, фебруар 2016. год.                  Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
 
 
    
 

У јануару 2016. године у основној школи у Каравукову, била је одржана 
традиционална смотра 
стваралаштва ученика 
основних школа, под 
називом „Под истим 
небом нашег дома“, где је 
тема смотре била – Стари 
занати. Смотру  су 
заједнички организовали 
Министрарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја са основном 
школом „Бора 
Станковић“ из 
Каравукова.  
 

        Слика 269- Афирмација деце предшколског  узраста у 
         техници прављења бомбона, на сајму у Новом Саду 
                             Фото: Татјана Стојановић, април 2016. год. 
  
 Задатак је био оживети стару занатску делатност, путем ученичкиих радова, 
ликовног стваралаштва, као и филмског стваралаштва и колекционарства. У области 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

370

ликовног стваралаштва ученици су слали радове на тему- стари занати у мом крају 
(шеширџија, бачвар, метлар и др). У области филмског стваралаштва требалао је 
направити филм на тему старих заната у трајању од десет минута. У области 
колекционарства требало је представити старе предмете, фотографије, алате и гардеробу 
везану за старе занате. Током смотре биле су организоване и креатвне радионице за 
ученике, као и за наставнике менторе (Подаци добијени анкетирањем, 2016). 
 У оквиру пројекта „WARC 2- Welcome to Arts and Crafts - Добродошли у свет старих 
заната и рукотворина 2, која је била финансирана под покровитељсрвом Европске Уније 
током 2015. године у Суботици, у сарадњи са основном школом „Жарко Зрењанин“, 
ученици су имали прилику да се упознају са старим техникама израде сапуна (упознавање 
са разликама између индустријских сапуна и природних сапуна, са природним 
сировинама, мерама безбедности неопходним приликом израде, а затим уз мониторинг 
проћи корак по корак кроз саму технику израде природних сапуна). Поред израде сапуна 
ученици су се упознали са процесом пустовања вуне (која представља древну технику 
ручне израде предмета од вуне за чију израду није потребан алат, само влачана вуна, топла 
вода и сапун).  

У средњој Политехничкој школи у Суботици, као и основним школама „Матија 
Губец“ у Таванкуту и „Владимир Назор“ у Ђурђину одржавају се сламарске секције у 
оквиру шола. У основним школама у Таванкуту и Ђурђину, постоји огранак сламарске 
секције коју похађају ученици од петог до осмог разреда. Секција се одржава једном 
недељно у виду слободних активности. Ученици морају чистити сламу, вежбају прављење 
различитих цветића, праве честитке и мале слике. Оно што су научили у оквиру секције 
имају прилику показати на колонији сламарки, на вашарима, изложбама укључујући и 
школске. Бављење сламарством за децу је корисно из више разлога, а првенствено због 
тога јер се на тај начин чува културна баштина краја у којем живе, вежба се стрпљење и 
развија креативност. Деца имају прилику да науче нешто ново, а уз то се друже и забаве 
(www.edukado.net). 
 Оваквих примера на територији Бачке заиста има безбој, а ово су само од неких, 
најважнијих примера, укључивања старе занатске делатности у школски образовни 
систем.   
 Удружења старих, уметничких заната и домаће радиности у сарадњи са школама на 
територији Бачке позивају све ученике да се придруже бесплатним радионицама, како у 
школама, тако и у просторијама самих удружења како би се упознали са техникама обраде 
дрвета, обраде текстила, производњом различитих предмета домаће радиности, које се 
врше у сарадњи са занатлијама (слика 269) (www.savamajstor.com). 
 Неоппходна је сарадња са Министарством просвете, која би полако могла да у 
школски образовни систем провлачи нити старих и уметничких заната, и која би 
оспособила ученике, као и особе са посебним потребама и инвалидитетом за неки од 
видова занимања, старих занатлија. 
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КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА КАО НОСИОЦИ ОДРЖИВОСТИ СТАРИХ ЗАНАТА У БАЧКОЈ 

 
 

 У току анкетирања које је обављено у периоду од јануара до маја 2016. године на 
територији Бачке, било је обухваћено и неколико Културно Уметничких Друштава. 
Значајну улогу у очувању етно и културног наслеђа етничких група у Бачкој свакако имају 
многобројна културно-уметничка друштва. Она омогућавају људима којима култура и 
уметност нису професија да се креативно изражавају, а ширем становништву да учествује 
у културном животу и стваралаштву пре свега у својим срединама. 
 У наредном тексту дат је кратак преглед културно-уметничких друштава Бачке која 
су била обухваћена теренским радом са освртом на деловање појединих друштава, која би 
могла (или већ јесу) одиграти значајну улогу у презентацији старе занатске делатности. 
Ова друштва тј. њихов рад би могао представљати значајан сегмент у туристичкој понуди 
Бачке.  
 У општини Ада делују два друштва: КУД „Радивој Поповић“ (српско) и КУД „Vad 
Virag” (мађарско). 
 У општини Апатин делује више друштава, јер скоро свако насељено место општине 
има свој КУД. Тако у Апатину раде Фолклорна секција „Дунав”, у Свилијево КУД „Јожеф 
Атила, у Сонти ОКУД „Иво Лола Рибар”, у Пригревици становници негују народне 
изворне песме строг завичаја (Лике и Баније), док је ОКУД „Петефи Шандор” из купусине 
познат по својим чадашима и живописној ношњи. У њему су заступљене песме и плесови, 
„прела”, „бербе” и сватовске игре. У Пригревици делује КУД „Пригревица” које броји 170 
чланова у неколико група: млађа група дечијег фолклорног ансамбла, старија група 
дечијег фолклорног ансамбла, предизвођачки фолклорни ансамбл стални чланови 
оркестра, изворна певачка група Банијки, изворна певачка група Личана, Банијско- 
крајишка певачка група и рецитатори. КУД је освојио више награда на домаћим и страним 
смотраа фолклора (Вребалов-Грубић, 2009). 
 У општини Бач запажено место имају: КУД „Јан Колар” (Селенча), КУД „Zvony” 
(Селенча), „Бранислав Нушић“ (Бачко Ново Село), КУД „Младост“, Кутурни Клуб младих 
„Бачки Корак“ (Бач) и Аматерска музеолошка секција „Југозападна Бачка“ (Бач).  
 КУД „Јединство“ из Вајске је основано 1957. године ради неговања фолклорног 
наслеђа Шокаца, Херцеговаца и Мађара. При оснивању је било 20 до 30 чланова, а 
максимално од 1977. године 100 чланова. У оквиру друштва делују драмска, фолклорна и 
музичка секција (Зорић, 2009). 
 КУД „Младост“ (Бач), ради д 1994. године. Окупља око 250 активних чланова који 
раде по секцијама. Најактивније су: фолклорна секција, изворна мушка певачка група, 
изворна женска певачка група, певачи солисти, народниоркестар и Камерни хор „Невен“. 
Фолклорна секција је најстарија секција, која поред извођачке има и неколико дечијих 
припремних група разврстаних по узрастима. Кореографије ове секције су: Српске игре из 
Војводие, Српске игре из Крајине, Буњевачке нродне игре и многе друге. 
 У општини Бачка Паланка делују Културно уметничка друштва: „Коста Абрашевић“ 
(Бачка Паланка), „Петар Кочић“ (Челерево), „Др Младен Стојановић“ (Младеново), 
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„Пивнице“ (Пивнице), Аматерско позориште „Jan Cerman“ (Пивнице), „Татра“ (Пивнце), 
„Светозар Марковић“ (Обровац), „Благоје Паровић“ (Гајдобра) (www.vojvodina.com). 
 Најзначајније културно - уметничко друштво из Бачке Тополе „Вук Стефановић 
Караџић“ основано је 21. фебруара 1990. године са задатком да негује културу српског 
народа и на тај начин омогући духовно и материјално тарајање, да сачува традицију 
предака и преда онима који долазе. КУД је аматерски и организује рад по секцијама: 
фолклорна, женска певачка група, мушка певачка група, велики народни оркестар, 
драмска секција, литерарна скција, секција за изучавање народних обичаја у секција за 
израду народних ношњи. Фолклорне секције друштва учествују на смотрама у земљи и 
иностранству са којих су донели многа признања. КУД је награђено признањем „Златни 
опанак“ који се додељује најбољим аматерским Културно-уметничким друштвима Србије.  
 На подручју општине делују и: КУД „Кодаљ Золтан“ (Бачка Топола), КУД „Петро 
Кузмјак“ (Ново Орахово), КУД „Јожеф Атила“ (Гунарош), КУД „Ади Ендре“ (Стара 
Моравица), КУД „Пачир“ (Пачир) и КУД „Братство“ (Бајша).  
 У Општини Баки Петровац, где је доминантно словачко становништва, има неколико 
друштава која негују словачке народне игре и песме. Једно од њих је КУД „Зволен“ из 
Кулпина, основано 1948 године. На подручју општине делују и: Бачки Петровац- КУД 
„Брањова дружина“, КУД „Сладковић“, Гложан-КУД „Једнота“, Маглић-КУД „Ђура 
Јакшић“(слика 270 и 271).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Слика 270- Секција хеклања у КУД-у у                         Слика 271- Секција веза у КУД- у 
                         у Бачком Петровцу                                                     у Бачком Петровцу             Фото: Татјана Стојановић, март 2016 .год.                     Фото: Татјана Стојановић, март 2016.год. 
 
 
 Ансамбл народних и забавнх игара и песама „Ђидо“ из Бечеја на репертоару има 20 
кореографија. Ансамбл је основан 1980. године и састојао се из више група. Данас 
функцинише под именом АНИП „Ђидо“ и чине га фолклорно - играчка секција, народни 
оркестар и певачка група. Ансамбл народних игара „Pipacs“ (Бечеј) чине фолклорно- 
играчка секцја и народни оркестар који на репертоару имају претежно мађарске народне 
игре и песме и оркестар „Баћу“ који негује мађарску изворну народну музику. Поред њих 
делују и МКУД „Петефи Шандор“ и КУД „Орион“. Фолклорни ансамбл „Врбас“ из Врбаса 
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основан је 1974. године при Дому Културе „Врабас“. На завршеној смотри фолклора 
друшва Војводине у Руми освојио је бројне бронзане, сребрне и златне плакете. 
Учествовао је на бројним међународним фестивалима (Пољска, Канада, Швајцарса, 
Холандија, Египат, Русија, Мађарска) где је постигао успехе. У оквиру ансамбла активно 
је преко 300 члнова, од чега је највећи удео деце. У Врбасу делују и: Друштво гуслара 
„Његош“, русинско друштво КПД „Карпати“ и КУД „Сирман Карољ“. Друштва у сеоским 
насељима ове општине су: „Крајишник“ (Куцура), КУД „Жетва“ (Куцура), КУД „Бачко 
Добро Поље“ (Бачко Добро Поље), Гусларско друштво „Војвода Лазар Сочица“ (Бачко 
Добро Поље) и КУД „Змајево" (Змајево).  
 У не тако великој жабаљској општини свако од насељима своје културно-уметничко 
друштво: Друштво за очување и неговање културних традиција (Жабаљ), КУД „Радивој 
Ћирпанов“ (Чуруг), Друштво за очување и неговања културних треадиција „Прело“ 
(Чуруг), КУД „Тарас Шевченко“ (Ђурђево), КУД „Бранислав Нушић“ (Ђурђево), КУД 
„Ђердан“ (Госпођинци).  
 На подручју општине Кањижа постоји релативно велики број културно-уметничких 
друштава која раде на очувању етноса српског и мађарског народа: „Joakai“ (Мале 
Пијаце), „Братство“ (Мартонош“, „Петефи Шандор“ (Ором), „Бели Багрем“ (Тотово Село), 
„Петефи Шандор“ (Трешњевац) и „Братство“ (Хоргош).  
 После првих резултата које су постигле дечије секције у школи, јавило се веће 
интересовање и старије украјинске популација, те је започело и њихово деловање у оквиру 
Културног центра у Кули. Осим успешног рада драмске секције, при Културном центру се 
организује рад украјинског хора и фолклорне секције. Године 1981. званично је основано 
КУД „Иван Сењук“ у Кули. Друштво носи име по Украјинцу Ивану Сењуку, народном 
хероју из Другог светског рата. Интересенатно је поменути да се данас друштво бави 
неговањем музичко-фолклорне традиције свих националности са овог простора, а од 
времена гашења других КУД-а оно постаје носилац комплетне музичко-фолклорне 
активности у Кули. Данас оно има улогу „Школе фолкора“ у којој су формиране секције за 
све узрасте. Друштво је наступало на бројним манифестацијама  и највећи досадашњи 
успех забележен је 2001. године када је освојио треће место на Покрајинском фестивалу 
дечијег ставралаштва у Новом Бечеју. 
 Гусларско друштво „Марко Миљанов“ у Кули основано је 1973. године при 
данашњем Културном центру у Кули. Прве године друштво је имало 16 гусларских 
наступа, а већ следеће 18 секција учествовало је на свим смотрама и фестивалима у оквиру 
Културног центра.  
 Културно- уметничко друштво „Непкер“ из Куле је најстарије регистровано друштво 
у Културном савезу војвођанских Мађара у Суботици, које се активно бави културним 
радом. Основано је 2. фебруара 1868. године. Повећањем броја чанова друштва (којих је 
на почетку било 90, већ крајем 19. века 120, након Другог светског рата око 500, а данас 
око 750) купљена је још 1870. године, зграда у којој се друштво и данас налази. У оквиру 
„Непкера“ је хор „Барток Бела“, основано 1896. године као кулски занатлијски хор. Група 
певача (жене) негују народне песме. У оквиру друштва данас ради и секција за ручни рад 
која је досад постигла запажене резултате на бројним изложбама (www.omladina.com). 
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 На подручју општине Кула постоје још: КУД „Корнел Сентелеки“ (Сивац), КУД 
„Кошут Лајош“ (Крушчић) и КУД „Липар“ (Липар).  
 У општини Мали Иђош друшва раде на очувању етноса црногорског и мађарског 
народа: КУД „Петефи Шандор“ (Мали Иђош), КУД „Његош“ (Ловћенац) и КУД 
„Јединство“ (Фекетић).  
 У Новом Саду два највећа културно-уметничка друштва су „Светозар Марковић“ и 
„Соња Маринковић“- КУД „Светозар Марковић“ основан је још 3. маја 1945. године. У 
протеклим годинама у културно-уметничком друштву било је ангажовано преко 30.000 
радника, студената, ђака. Друштво данас окупља око 1000 чланова, груписаних у више 
секција (фолклорна, хорска, музичка, драмска, литерарна и ликовна секција). КУД је као 
резултат свога рада добио и нека од значајнијих друштвених и културних признања, 
похвала и награда - Орден братства и јединства, Вукова награда, Октобарска награда, 
Прво место и награда на Интеренационалном музичком фестивалу у Ланголену 
(Енглеска), прво место ма Међународној музичкој смотри у Најробију (Кенија), Златна 
статуа на Смотри аматера у Ваљеву, Искра културе и још 400 других награда и призања 
(Група аутора, 1994). 
 „Соња Маринковић“ је академско културно-уметничко друштво формирано на 
Универзитету у Новом Саду 1962. године. Од оснивања до данас кроз друштво је прошло 
преко 10.000 чланова, одржано је преко 5000 јавних наступа и реализовано преко 60 
наступа широм света. Освојили су преко 500 награда и признања: 17 највиших 
међународних награда, 12 југословенских, 17 републичких и више од 40 покрајинских. 

Чланови делују у 
неколико секција: 
фолклорни ансамбл, 
оркестар хармоника, 
Драмски студијо, 
Велики народни 
оркестар, дечије 
позориште, Школа 
фолклора и Музичка 
школа (слика 272 ). 
 
 
 
 
 
 
               

                     Слика 272- Тамбурашка секција „Културица“ 
                           Фото: Татјана Стојановић, јануар 2017. год. 
 
Најмасовнији ансамбл у друштву је свакако фолклорни у који је укључено скоро 600 
чланова. У граду постоји још неколико друштава: „Максим Горки“, „Железничар“, 
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„Петрефи Шандор“, П.Ј. „Шафарик“, али има и у приградским и сеоским насељима 
општине: „Свети Сава“ (Каћ), „Стеван Мокрањац“ (Каћ), „Будисава“ (Будисава), „Милица 
Стојадиновић Српкиња“ (Буковац), „Бранко Радичевић“ (Ветерник), „Младост“ (Футог) и 
„Степино коло“ (Степановићево).  
 Становници Кисача у циљу очувања народних обичаја својих предака основали су 
Културно-информациони центар. Посебну улогу има ансамбл „Вретено“, основан 1973. 
године, а д 1980. године наступа под овим имено. Данас броји око 80 активних чланова. 
Репертоар је састављен од изворног и стилизованог словачког фолклора. У оквиру 
ансамбла наступају и девојачка певачка група, женска и мушка певачка група и соло 
певачи. „Вретено“ иза себе има више од 300 наступа у земљи и иностраству (Словачка, 
Мађарска, Украјина, Хрватска, Македонија). 
 АКУД „Младост“ (Ченеј) је релативно младо друштво основано 1989. године. Броји 
око 130 чланова. Освојило је бројне награде, међу којима друго место на Музичком 
фестивалу деце Војводине.  
 КУД „Слобода“ у Руменки је основано још 1980. године, иако су зачеци почели 
четири године раније. На почетку су постојале драмска, рецитаторска и ликовна секција, 
народни и тамбурашки оркестар, а највеће интересовање је одувек владало за фолклорни 
састав. Формирана је и једна секција на мађарском језику. Поред активности у самој 
Руменки ансамбл је гостовао и широм бивше СФРЈ, као и у иностранству (Јовановић, 
2009). 
 У општини Оџаци делује више друштава: „Марко Орешковић“ (Бачки Грачац), 
„Арањ Јанош“ (Богојево), „Штефаник“ (Лалић), „Коста Стаменковић“ (Српски Милетић), 
„Младост“ (Оџаци) и „Никола Тесла“ (Бачки Брестовац). 
 КУД „Никола Тесла“ је формирано 1986. године са фолклорном, хорском и 
шаховском секцијом. Деведесетих година 20- тог века престало је са радом, а активност 
самостално наставља Душан Дивљак наредних 4 - 5 година, да би сасвим престало са 
радом. До поновног активирања КУД-а долази 2007. године. Тада се окупљају стари и 
нови заљубљенициу фолклор. Данас има више од 60 чланова, успешно ради фолклорна 
секција са више узраста, као и мушка изворна певачка група од седам чланова (Крњајић, 
2009).  
 Најразвијеније културно-уметничко друштво у општини Сомбор је „Владимир 
Назор“. Настало је 1940. године из Хрватског просвјетног дома, основаног после Другог 
светског рата на темељима Буњевачког кола из 1924. године, и Хрватског културног 
друштва „Мирољуб“, формираног 1936. године. Делује кроз секције: фолклорну, певачку и 
плесну (Ђурић, 2001) (слика 273).  
 У насељу Светозар Милетић 1986. године основано је КУД „Лемеш“, које успешно 
чува народне игре, песме и обичаје Буњеваца, ручно израђену народну ношњу (бели вез) и 
поседује оригиналне ношње старе 150 година. Друштво делује кроз више секција: 
фолклорна, драмска, сламарска и етнообичаји. Године 2003. освојило је прву награду на 
такмичењу Војвођанских изворних обичаја. Поред ових друштава у Општини постоји још 
неколико: „Мориц Жигмунд“ (Дорослово), „Ђурђевак“ (Кљајићево), „Петрова Гора“ 
(Кљајићево), „Крила Буковице“ (Риђица, „Никола Предојевић“ (Сомбор), „Петефи 
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Шандор“, Падагошке академије „Жарко Зрењанин“ (Сомбор), „Вук Караџић“ (Чонопља) и 
Фолклорна секција у Стапару (слика 274, 275 и 276). 
 

Слика 273- Ветерани КУД-а „Владимир Назор“  Слика 274- Драмска секција у Лемешу 
       Фото: Татјана Стојановић, јул 2016. год.                  Фото: Татјана Стојановић, децембар 2016. год. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 275- Секција ткања у Стапару 
Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 

 
 
 
 КУД „Петар Драпшин“ постоји од 1975. године у Србобрану. Кроз године, друштво 
је остварило низ гостовања у земљи и иностранству (Македонија, Швајцарска, Чешка, 
Словачка, Турска, Немачка). У оквиру друштва ради неколико секција (фолклорна, 
балетска и тамбурашки оркестар). У Србобрану постоји и КУД „Арањ Јанош“.  



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

377

 Омладинско културно-уметнчко друштво „Младост“ из Суботице основано је 1974. 
годие. Окупља децу и омладину жељну да уче и играју, свирају, глуме и певају, како би 
очували традиције. Данас је кроз ово друштво прошло више од 30.000 људи. У оквиру 
„Младости“ деловало је више секција: музичка уметност (секција забавне музике-велики 
забавни орекстар, велики ревијски оркестар, велики плесни оркестар, солисти забавне 
музике,; мањи састави-забавни октет, забавни секстет, оркестар „Ентузијасти“; оркестар 
хармоника, квартет гитара, квартет усних хармоника, омладински дувачки оркестар, 
тамбурашки оркестар, народни оркестар, солисти народне музике, мађарски народни и 
цигански оркестар; камерни хор и музички семинар), драмска уметност (драмска секција, 
омладинска сцеа „Кабаре“, рецитаторска секција, плесне групе (балетска секција, секција 
моредног плеса, ансамбл игара и песама, дечији фолклорни ансамбл) и центар (за забавни 
живот младих, клубови). КУД „Младост је освојило бројна признања: Орден председника 
СФРЈ, Награда „Искра културе“, КПЗ Војводине, Награда ослобођења Суботице, Златна 
плакета Савеза аматера Србије, прво место на Светском фестивалу фолклора 1980. године 
у Енглеској, прво место на Европском фестивалу у Белгији 1972. године, бројна призања 
на домаћим фестивалима и смотрама и многа друга која су освојиле остале секције КУД-а. 
У граду Суботици постоји знатан број културно уметничких друштава: „Буњевачко коло“ 
(Суботица), „Иво Лола Рибар“, „Север“, „Александрово“.  
 КУД „Кнези Стипан Шикета“ (хрватско) је из Светозара Милетића. У саставу 
друштва делују: тамбурашка секција, ликовна секција (израда слика од сламе), етнолошка 

секција (бави се истраживањем и 
очувањем етнолошог блага везаног за 
прошлост места и његових житеља), 
секција за очување народних обичаја и 
одевања, дизајнерска и рачунарска 
радионица (слика 276).  
 КУД „Németh Lászlő“ (мађарско) је 
из Таванкута. Културно друштво које 
негује традицију фолклора и обичаје 
мађарског живља у месту, настало је 
осамдесетих година прошлог века. Током 
године организују неколико приредби од 
којих је најатрактивнија Szűreti bál 
(грожђебал) и Őtősforag које се организује 
заједно са суседним селима.  
 
 
 
 
 
 

Слика 276- Сламрска секција КУД-а из Светозара Милетића 
          Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 
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 ХКПД „Матија Губец“ из Таванкута је хрватско-буњевачко културно-уметничко 
друштво које негује: ношњу, песме, приповетке, плесове, плетење сламе и обичаје. Након 
завршетка Другог светског рата, у јесен 1946. године је основано ово друштво. У почетку 
је била најистакнутија драмска секција, да бих шездесетих година почеле да јачају и 
фолклорно-музичка и ликовна секција. Током 50-огодишњег деловања друштво и 
поједини чланови су добили више признања, 
похвала, диплома и награда. Данас ово друштво 
има око 300 чланова (Зелић, 2001) (слика 277).  
 

Слика 277- Честитке украшене сламом и чланица сламарске секције 
Фото: Татјана Стојановић, март 2016. год. 

 
 
 Године 1957. основано је КУД „Јединство-Егусег“ у Бајмоку, које је средином 
деведесетих година 20-тог века бројало око 300 чланова, активних љубитеља уметности 
подељених у више секција: српска и мађарска драма, фолклорна секција, народни и 
хармоникашки оркестар и др. У суботичкој општини раде и КУД „Győngyő bokréták” 
(Букет украшен бисерима) из Бачких Винограда, КУД „Кериш“ из Хајдукова и КУД 
„Барток Бела“ из Чантавира.  
 У општини Тител постоји више културно-уметничких друштава: АКУД „Прота 
Светозар Влашкалић“, основано 2004. године на иницијативу друштвено активних жена 
Мошорина. У оквиру друштва раде фолклорна, драмска и рецитаторска секција и Актив 
жена. Броји око 80 чланова. АКУД „Ружин цвет“ из Вилова је основано 2008. године има 
фолклорну секцију у више узрасних категорија. АКУД „Ђокица Марковић“ из 
Гардиноваца је основано 2004. године од стране групе грађана. АКУД „Шајкаш“ из 
Шајкаша је основано 2005. године и обухвата фолклорну, драмску, музичку секцију и 
Актив жена. Мађарско културно-уметничко друштво „Тиски цвет“ из Титела, основано је 
2002. године од стране Удружења Мађара из Титела. Обухвата фолклорну секцију и 
тамбурашки оркестар. АКУД „Јован Поповић“ из Титела је основано још 1950. године, а 
обухвата фолклорну, дечију драмску секцију, народни оркестар и Актив жена. АКУД 
„Лала“ из Лока се бави неговањем културне баштине народа који живе на овим 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

379

просторима, а основано је 2004. године. Обухвата фолклорну, драмску, рецитаторску, 
певачку и драмску секцију. АКУД „Локвањ“ из Лока је основано 2001. године, а обухвата 
фолклорну, драмску, ритмичку и секцију за едукацију младих.  
 У општини Темерин постоје КУД „Сирмаи Карољ“ и МЗ „Старо Ђурђево“, КУД 
„Вук Караџић“ као и КУД „Бранко Радичевић“ у Сиригу. У Бачком Јарку постоје два 
друштва.  
 КУД „Младен Стојановић“ (Бачки Јарак) основано је 1953. године. Од тада је кроз 
друштво прошло преко 1000 чланова. Делује кроз више секција (драмска, музичка, 
фолклорна која је и најмасовнија). КУД „Младен Стојановић“ тренутно окупља око 300 
члнова, претежно младих играча фолклора, музичара и певача. Најзапаженији резултат 
остварило је 1989. године на Међународном фестивалу фолклора у Аустрији, када је 
освојило прво место. Поред извођачко-певачке делатности жене су актиине и у 
израђивању ручних радова вез, хеклање, плетење, ткање и друге рукотворине, приређујући 
изложбе.  
 Изворна певачка група „Јарачки јарани“ (Бачки Јарак) покушава да радом сачува од 
заборава духовност, културну баштину и нераскидиву везу са коренима завичаја. 
Учествоваи су на Драгачевском сабору, Културном Златиборском лету, Бранковом колу у 
Сремским Карловцима, сабору Тромеђе у Струмици, Лозници, Смедереву. Гостовали су у: 
Немачкој, Француској, Луксембургу, Шпанији, Италији, Урајини, Републици Срској и др. 
Међу бројним добијеним признањима најзначајније је Златна значка Културно-просветне 
заједнице Србије (Ивков и др, 2011).  
 Сва културно-уметничка друштва на подручју Бачке настоје да, кроз велики број 
секција и игара негују фолклор свих народа који овде живе.  
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КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ ЗАНАТСТВА 

 
 
 Сумирајући поделе занатства, између којих постоје разлике углавном терминолошког 
карактера, може се констатовати да се оно испољава као:  

- производно занатсво  
- услужно занатство 
- грађевинско занатство 
 
 

 ПРОИЗВОДНО ЗАНАТСТВО 
 
 

 Производно занатство обухвата занатску производњу коју чини облик ситне робне 
производње и која се разликује од занатске производње по извесним специфичним 
карактеристикама. Наиме, код занатске производње није спроведена техничка подела рада 
или она постоји. То значи да један занатлија сам или са помоћницима израђује цео 
производ у свим фазама његове израде. Обим производње је обично мали, а уз то је 
промењивог асортимана и квалитета. У занатској произвоњи преовлађује ручни рад, док 
машине у занатској производњи имају секундарни значај и користе се за обављање 
извесних рутинских операција  или операција за које је потребан изузетан физички напор. 
Висока квалификованост занатлије може да буде толико изражена да урађени производи 
могу имати високе уметничке квалитете. Занатску производњу карактерише мали капитал 
по раднику, због ниске техничке опремљености предузећа, ниска продуктивност и скупа 
производња. Квалитет производа је промељив, што зависи од обучености (стручности) 
сваког појединачног занатлије и залагања у сваком појединачном случају.  
 Производно занатство је потиснуто из многих производних области од стране 
индустријске производње.  
 
 
 УСЛУЖНО ЗАНАТСТВО 
 
 
 Услужно занатство се према врсти услуга дели на: 

- занатске услуге у служби човека (берберско- фризерске, козметичарске, кројачке, 
обућарске, хемијско чишћење, бојење одеће и др.) 

- занатске услуге у служби домаћинства (електромеханичарске за апарате и уређаје у 
домаћинству, тапетарско- декоративне, столарске за намештај у домаћинству и др.) 

- занатске услуге у служби савременог саобраћаја (вулканизерске, прање и 
подмазивање возила) 
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- занатске услуге у служби привреде (ковачке, механичарске, електромеханичарске, 
машинбраварске, прецизномеханичарске, фирмописачке) 

- остале занатске услуге (ауто- ремонтне, оштрачке, стаклорезачке, сарачке, 
галванизерске, паркетарске и др.) 

 У Бачкој су се развиле готово све гране, групе и подгрупе занатства  у мањој или 
већој мери, уз изражене варијације које су биле резултат општих друштвено- економских  
тенденција, мера економске политике и других фактора. Током времена издиференцирале 
су се две основне гране: 
 1. занатске услуге и оправке 
 2. личне услуге и услуге домаћинства 
 Занатске услуге и поправке обухватају већи број група делатности: израда предмета 
од неметала, израда и поправка металних производа, израда и оправка електротехничких 
производа, израда и оправка предмета од дрвета, предмета од текстила, од коже, гуме, 
израда прехрамбених производа.  
 Израда предмета од неметала представља групу и подгрупу делатности, 
обухватајући израду предмета од глине и других неметала за потребе домаћинства или 
личну употребу. Такви предмети израђују се по посебној поруџбини или се производи 
нуде потрошачима на тржишту. Пошто у овим занатима има посебно израда производа од 
глине, то су они јако везани за средине где овакаво занатство има дугу традицију.  
 Израда и оправка металних производа чини групу заната који се одржавају и 
генерално узевши су у експанзији, мада се структурно мењају зависно од тога како развој 
технике и начина живота људи изнуђује појаве нових, раст броја занатских радњи које су 
биле у стагнацији. Овде спадају: оправка и одржавање друмских моторних возила 
укључујући и бицикле, оправка и одржавање производа прецизне механике која се односи 
на опрему за професионалне и научне сврхе, израда разноврсних металних производа за 
потребе домаћинства или личну употребу, углавном према наруџбини. 
 Велику експанзију доживљава група заната означена као израда и оправака 
електротехничких производа. Овде су се временом диференцирале подгрупе: оправка  
апарата за домаћинство (штедњака, бојлера, машина за прање веша, фрижидера, 
усисивача, телевизора, комуникационих апарата и уређаја, оправка и одржавања 
електричних машина и осталих електротехничких уређаја у које спадају електрични 
мотори, трансформатори и сл. 
 У Бачкој прерада дрвета има дугу традицију засновану на обилној сировинској 
основи, која се одразила на развој подгрупе и групе заната означених као израда и опрвака 
предмета од дрвета.  
 Изразите варијације, са тенднцијом опадања доживљава и група и подгрупа заната- 
израда и оправка предмета од текстила (одећа  и други производи од текстила по мери 
по посебној поруџбини од материјала који наручилац доноси занатлији или од материјала 
по избору наручиоца). Овакво занатство се орјентисало на вршење услуга за наручице који 
постављају посебне модне захтеве.  
 Група и подгрупа заната који се баве израдом и оправком предета од коже, кожних 
супститута и гуме имају веома дугу традицију, али су констатно потискивани 
индустријском прозводњом, тако да су претежно сведени на пружање услуга оправке.  
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 Група заната који обухватају израду прехрамбених производа све више се разгранава 
и у неким подгрупама почиње да представља посебну конкуренцију индустријској 
производњи, нарочито изван великих градских центара. Посебно су се развили израда 
хлеба и пецива, клање стоке и прерада меса, израда безалкохолних пића.  
 У групу заната под називом израда и оправка разноврсних производа спада већи број 
подгрупа као што су: израда предмета од пластичних маса, израда ортопедских помагала, 
израда предмета од папира и др.  
 Личне услуге и услуге домаћинства обухватају берберске, фризерске, козметичарске и 
сличне услуге: прање, и бојење рубља и одеће као и услуге фотографа, носача, чишћење 
обуће, чишћење паркета, услуге толпих и хладних купатила, услуге забавних паркова и 
других места за забаву.  
 После Другог светског рата, није постојала јасна визија о начину функционисања и 
развоја занатства уопште, нарочито у државном, а касније и у друштвеном сектору. Током 
времена долазило је до смањења броја предузећа из више разлога. Најважнији разлози 
састојали су се у интеграцији више занатских предузећа, или још чешће у прикључивању 
малих занатских предузећа великим, истог или сличног пословног опредељања, али више 
хијерархијске припадности. Такође је известан број занатских предузећа пререгистрован у 
индустријска или грађевинска предузећа (организације). Оне су тада прелазиле из 
занатских у друге, више категорије предузећа. Захваљујући томе нагло је смањен број 
занатских предузећа, која су вршила услуге за потребе домаћинства, привреде и сличне 
услуге. Пораст стандарда утицао је да се таква дефицитарност изражава у све 
драстичнијем виду. Аномалија је ублажавана тако што се известан број услужних 
занатаских струка, иначе стално запослених у друштвеном сектору, ван радног времена 
бавио сервисирањем. Овакав, у суштини бесправан начин вршења специфичних занатских 
делатности појединаца пратио је читав послератни процес потреба за услугама занатства. 
  И поред оваквих појава уочено је да су на нивоу Југославије проширени капацитети 
занатства у периоду 1968 - 1974. година. То се може уочити и на територији Бачке. Током 
осамдесетих  година, потребе су условиле повећање новоотворених занатских радњи у 
друштвеној својини из области инсталационих и завршних радова у грађевинарству, 
оправкама и услугама у домаћинству, оправкама производа прецизне механике, берберско- 
фризерских услуга и сл. Занатска предузећа су такође ширењем сопствене мреже имала 
важну улогу у запошљавању становништва, у снабдевању тржишта занатским 
производима и услугама. Уочљиво је да велика концетрација занатских радњи постоји у 
близини Новог Сада. Велика концентрација занатских радњи је дакле последица близине 
града као великог потрошача занатских производа и услуга. Разлог томе је и нижа 
земљишна рента, нижи су закупи пословних просторија, радна снага је јефтинија, мањи су 
порези и др. него у самим градским центрима. Када је у питању локација занатских радњи, 
постоје неки простори који су веома погодни за локацију већих производних и услужних 
занатских радионица. То су обично периферни делови града, дуж главних улица. У селима 
је највећа концентрација радњи дуж важнијих саобраћајница, нарочито оних које повезују 
село са већим градом. Постоје и занаске радње које су у знатној мери специфичне за 
сеоску средину (колари, сарачи, опанчари, ћурчије и др.) 
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 Занатство је сложена делатност која обухвата преко стотину заната. У читавој 
Војводини, па чак и у читавој земљи број самосталних занатских радњи се у периоду од 
1954. до 1985. године смањивао. Ова тенденција је нарочито била изражена у периоду 
1964 - 1974. године. Главни разлози који су утицали на ову појаву су: правна и економска 
несигурност у трајнијем бављењу пословима самосталног занатства, проблеми пословног 
простора, неадекватна3 решена кредитна, пореска и политика доприноса, неодговарајући 
систем образовања и дефицитарност кадрова за потребе самосталног занатства, застареле 
машине и опрема, слаба организованост, питање цена, масовна појава бесправог обављања 
занатских делатности и слично.  
 До 1963. године занатска радња је била организована као производна јединица 
услужне или производне делатности у виду: 
 А) занатског предузећа (у оквиру којег су радници производили користећи 
друштвена средства за производњу) 
 Б)  као радња у јединици која улази у састав занатске задруге, када се користе 
задружна средства 
 В)  као самостална занатска радња која користи друштвена средства за производњу, 
а њој управљају сви радници, али ако је број радника такав да је морао да постоји 
раднички савет, тада занатска радња самим тим постаје занатско предузеће. 
 Г) као приватна занатска радња 
 Д) као самостална приватна занатска радња коју води квалификовани стручни 
занатлија, производњу организује применом сопствених средстава, с тим што може да 
користи туђу радну снагу у обиму како је то законом било предвиђено. 
 Занатском политиком у периодима када је она била подстицајна по занатство 
постављени су принципи и доношена нормативна акта која су имала за циљ побољшање 
услова функционисања занатства, подизање квалитета занатских производа и услуга, 
усклађивање пословања занатства са другим привредним делатностима и гранама. Један 
од основних задатака занатске политике јесте да се занатство стави у комплементарну 
позицију према индустрији и другим преивредним делатностима. Развој занатства се 
потенцира не само ради остварења одговарајуће производно- услужне делатности, већ и 
као фактор запошљавања радне снаге.  
 За потребе села постоји императив развоја пружања занатских услуга све 
механизованијој пољопривредној производњи, пружања услуга пољопривредним 
домаћинствима и становништву на селу (Лазић и др, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

384

 
 
 ПОДРШКА СТАРИМ ЗАНАТИМА У БАЧКОЈ 
 
 
 
 Поред занатлија, за развој старих заната на територији Србије у оквиру својих 
надлежности заинтересовани су Министарство индустрије, енергетике и рударства, 
Министарство трговине и туризма, Министарства просвете и културе, Занатско- 
предузетничка комора, Музеји, Туристичка организација, јединице локалне самоуправе, 
удружења предузетника и др. 
 Министарство индустрије, енергетике и рударстава је ресорно надлежно за занатско- 
предузетничку делатност и очување старих заната и домаће радиности. У 2011. години у 
циљу побољшања и подршке стања на предлог овог Министрарства усвојени су нови 
закони о занатско- предузетничкој делатности и нова стратегија развоја малих и средњих 
предузећа 2011- 2015. год. 
 Музеји кроз своје редовне делатности врше истраживања старих заната 
прикупљајући знања о начинима производње и на тај начин чувају знања и вештине од 
заборава. Значајна улога Музеја огледа се у промоцији старих заната кроз организовање 
изложби старих заната, издавања публикација, организовање радионица намењених онима 
који желе да се професионално баве израдом производа старих заната као и онима који 
желе да сазнају нешто више о старим занатима. Исто тако, учешће стручњака музеја у 
изради законских и подзаконских прописа ће допринети квалитету предложених решења.  
  У циљу промоције туристичке понуде пружена је подршка манифестацијама које 
имају велики пропагандни значај, обогаћују културни живот и утичу на продужетак 
туристичког боравка. У циљу унапређења туристичке понуде потребно је боље 
повезивање занатлија и туристичких агенција. Савремено доба које нуди веће могућности 
за обнову традиционалних занатских вештина кроз креативну економију и развој тржишта 
туристичких услуга, није утицало на ревитализацију старих заната на територији Бачке. 
Томе је допринела недовољна подршка старим занатима чак и на локалном нивоу, који 
треба да буде најзаинтересованији за њихов опстанак и развој. Општи утисак је да не 
постоји изграђена свест о потреби очувања старих заната, а недостатак средстава је само 
још један у низу проблема са којима се суочавају у овој области. У таквом окружењу 
занатлије су препуштене саме себи, односно силама тржишта, а при чему највећи број 
заната полако али сигурно ишчезава.  
 На територији Бачке се кроз разне видове подршке настоје развити канали 
дистрибуције за производе старих заната, укључујући интернет портале, подршку учешћу 
занатлија на изложбама, сајмовима старих заната у Бачкој, али и у иностранству, као и 
подршку манифестацијама које информишу потрошаче о значају очувања развоја старих 
заната.  
 Министарство економије и регионалног развоја је израдило Правилник о одређивању 
послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће 
радиности, са којим привредни субјекат може да оствари одређене погодности и значајне 
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подстицаје као што су: непостојање обавезе евидентирања промета преко фискалних каса, 
паушално опорезивање, ниже комуналне таксе за истицање фирме, скраћене процедуре и 
ниже закупнине за пословне просторе у власништву појединца локалне самоуправе и др. 
Влада Републике Србије је такође одобрила бесповратна средства намењена за набавку 
опреме, која по једном кориснику не могу бити већа од 600.000 динара.  
 Из предходно изнетих чињеница, видљиво је да су проблеми са којим се суочавају 
стари занати данас вишеструки и делују дужи временски период, а под утицајем 
економске кризе њихово дејство је постало још разорније. Иако је листа проблема дугачка, 
сви проблеми се могу сврстати у неколико група: 
 1. Неконкурентност производа старих заната, промоција онога што их чини 
конкурентним 
 2. Ограничен приступ тржишту 
  3. Недовољна промоција старих заната 
 4. Недовољна подршка 
 Неконкурентност производа старих заната, јесте да постојећа законска решења 
нису у функцији развоја из области старих заната, нити је уређују на адекватан начин. 
Изменом постојеће законске регулативе и отклањања уочених недостатака уз уважавање 
позитивних искустава других земаља, отвориће се могућности снажније подршке Владе из 
области старих заната.  
 Не постоји организована обука занатлија, којом би се садашњим и будућим 
занатлијама пружило да постигну и одрже стандард квалитета. Пренос знања на нове 
генерације препуштен је занатлијама и то махом члановима домаћинства који се, поред 
свих препрека одлуче на наставак породичне традиције. Из тог разлога потребно је 
промовисати и проводити обуку за старе занате, како за оне који се желе бавити 
професионално тако и за аматере и школску омладину. Тиме би се обезбедило очување 
знања и вештина које те занате чине, проширење круга лица која се баве овим занатима, 
професионално или аматерски и омогућило ново запошљављње нарочито у руралним 
срединама за младе, незапослене, жене и друге категорије становништва.  
 Што се тиче ограниченог приступа тржишту и ту је неопходна подршка. Већина 
занатлија је усмерена само на пласман производа на локалном тржишту у директном 
контакту са купцима, чиме нису искоришћене могућности и предности модерних начина 
тржишне конкуренције. Коришћење интернета за продају и промоцију производа старих 
заната, те повезивање са туристичким организацијама намеће се као начин превазилажења 
ограничења локалне средине. Промотивне акције и презентације о предностима оваквог 
начина комуникације треба да разбију предрасуде и страхове занатлија, те да омугуће 
њихово укључивање у модерне трендове.  
 Присутна је такође и недовољна промоција старих заната, јер њихов значај за 
привредни развој, запошљавање и очување културне баштине није у довољној мери 
препознат нити подржан што је резултат дугогодишњег запостављања ове области 
привређивања. Међутим и саме занатлије су својом незаинтересованошћу, 
неприлагођавањем модерним токовима и неповезивањем, допринеле стању у коме се сада 
налазе.  
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 Боље организовање предузетника који се баве овим занатима је начин да се активно 
укључе у процес доношења стратешких одлука у погледу развоја, подршке, маркетиншких 
и промотивних активности на свим нивоима.  
 Присутна је недовољно развијена свест о значају старих заната, која је потпомогнута 
недовољним промотивним активностима и један је од главних проблема са којима се 
суочава ова област привређивања.  
 Потребне су континуиране јавне кампање како би се подигла свест становништва, 
популарисало занатство односно стари занати, манифестације регионалног и локалног 
карактера које су добра прилика за промоцију и продају производа старих заната, затим 
промоције у школама кроз организовање радионица намењених деци и младима, те обуке 
из плетења, грнчарства, метларства и других заната које ће омогућити чување традиције и 
пренос знања.  
 Недовољна подршка подразумева и неприлагођеност новим трендовима, јер занати 
нису атрактивни што је додатно умањило интерес младих за истим, јер не виде 
перспективу у бављењу старим занатима. Са тим у вези потребно је заинтересовати младе 
за занатство како би се знање преносило са генерације на генерацију. Очување старих 
заната није могуће без проширења круга лица, која се професионално, или аматерски баве 
занатима.  
 Европска искуства показују да је подршка државе и других заинтересованих страна 
неоходна како би се спречило даље пропадање и гашење старих заната. Пружање подршке 
кроз пореске олакшце, гаранција за кредите, подршка за набавку опреме и наступа су само 
неки видови који могу помоћи одрживости и очувању старих заната.  
 Потребна је израда квалитетних пословних планова која представљају предуслов за 
обезбеђивање финансијске подршке за пројекте намењене старим занатима из буџетских 
средстава, а нарочито за аплицирање за средства из европских фондова. Саме занатлије 
ова знања не поседују, што их оставља далеко од могуће помоћи. Зато је неопходна обука 
из писања пројеката за занатлије, стручне особе у Комори и другим институцијама за 
подршку предузетницима и она мора бити континуирана (МЕиР, 2011). 
 
 
 
 ОДРЖИВОСТ СТАРИХ ЗАНАТА У БАЧКОЈ 
 
 

Занатство је веома стара делатност и заснива се на вештинама и знању који се 
преносе са колена на колено. Занатске послове обавља појединац као стручно лице или у 
сарадњи са више стручних помоћних радника. Ова делатност се дели на: на производно 
занатство: обућарство, ћилимарство, грнчарство, дуборезачки радови, метлари и сл. и 
услужно занатство: угоститељство, берберско-фризерске услуге, ковачки и коларски занат, 
копање бунара и сл. Данас је услужно занатство у успону, док производно губи на значају. 
 После Другог светског рата због индустријског развоја и велике друштвене небриге 
највећи део заната је исчезао, а посебно су исчезли стари традиционални и уметнички 
занати. Одржавао се само део услужних заната, али без дефинисаног правног и економског 
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статуса у друштву. Слично нашим приликама, десило се и у другим европским земљама. 
Они су брзо увидели грешке па су правно и економски одредили статус занатства и дали 
му повлашћени положај. Тако су спасилили многе старе и традиционалне занате. 
 У Србији је занатство без правног и институционалног устројства. У постојећој 
законској регулативи не постоји дефиниција појма занатска радња нити појам самостални 
занатлија. Треба напоменути да се не могу занатлије, односно занатске радње, 
поистовећивати са неком врстом привредног субјекта – предузеће, корпорација и сл. јер 
занатлије су одувек били друштвено корисни чиниоци на услузи грађанима, који су сами 
себе запошљавали и властитим радом издржавали своје породице. Значи, увек су били у 
функцији само грађана и њихових потреба. Због недефинисаног статуса и великих 
државних намета, у последње време драстично се смањио и још се увек смањује број 
занатских радња, а то значи да се смањује и број радних места у друштву. Према наводима 
стране литературе (Herrigel, 1994) у појединим земљама у свету, занатство је у кризи, а у 
некима чак представља и археолошку ствар, па да се овакав сценарио не би догодио и у 
Србији, а у циљу одрживог опстанка и спасења занатства, мишљење је да треба хитно 
законски регулисати све појединости око занатства и доделити му припадајући друштвени 
статус. Стога се сматра да је неопходно: 

(1)    Донети Закон о занатству, 
(2)    Донети Закон о Занатским коморама, 
(3) Донети неопходне прописе о ослобађању занатства од фискалних и            

парафискалних намета. 
(4)   Донети подстицајне и стимулативне мере за развој занатства. 
На овакав начин, занатство би се коначно законски устројило и коморски 

организовало, а и решила би се спорна питања око опорезивања занатлија. Треба имати у 
виду да је занатство комплементарна друштвена делатност и не може се самостало 
посматрати, а нити се може посматрати као привредни субјект, већ искључиво као 
друштвени чинилац који је у функцији појединачних потреба. Услужне занатске радње 
пружају појединачне услуге грађанима, а производне надопуњују разне програме и 
производе других делатности, као на пример, туристичке програме и производе. На такав 
начин занатске радње исказују своју економску улогу у друштву, а израдом неких 
производа: шешира, опанака, српска знамења, фијакера, сувенира и сл. исказују културну 
и националну улогу. Обновом и заштитом старих заната, штити се српска културна 
баштина која има материјалне и нематеријалне вредности. Материјалне се огледају у 
производњи занатских производа који су били исчезли, а који се не могу индустријски 
стварати, док се нематеријалне огледају у очувању знања, вештина и традиција који се 
преносе са колена на колено (www.pogledi.rs). 
 У све богатијој понуди роба и услуга, домаћих и иностраних произвођача, која је 
доступна потрошачима на тржишту Бачке, издваја се један сегмент који је посебан и 
вредан пажње, а истовремено веома економски слаб. Реч је о производина и услугама 
старих заната, који се на традиционалан начин стварају већ вековима на нашој територији 
Војводине.  
 Модерно доба је скоро потпуно истиснуло ове производе и услуге са списка потреба 
савремненог потрошача. Савремени потрошач није свестан да су неки предмети које 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

388

користи резултат занатске делатности. Оштра и често неравномерна конкуренција 
индустријских производа, неретко багателних увозних супститута инфериорног квалитета, 
проузроковала је изостанак тражње који тежи опстанку традиционалних заната у Србији. 
Овакво неповољно стање у којем се налазе традиционалне занатлије није искључиво 
проузроковано променом укуса потрошача, трошковно- ценовним факторима и 
неприлагођеношћу савременим тржишним захтевима, већ су и небрига друштва, као и 
изостанак одговарајуће подршке државе, допринели да су многе занатске радње затворене 
и да традиционалне занатске вештине на подручју Бачке изумиру. Према наводима стране 
литературе (Herrigel, 1994), наводи се да су занатски производи и занатство у свету, запали 
у озбиљну кризу. 
 Пројекат „Стварање предуслова за оживљавање традиционалних заната на подручју 
Бачке“, има за циљ да створи повољне услове за оживљавање старих заната кроз 
унапређење као алатку за одрживи економски развој и туризам, да подстакне локално 
становништво да започну старе занате као сопстевни бизнис, размену искустава између 
произвођача старих заната, као и да подстакне културну сарадњу кроз одржавање 
редовних сајмова и изложби старих заната.  
 Област старих заната одликује ниска акумулативност, радно интензиван облик 
производње, релативно скупи (ценовно неконкурентни) производи у односу на замењиве 
индустријске производе, мала доходовност, мали број запослених (власник са једним или 
ниједним заполени радником) и неповољна старосна структура запослених. 
Карактеристичан облик организације је занатска радионица са сразмерно високим 
административним трошковима, као и потпуно одсуство маркетинга и непостојање 
савремнеих канала дистибуције. 
 Услед мањкавости у образовном систему, млади нису у могућности да овладају 
вештинама и знањима потребним за обављање ових делатности. То резултира њиховом 
незаинтересованошћу за старе занате и наставак традиције. Имајући ово у виду, потребно 
је обезбедити каталошку продају са курирском доставом, продају преко интеренета 
(електронска трговина) и специјализованих продавница, као и трговинских центара и 
ланаца који би представљали нове видове дистибуције. Позитивна европска и светска 
искуства сведоче да је акцијом државе и других заинтересованих страна могуће не само 
спречити пропадање и гашење старих заната, већ релативно скромном буџетском 
подршком, постићи ревитализацију и развој старих заната са благотворним дејством на 
смањење незапослености и сиромаштва, уједначени регионални развој и економски 
просперитет.  
 Стратегија одрживости је конципирана тако да предложи оснаживање постојећих 
ресурса у циљу повећања понуде квалитетних производа и услуга и ширења тржишта, 
подршком занатлија да користе маркетинг, рационализацију администрације и корисне 
савремене видове трговине. Локалним самоуправама као и државним институцијама 
предстоји да покрену обухватан процес развоја у сектору старих заната како би се очувале 
и развијале мајсторске вештине којима прети изумирање, обезбедили услови да занатски 
послови ојачају своју конкурентност и самоодрживост у савременим тржишним условима, 
као и да се подрже различити облици удруживања старих занатлија (еснафске 
организације и удружења у оквиру привредних комора, кластери) у циљу ефикасне 
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размене информација и знања, ефективног заједнчког наступа на тржишту појединих 
занатлија, смањење трошкова пословања, и бољи услови пласмана.  
 Циљеви стратегије одрживост старих заната на подручју Бачке су: 
 1. развијено тржиште производа и услуга старих заната, размена искустава, знања и 
добрих пракси и роба, 
 2. повећан ниво пословних активности и ојачана конкурентност производа и услуга 
старих заната, 
 3. развијена понуда обука за бављење старим занатима и успостављен механизам 
кроз формални образовни систем, 
 4. успостављен систем удруживања у сектору старих заната (асоцијације, удружења, 
задруге и др.) што доприноси јачању положаја старих заната на тржишту и легитимише и 
оспособљава за партнерски однос са државом, 
 5. ефективно позиционирани производи и услуге старих заната на домаћем и 
иностраном тржишту. 
 Стратегија одрживости има за мисију развој и очување традиционалног занатства, 
кроз укључивање и оснаживање занатлија и едукацију и анимирање младих за тржишну 
производњу рукотворина. У циљу очувања традиционалних техника израде рукотворина и 
културног наслеђа кроз међусобну сарадњу као и сарадњу са релевантним институцијама 
и организацијама стратегија ће дефинисати модалитете за развој занатства, очување 
постојеће културне баштине, пружање обуке, обезбеђивање извора прихода и стручне 
помоћи произвођачима рукотворина, градити линију модерних и ексклузивних производа 
заснованих на традицији.  
 Визија за стратегију одрживости старих заната на подручју Бачке: 
 1.Очување културног наслеђа и традиционалних техника у изради рукотворина 
 2.Проширавања знања и способности великог броја произвођача рукотворина у циљу 
повећања квалитета и продаја традиционалних рукотворина 
 3.Обогаћивање туристичке понуде кроз осмишљавање уникатног сувенирског 
програма 
 4.Развијање робних марки пласмана производа кроз маркетиншке активности 
 5.Могућност самозапошљавања и остваривања прихода за произвођаче рукотворина 
 6.Залагање за пореска ослобађања, подстицаје и субвенције за произвођаче 
рукотворина 
 7.Организација група у привредне субјекте 
 8.Размена знања, искуства, добре праксе и рукотворина међу занатлијама као и 
организација догађаја за промоцију традиционалних рукотворина. 
 Предложене мере за очување и одрживост старих заната  на основу изнетог, доводе 
до закључка да је потребно обезбедити аутетичне производе старих заната и њихово 
промовисање савременим облицима комуникације. То је могуће остварити, јачањем 
конкурентности производа старих заната, унапређивањем приступа тржишту, промоције 
старих заната и јачањем подршке намењене старим занатима (Strategy and action plan for 
revival of traditional crafts, Development Consulting Group, Belgrade, 2014). 
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АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТАКА, ОДНОСНО МОГУЋНОСТИ И 
ПРЕТЊИ ЗА РАЗВОЈ СТАРИХ ЗАНАТА НА ПОДРУЧЈУ БАЧКЕ  
(SWOT АНАЛИЗА) 

 
 
 Основна суштина ове анализе је да се идентификују и прикажу повољности и 
неповољности за развој старих заната на подручју Бачке, на основу чега би се донеле 
смернице за елиминисање недостатака и развој усмерио ка његовим предностима.  
 
 

Табела 23- Анализа предности, недостатака, могућности и претње за развој старих 
заната на подручју Бачке 

Предности Недостаци 
- дуга традиција и знање у производњи 

производа старих заната и 
рукотворина 

- добра понуда производа квалитетне 
израде 

- потенцијал за развој специјализованих 
понуда (културни туризам, спортски 
туризам и др.) 

- ентузијазам занатлија да кроз 
индивидуални рад и удружења наставе 
традицију и сачувају занате од 
заборава 

- недовољно уређена законска регулатива 
- релативно мали број страних туриста  
- ограничене могућности за промоцију на 

локалном и међународном тржишту 
- неразвијена употреба интернета и других 

облика електронске комуникације 
- низак ниво прихода 
- ограничена потражња на домаћем 

тржишту 
- мала улагања у иновације и дизајн, како би 

се осавременили постојећи производи 
- недовољно развијена свест о значају и 

могућностима развоја занатства 
Могућности Претње 

- позитивни трендови потражње за 
уникатним производима као 
последица раста туриста на светском 
нивоу што омогућава већи обим 
продаје  

- успостављање интернет портала за 
промоцију аутентичних производа 

- заштита географског порекла 
- употреба аутентичних производа као 

званичних поклона локалних и 
државних институција (страним 
владама, представницима и др.) 

- предвођење обуке за израду производа 
старих заната намењене незапосленим 
лицима и младима, нарочито у 
руралним срединама 

- увоз јефтиних производа старих заната, 
сумљивог порекла и квалитета 

- недостатак интереса младе генерације за 
наставак овог вида производње 

- ниска свест о потреби очувања 
нематеријалног културног наслеђа у 
јавности 

- неуважавање потреба и очекивања туриста 
- недостатак средстава за подршку 
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 Предности за развој старих заната на подручју Бачке, могу се окарактерисати 
дугом традицијом и знањем у изради производа старих заната и рукотворина, у појединим 
случајевима, производима који се генерацијски преносе са колена на колено, добра понуда 
производа квалитетне израде, ручна израда од природног материјала потенцијал за развој 
специјализованих понуда, као што су културни или спортски туризам, ентузијазам 
занатлија да кроз индивидуални рад и удружења наставе традицију и сачувају занате од 
заборава.  
 Бачка је мултикултурална и мултијезичка средина, која има задовољвајућу мрежу 
прекривености школама, пружајући широк спектар подручја образовног рада, као и 
добрих потенцијала за проширење подручја рада и образовних профила, што би била једна 
од снага, односно предност за развој и унапређење старих заната и наставак занатске 
делатности међу младима.  
 Недостаци за развој старих заната на подручју Бачке, могу се окарактерисати у 
следећем: недовољно уређена законска регулатива, релативно мали број страних туриста,  
који имају афинитет према одговарајућим производима занатске делатости (грнчарски 
производи, накит од коже, стакла или перлица) ограничене могућности за промоцију на 
локалном и међународном тржишту. Велики број испитаника који живе у руралним 
срединама, највероватније због година старости имају ограничену употребу интернета и 
других видова електронске комуникације као и низак ниво прихода. Имајући ово у виду, 
потребно је обезбедити каталошку продају са курирском доставом, преко интернета 
(електронска трговина) и специјализованих продавница, као и трговинских центара и 
ланаца који би представљали нове видове дистрибуције. Ограничена је потражња на 
домаћем тржишту, мала су улагања у иновације и дизајн, јер су потребна финансијска 
улагања како би се осавременили постојећи производи, недовољно развијена свест о 
значају и могућностима развоја занатства, као и недовољна подршка, како општина тако и 
покрајине. 
 Могућности за развој старих заната на подручју Бачке су позитивни трендови 
потражње за уникатним производима као последица раста туриста на светском нивоу што 
омогућава већи обим продаје истих, успостављање интернет портала за промоцију, а исто 
тако и увођење робног знака за аутентичност производа (заштита географског порекла). 
Неизоставно је напоменути и употребу аутентичних занатских производа као званичних 
поклона локалних и државних институција, као што су стране владе, представници, 
министри и др. Једна од најважнијих повољности за развој старих заната на подручју 
Бачке је увођење професионалне обуке за израду производа старих заната које су 
намењене незапосленим и младим лицима, нарочито у сеоским срединама.  
 Претње за развој старих заната на подручју Бачке јесу: увоз јефтиних производа 
старих заната сумљивог порекла и квалитета, као што су јефтини производи  из Кине, који 
могу да угрозе пласирање и продају домаћих производа ручне израде, недостатак 
интересовања млађе генерације за наставак старе занатске делатности. Услед мањкавости 
у образовном систему, млади нису у могућности да овладају вештинама и знањима 
потребним за обављање занатске делатности који резултира њиховом 
незаинтересованошћу за старе занате и наставак традиције. Ниска је свест о потреби 
очувања нематеријалног културног наслеђа у јавности, неуважавање потреба и очекивања 
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туриста и недостатак средстава за подршку. Позитивна европска и светска искуства 
сведоче да је акцијом државе и других заинтересованих страна могуће не само спречити 
пропадање и гашење старих заната, већ релативно скромном буџетском подршком 
постићи ревитализацију и развој старих заната са благотворним дејством на смањење 
незапослености и сиромаштва, уједначени регионални развој и економски просперитет.  
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 ПЕСТ АНАЛИЗА 
 
 
 
 Пест анализа је акроним (политичка, економска, социолошка и технолошка) метода 
анализе пословног окружења и представља темељ за стратешко планирање. ПЕСТ 
анализира околину, за тржиште у настајању или већ постојеће и пружа преглед спољашње 
ситуације која може имати утицај на занатство у глобалу или на занатска предузећа. 
 
 

Табела 24- ПЕСТ анализа развоја старих заната на подручју Бачке 
 

Политички  
фактори 

Економски  
фактори 

Социолошки 
фактори 

Технолошки 
фактори 

- питања екологије 
- нестабилна 
политичка 
ситуација 
- корупција 
- слаба примена 
закона 
- земља у 
транзицији 
- процес европских 
интеграција 
- ангажовање владе 
у привлачењу 
страних 
инвестиција 
- закон о 
запошљавању 
- правила трговине 

- ситуација и 
трендови домаће 
економије 
- општа питања 
пореза 
- цена радне снаге 
- повећан ризик 
улагања 
- слаба куповна моћ 
становништва 
- буџетски дефицит 
- спољнотрговински 
дефицит 
 

- низак животни 
стандард 
становништва 
- етичка питања 
- повећана 
незапосленост 
- неповољне 
демографске 
промене 
- одлив мозгова 
- слабо улагање у 
образовање 
- трендови животног 
стила 

- све већи напредак 
у ИТ технологијама 
- напредовање у 
начинима плаћања 
- неиновативност 
- застарела 
технологија 
- приступ 
технологији 
- питања 
интелектуалног 
капитала 
- глобална 
комуникација 

 
 
 
 Познавање политичке ситуације постојећег тржишта је од изузете важности за развој 
старих заната на подручју Бачке. Сарадња са европским организацијама и институцијама у 
свим сферама уз уважавање државних интереса Србије, као и усаглашавање српских 
закона, прописа и регулативе са европским, може произвести позитиван ефекат на нашу 
земљу у наредним годинама. Стабилизација политичких прилика и побољшање односа са 
суседима повољно делује на све компаније, а исто тако и на индивидуалце који се баве 
занатском делатношћу.  
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 Здрава економска ситуација, богатство државе или регије, могу бити од великог 
стратешког значаја. Уколико се жели пласирати добар, аутентичан, уникатан производ на 
одређено тржиште, неопходно је испитати каква је куповна моћ становништва. На основу 
извршене анкете, може се закључити да су производи занатске делатности привлачни за 
становништво са средњим вредностима примања, односно вишем доњем и средњем слоју. 
Анкетирањем (Татјана Стојановић, јануар-мај 2016. год.) је констатовано да је куповна 
моћ потрошача веома опала. Највећи економски проблем у Србији је велика незапосленост 
(око 20%, од чега је преко 50% млађих од 30 година, 2014), неликвидност привреде, 
велики број запослених у јавном сектору, инфлација као јавна претња, висок ниво јавног 
дуга, буџетски и спољнотрговински дефицит, низак ниво индустријске производње, готово 
изједначен број запослених и пензионера. Политика (партокартија) има велики утицај на 
економију земље. Инфлација се последњих година креће у распону од 6 до 12%, што је 
знатно више у односу на евро- зону, где је просечна инфлација око 3%.  
 Радно законодавство свакако утиче на функционисање предузећа: цена радне снаге је 
битан фактор између односа послодавца и запослених, број ефективних часова рада, 
унутрашња организација рада, обим административних послова. Регулација радних односа 
утиче и на мотивациони систем појединца, како послодавца, тако и запослених. Повећано 
запошљавање у занатској делатности може се постићи комбинацијом разних економских и 
социјалних политика. Како би се незапосленост свела на нижи ниво, нужне су различите 
реформе, као што су: тражња за радном снагом (стварање пословног окружења које је 
стимулативно за инвестиције и раст економске активности), понуде радне снаге 
(реформом система образовања и обуке, као и решењем положаја особа са посебним 
потребама и инвалидитетом на бољи начин), као и да тржиште радне снаге учини 
флексибилнијим (кроз уклањање слабости радног законодавства и проширење 
споразумевања између запосленог и послодавца). 
 Веома је важно напоменути, да према закону о фискалним касама („Службени 
гласник РС“, бр.135/2004) лице које је уписано у регистар за промет добара на мало, 
односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког 
појединачног промета преко фискалне касе. То су осетиле и занатлије преко 
фискализације која подлеже обавезном порезу. Према Закону о класификацији делатности 
(„Службени гласник РС, Бр.104/2009) и нове Уредбе о класификацији делатности 
(„Службени гласник РС, бр.54/2010), ова обавеза више се не односи на власнике 
самосталних занатских радњи, односно лица која на пијачним тезгама и сличним 
објектима продају сопствене производе занатства и домаће радиности. Нестабилна 
економска ситуација у земљи, мала куповна моћ грађана и слаба привреда свакако утичу 
на пословање у области старе занатске делатности.  
  Постојећи друштвени ставови могу представљати предност стратегији развоја старих 
заната. Овај део укључује и ступањ образовања на локалном подручју, а битан је за 
потенцијалну радну снагу. Уколико се ради о просечно ниже образованом кадру, биће 
потребни већи трошкови образовања. Анкетирањем се дошло до закључка да највећи удео 
испитаника који се бави занатском делатношћу има завршену средњу школу, што је један 
од добрих показатеља мотива за даље напредовање и усавршавање, док су обучени 
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радници са основном школом, па и са вишом или високом, пронашли стално запослење у 
радионицама, фабрикама или индустријским постројењима ван граница Србије.  
 На основу социолошког сегмента ПЕСТ анализе могу се пратити трендови и кретања 
становиштва. Као значајни индикатори за доношење стратешких одлука могу се навести: 
број становника, њихова национална припадност, друштвени трендови и ставови према 
иностраним производима, култура, језик, ниво образовања радне снаге и др. За испитанике 
који се баве занатском делатношћу, демографски подаци и трендови су веома битни за 
процену карактеристика и потребе потрошача. Србија је друштво које стари и сваке 
године број становника се смањује. Становништво највише троши на храну и основне 
потребе домаћинства. Тражња производа старих заната на домаћем тржишту је смањена. 
Велики број домаћинстава у Србији живи на граници сиромаштва или ипод ње. Образовна 
структура  популације је, према европским стандардима веома лоша. Око 65% грађана 
Србије има средње, више или високо образовање. Србија је већ позната у свету, по одливу 
мозгова и све већем одласку младих, школованих и најперспективнијих кадрова у 
иностранство. Овај део укључује и ступањ образовања на локалном подручју, а битан је за 
потенцијалну радну снагу.  
 За дефинисање стратегије изласка на одређено тржиште врло је битно посматрати 
присуство и промену технолошке опремљености земље, али и постојање инфраструктуре 
која може да подржи модерне начине комуникације. На пример, е-пословање и дифузија 
Web- базиране технологије је од суштинског значаја за маркетинг и презентацију 
производа старих заната, а уједно и удружења, али и индивидуалаца који желе да смање 
своје трошкове пословања. Модеран живот се данас не може замислити без присуства 
компјутера, зато је компјутерска делатност веома важан фактор будућег развоја, напретка 
и презентовања занатске делатности, а од веома велике важности је и обука становништва 
која ће помоћи у компјутерском описмењавању. Чак и најмањим степеном глобалне 
присутности у технологијама, покушава се доћи до милиона потенцијалних купаца на 
један прилично економичан начин. Због тога, стратегија организације може бити погођена 
технолошким променама, а брзина технолошких промена такође значи да се ова варијабла 
мора стално пратити (Стојановић, 2017).  
 Анализом наведених фактора може се закључити да стара занатска делатност послује 
у нестабилном и перспективно релативно неповољном економском окружењу. Српско 
тржиште производа старих заната има опадајући тренд, иако постоји изражена потражња 
за новим услугама нарочито код млађе популације. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 
 
 У ери модернизације све је мање људи који се баве старим занатима. Све је мање 
мајстора који су наставили традицију израде и поправке предмета старим традиционалним 
начином. Иако потреба за овим занимањима није престала, све је теже пронаћи мајстора 
ковача да откује косу, направи секиру, поткује коња или било шта слично од старих 
заната. Данас се у малим радионицама, смештеним у старим кућама од набоја или 
подрумским просторијама, занатлије труде да опстану и очувају начин обраде и технику 
рада из давнина.  
 Поједини занати, засновани на прастаром искуству старословенске и азијске културе, 
били су важна привредна грана старих насеља. Први подаци о занатлијама Бачке налазе се 
у српским владарским повељама из 14. века, у пописима занатлија који се, заједно са 
селима и имањима, додељују одређеним манастирима. У попису из 1455. године бележе се 
занатлије: ковачи, обућари, кројачи, кожухари, пекари, грнчари, клесари, колари, крчмари 
и травари. Доласком Турака, помињу се нови занати орјенталног порекла којима су се 
углавном бавили муслимани и који су били везани за градове (бравари, кујунџије, ћурчије, 
бербери, сапунџије, казанџије и др). Током 19. века после ослобађања од турске окупације, 
српске занатлије преузеле су примат у бављењу старим занатима у свим градовима у 
Србији. Крајем 19. века потреба за занатским производима јењава због појаве 
приступачније полуиндустријске и индустријске робе. Занатска производња је постепено 
слабила и одумирала, а у првим деценијама 20. века услужне делатности све више постају 
особеност градских и варошких занатлија. После Другог светског рата нестају друштвене 
и економске основе занатске производње. Ручни рад се занемарује и омаловажавају се 
његове вредности. 
 Традиционалне алатке занатлија, полупроизводи, производи и инвентар појединих 
радионица, данас су предмети музејских збирки велике вредности. Они су сегмент 
материјалне културне баштине и сведочанство једног времена у коме су били неопходни 
за живот пре 200 и 300 година, а данас немају приоритет. Променом начина живота, дошло 
је до нестанка појединих заната и зато је неопходно да се ураде многе ствари у догледној 
будућности како би се стари занати сачували од заборава. Промена намене, тј стављање у 
едукативне (за нпр. етнологију) или туристичке сврхе може да их сачува од заборава и 
учини их самоодрживим. Реч је о занатима који и данас постоје и који негују традицију и 
дух прошлих времена: корпарски, грнчарски, ужарски, сарачки, ковачки, ћурчијски, 
бачварски, казанџијски, дрворезбарски и др.  
 Неминовно је да у друштву долази до одређених промена, како нам се мења начин 
живота (начин одевања, становања, исхране, привређивања и сл.) долази до мењања и у 
занатству. Многи производи који су били неопходни за живот пре сто педесет година 
данас то више нису. Зато се ово истраживање може сматрати позитивним примером и 
веома добрим начином да се стари занати сачувају од заборава. Не може се сачувати 
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бројност занатлија, али се данас може наћи неопходна подршка за обуку, посебно младих 
људи, што би свакако осигурало несметано очување старих заната.  
 Штете које су нанете природи од стране човека су веома забрињавајуће. Сви 
модерни, друштвени трендови тихим корацима корачају према концепту одрживог развоја 
како би деловање конкурентности било у корист за заштиту околине привредном расту и 
запошљавању. Људске потребе и хтења су често и оправдани, иду у корак са глобалним 
тржиштем, али тај би развој требало сместити у еколошке границе планете. Раст и развој 
су потребни, али не по сваку цену. Зато природне вредности не морају бити препрека 
расту и развоју, већ могу бити изузетна развојна прилика. Једна од битних елемената 
одрживог развоја је и еколошка компонента, са нагласком да стари занати не угрожавају 
квалитет животне средине. Истраживања су показала да природни материјали који се 
користе за израду занатских производа, као и отпад који настаје искоришћавањем истих не 
утиче неповољно на квалитет животне средине. 
 Обележје традиционалних заната је да су њихови производи представљали основ 
опстанка сваке сеоске породице у прошлости. Њихово обављање је захтевало посебно 
познавање занатских вештина и умећа у изради производа, уз претежно учешће ручног 
рада, под условима и на начин којим се чува традиционално народно стваралаштво. 
Производи израђени на тај начин симболизују културни идентитет људи и крајева у 
којима су настали. Међу онима који се баве старим занатима постоји полна 
диференцијација. Већи је удео женске популације који се бави домаћом радиношћу и 
израдом рукотворина и која је некад, а тако и сад била намењена личној употреби (ткање, 
ћилимарство, вез, труковање, хеклање и штрикање, нецовање, израда народних ношњи, 
пустовање вуне, израда украсних предмета од сламе, трске, кукурузовине или рогоза и сл). 
Мушка популација бавила се некад, а тако и данас израдом рукотворина које су физички 
биле захтевније и у периоду када је занатлија имао предах од пољопривредних радова 
(дунђери, циглари, пећкари, чамџије, колари, бачвари, ситари, кломпари, воскари, сарачи, 
ћурчије, четкари и др.). 
 Занатлија је било највише, а мајстори су имали шегрте, дечаке који су углавном 
долазили са села да науче занат. Поред учења заната, подразумевало се да се за време 
шегртовања које је трајало 3 године, обављају и разне кућне послове. По завршетку 
шегртовања постојали су калфе и обично су настављали да раде код истог мајстора, али су 
сада добијали плату. Како су се занатима у Србији најпре бавили Турци и занати су имали 
турске називе.  
 Резултати истраживања потврђују улогу човека у традиционалној култури, која се 
види из односа према природи, друштвеној заједници и породици. Његов свакодневни 
живот пратила су одређена веровања и обичаји. Карактеришу га одређени делови 
материјалне културе, као што су народне ношње, вез или ткање које предстаљају основно 
етичко обележје групе, а богатство и варијетети одевних предмета или употребних 
предмета у домаћинству показују разлику етничке групе. Истраживање је показало да 
старе занате интензивно негују мање етничке групе у Бачкој.  
 Предузетничке иницијативе су важна подршка старим занатима. Стратегија и 
акциони планови који представљају документе, имају за циљ да допринесу развоју 
тржишта производа и услуга старих заната, повећањем нивоа пословних активности путем 
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јачања конкурентности и информисања потрошача о предностима ових производа и 
услуга, њиховој лепоти и употребној вредности у савременом животу. Доношење 
стратегије и предузетништво има задатак оживљавања старих заната на подручју Бачке. 
Њено спровођење треба да доведе до поновног јављања потребе савременог потрошача за 
ексклузивним традиционално израђеним производима и услугама. Несумљиво је да се 
очувањем и развојем старих заната на подручју Бачке, чиме би се повећала потреба за 
њиховим обимом, који се може побољшати са ангажовањем нове радне снаге, што би опет 
подстакло запошљавање и економски развој ослабљеног привредног сектора. Обезбеђење 
егзистенције традиционалних занатлија кроз субвенције државе је важно јер су они  
носиоци старе занатске делатности и најприступнији су у недовољно развијеним руралним 
срединама, где се чува културно и историјско наслеђе у које спада и занатство. 
 У данашње време занатска делатност је тржишно интересантна, нарочито када је 
повезана са туристичком понудом, а истраживања су показала да су управо стари занати 
ти, који оплемењују туристичку понуду. Ручно ткана одећа са традиционалним мотивима 
уобичајен је део колекције многобројних модних дизајнера, док су прекривачи, ручно 
ткане торбице, шлинговане завесе или предмети од пустоване вуне, предмети који све 
више постају део савременог ентеријера.  
 Физичко- географске и друштвено-географске карактеристике подручја Бачке 
представљају велику атракцију које утичу на развој старих заната као могућег покретача 
привредног развоја и фактора повећања квалитета живота становника Бачке. Природне, 
али и друштвене карактеристике одредиле су геопросторне аспекте одрживости старих 
заната на територији Бачке. Стари занати представљају аутентичне и јединствене 
вредности које желимо да сачувамо, заштитимо и адекватно туристички валоризујемо.  
 Радње са старим занатима, попут бомбонџије, воскара, опанчара, четкара или 
казанџије, некада су се могле видети на скоро сваком кораку, а данас се могу пребројати 
на прсте. Упркос томе што бављење овим професијама више није исплативо, у Бачкој ипак 
постоје занатлије који из чисте љубави чувају ова занимања од заборава. 
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ПРИЛОГ АНКЕТА 
Природно- матемачки факултет, Департман за географију, 

туризам и хотелијарство 
Нови Сад 

 
 
 

 Поштовани, зовем се Татјана Стојановић и тренутно сам студент- постипломац на 
Универзитету у Новом Саду на Департману за географију, туризам и хотелијарство. Ова 
студија, заснива се на мојој заинтересованости за старе занате и зашто се људи баве 
одређеним заатима на подручју Бачке. Желела бих да поставим неколико питања о Вама и 
занатима којим се бавите. Сва питања су анонимна и резултати ће бити строго 
употребљени у научне сврхе. Нема „тачних“, нити „нетачних“ одговора, тако да Вас 
молим да одговорите искрено колико је у Вашој могућности.  
 
 
I Поглавље: О ВАШЕМ ПОРЕКЛУ 
(Молила бих да ми кажете,...) 
  
ПИТАЊЕ БР.1: Ваше године?  

19 и мање  
20 до 29  
30 до 39  
40 до 49  
50 до 59  
60 до 69  
70 до 79  

80 и више  
 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.2: Ваш пол?  

Мушки  
Женски  

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.3: Где живите?  
У кући од дрвета  
У кући од цигле  
У кући од набој  
У кући од черпића  
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ПИТАЊЕ БР.4: Ваш породични статус?  
Ожењен/Удата (без деце)  
Ожењен/Удата (са децом)  
Неожењен/Неудата/Удовац/Удовица (без деце)  
Неожењен/Неудата/Удовац/Удовица (са децом)  

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.5: Највиши ниво квалификација који имате? 
 
Без званичног школовања  
Завршена основна школа  
Завршена средња школа  
Диплома универзитета (виша или висока)  

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.6: Да ли сте икада похађали занатске курсеве?  

ДА  
НЕ  

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.7: Да ли сте икада имали приход од других активности осим заната? 
(Ако је одговор НЕ, пређите на питање бр.9).  

ДА  
НЕ  

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.8: Да ли имате неки други извор зараде, осим заната којим се тренутно 
бавите? Ако јесте, који тип посла сте радили? (Означите само један од одговора) 
 
Занат је мој једини приход  
Самозапослење (пољопривреда, риболов, продаја домаћих производа на 
пијаци, прављење одеће, рад на селу) 

 
Трајни посао са платом (службеник, учитељ, техничар,..)  
Посао са платом са пола радног времена (помоћ родитељима, рођацима или 
пријатељима у њиховом послу) 

 
Остало (дефинишите) 
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ПИТАЊЕ БР.9: Да ли Ваши родитељи имају приватан посао?  

ДА  
НЕ  

 
 
Ако је одговор ДА, какав посао воде? ____________________________________________ 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.10: Шта сте по националној опредељености? (заокружите један од 
понуђених одговора) С- Србин, Х- Хрват, Бу.-Буњевац, Ш- Шокац, М- Мађар, Ц- Црногорац, А- Албанац, Мак.- 
Македонац, Бо.-Босанац, Сл.- Словак, Р.- Русин, Ру- Румун, ЈУ- Југословен 
 
 

Н А Ц И О Н А Л Н А    П Р И П А Д Н О С Т 
С Х Бу. Ш М Ц А Мак. Бо. Сл. Р Ру. ЈУ 

 
 
 
 
II ПОГЛАВЉЕ О ВАМА 
  У овом делу рада бих волела да сазнам више о томе како видите себе. Треба да 
знате да овде нема тачних и погрешних дговора, дајте Ваше мишљење колико год 
искрено можете. 
 
 
II 1: Молим Вас да оцените своје слагање/не слагање са следећим изјавама 
 

Уопште се не 
слажем 

Не слажем се И слажем се и 
неслажем се 

Слажем се Потпуно се 
слажем 

1 2 3 4 5 
 

 
 

 
Број 

питања 
 

СТАВОВИ 
 

Заокружи 
одговарајући 

одговор 
11. Потпуно верујем у своје могућности да остварим 

оно што желим 
1 2 3 4 5 

12. Много више волим да радим ставри сама/сам него 
да се ослоним на судбину или друге људе 

1 2 3 4 5 
13. Сматрам да ме неочекиване препреке заиста 

спречавају у остваривању онога што желим 
1 2 3 4 5 

14. Планирам нове и боље начине обављања ствари да 
побољшам учинак 

1 2 3 4 5 
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II 2: Молим Вас да за следећу листу активности оцените своје способности онакао 
како их Ви видите на основу дате скале:   
 

Слабе Испод просека Задовољавајуће Изнад просека Одлично 
1 2 3 4 5 

 
 

 
 

Број 
питања 

 
СТАВОВИ 

 
Заокружи 

одговарајући 
одговор 

15. Вештине вршења заната и руковођењ опремом 1 2 3 4 5 
16. Организација и планирање производње и продаје 1 2 3 4 5 

 
17. 

Способност да се повежете са другим људима ради 
стварања нових идеја, решавања проблема и 
развијања нових послова 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18.  Вештине рачуноводтсва/књиговодства 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
III 3: Колико се слажете или не слажате са следећим изјавама на основу дате скале?  

Уопште се не 
слажем 

Не слажем се И слажем се и 
неслажем се 

Слажем се Потпуно се 
слажем 

1 2 3 4 5 
 
 
 

 
 
 

Број 
пит. СТАВОВИ Заокружи одговарајући 

одговор 
19. То је прикладан начин да зарадим додатно уз 

свој други посао 
1 2 3 4 5 

20. То је одличан начин да зарадим највише што 
могу, у поређењу са алтернативом 

1 2 3 4 5 
21. Заиста уживам у занату, то ми је страст 

 
1 2 3 4 5 

22. Желим да допринесем културном наслеђу 
 

1 2 3 4 5 
23. Послушала/послушао сам савет или пример 

породице или пријатеља 
1 2 3 4 5 

24. То ми допушта да будем независна/независтан 
 

1 2 3 4 5 
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III ПОГЛАВЉЕ: ВАШЕ НЕПОСРЕДНО ОКРУЖЕЊЕ 
 Желела бих да Вам поставим нека питања у вези Вашег непосредног окружења. 
Молим Вас оцените Ваше слагање или не слагање са следећим изјавама.  
 
 

Уопште се не 
слажем 

Не слажем се И слажем се и 
неслажем се 

Слажем се Потпуно се 
слажем 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
У својој занатској производњи до ког нивоа сте искусили следеће?  

Број 
пит. 

СТАВОВИ Заокружи 
одговарајући одговор 

25. Емотивна подршка од пријатеља и породице 1 2 3 4 5 
26. Техничка подршка пријатеља и породице 1 2 3 4 5 
27. Подршка владиних агенција 1 2 3 4 5 
28. Лакоћа приступа финансијама када Вам је 

потребна 
1 2 3 4 5 

29. Лакоћа приступа радницима 1 2 3 4 5 
30. Лакоћа приступа сировим материјалима и опреми 

производње 
1 2 3 4 5 

31. Лакоћа приступа могућностима продаје 1 2 3 4 5 
32. Флексибилност времена за занатску производњу 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
IV ПОГЛАВЉЕ: О ВАШЕМ ЗАНАТСКОМ ПОСЛУ 
 
 
ПИТАЊЕ БР.33: Каквом врстом заната се бавите?  
 

Од дрвета (напр.дрвене корпе, метле, оклагије, тањирићи, подметачи, чамци)  
Од текстила (напр.одећа, јастучнице, столњаци, крпаре, ћилими, теписи)  
Од метала, минерала (напр.бронзане посуде)  
Од перлица (огрлице, наруквице и сл)  
Од стакла  
Од воде (содарски занат)  
Од коже, длаке, крзна (сарачки, крзнарски занат)  
Од земље (напр.керамика, грнчарија и сл)  
Од биљака и животиња (компоти, ајвари, кобасице, кулен, сир, колачи, хлеб, 
мармеладе, слатко..) 
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ПИТАЊЕ БР.34: Где набављате сировине за свој занатски посао?  

У природи (дрво)  
Узгајам у својој башти, њиви, штали, дворишту,...  
У локалним продавницама (у селу), помажу ми пријатељи, рођаци , 
родитељи,... 

 
У продавницама (у граду)  
Од добављача (по поруџбини) из Србије  
Од добављача, по поруџбини из иностранства  

 
Да ли их рационално користите, да би могле бити обновљиве? ________________________ 
 
Где одлажате отпатке производње? _______________________________________________ 
 
Да ли истрошени занатски производи могу да се рециклирају или искористе на други 
начин? _______________________________________________________________________ 
 
 
ПИТАЊЕ БР.35: Када сте научили да се бавите занатсвом?  
 

 
 
 
 

 
 
ПИТАЊЕ БР.36: Колико дуго се бавите својим занатом?  

0-10 година  
10-20  
20-30  
30-40  
40-50  
Преко 50 година  

 
 
ПИТАЊЕ БР.37: У својој занатској производњи да ли себе сматрате произвођачем 
пуног или полу радног времена?  
 

 Тренутно Пре тога, да ли сте били запослени на 
пуно или полу радно време 

Колико дуго (месеци/ 
година) 

Колико дуго (месеци/ година) 
Пуно радно 

време 
  

Полу радно 
време 

  

Детињство  
Тинејџерске године  
Одрастао  
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ПИТАЊЕ БР.38: Где се тренутно бавите својим занатом?  
 

Код своје куће  
У радионици  
У владиној организацији/радионици  
У суседној кући  
Нешто друго (дефинисати) 

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.39: Који је главни разлог за горе наведену локацију (изабрати само 
један од понуђених одговора)?  
 

Породичне обавезе (деца, кућни послови)  
Згодно је што се тиче флексибилног времена  
Наслеђени породични бизнис  
Укључује мали капитал  
Влада га субвенционише  
Удобно је за производњу  
Прилагођено за заједнички рад  
Нешто друго (навести) 

 
 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.40: Да ли се сами бавите занатством?  

ДА  
НЕ  

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.41: Ако је одговор на предходно питање НЕ, који је главни извор 
помоћи (означити само један од понуђених одговора)?  
 

 Пуно радно време Плаћени 
НЕ ДА НЕ ДА 

Рођаци     
Пријатељи     
Комшије     
Локални радници     
Регионални радни.     
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ПИТАЊЕ БР.42: Да ли Вам је посао (занатска производња) регистрован у регистру 
послова?  

ДА  
НЕ  

 
 
 
ПИТАЊЕ БР.43: Како Вам посао функционише у смислу власништва?  
Једини власник  
Партнерство  
Други вид (навести) 

 
 
 
ПИТАЊЕ БР.44: Да ли сте икада примили другу спољну подршку у својој занатској 
производњи? Ако је одговор НЕ, прећи на питање бр.47.  

ДА  
НЕ  

 
 
 ПИТАЊЕ БР.45: Ако је одговор на предходно питање ДА, шта је био главни извор 
подршке? (означити само један од понуђених одговора)  

Владине агенције  
Не- владине организације  
Породица  
Пријатељи  
Други вид (навести) 

 
 
 
ПИТАЊЕ БР.46: Ако је одговор ДА (на питање бр.44), које врсте подршке сте 
примали? (означити све што можете)  

Примарна помоћ Финансијска помоћ Директна помоћ 
Опрема/алат производње 
 

  
Сирови материјали 
 

  
Место производње 
(радионице) 

  
Производња/маркетинг 
(паковање, изложбе, 
малопродаја и др) 

  

Техничке вештине 
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ПИТАЊЕ БР.47: Којим продавницама продајете своје производе?  
Продаја на пијаци (самостално)  
Муштерије долазе код Вас/ личне поруџбине  
Продаја у сопственој занатској радњи  
Приватни посредник/трговац  
Приватни трговац на мало (напр. приватна занатска радња)  
Владини посредници (напр.владина занатска радња/агенција- уговор са 
владом) 

 
Учествовање на сајму/изложби трговине у Бачкој  
Учествовање на сајму/изложби трговине ван Бачке  
Друго (навести) 

 
 
 
  
ПИТАЊЕ БР.48: Где продајете већину својих производа?  
Локално село  
Друга насеља у Бачкој  
Друга насеља ван Бачке  
Међународна продаја  

 
 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.49: Где пласирате своју занатску понуду?  
Производе наменски правимо за туристе  

 
Производе пласирамо на манифестацијама  

 
Продаја занатских производа повећава се за 
празнике (верски празници, вашари, наруџбине) 

ДА             НE 
 
 
Да ли мислите да би се могао осмислити занатски туризам? __________________________ 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.50: Да ли сте инвестирали у Ваш занат у последњих 5 година?  
ДА  
НЕ  
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ПИТАЊЕ БР. 51: Ако је одговор на предходно питање ДА, шта сте инвестираи у свој 
занат (означити све што можете)  
Употреба нове опреме за производњу  
Проширење места производње  
Нови сирови материјали  
Нова линија произодње  
Нови дизајн производа (напр.величина, облик, 
боја) 

 
Ново упрваљање (књиговодство, радници)  
Друго (навести) 

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.52: Ко је Ваш главни извор информације у запошљавању и наставку 
Вашег занатског посла?  
Рођаци  
Пријатељи  
Владине агенције (семинари, курсеви, 
разговори) 

 
Муштерије  
Добављачи  
Трговци  
Банке  
Друго (навести) 

 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.53: Колико често их виђате?  
Веома ретко (годишње)  
Не често (месечно)  
Често (недељно)  
Веома често (дневно)  

 
 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР.54: Број људи који запошљавате (плаћате) у својој занатској 
производњи у протеклих 5 година?  
Година Број запослених 
2010.  
2015.  
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ПИТАЊЕ БР.55: У просеку колики је Ваш обрт од продаје занатских производа у 
2010. години и у протеклих 12 месеци у последњој (2015. години)? (укупан приход од 
продаје занатских производа, пре одузимања пореза, издатака) 
  
Година Приходи 
2010.  
2015.  

 
 
 
ПИТАЊЕ БР.56: У просеку, процените процеат Вашег обрта који је профитабилан у 
2010. и 2015. години  
Година Профит 
2010.  
2015.  

 
 
 
 
 
 
 Најлепше Хвала! 
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ПРИЛОГ: ЕВИДЕНЦИЈА (Регистар) СЕРТИФИКОВАНИХ 
СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ПОСЛОВА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ  

 
 

РЕГИОН БАЧКЕ 
 
 ПРИЛОГ 1, ТАБЕЛА 1 

ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ 

 
УМЕТНИЧКЕ 
КЕРАМИКЕ 

 
Бечеј 

 
 

 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

1999. 

КАЉЕВИ ЗА ПЕЋИ, 
ГРНЧАРСКИ / 
КЕРАМИКА 

 
Кањижа 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ/ 

УМЕТНИЧКОГ 
ЗАНАТА 

 

 
 

2000. 

БОМБОНЕ И 
БОМБОНСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

 
Чуруг 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2005. 

СВЕЋЕ - РУЧНО 
ИЗРАЂЕНЕ / 

УМЕТНИЧКИ 
ДУБОРЕЗ У ДРВЕТУ 

 

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ/ 

УМЕТНИЧКОГ 
ЗАНАТА 

 
 
 

2005. 
ДРЖАЉЕ ЗА АЛАТЕ 

ОД ДРВЕТА 
 

Чуруг 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2005. 

КРПАРЕ - РУЧНО 
ТКАНЕ 

 
Ором 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2005. 

УМЕТНИЧКИ 
ВИТРАЖИ, 

СЛИКАЊЕ НА 
СТАКЛУ, НАКИТ ОД 

СТАКЛА 

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2005. 

ГРНЧАРСКИ Чока ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2006. 

ЗАПРЕЖНА ОПРЕМА 
И ЈАХАЋИ ПРИБОР 
ОД КОЖЕ, РУЧНИ 

ДУБОРЕЗ И 
ПРЕСОВАЊЕ У 

КОЖИ 

 
 

Сомбор 
 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2006. 

РУЧНО ТКАНИ 
СВИЛЕНИ  
ДАМАСТ И 

ПРОИЗВОДИ ОД 
ИСТОГ  

 
 
               Бездан 

 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2006. 

БОМБОНЕ, 
БОМБОНСКИ 

ПРОИЗВОДИ И 
СВЕЋЕ  

 
 

Сомбор 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2006. 
 

РУЧНОГ ВЕЗА И 
КУКИЧАЊА 

 
Сомбор 

 
ПРОИЗВОДИМА 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
 

2006. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 

РЕГИСТРАЦИЈЕ 
 

УМЕТНИЧКА 
БРАВАРИЈА (од 
кованог гвожђа) 

 
Сомбор 

 
ПРОИЗВОДИМА 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 
 

 
2006. 

 
УМЕТНИЧКА 

БРАВАРИЈА (од 
кованог гвожђа) 

 
 

Сомбор 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИКОГ ЗАНАТА 

 
 

2006. 
УМЕТНИЧКИ 

ВИТРАЖИ, 
СВЕТИЉКЕ И 
СЕНИЛА ОД 

СТАКЛА  

 
 

Сомбор 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 

 
 

2007. 

УНИКАТНИ 
НАКИТ ОД 

ПЛЕМЕНИТИХ 
МЕТАЛА  

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИМА 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 
 

 
2007. 

УМЕТНИЧКИ 
ВИТРАЖИ, 

СВЕТИЉКЕ И 
СЕНИЛА ОД 

СТАКЛА  

 
 

Сомбор 
 

 
ПРОИЗВОДИМА 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 

 
 

2007. 

УНИКАТНИ 
НАКИТ ОД 

ПЛЕМЕНИТИХ 
МЕТАЛА  

 

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИМА 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 
 

 
2007. 

УНИКАТНИ 
НАКИТ ОД 

ПЛЕМЕНИТИХ 
МЕТАЛА  

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИМА 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 
 

 
2007. 

УНИКАТНИ 
НАКИТ ОД 

ПЛЕМЕНИТИХ 
МЕТАЛА  

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИМА 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 
 

 
2007. 

ДЕЛОВИ ЗА 
ФИЈАКЕРЕ 
(израђени и 

рестаурирани)  

 
Сомбор 

 
ПРОИЗВОДИМА СТАРОГ 

ЗАНАТА 
 
2007. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
И РЕСТАУРИРАНИ 

СТИЛСКИ 
НАМЕШТАЈ, 

ИНТАРЗИЈЕ У 
ДРВЕТУ  

 
 

Сомбор 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 

 
 

2008. 

КРПАРЕ И ДРУГИ 
ПРОИЗВОДИ - 
РУЧНО ТКАНИ   

 
Стапар 

 
ПРОИЗВОДИМА ДОМАЋЕ 

РАДИНОСТИ 
 

 
2008. 

ОРНАМЕНТИ ОД 
ГИПСА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКЕ 
ОБЈЕКТЕ  

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 

 
 

2008. 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

ДЕЛОВИ ЗА 
САТОВЕ И 

ЧАСОВНИКЕ  

 
 

Нови Сад 
 
 

ПРОИЗВОДИМА СТАРОГ 
ЗАНАТА 

 
 

2008. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА РЕГИСТР. 

 
 

РУЧНОГ ТКАЊА  
 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
ДОМАЋЕ 

РАДИНОСТИ 

 
 

2009. 
 

ФИГУРЕ ОД ГИПСА - 
РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ И 

СЛИКАНЕ  

 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2009. 
ОРНАМЕНТИ ОД 

ГИПСА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКЕ 

ОБЈЕКТЕ  

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2008. 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

ДЕЛОВИ ЗА САТОВЕ 
И ЧАСОВНИКЕ И 

ПОПРАВКА ИСТИХ  

 
 

Нови Сад 
 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2008. 
 
 

РУЧНОГ ТКАЊА  
 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
ДОМАЋЕ 

РАДИНОСТИ 

 
 

2009. 
 

ФИГУРЕ ОД ГИПСА - 
РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ И 

СЛИКАНЕ  

 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2009. 
 

КОНЗЕРВАЦИЈЕ 
КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА  

 
Сомбор 

 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2009. 
 

ГРНАЧАРСКИ 
 

Палић 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2009. 

 
КРПАРЕ - РУЧНО 

ТКАНЕ  
 

Силбаш 
ПРОИЗВОДИМА 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
2009. 

 
РУЧНО ОСЛИКАНИ 
ПРЕДМЕТИ/РУЧНИ 
ВЕЗ И СУВЕНИРИ  

 

 
 

Сомбор 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА/ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
 

2009. 

 
РУЧНОГ ТКАЊА  

 
 

Апатин 
ПРОИЗВОДИМА 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
2009. 

 
РУЧНОГ СЛИКАЊА 

НА ТЕКСТИЛУ (свила 
и др.)  

 
Сомбор 

 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2009. 
РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ 

КОЖНЕ ТОРБЕ, 
КАИШЕВИ, 
ФУТРОЛЕ  

 
Палић 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2009. 

УМЕТНИЧКИ 
ОБРАЂЕНИ ПОВЕЗИ  
(књига, албума и сл.)  

 
Нови Сад 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

2009. 
СВЕЋЕ, 

ЛИЦИДЕРСКИ 
ПРОИЗВОДИ И 

БОМБОНЕ И  

 
 

Сомбор 
 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА  

 
 
 

              2009. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 

РЕГИСТРАЦИЈЕ 
 

КАЗАНЏИЈСКИ 
 

Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
  2010. 

 
РУЧНО ВЕЗЕНИ 

МОТИВИ 
 

Сомбор 
ПРОИЗВОДИМА 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
  2010. 

 
РУЧНОГ ТКАЊА 

 
Каћ 

ПРОИЗВОДИМА 
ДОМАЋЕ 

РАДИНОСТИ 
 
  2010. 

 
ШЕШИРИ, КАПЕ И 
УКРАСНИ ДЕТАЉИ 

 
Сомбор 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

  2010. 
 

КАЗАНЏИЈСКИ  
 

 
Нови Сад 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
                2010. 

РУЧНО ВЕЗЕНЕ 
КОПИЈЕ ИКОНА И 

ГРБОВА  
 

Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
  2010. 

РУЧНО КУКИЧАНИ 
И ВЕЗЕНИ ОДЕВНИ 

ПРОИЗВОДИ  
 

Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
                2010. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ И 
РЕСТАУРИРАНИ 

СТИЛСКИ 
НАМЕШТАЈ  

 
Темерин 

 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

  2010. 
 

КОВАЧКЕ РАДЊЕ  
 

Сомбор 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
  2010. 

 
СОДА ВОДА 

 
   Ада 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
  2010. 

ОД КЕРАМИКЕ-
РУЧНО 

ОБЛИКОВАНИ И 
ОСЛИКАНИ  

 
            Нови Сад 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

2010. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ 
КЛОМПЕ ОД 

ДРВЕТА  
 

Бачки Моноштор 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2010. 

 
ГРНЧАРСКИ  

 
    Ада 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2010. 

 
СОДА ВОДА 

 
Сомбор 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2010. 

ОД ДРВЕТА, 
МАКЕТЕ И 
СУВЕНИРИ  

 
Сомбор 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

2010. 
УСЛУГА ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА 
ФИЈАКЕРОМ  

 
Сомбор 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2011. 

УНИКАТНИ НАКИТ 
ОД ПЛЕМЕНИТИХ 

МЕТАЛА 
 

Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

2011. 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

САПУНИ 
 

 
Нови Сад 

ПРОИЗВОДИ СТАРОГ 
ЗАНАТА 

 
              2011. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ 

САРАЧКИ ИЗ 
РЕМЕНАРСКО-
СЕДЛАРСКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2011. 
 

НАРОДНЕ НОШЊЕ И 
СЦЕНСКИ КОСТИМ 

 

 
 

Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ/ 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2011. 

УНИКАТНИ НАКИТ 
ОД ПЛЕМЕНИТИХ 

МЕТАЛА 
 

Суботица 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

2011. 
САРАЧКИ ИЗ 

РЕМЕНАРСКО-
СЕДЛАРСКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2011. 
РУЧНО ОШТРЕЊЕ 

НОЖЕВА 
 

Суботица 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2011. 

ФИЈАКЕРИ (РУЧНО 
ИЗРАЂЕНИ И 

РЕСТАУРИРАНИ) 
 

Бечеј 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2011. 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

САПУНИ 
 

Кула 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2011. 
ОД КРЗНА 

 
Нови Сад ПРОИЗВОДИМА 

СТАРОГ ЗАНАТА 
 

2011. 
СОДА ВОДА  

Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2011. 

УКРАСНИ И 
УМЕТНИЧКИ 

ОБЛИКОВАНИ 
ПРОИЗВОДИ ОД 

ПАПИРА И 
КАРТОНА  

 
 

Сомбор 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

              2011. 

 
СОДА ВОДА 

 
Бајмок 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2011. 

 
СИТА И РЕШЕТА 

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2011. 
 

ОД РУЧНО 
ПЛЕТЕНОГ ПРУЋА 

 
  Бечеј 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2011. 
УНИКАТНИ НАКИТ-

ФИЛИГРАН ОД 
ПЛЕМЕНИТИХ 

МЕТАЛА 

 
 

Сомбор 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2011. 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

ВИТРАЖИ И РУЧНО 
СЛИКАЊЕ НА 

СТАКЛУ 

 
 

Стапар 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 
              2011. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
САПУНИ 

 
Чонопља 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2011. 

 
РУЧНОГ ТКАЊА 

 
 

Бачка Паланка 
ПРОИЗВОДИМА 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
              2011. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ 

РУЧНО ПЛЕТЕНИ И 
КУКИЧАНИ 
ПРОИЗВОДИ  

 
Бачки Моноштор 

ПРОИЗВОДИМА 
ДОМАЋЕ 

РАДИНОСТИ 
 

 
2012. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ 
РУКАВИЦЕ 

 
Сомбор 

 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

2011. 
РУЧНО ОСЛИКАНИ 

СУВЕНИРИ ОД 
ДРВЕТА И 

ОСЛИКАНА ЈАЈА, 
КУКУЧАНИ 
ШЕШИРИ 

 
 

Сомбор 
 

ПРОИЗВОДИМА 
ДОМАЋЕ 

РАДИНОСТИ 

 
 

2012. 

РУЧНО ОШТРЕЊЕ 
НОЖЕВА И ДРУГИХ 

СЕЧИВА  
 

Суботица 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2012. 

ОД РОГОЗА И СИТЕ, 
РУЧНО РАЂЕНИ  

 
 

Бачки Моноштор 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2012. 

РУЧНО ТКАНЕ 
КРПАРЕ 

 
 

Апатин 
ПРОИЗВОДИМА 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
              2012. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНА 
УЖАД И РУЧНО 

ПЛЕТЕНИ 
ПРОИЗВОДИ ОД 

УЖАДИ 
 

 
 
 

Србобран 

 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 
              2012. 

РУЧНО ТКАНИ, 
ПЛЕТЕНИ, 

КУКИЧАНИ, ВЕЗЕНИ 
И ПРОИЗВОДИ ОД 

РУЧНО ПУСТОВАНЕ 
ВУНЕ 

 

 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИ 
ДОМАЋЕ 

РАДИНОСТИ И 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 

 
 

              2012. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ И 
ОСЛИКАНИ 

ПРЕДМЕТИ ОД 
ГЛИНЕ 

 
Бајмок 

 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
2012. 

 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

САПУНИ  
 

 
Суботица 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 
2012. 

 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

САПУНИ 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 
2012. 

РУЧНО, НА 
ТРАДИЦИОНАЛАН 
НАЧИН ИЗРАЂЕНИ 

ПРОИЗВОДИ ОД 
КОЖЕ  

 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

2012. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ 

УНИКАТНИ НАКИТ 
ОД ПЛЕМЕНИТИХ 
МЕТАЛА (сребро у 

филигранској 
техници)  

 

 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 

 
 

2012. 

ЛИЦИДЕРСКА 
СРЦА И СЛИЧНИ 

ЛИЦИДЕРСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

 
 

Сомбор 
 

ПРОИЗВОДИМА СТАРОГ 
ЗАНАТА 

 
2012. 

 
УЖАРСКИ 

 
Чантавир 

ПРОИЗВОДИМА СТАРОГ 
ЗАНАТА 

              2012. 
МОДИСТЕРИЈСКОГ 

ЗАНАТА (украсни 
цветови и детаљи за 

одевне предмете, 
косу, шешире, токице 

и сл.)  

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 

 
 

              2012. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
НАКИТ И 

ПРЕДМЕТИ ОД 
ГЛИНЕ 

 
Суботица 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 

   
              2012. 

УКРАСНО 
ТАПАЦИРАНИ 

НАМЕШТАЈ 
 

Суботица 
ПРОИЗВОДИМА 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 
  

              2012. 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

САПУНИ 
 

 
Нови Сад 

ПРОИЗВОДИМА СТАРОГ 
ЗАНАТА 

 
              2012. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
НАКИТ ОД ГЛИНЕ, 
ПЕРЛИ И КАНАПА 

 
Нови Сад 

ПРОЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 

 
              2012. 

 
РУЧНО ТКАНИ  

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИМА СТАРОГ 

ЗАНАТА 
 

              2012. 
РУЧНО 

ТАПАЦИРАЊЕ 
СТИЛСКОГ 

НАМЕШТАЈА 

 
            Суботица 

 
ПРОИЗВОДИМА 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 
 

 
2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
КАЉЕВИ ЗА ПЕЋИ, 

ВАТРОСТАЛНЕ 
ЦИГЛЕ, БЛОКОВИ И 

ПЛЧИЦЕ 

 
 
            Суботица 

 
ПРОИЗВОДИМА СТАРОГ 

ЗАНАТА 
 

                
              2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ 
ИНТАРЗИЈЕ У 

ДРВЕТУ 
 

Темерин 
ПРОИЗВОДИМА 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА 
 

              2013. 
ГРНЧАРСКИ И 

РУЧНО ОСЛИКАНИ 
ПРОИЗВОДИ ОД 

КЕРАМИКЕ 

 
 

Сомбор 
ПРОИЗВОДИМА СТАРОГ 

И УМЕТНИЧКОГ 
ЗАНАТА 

 
 

2013. 
КРЗНАРСКИ ОД 

ПРИРОДНОГ КРЗНА 
И КОЖЕ 

 
Суботица 

ПРОИЗВОДИМА СТАРОГ 
ЗАНАТА 

 
2013. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
ВИТРАЖИ, 

СЛИКАЊЕ НА 
СТАКЛУ, 

ПРОИЗВОДИ ОД 
ФУЗИОНИСАНОГ 

СТАКЛА 

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНА 
КОЊСКА ОПРЕМА 

И СЛ. САРАЧКИ 
ПРОИЗВОДИ 

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
ГРНЧАРСКИ 

ПРОИЗВОДИ И 
РУЧНО ОСЛИКАНИ 

ПРОИЗВОДИ ОД 
КЕРАМИКЕ 

 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ И 

УМЕТНИЧКОГ 
ЗАНАТА 

 
 
 

              2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ 
МЕТЛЕ ОД СИРКА 

 
Селенча 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ 
МЕТЛЕ ОД СИРКА 

 
  Бач 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
               2013. 

 
СОДА ВОДА 

 
           Хајдуково 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ И 
РУЧНО ОСЛИКАНИ 

ГРНЧАРСКИ И 
КЕРАМИЧКИ 
ПРОИЗВОДИ 

 
 

Сента 
ПРОИЗВОДИМА 

СТАРОГ ОДНОСНО 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

              2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
САПУНИ 

 
Сомбор 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
ЧАМЦИ ОД ДРВЕТА 

 
    Бачки Моноштор 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
САРАЧКИ 

ПРОИЗВОДИ 
 

             Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2013. 

РУЧНО 
РЕСТАУРИРАЊЕ 

ДРВЕНИХ ДЕЛОВА 
СТИСКОГ 

НАМЕШТАЈА 

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 
              2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
ПРЕДМЕТИ ОД 
ПРИРОДНОГ И 
ВЕШТАЧКОГ 

КАМЕНА 

 
 

Суботица 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2013. 

 
РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ 
УКРАСНЕ СВЕЋЕ 

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИ СТАРОГ 

ЗАНАТА 
 

 
              2013. 

РУЧНО ОСЛИКАНИ 
БИБЕР ЦРЕПОВИ 

 
Нови Сад 

ПРОИЗВОДИ 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

2013. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ  

СОДА ВОДА  
 
  Тотово село- Кањижа  

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2013.  

 
СОДА ВОДА 

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
  2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ И 
РУЧНО ОСЛИКАНИ 

КЕРАМИЧКИ 
ПРОИЗВОДИ 

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
2013. 

РУЧНО ОСЛИКАНИ 
ПРОИЗВОДИ ОД 

ПОРЦЕЛАНА, 
ДРВЕТА, СТАКЛА И 
РУЧНО ОСЛИКАНА 
И РЕЗБАРЕНА ЈАЈА 

 
 

Бачки Петровац 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ И 

УМЕТНИЧКОГ 
ЗАНАТА 

 
 

  2013. 

  
СОДА ВОДА 

 
Кула 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
  2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ И 
РУЧНО 

РЕСТАУРИРАНИ 
ПОВЕЗИ КЊИГА, 
АЛБУМА, КОЖНЕ 
КУТИЈЕ, МАПЕ ЗА 

ПИСАЋИ СТО 

 
 
 

Нови Сад 

 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 
 

 2013. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
ПОВЕЗИ (књига, 
албума, мапа,..) 

 
Суботица 

ПРОИЗВОДИ 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

 2014. 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

ПРОИЗВОДИ ОД 
МЕТАЛА (капије, 
ограде, лампе,..) 

 
Нови Сад 

 
ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
   2014. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
СРЕДЊЕВЕКОВНИ 
ЧЕЛИЧНИ ОКЛОПИ 

И СЕЧИВА 

 
Нови Сад 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ОДНОСНО СТАРОГ 
ЗАНАТА 

 
2014. 

РУЧНО ИЗРАЕНИ 
ПРЕДМЕТ ОД 

КОВАНОГ ГВОЖЂА 
 

  Бечеј 
ПРОИЗВОДИМА  
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

               2014. 
РУЧНО ОСЛИКАНИ 

ПРОИЗВОДИ 
СУВЕНИРСКОГ 

ТИПА 

 
Нови Сад 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 

               2014. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНА 
ОПРЕМА ОД КОЖЕ 
ЗА КОЊЕ И ДРУГИ 

САРАЧКИ 
ПРОИЗВОДИ  

 
 

 Бечеј 
 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

              2014. 

 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

САПУНИ 
 
            Челарево 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2014. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
САРАЧКИ 

ПРОИЗВОДИ 
 

           Суботица 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2014. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
КАЉЕВИ ЗА ПЕЋИ И 

ВАТРОСТАЛНА 
ОПЕКА 

 
Врбас 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2014. 

 
СОДА ВОДА 

 
            Мали Иђош 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2014. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНА 
УНИКАТНА ОБУЋА 

ОД КОЖЕ 
 

Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
              2014. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
ШЕШИРИ И ДРУГЕ 

ВРСТЕ КАПЕ 
 

Суботица 
ПРОИЗВОДИ 

УМЕТНИЧКОГ 
ЗАНАТА 

 
              2014. 

 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

СУВЕНИРИ 
 

  Врбас 
ПРОИЗВОДИ 

ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

 
2014. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
САПУНИ 

 
Нови Сад 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
               2015. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
САПУНИ И 

ПРЕДМЕТИ ОД 
ПЛЕТЕНОГ ПАПИРА 

И КАРТОНА 

 
 

Нови Сад 
 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ  И 

УМЕТНИЧКОГ 
ЗАНАТА 

 
 

  2015. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
САПУНИ 

 
Сента 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
  2015. 

 
РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ 

ПОЗЛАЋЕНЕ ИКОНЕ 
 
             Нови Сад 

ПРОИЗВОДИ 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 
 
                2015. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
САПУНИ 

 
Чонопља 

 
ПРОИЗВОДИ СТАРОГ 

ЗАНАТА 
 

  2015. 
РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 

УМЕТНИЧКИ 
ПРЕДМЕТИ ОД 

БАКРА И МЕСИНГА 

 
Суботица 

 
ПРОИЗВОДИ 

УМЕТНИЧКОГ 
ЗАНАТА 

 
  2015. 

РУЧНО ИЗРАЂЕН 
НАКИТ И УКРАСНИ 

ПРЕДМЕТИ ОД 
КОЖЕ 

 
 Апатин 

 
ПРОИЗВОДИ СТАРОГ 

ЗАНАТА 
 

  2015. 

РУЧНО ИЗРАЂЕН И 
РЕСТАУРИРАН 

СТИЛСКИ 
НАМЕШТАЈ И 

ДУБОРЕЗ У ДРВЕТУ 

 
 

  Чуруг 
 

ПРОИЗВОДИМА 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
 

2015. 

РУЧНО РАЂЕНИ 
САПУНИ 

 
Суботица 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
                2015. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНЕ 
УНИКАТНЕ ЦИПЕЛЕ 

ЗА ПЛЕС 
 

Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
  2015. 
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ПРОИЗВОДИ МЕСТО СМАТРАЈУ СЕ ГОДИНА 
РЕГИСТРАЦИЈЕ 

РУЧНО ТКАНЕ 
КРПАРЕ, ТОРБИЦЕ И 

СЛИЧНИ РУЧНО 
ТКАНИ ПРОИЗВОДИ  

 
Бездан 

 
ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
 

  2015. 
РУЧНО ТКАНИ 
ПРОИЗВОДИ И 

ПРОИЗВОДИ ОД 
РУЧНО ПЛЕТЕНОГ 

ПАПИРА 

 
 

Нови Сад 
ПРОИЗВОДИМА 

СТАРОГ И 
УМЕТНИЧКОГ 

ЗАНАТА 

 
2015. 

РУЧНО ИЗРАЂЕНИ 
САПУНИ 

 
Нови Сад 

ПРОИЗВОДИМА 
СТАРОГ ЗАНАТА 

 
2015. 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 1 

Ставови(мотивација за бављење 
занатсвом) Пол M σ t (402) 

p -
importa
nce level  
(p< 0.01) 

Потпуно верујем у своје могуности да 
остварим оно што желим 

Мушки 4,5 0,90994 0,22822 0,81959 Женски 4,59 0,73046 
Много више волим да радим ствари 

сама/сам, него да се ослоним на судбину 
или друге 

Мушки 4,44 0,73208 0,29179 0,77059 Женски 4,53 0,87129 
Сматрам да ме неочекиване препреке 

заиста спречавају у остваривању онога 
што 

Мушки 2,12 1,15659 2,37759 0,017895 Женски 1,93 1,31797 
Планирам нове и боље начине обављања 

ствари да побољшам учинак 
Мушки 4,57 0,80427 2,60965 0,00940 Женски 4,67 0,74588 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Мушки 4,36 1,05529 2,19304 0,02887 Женски 4,57 0,76610 
Вештине организације и планирања 

производње и продаје 
Мушки 3,45 1,14965 0,09707 0,92271 Женски 3,73 1,12840 

Способност повезивања са другим 
људима ради стварања нових идеја, 

решавања проблема и развијања нових 
послова 

Мушки 4,46 0,91814 0,94780 0,34379 
Женски 4,38 0,89704 

Вештине рачуноводства/ књиговодства Мушки 2,29 1,30271 1,54164 0,12394 Женски 2,47 1,51221 
Занатство је прикладан начин да 

зарадим додатно уз свој други посао 
Мушки 3,38 1,57407 1,86484 0,06293 Женски 3,75 1,39445 

Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 
Мушки 3,73 1,43338 5,56621 0,000000

048 Женски 2,84 1,46347 
Заиста уживам у занату, то ми је страст Мушки 4,62 0,82688 1,04156 0,29824 Женски 4,71 0,72351 

Желим да допринесем културном 
наслеђу 

Мушки 4,68 0,80648 1,33392 0,18298 Женски 4,74 0,71921 
Послушала/послушао сам савет или 

пример породице или пријатеља 
Мушки 4,24 0,96901 1,44043 0,15052 Женски 4,00 1,27777 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

Мушки 4,27 1,02480 1,35196 0,17714 Женски 4,54 0,84935 
Емотивна подршка од пријатеља и 

породице 
Мушки 4,44 0,96793 0,46443 0,64258 Женски 4,50 1,04271 

Техничка подршка од пријатеља и 
породице 

Мушки 3,72 1,39507 1,54711 0,12262 Женски 3,55 1,54222 
Подршка владиних агенција Мушки 1,59 1,25333 0,67689 0,49886 Женски 1,81 1,46001 

Лакоћа приступа финансијама када Вам 
је потребна 

Мушки 1,79 1,12653 1,65398 0,09891 Женски 1,65 1,07193 
Лакоћа приступа радницима Мушки 1,72 1,23702 1,59203 0,11216 Женски 1,68 1,22984 

Лакоћа приступа сировим материјалима 
и опреми производње 

Мушки 4,03 1,01509 0,80000 0,42418 Женски 3,77 1,24180 
Лакоћа приступа могућностима продаје Мушки 3,08 1,18672 1,28146 0,20077 Женски 3,01 1,24895 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 2 

Ставови 
Да ли сте 
похађали 

занатски курс 
M σ t (402) 

P 
importa
nce level  
(p< 0.01) 
 

Потпуно верујем у своје могуности да 
остварим оно што желим 

Да 4,53 0,98109 0,29169 0,77067 Не 4,57 0,69767 
Много више волим да радим ствари 

сама/сам, него да се ослоним на судбину 
или друге 

Да 4,39 1,01862 0,47192 0,63723 Не 4,54 0,73485 
Сматрам да ме неочекиване препреке 

заиста спречавају у остваривању онога 
што 

Да 2,13 1,17115 2,23127 0,02621 Не 1,92 1,30816 
Планирам нове и боље начине обављања 

ствари да побољшам учинак 
Да 4,54 0,85119 1,27997 0,20129 Не 4,67 0,72380 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Да 4,39 0,98478 1,07142 0,28462 Не 4,55 0,81603 
Вештине организације и планирања 

производње и продаје 
Да 3,72 1,09640 1,87670 0,06128 Не 3,61 1,15967 

Способност повезивања са другим 
људима ради стварања нових идеја, 

решавања проблема и развијања нових 
послова 

Да 4,43 0,87950 
0,40992 0,68208 Не 4,39 0,91457 

Вештине рачуноводства/ књиговодства Да 2,68 1,51787 2,51841 0,01217 Не 2,31 1,40998 
Занатство је прикладан начин да 

зарадим додатно уз свој други посао 
Да 3,86 1,32718 1,79981 0,07264 Не 3,54 1,50672 

Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 
Да 3,11 1,39111 2,62637 0,00896 Не 3,12 1,55959 

Заиста уживам у занату, то ми је страст Да 4,73 0,60642 1,00541 0,31530 Не 4,67 0,81309 
Желим да допринесем културном 

наслеђу 
Да 4,71 0,67826 1,68629 1,00000 Не 4,73 0,77548 

Послушала/послушао сам савет или 
пример породице или пријатеља 

Да 4,05 1,14458 1,25549 0,21003 Не 4,08 1,21572 
Бављење занатом ми допушта да будем 

независна/независтан 
Да 4,49 0,75771 1,92016 0,05554 Не 4,44 0,97487 

Емотивна подршка од пријатеља и 
породице 

Да 4,43 1,01379 0,82490 0,40991 Не 4,50 1,02234 
Техничка подршка од пријатеља и 

породице 
Да 3,80 1,38562 1,51535 0,13047 Не 3,52 1,53741 

Подршка владиних агенција Да 2,03 1,54553 2,89663 0,00397 Не 1,62 1,31890 
Лакоћа приступа финансијама када Вам 

је потребна 
Да 1,78 1,09048 0,25259 0,80070 Не 1,66 1,08956 

Лакоћа приступа радницима Да 1,92 1,41517 1,23175 0,21876 Не 1,59 1,13312 
Лакоћа приступа сировим материјалима 

и опреми производње 
Да 4,01 1,02496 0,25362 0,79991 Не 3,79 1,23584 

Лакоћа приступа могућностима продаје Да 3,05 1,21326 0,11443 0,90894 Не 3,02 1,23738 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 3 

Ставови 
Да ли сте 

инвестирали у 
Ваш занат 

M σ t (402) 
p -
importa
nce level  
(p< 0.01) 

Потпуно верујем у своје могуности да 
остварим оно што желим 

Да 4,58 0,72826 0,29312 0,76957 Не 4,45 1,00061 
Много више волим да радим ствари 

сама/сам, него да се ослоним на судбину 
или друге 

Да 4,54 0,75763 1,10610 0,26934 Не 4,33 1,06066 
Сматрам да ме неочекиване препреке 

заиста спречавају у остваривању онога 
што желим 

Да 2,04 1,29720 3,11959 0,00194 Не 1,79 1,14799 
Планирам нове и боље начине обављања 

ствари да побољшам учинак 
Да 4,67 0,69440 0,86527 0,38740 Не 4,49 0,98898 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Да 4,53 0,84761 0,51631 0,60592 Не 4,41 0,96000 
Вештине организације и планирања 

производње и продаје 
Да 3,76 1,05179 1,28680 0,19890 Не 3,17 1,34898 

Способност повезивања са другим 
људима ради стварања нових идеја, 

решавања проблема и развијања нових 
послова 

Да 4,42 0,89883 
0,16758 0,86699 Не 4,34 0,92412 

Вештине рачуноводства/ књиговодства Да 2,52 1,45357 2,37118 0,01820 Не 2,02 1,37818 
Занатство је прикладан начин да 

зарадим додатно уз свој други посао 
Да 3,69 1,43797 0,37933 0,70463 Не 3,40 1,53929 

Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 
Да 3,20 1,50668 4,91400 0,000001

3 Не 2,77 1,48323 
Заиста уживам у занату, то ми је страст Да 4,74 0,61380 1,23347 0,21812 Не 4,54 1,14071 

Желим да допринесем културном 
наслеђу 

Да 4,76 0,65795 0,64253 0,52089 Не 4,59 1,02198 
Послушала/послушао сам савет или 

пример породице или пријатеља 
Да 4,04 1,20596 1,68629 1,00000 Не 4,22 1,14017 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

Да 4,50 0,87722 0,07625 0,93925 Не 4,30 1,04453 
Емотивна подршка од пријатеља и 

породице 
Да 4,47 1,01861 1,0010 0,31742 Не 4,53 1,02574 

Техничка подршка од пријатеља и 
породице 

Да 3,72 1,46022 2,46207 0,01423 Не 3,16 1,56889 
Подршка владиних агенција Да 1,73 1,38348 0,11015 0,91234 Не 1,77 1,47478 

Лакоћа приступа финансијама када Вам 
је потребна 

Да 1,68 1,07069 0,53771 0,59107 Не 1,75 1,16759 
Лакоћа приступа радницима Да 1,68 1,22884 1,68629 1,00000 Не 1,72 1,24511 

Лакоћа приступа сировим материјалима 
и опреми производње 

Да 3,90 1,16834 1,78696 0,07470 Не 3,69 1,22108 
Лакоћа приступа могућностима продаје Да 3,06 1,19699 1,19048 0,23456 Не 2,90 1,34726 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 4 

Ставови 
Искоришће-

ност 
занатских 
производа 

M σ t (402) 
p -
importa
nce level  
(p< 0.01) 

Потпуно верујем у своје могуности да 
остварим оно што желим 

Да 4,43 0,77359 0,59559 0,55178 Не 4,59 0,79323 
Много више волим да радим ствари 

сама/сам, него да се ослоним на судбину 
или друге 

Да 4,51 0,76011 1,54315 0,12358 Не 4,49 0,84823 
Сматрам да ме неочекиване препреке 

заиста спречавају у остваривању онога 
што 

Да 2,45 1,43221 2,06902 0,03918 Не 1,87 1,20125 
Планирам нове и боље начине обављања 

ствари да побољшам учинак 
Да 4,45 0,86673 1,10010 0,27194 Не 4,68 0,73148 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Да 4,16 1,05423 2,03166 0,04284 Не 4,59 0,79678 
Вештине организације и планирања 

производње и продаје 
Да 3,71 1,01531 1,66693 0,09631 Не 3,62 1,17145 

Способност повезивања са другим 
људима ради стварања нових идеја, 

решавања проблема и развијања нових 
послова 

Да 4,24 0,99411 1,74391 0,08194 
Не 4,45 0,87589 

Вештине рачуноводства/ књиговодства Да 2,83 1,42703 2,55922 0,01085 Не 1,43 1,43964 
Занатство је прикладан начин да 

зарадим додатно уз свој други посао 
Да 3,67 1,43898 1,77542 0,07658 Не 3,62 1,46935 

Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 
Да 3,60 1,42020 0,37379 0,70875 Не 2,99 1,50934 

Заиста уживам у занату, то ми је страст Да 4,51 0,83831 1,48076 0,13945 Не 4,73 0,73092 
Желим да допринесем културном 

наслеђу 
Да 4,48 0,89597 2,29400 0,02230 Не 4,78 0,69280 

Послушала/послушао сам савет или 
пример породице или пријатеља 

Да 4,00 1,21449 1,92668 0,05472 Не 4,09 1,18955 
Бављење занатом ми допушта да будем 

независна/независтан 
Да 4,53 0,75971 2,17416 0,03027 Не 4,44 0,95081 

Емотивна подршка од пријатеља и 
породице 

Да 4,20 1,11485 0,72442 0,46922 Не 4,55 0,98313 
Техничка подршка од пријатеља и 

породице 
Да 3,48 1,50092 0,65993 0,50967 Не 3,64 1,49770 

Подршка владиних агенција Да 2,14 1,55008 3,00080 0,00286 Не 1,64 1,34373 
Лакоћа приступа финансијама када Вам 

је потребна 
Да 2,17 1,28247 3,11650 0,00196 Не 1,58 1,00321 

Лакоћа приступа радницима Да 2,43 1,44860 5,11660 0,000000
4 Не 1,50 1,09577 

Лакоћа приступа сировим материјалима 
и опреми производње 

Да 3,69 1,20043 2,34447 0,01954 Не 3,90 1,17368 
Лакоћа приступа могућностима продаје Да 3,12 1,04142 0,59859 0,54977 Не 3,01 1,27223 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 5 

Ставови 
Обновљи- 

вост 
занатских 
производа 

M σ t (402) 
p -
importa
nce level  
(p< 0.01) 

Ставови 
Потпуно верујем у своје могућности да 

остварим оно што желим 
Да 4,48 0,87266 3,03352 0,00257 Не 4,66 0,64562 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 
Да 4,50 0,86293 0,20012 0,84148 Не 4,49 0,78429 

Сматрам да ме неочекиване препреке 
заиста спречавају у остваривању онога 

што 
Да 2,19 1,35745 3,70035 0,00024 Не 1,69 1,07573 

Планирам нове и боље начине обављања 
ствари да побољшам учинак 

Да 4,60 0,75669 0,89245 0,37268 Не 4,69 0,77589 
Вештине вршења заната и руковођења 

опремом 
Да 4,41 0,85420 2,87289 0,00428 Не 4,63 0,88184 

Вештине организације и планирања 
производње и продаје 

Да 3,59 1,14659 2,48611 0,01332 Не 3,71 1,13268 
Способност повезивања са другим 

људима ради стварања нових идеја, 
решавања проблема и развијања нових 

послова 

Да 4,36 0,96400 
1,65934 0,09986 Не 4,48 0,80696 

Вештине рачуноводства/ књиговодства Да 2,59 1,43624 1,77948 0,07591 Не 2,16 1,43817 
Занатство је прикладан начин да зарадим 

додатно уз свој други посао 
Да 3,55 1,45614 2,92148 0,00368 Не 3,75 1,46548 

Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 
Да 3,33 1,42950 3,34679 0,00089 Не 2,81 1,57360 

Заиста уживам у занату, то ми је страст Да 4,61 0,76541 2,65245 0,00830 Не 4,78 0,73699 
Желим да допринесем културном наслеђу Да 4,66 0,79058 2,34837 0,01934 Не 4,81 0,67230 

Послушала/послушао сам савет или 
пример породице или пријатеља 

Да 4,04 1,21265 0,83857 0,40220 Не 4,13 1,16796 
Бављење занатом ми допушта да будем 

независна/независтан 
Да 4,40 0,91966 2,00690 0,04543 Не 4,54 0,90491 

Емотивна подршка од пријатеља и 
породице 

Да 4,44 1,00295 1,36555 0,17284 Не 4,53 1,04238 
Техничка подршка од пријатеља и 

породице 
Да 3,66 1,47636 0,87590 0,38160 Не 3,52 1,52832 

Подршка владиних агенција Да 1,92 1,49414 3,51896 0,00048 Не 1,48 1,21474 
Лакоћа приступа финансијама када Вам је 

потребна 
Да 1,85 1,18825 3,52045 0,00048 Не 1,48 0,89264 

Лакоћа приступа радницима Да 1,98 1,37133 5,59773 0,000000
04 Не 1,28 0,84456 

Лакоћа приступа сировим материјалима и 
опреми производње 

Да 3,76 1,21722 2,26404 0,02410 Не 3,98 1,11729 
Лакоћа приступа могућностима продаје Да 2,97 1,22542 1,59324 0,11189 Не 3,11 1,23294 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 6 

Ставови 
Да ли сте 
примили 
подршку 

M σ t (402) 
p -
importa
nce level  
(p< 0.01) 

Ставови 
Потпуно верујем у своје могућности да 

остварим оно што желим 
Да 4,44 0,91295 0,84179 0,40040 Не 4,60 0,73409 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 
Да 4,41 0,93894 0,16342 0,87026 Не 4,53 0,78232 

Сматрам да ме неочекиване препреке 
заиста спречавају у остваривању онога 

што 
Да 2,05 1,19617 0,81038 0,41820 Не 1,96 1,30083 

Планирам нове и боље начине обављања 
ствари да побољшам учинак 

Да 4,57 0,87207 0,65007 0,51601 Не 4,66 0,71810 
Вештине вршења заната и руковођења 

опремом 
Да 4,28 0,95679 2,04120 0,04188 Не 4,59 0,82063 

Вештине организације и планирања 
производње и продаје 

Да 3,78 0,98190 2,31388 0,02117 Не 3,58 1,19498 
Способност повезивања са другим 

људима ради стварања нових идеја, 
решавања проблема и развијања нових 

послова 
Да 4,44 0,76531 0,45770 0,64741 
Не 4,39 0,95340 

Вештине рачуноводства/ књиговодства Да 3,00 1,57973 4,46226 0,00001 Не 2,19 1,33107 
Занатство је прикладан начин да зарадим 

додатно уз свој други посао 
Да 3,74 1,24666 2,07933 0,03822 Не 3,59 1,53844 

Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 
Да 3,27 1,30543 1,16701 0,24389 Не 3,05 1,58168 

Заиста уживам у занату, то ми је страст Да 4,59 0,70043 0,76364 0,44552 Не 4,72 0,77713 
Желим да допринесем културном наслеђу Да 4,65 0,73867 1,25532 0,21009 Не 4,75 0,75013 

Послушала/послушао сам савет или 
пример породице или пријатеља 

Да 4,17 1,03261 0,84108 0,40080 Не 4,04 1,25147 
Бављење занатом ми допушта да будем 

независна/независтан 
Да 4,44 0,88339 0,99240 0,32159 Не 4,46 0,92904 

Емотивна подршка од пријатеља и 
породице 

Да 4,35 1,01429 1,32208 0,18689 Не 1,01 1,01838 
Техничка подршка од пријатеља и 

породице 
Да 3,93 1,25002 2,54315 0,01136 Не 3,47 1,56827 

Подршка владиних агенција Да 3,04 1,70574 8,15541 0,000000
00 Не 1,22 0,81123 

Лакоћа приступа финансијама када Вам је 
потребна 

Да 2,35 1,20564 5,25379 0,000000
2 Не 1,44 0,92015 

Лакоћа приступа радницима Да 2,10 1,45959 3,90764 0,00010 Не 1,53 1,08797 
Лакоћа приступа сировим материјалима и 

опреми производње 
Да 3,75 1,25903 2,61831 0,00917 Не 3,89 1,14775 

Лакоћа приступа могућностима продаје Да 3,48 1,03250 3,04160 0,00250 Не 2,85 1,25659 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 7 

Ставови 

Да ли Вам је 
посао 

(занатство) 
регистро- 

ван у 
регистру 
послова 

M σ t (402) 
p 
importa
nce level  
(p< 0.01) 

Ставови 
Потпуно верујем у своје могућности да 

остварим оно што желим 
Да 4,55 0,81723 0,61762 0,53717 
Не 4,56 0,77444 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 
Да 4,45 0,86924 0,37361 0,70888 Не 4,53 0,80313 

Сматрам да ме неочекиване препреке 
заиста спречавају у остваривању онога што 

Да 1,92 1,21706 0,31665 0,75167 Не 2,03 1,30715 
Планирам нове и боље начине обављања 

ствари да побољшам учинак 
Да 4,52 0,93169 2,51779 0,01219 Не 4,71 0,61716 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Да 4,44 0,94381 0,41907 0,67538 Не 4,55 0,81760 
Вештине организације и планирања 

производње и продаје 
Да 3,76 1,10872 3,22645 0,00135 Не 3,56 1,15749 

Способност повезивања са другим људима 
ради стварања нових идеја, решавања 
проблема и развијања нових послова 

Да 4,47 0,89105 1,51453 0,13067 Не 4,36 0,91117 
Вештине рачуноводства/ књиговодства Да 2,50 1,49636 2,11857 0,03474 Не 2,35 1,41874 

Занатство је прикладан начин да зарадим 
додатно уз свој други посао 

Да 3,61 1,53240 0,53980 0,58963 Не 3,65 1,41447 
Занатство је одличан начин да зарадим 

највише што могу, у поређењу са 
алтернативом 

Да 3,44 1,41899 3,46843 0,00058 Не 2,89 1,53336 
Заиста уживам у занату, то ми је страст Да 4,63 0,86035 0,49203 0,62296 Не 4,72 0,67774 

Желим да допринесем културном наслеђу Да 4,65 0,87050 1,09219 0,27540 Не 4,77 0,64755 
Послушала/послушао сам савет или 

пример породице или пријатеља 
Да 4,30 0,98338 3,16398 0,00167 Не 3,92 1,29745 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

Да 4,34 0,95925 1,24071 0,21543 Не 4,53 0,87776 
Емотивна подршка од пријатеља и 

породице 
Да 4,48 1,01443 1,04962 0,29452 Не 4,48 1,02428 

Техничка подршка од пријатеља и 
породице 

Да 3,74 1,50859 1,94258 0,05276 Не 3,51 1,48620 
Подршка владиних агенција Да 1,90 1,52029 0,94910 0,34314 Не 1,63 1,30501 

Лакоћа приступа финансијама када Вам је 
потребна 

Да 1,71 1,05247 0,35542 0,72245 Не 1,69 1,11653 
Лакоћа приступа радницима Да 1,92 1,42283 3,07964 0,00221 Не 1,53 1,05594 

Лакоћа приступа сировим материјалима и 
опреми производње 

Да 3,89 1,21519 0,62538 0,53207 Не 3,83 1,15828 
Лакоћа приступа могућностима продаје Да 3,39 1,18340 5,37268 0,000000

13 Не 2,79 1,20143 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 8 

Ставови Да ли живите 
у селу? M σ t (402) 

P 
importa
nce level  
(p< 0.01) 

Ставови 
Потпуно верујем у своје могућности да 

остварим оно што желим 
Да 4,56 0,81186 0,70504 0,48119 Не 4,56 0,76203 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 
Да 4,43 0,88134 2,19120 0,02901 Не 4,58 0,74311 

Сматрам да ме неочекиване препреке заиста 
спречавају у остваривању онога што 

Да 1,97 1,23123 0,41301 0,67981 Не 2,01 1,33088 
Планирам нове и боље начине обављања 

ствари да побољшам учинак 
Да 4,57 0,84133 1,40596 0,16051 Не 4,73 0,62685 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Да 4,51 0,90214 0,23561 0,81385 Не 4,50 0,82682 
Вештине организације и планирања 

производње и продаје 
Да 3,51 1,18414 3,77998 0,00018 Не 3,84 1,04778 

Способност повезивања са другим људима 
ради стварања нових идеја, решавања 
проблема и развијања нових послова 

Да 4,48 0,82925 1,57228 0,11667 Не 4,30 0,99586 
Вештине рачуноводства/ књиговодства Да 2,22 1,37695 4,26634 0,00002 Не 2,71 1,51014 

Занатство је прикладан начин да зарадим 
додатно уз свој други посао 

Да 3,61 1,52617 0,61989 0,53567 Не 3,66 1,36560 
Занатство је одличан начин да зарадим 

највише што могу, у поређењу са 
алтернативом 

Да 3,01 1,59296 0,90510 0,36595 Не 3,26 1,37014 
Заиста уживам у занату, то ми је страст Да 4,69 0,77868 0,34791 0,72808 Не 4,67 0,72761 

Желим да допринесем културном наслеђу Да 4,69 0,77868 0,87784 0,38055 Не 4,76 0,69894 
Послушала/послушао сам савет или пример 

породице или пријатеља 
Да 4,11 1,09994 1,52515 0,12800 Не 4,03 1,32135 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

Да 4,41 0,91208 1,88604 0,06001 Не 4,53 0,91814 
Емотивна подршка од пријатеља и породице Да 4,54 0,91025 0,89350 0,37212 Не 4,39 1,15702 
Техничка подршка од пријатеља и породице Да 3,53 1,48585 1,45327 0,14693 Не 3,71 1,51335 

Подршка владиних агенција Да 1,60 1,24556 2,90826 0,00383 Не 1,95 1,58232 
Лакоћа приступа финансијама када Вам је 

потребна 
Да 1,69 1,10211 0,27887 0,78048 Не 1,71 1,07444 

Лакоћа приступа радницима Да 1,82 1,34611 2,04406 0,04160 Не 1,50 1,01451 
Лакоћа приступа сировим материјалима и 

опреми производње 
Да 3,93 1,20734 2,02733 0,04329 Не 3,74 1,13498 

Лакоћа приступа могућностима продаје Да 3,00 1,21264 1,39334 0,16429 Не 3,07 3,07361 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 9 

Ставови 
Да ли се сами 

бавите 
занатством 

M σ t (402) 
P 
importa
nce level  
(p< 0.01) 

Ставови 
Потпуно верујем у своје могућности да 

остварим оно што желим 
Да 4,55 0,84300 1,34126 0,18059 Не 4,58 0,62876 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 
Да 4,52 0,89130 0,46765 0,64028 Не 4,43 0,63114 

Сматрам да ме неочекиване препреке заиста 
спречавају у остваривању онога што 

Да 1,94 1,27806 0,68706 0,49243 Не 2,10 1,25092 
Планирам нове и боље начине обављања 

ствари да побољшам учинак 
Да 4,63 0,84661 0,30590 0,75983 Не 4,66 0,47471 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Да 4,49 0,92167 1,41157 0,15885 Не 4,54 0,71744 
Вештине организације и планирања 

производње и продаје 
Да 3,58 1,20073 2,55151 0,01109 Не 3,82 0,93982 

Способност повезивања са другим људима 
ради стварања нових идеја, решавања 
проблема и развијања нових послова 

Да 4,48 0,91275 1,57106 0,11695 Не 4,31 0,87319 
Вештине рачуноводства/ књиговодства Да 2,35 1,46307 3,23446 0,00131 Не 2,61 1,40589 

Занатство је прикладан начин да зарадим 
додатно уз свој други посао 

Да 3,65 1,40823 0,09014 0,92821 Не 3,61 1,60633 
Занатство је одличан начин да зарадим 

највише што могу, у поређењу са 
алтернативом 

Да 2,94 1,48591 1,21842 0,22378 Не 3,59 1,47852 
Заиста уживам у занату, то ми је страст Да 4,72 0,70866 0,31429 0,75346 Не 4,61 0,87692 

Желим да допринесем културном наслеђу Да 4,76 0,69708 0,31043 0,75639 Не 4,61 0,86487 
Послушала/послушао сам савет или пример 

породице или пријатеља 
Да 4,02 1,25480 1,28377 0,19996 Не 4,25 0,99141 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

Да 4,51 0,89924 0,35589 0,72210 Не 4,34 0,95268 
Емотивна подршка од пријатеља и породице Да 4,51 1,00971 0,39674 0,69176 Не 4,43 1,04711 
Техничка подршка од пријатеља и породице Да 3,56 1,15895 1,57809 0,11533 Не 3,72 1,43930 

Подршка владиних агенција Да 1,78 1,44863 0,41233 0,68031 Не 1,61 1,25626 
Лакоћа приступа финансијама када Вам је 

потребна 
Да 1,67 1,09333 1,68629 1,00000 Не 1,79 1,07929 

Лакоћа приступа радницима Да 1,58 1,14587 2,20663 0,02790 Не 2,02 1,39393 
Лакоћа приступа сировим материјалима и 

опреми производње 
Да 3,8 1,23332 0,06537 0,94790 Не 4,02 1,00921 

Лакоћа приступа могућностима продаје Да 2,95 1,24722 1,77160 0,07722 Не 3,26 1,15199 
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ПРИЛОГ 2, ТАБЕЛА 10 

Ставови 

Да ли 
мислите да 
би се могао 
осмислити 
занатски 
туризам 

M σ t (402) 
P 
importa
nce level  
(p< 0.01) 

Ставови 
Потпуно верујем у своје могуности да 

остварим оно што желим 
Да 4,57 0,77682 0,30920 0,75732 
Не 4,47 0,94985 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 
Да 4,51 0,83696 1,68629 1,00000 Не 4,44 0,75935 

Сматрам да ме неочекиване препреке заиста 
спречавају у остваривању онога што желим 

Да 1,97 1,26091 0,18305 0,85484 Не 2,22 1,38504 
Планирам нове и боље начине обављања 

ствари да побољшам учинак 
Да 4,64 0,73787 0,30749 0,75862 Не 4,59 1,04292 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Да 4,52 0,86529 0,79389 0,42772 Не 4,34 0,93703 
Вештине организације и планирања 

производње и продаје 
Да 3,65 1,12343 0,45634 0,64838 Не 3,53 1,34467 

Способност повезивања са другим људима 
ради стварања нових идеја, решавања 
проблема и развијања нових послова 

Да 4,42 0,88709 1,36237 0,17384 Не 4,25 1,07763 
Вештине рачуноводства/ књиговодства Да 2,43 1,43374 0,40625 0,68477 Не 2,34 1,65800 

Занатство је прикладан начин да зарадим 
додатно уз свој други посао 

Да 3,66 1,45492 1,27726 0,20224 Не 3,41 1,54208 
Занатство је одличан начин да зарадим 

највише што могу, у поређењу са 
алтернативом 

Да 3,15 1,49626 2,14416 0,03262 Не 2,81 1,65466 
Заиста уживам у занату, то ми је страст Да 4,71 0,69465 0,20604 0,83686 Не 4,44 1,26841 

Желим да допринесем културном наслеђу Да 4,74 0,68393 0,10024 0,92020 Не 4,53 1,26960 
Послушала/послушао сам савет или пример 

породице или пријатеља 
Да 4,11 1,13006 1,66033 0,09763 Не 3,69 1,74942 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

Да 4,47 0,89277 0,43226 0,66578 Не 4,41 1,16007 
Емотивна подршка од пријатеља и породице Да 4,51 0,96051 0,15354 0,87804 Не 4,16 1,52631 
Техничка подршка од пријатеља и породице Да 3,62 1,48844 1,31206 0,19025 Не 3,53 1,62608 

Подршка владиних агенција Да 1,81 1,44208 3,17734 0,00160 Не 1,00 0,00 
Лакоћа приступа финансијама када Вам је 

потребна 
Да 1,73 1,10437 3,27935 0,00113 Не 1,31 0,82060 

Лакоћа приступа радницима Да 1,74 1,25490 2,51740 0,01221 Не 1,16 0,72331 
Лакоћа приступа сировим материјалима и 

опреми производње 
Да 3,88 1,15470 1,51826 0,12973 Не 3,56 1,43544 

Лакоћа приступа могућностима продаје Да 3,07 1,18859 1,68950 0,09190 Не 2,66 1,15199 
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  ПРИЛОГ 3, ТАБЕЛА 1 
Ставови 

Где набављате 
сиривине за свој 
занатски посао? 

M σ F 
p -

importanc
e level  (p < 

0.01)  

Потпуно верујем у своје могућности 
да остварим оно што желим 

Добављачи 4,61 0,78 

5,813 0,001 
Разно 4,83 0,41 
Локал 4,63 0,64 

Природа 4,63 0,83 
Град 4,66 0,61 

Властита башта 4,02 1,08 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на 

судбину или друге 

Добављачи 4,47 0,85 

2,101 0,065 
Разно 4,67 0,52 
Локал 4,33 0,99 

Природа 4,69 0,74 
Град 4,59 0,63 

Властита башта 4,30 1,04 

Сматрам да ме неочекиване препреке 
заиста спречавају у остваривању онога 

што желим 

Добављачи 1,98 1,25 

3,781 0,0023 
Разно 1,17 0,41 
Локал 2,12 1,35 

Природа 2,03 1,34 
Град 1,70 1,09 

Властита башта 2,54 1,37 

Планирам нове и боље начине 
обављања ствари да побољшам учинак 

Добављачи 4,61 0,84 

1,709 0,13 
Разно 4,83 0,41 
Локал 4,77 0,56 

Природа 4,66 0,72 
Град 4,69 0,74 

Властита башта 4,38 0,90 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Добављачи 4,56 0,89 

4,142 0,0011 
Разно 4,83 0,41 
Локал 4,45 0,87 

Природа 4,53 0,95 
Град 4,67 0,65 

Властита башта 4,04 1,03 

Вештине организације и планирања 
производње и продаје 

Добављачи 3,72 1,13 

1,807 0,11 
Разно 2,33 1,37 
Локал 3,70 1,14 

Природа 3,68 1,18 
Град 3,58 1,11 

Властита башта 3,66 1,10 
Способност повезивања са другим 
људима ради стварања нових идеја, 

решавања проблема и развијања нових 
послова 

Добављачи 4,53 0,78 

3,102 0,0093 
Разно 4,67 0,82 
Локал 4,45 0,87 

Природа 4,43 0,92 
Град 4,44 0,81 

Властита башта 3,96 1,24 

Вештине рачуноводства/ књиговодства 

Добављачи 2,33 1,39 

5,049 0,0002 
Разно 1,17 0,41 
Локал 2,68 1,60 

Природа 2,63 1,61 
Град 2,04 1,27 

Властита башта 3,02 1,36 

Занатство је прикладан начин да 
зарадим додатно уз свој други посао 

Добављачи 3,67 1,59 

1,508 0,19 
Разно 2,33 1,03 
Локал 3,67 1,19 

Природа 3,89 1,37 
Град 3,60 1,58 

Властита башта 3,46 1,30 
Занатство је одличан начин да зарадим 

највише што могу, у поређењу са 
алтернативом 

Добављачи 3,54 1,49 
5,034 0,0002 

Разно 3,67 1,75 
Локал 2,90 1,41 

Природа 3,19 1,41 
Град 2,63 1,52 
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Властита башта 3,34 1,44 

Заиста уживам у занату, то ми је 
страст 

Добављачи 4,70 0,83 

2,295 0,045 
Разно 4,50 1,22 
Локал 4,73 0,58 

Природа 4,64 0,70 
Град 4,82 0,65 

Властита башта 4,40 0,93 

Желим да допринесем културном 
наслеђу 

Добављачи 4,70 0,83 

0,804 0,55 
Разно 5,00 0,00 
Локал 4,75 0,73 

Природа 4,68 0,76 
Град 4,81 0,60 

Властита башта 4,60 0,88 

Послушала/послушао сам савет или 
пример породице или пријатеља 

Добављачи 4,23 1,11 

0,929 0,46 
Разно 4,17 1,60 
Локал 4,00 1,31 

Природа 3,98 1,26 
Град 4,13 1,10 

Властита башта 3,84 1,28 

Бављење занатом ми допушта да 
будем независна/независтан 

Добављачи 4,50 0,83 

2,122 0,062 
Разно 3,67 1,51 
Локал 4,43 0,96 

Природа 4,47 0,88 
Град 4,59 0,82 

Властита башта 4,22 1,13 

Емотивна подршка од пријатеља и 
породице 

Добављачи 4,56 0,89 

1,489 0,19 
Разно 4,83 0,41 
Локал 4,50 0,89 

Природа 4,18 1,29 
Град 4,54 1,08 

Властита башта 4,50 0,93 

Техничка подршка од пријатеља и 
породице 

Добављачи 3,60 1,55 

1,167 0,32 
Разно 3,17 2,04 
Локал 3,77 1,37 

Природа 3,74 1,57 
Град 3,37 1,50 

Властита башта 3,86 1,34 

Подршка владиних агенција 

Добављачи 1,45 1,09 

9,383 0,0001 
Разно 1,00 0,00 
Локал 2,43 1,80 

Природа 2,00 1,60 
Град 1,31 0,94 

Властита башта 2,32 1,61 

Лакоћа приступа финансијама када 
Вам је потребна 

Добављачи 1,65 1,05 

5,517 0,0001 
Разно 1,33 0,52 
Локал 1,82 1,13 

Природа 1,64 1,04 
Град 1,44 0,88 

Властита башта 2,36 1,38 

Лакоћа приступа радницима 

Добављачи 1,82 1,33 

4,590 0,0004 
Разно 1,67 1,63 
Локал 1,43 0,98 

Природа 2,02 1,45 
Град 1,34 0,90 

Властита башта 2,08 1,34 

Лакоћа приступа сировим 
материјалима и опреми производње 

Добављачи 3,83 1,25 

0,496 0,78 
Разно 3,83 1,17 
Локал 3,70 1,27 

Природа 3,89 1,20 
Град 3,98 1,11 

Властита башта 3,80 1,05 
Лакоћа приступа могућностима 

продаје 
Добављачи 3,22 1,13 

2,531 0,029 Разно 2,00 1,10 
Локал 3,17 1,15 

Природа 3,00 1,31 
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Град 2,79 1,25 
Властита башта 3,16 1,30 
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ПРИЛОГ 3, ТАБЕЛА 2 
Ставови 

Највиши ниво 
квалификација 
које поседујете? 

M σ F 
p -

importan
ce level  

(p < 0.01) 
 

Потпуно верујем у своје могуности да 
остварим оно што желим 

Без школе 4,33 1,15 
0,3925 0,76 Универзитет 4,57 0,89 

Основа 4,49 0,91 
Средња 4,59 0,70 

 Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 

Без школе 4,33 1,15 
0,4289 0,73 Универзитет 4,53 0,92 

Основа 4,58 0,80 
Средња 4,46 0,80 

Сматрам да ме неочекиване препреке 
заиста спречавају у остваривању онога 

што желим 

Без школе 2,00 1,73 
0,3551 0,79 Универзитет 1,90 1,19 

Основа 2,10 1,32 
Средња 1,99 1,28 

 Планирам нове и боље начине обављања 
ствари да побољшам учинак 

Без школе 4,67 0,58 
0,5487 0,65 Универзитет 4,65 0,84 

Основа 4,73 0,50 
Средња 4,60 0,81 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

Без школе 3,67 1,15 
1,208 0,31 Универзитет 4,45 0,95 

Основа 4,56 0,77 
Средња 4,52 0,87 

 Вештине организације и планирања 
производње и продаје 

Без школе 3,67 1,53 
0,1682 0,92 Универзитет 3,62 1,03 

Основа 3,58 1,28 
Средња 3,68 1,13 

Способност повезивања са другим 
људима ради стварања нових идеја, 

решавања проблема и развијања нових 
послова 

Без школе 4,00 1,00 
2,407 0,067 Универзитет 4,46 0,89 

Основа 4,18 1,09 
Средња 4,47 0,83 

 Вештине рачуноводства/ књиговодства 
Без школе 2,33 2,31 

7,4031 0,97 Универзитет 2,46 1,48 
Основа 2,36 1,50 
Средња 2,43 1,42 

Занатство је прикладан начин да зарадим 
додатно уз свој други посао 

Без школе 4,00 1,00 
0,1037 0,96 Универзитет 3,68 1,45 

Основа 3,63 1,32 
Средња 3,62 1,52 

 Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 

Без школе 3,33 1,15 
1,865 0,14 Универзитет 3,38 1,50 

Основа 2,83 1,47 
Средња 3,11 1,52 

Заиста уживам у занату, то ми је страст 
Без школе 3,67 2,31 

1,949 0,12 Универзитет 4,73 0,60 
Основа 4,67 0,78 
Средња 4,69 0,77 

Желим да допринесем културном наслеђу 
Без школе 4,00 1,73 

1,352 0,26 Универзитет 4,76 0,60 
Основа 4,79 0,74 
Средња 4,70 0,78 

 Послушала/послушао сам савет или 
пример породице или пријатеља 

Без школе 3,67 1,53 
0,8754 0,45 Универзитет 4,25 0,84 

Основа 4,00 1,41 
Средња 4,05 1,23 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

Без школе 4,00 1,00 
2,307 0,076 Универзитет 4,29 0,99 

Основа 4,64 0,85 
Средња 4,47 0,90 

Емотивна подршка од пријатеља и Без школе 3,67 0,58 1,974 0,12 Универзитет 4,30 1,08 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

450

породице Основа 4,56 1,00 
Средња 4,54 0,99 

Техничка подршка од пријатеља и пор. 
породицепородице 

Без школе 2,67 1,53 
0,6449 0,59 Универзитет 3,63 1,53 

Основа 3,49 1,60 
Средња 3,65 1,45 

 Подршка владиних агенција 
Без школе 2,33 2,31 

0,2987 0,83 Универзитет 1,80 1,42 
Основа 1,67 1,45 
Средња 1,74 1,37 

Лакоћа приступа финансијама када Вам је 
потребна 

Без школе 2,00 1,00 
2,970 0,032 Универзитет 1,88 1,16 

Основа 1,40 0,84 
Средња 1,73 1,12 

Лакоћа приступа радницима 
Без школе 2,00 1,73 

1,238 0,30 Универзитет 1,71 1,25 
Основа 1,46 0,92 
Средња 1,76 1,31 

 Лакоћа приступа сировим материјалима и 
опреми производње 

Без школе 2,67 1,53 
1,454 0,23 Универзитет 3,99 1,14 

Основа 3,86 1,17 
Средња 3,82 1,19 

Лакоћа приступа могућностима продаје 
Без школе 2,67 0,58 

3,298 0,020 Универзитет 3,13 1,14 
Основа 2,65 1,38 
Средња 3,13 1,19 
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ПРИЛОГ 3, ТАБЕЛА 3 
Ставови Шта сте по 

националности? M σ F 
p -

importan
ce level  

(p < 0.01) 
 

Потпуно верујем у своје могуности да 
остварим оно што желим 

 
 

Буњевци 3,88 1,41 

2,333 0,014 

Хрвати 4,39 0,87 
Југословени 4,72 0,96 

Мађари 4,75 0,50 
Остали 4,67 0,52 
Румуни 4,80 0,45 
Русини 4,68 0,58 

Словаци 4,52 0,91 
Срби 4,56 0,74 

Шокци 4,46 1,05 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 

Буњевци 4,35 1,11 

0,721 0,69 

Хрвати 4,55 0,84 
Југословени 4,55 0,98 

Мађари 4,61 0,62 
Остали 4,67 0,52 
Румуни 4,80 0,45 
Русини 4,68 0,48 

Словаци 4,41 1,09 
Срби 4,42 0,87 

Шокци 4,69 0,63 

Сматрам да ме неочекиване препреке 
заиста спречавају у остваривању онога 

што желим 
 
 

Буњевци 2,18 1,38 

0,986 0,45 

Хрвати 2,03 1,50 
Југословени 1,78 1,00 

Мађари 1,89 1,33 
Остали 1,83 1,60 
Румуни 1,00 0,00 
Русини 1,63 1,12 

Словаци 2,00 1,31 
Срби 2,05 1,22 

Шокци 2,54 1,39 

Планирам нове и боље начине обављања 
ствари да побољшам учинак 

Буњевци 4,47 1,01 

0,712 0,70 

Хрвати 4,69 0,75 
Југословени 4,67 0,97 

Мађари 4,69 0,64 
Остали 4,67 0,53 
Румуни 4,80 0,45 
Русини 4,84 0,38 

Словаци 4,79 0,62 
Срби 4,56 0,84 

Шокци 4,77 0,44 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

 
 

Буњевци 4,53 0,80 

3,325 0,0008 

Хрвати 4,25 1,20 
Југословени 4,89 0,32 

Мађари 4,76 0,49 
Остали 4,83 0,41 
Румуни 4,80 0,45 
Русини 4,89 0,32 

Словаци 4,03 0,91 
Срби 4,44 0,95 

Шокци 4,54 0,97 

Вештине организације и планирања 
производње и продаје 

Буњевци 3,29 1,57 

1,856 0,057 

Хрвати 3,19 1,24 
Југословени 3,50 1,42 

Мађари 3,82 1,05 
Остали 4,17 1,17 
Румуни 4,00 0,00 
Русини 4,16 0,69 

Словаци 3,52 0,78 
Срби 3,67 1,14 
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Шокци 3,31 1,32 

Способност повезивања са др.људ. ради 
н.идеја 

Буњевци 4,76 0,66 

1,868 0,055 

Хрвати 4,08 0,99 
Југословени 4,78 0,43 

Мађари 4,43 0,90 
Остали 5,00 0,00 
Румуни 4,60 0,55 
Русини 4,63 0,60 

Словаци 4,17 1,00 
Срби 4,40 0,93 

Шокци 4,31 1,11 

Вештине рачуноводства/ књиговодства 

Буњевци 2,41 1,70 

3,481 0,0004 

Хрвати 2,00 1,12 
Југословени 2,17 1,29 

Мађари 2,47 1,51 
Остали 2,17 0,98 
Румуни 1,20 0,45 
Русини 3,26 1,59 

Словаци 3,45 1,66 
Срби 2,32 1,37 

Шокци 2,15 1,41 

Занатство је прикладан начин да 
зарадим додатно уз свој други посао 

 
 

Буњевци 2,82 1,47 

2,768 0,0038 

Хрвати 3,11 1,53 
Југословени 3,61 1,72 

Мађари 3,78 1,42 
Остали 4,33 1,63 
Румуни 4,20 0,45 
Русини 4,58 0,61 

Словаци 3,76 1,09 
Срби 3,57 1,51 

Шокци 4,31 1,25 

Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 

Буњевци 2,30 1,36 

3,116 0,0012 

Хрвати 2,81 1,53 
Југословени 2,61 1,61 

Мађари 3,21 1,38 
Остали 3,17 1,47 
Румуни 1,00 0,00 
Русини 3,26 1,10 

Словаци 2,76 1,38 
Срби 3,31 1,57 

Шокци 3,85 1,14 

Заиста уживам у занату, то ми је страст 
 

Буњевци 4,56 0,79 

0,468 0,90 

Хрвати 4,72 0,74 
Југословени 4,83 0,71 

Мађари 4,74 0,69 
Остали 5,00 0,00 
Румуни 5,00 0,00 
Русини 4,63 0,50 

Словаци 4,59 0,95 
Срби 4,66 0,81 

Шокци 4,77 0,60 

Желим да допринесем културном 
наслеђу 

Буњевци 4,82 0,39 

0,8907 0,53 

Хрвати 4,69 0,82 
Југословени 5,00 0,00 

Мађари 4,71 0,83 
Остали 5,00 0,00 
Румуни 5,00 0,00 
Русини 4,89 0,50 

Словаци 4,76 0,79 
Срби 4,65 0,81 

Шокци 4,92 0,28 
 Послушала/послушао сам савет или 

пример породице или пријатеља 

Буњевци 4,18 1,33 
0,5321 0,85 Хрвати 4,00 1,45 

Југословени 4,11 1,37 
Мађари 4,06 1,32 
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 Остали 4,17 1,17 
Румуни 4,20 0,45 
Русини 3,84 1,46 

Словаци 3,72 1,49 
Срби 4,15 1,02 

Шокци 4,31 0,75 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

Буњевци 4,12 1,11 

1,437 0,17 

Хрвати 4,08 1,38 
Југословени 4,56 0,78 

Мађари 4,57 0,73 
Остали 4,67 0,52 
Румуни 5,00 0,00 
Русини 4,53 0,70 

Словаци 4,34 1,17 
Срби 4,50 0,84 

Шокци 4,54 0,88 

Емотивна подршка од пријатеља и 
породице 

Буњевци 4,76 0,44 

1,489 0,15 

Хрвати 4,64 0,87 
Југословени 5,00 0,00 

Мађари 4,51 1,11 
Остали 4,33 1,63 
Румуни 4,80 0,45 
Русини 4,10 1,33 

Словаци 4,17 1,28 
Срби 4,44 1,01 

Шокци 4,62 0,51 

Техничка подршка од пријатеља и 
породице 

Буњевци 3,77 1,52 

0,7153 0,69 

Хрвати 3,42 1,75 
Југословени 3,78 1,48 

Мађари 3,72 1,53 
Остали 3,00 1,67 
Румуни 3,60 1,52 
Русини 3,89 1,33 

Словаци 3,21 1,37 
Срби 3,59 1,48 

Шокци 4,08 1,44 

 Подршка владиних агенција 
 

Буњевци 2,35 1,80 

9,706 0,001 

Хрвати 1,61 1,05 
Југословени 1,44 1,29 

Мађари 1,25 0,80 
Остали 1,00 0,00 
Румуни 1,00 0,00 
Русини 3,16 1,89 

Словаци 3,28 1,85 
Срби 1,63 1,29 

Шокци 1,31 0,85 

Лакоћа приступа финансијама када Вам 
је потребна 

Буњевци 2,00 1,46 

2,945 0,0021 

Хрвати 1,64 1,22 
Југословени 1,11 0,32 

Мађари 1,46 0,91 
Остали 1,00 0,00 
Румуни 1,00 0,00 
Русини 1,74 0,87 

Словаци 2,31 1,04 
Срби 1,76 1,11 

Шокци 2,00 1,47 

Лакоћа приступа радницима 
 
 

Буњевци 2,18 1,63 

2,253 0,018 

Хрвати 1,53 1,18 
Југословени 1,00 0,00 

Мађари 1,60 1,18 
Остали 1,83 1,60 
Румуни 1,00 0,00 
Русини 1,16 0,50 

Словаци 1,55 0,95 
Срби 1,84 1,31 
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Шокци 2,15 1,46 

Лакоћа приступа сировим материјалима 
и опреми производње 

Буњевци 4,23 0,83 

2,624 0,0059 

Хрвати 3,97 1,25 
Југословени 3,55 1,46 

Мађари 3,82 1,14 
Остали 3,00 1,90 
Румуни 4,40 0,55 
Русини 4,47 0,84 

Словаци 3,17 0,93 
Срби 3,90 1,19 

Шокци 3,85 1,07 

Лакоћа приступа могућностима продаје 

Буњевци 2,76 1,39 

3,453 0,0004 

Хрвати 2,36 1,27 
Југословени 3,44 1,42 

Мађари 2,65 1,21 
Остали 3,00 1,26 
Румуни 3,60 0,89 
Русини 3,42 1,30 

Словаци 2,96 0,73 
Срби 3,25 1,19 

Шокци 3,08 1,04 
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ПРИЛОГ 3, ТАБЕЛА 4 
Ставови Ваш породични 

статус? M σ F 
p -

importan
ce level  

(p < 0.01) 
 

Потпуно верујем у своје могућности да 
остварим оно што желим 

 

Н без деце 4,47 0,96 
4,517 0,0040 Н са децом 4,80 0,40 

О без деце 4,23 1,09 
О са децом 4,56 0,78 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 

Н без деце 4,28 1,24 
2,902 0,035 Н са децом 4,73 0,45 

О без деце 4,46 0,85 
О са децом 4,48 0,81 

Сматрам да ме неочекиване препреке 
заиста спречавају у остваривању онога 

што желим 
 

Н без деце 2,02 1,26 
2,538 0,056 Н са децом 1,61 0,98 

О без деце 2,03 1,29 
О са децом 2,08 1,33 

Планирам нове и боље начине обављања 
ствари да побољшам учинак 

Н без деце 4,60 0,82 
2,147 0,094 Н са децом 4,81 0,71 

О без деце 4,77 0,43 
О са децом 4,58 0,80 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

 

Н без деце 4,33 0,99 
1,825 0,14 Н са децом 4,68 0,73 

О без деце 4,60 0,91 
О са децом 4,48 0,87 

Вештине организације и планирања 
производње и продаје 

Н без деце 3,49 1,32 
2,152 0,093 Н са децом 3,80 1,07 

О без деце 3,26 1,17 
О са децом 3,68 1,12 

Способност повезивања са другим 
људима ради стварања нових идеја, 

решавања проблема и развијања нових 
послова 

Н без деце 4,16 1,11 
2,610 0,051 Н са децом 4,59 0,77 

О без деце 4,60 0,74 
О са децом 4,38 0,91 

 Вештине рачуноводства/ књиговодства 
Н без деце 2,70 1,58 

3,951 0,0085 Н са децом 2,49 1,58 
О без деце 1,66 1,11 
О са децом 2,46 1,41 

Занатство је прикладан начин да 
зарадим додатно уз свој други посао 

Н без деце 3,46 1,59 
0,6142 0,61 Н са децом 3,80 1,35 

О без деце 3,48 1,58 
О са децом 3,64 1,46 

 Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 

Н без деце 3,25 1,45 
1,564 0,20 Н са децом 2,83 1,47 

О без деце 2,88 1,60 
О са децом 3,21 1,51 

Заиста уживам у занату, то ми је страст 
Н без деце 4,72 0,45 

0,7113 0,55 Н са децом 4,80 0,73 
О без деце 4,63 0,91 
О са децом 4,66 0,78 

Желим да допринесем културном 
наслеђу 

Н без деце 4,63 0,85 
0,8688 0,46 Н са децом 4,83 0,66 

О без деце 4,80 0,63 
О са децом 4,70 0,77 

 Послушала/послушао сам савет или 
пример породице или пријатеља 

Н без деце 4,32 1,02 
0,9932 0,40 Н са децом 3,93 1,46 

О без деце 4,11 0,99 
О са децом 4,07 1,17 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

Н без деце 4,65 0,61 
3,049 0,029 Н са децом 4,63 0,90 

О без деце 4,66 0,68 
О са децом 4,36 0,97 

Емотивна подршка од пријатеља и Н без деце 4,46 0,88 8,6516 0,97 Н са децом 4,44 1,24 
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породице О без деце 4,54 0,85 
О са децом 4,49 1,00 

Техничка подр.од пријатеља и породице 
Н без деце 4,12 1,35 

2,675 0,047 Н са децом 3,33 1,49 
О без деце 3,43 1,61 
О са децом 3,63 1,49 

 Подршка владиних агенција 
Н без деце 1,97 1,39 

0,5385 0,66 Н са децом 1,76 1,48 
О без деце 1,46 1,22 
О са децом 1,77 1,41 

Лакоћа приступа финансијама када Вам 
је потребна 

Н без деце 1,95 1,19 
1,547 0,20 Н са децом 1,66 1,11 

О без деце 1,43 0,82 
О са децом 1,71 1,09 

Лакоћа приступа радницима 
Н без деце 1,81 1,45 

1,154 0,33 Н са децом 1,50 1,03 
О без деце 1,51 1,07 
О са децом 1,75 1,26 

 Лакоћа приступа сировим материјалима 
и опреми производње 

Н без деце 4,28 0,83 
4,068 0,0073 Н са децом 3,81 1,07 

О без деце 4,26 1,01 
О са децом 3,74 1,26 

Лакоћа приступа могућностима продаје 
Н без деце 3,00 1,38 

0,2588 0,86 Н са децом 3,13 1,28 
О без деце 2,91 1,09 
О са децом 3,03 1,21 
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ПРИЛОГ 3, ТАБЕЛА 5 

Ставови 
Где продајете 
своје занатске 

производе? 
M σ F 

p -
importa
nce level  

(p < 
0.01) 

 
Потпуно верујем у своје могућности да 

остварим оно што желим 
 

У Бачкој 4,61 0,74 
0,892 0,47 Ван Бачке 4,57 0,72 

На локалу 4,46 0,85 
Међународна 4,67 0,93 
Променљиво 4,44 0,73 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 
 

У Бачкој 4,48 0,78 
0,2833 0,89 Ван Бачке 4,46 1,00 

На локалу 4,55 0,83 
Међународна 4,48 0,92 
Променљиво 4,67 0,50 

Сматрам да ме неочекиване препреке 
заиста спречавају у остваривању онога 

што желим 
 
 

У Бачкој 1,87 1,15 
4,256 0,0022 

Ван Бачке 2,35 1,48 
На локалу 2,25 1,42 

Међународна 1,60 0,99 
Променљиво 1,33 0,70 

Планирам нове и боље начине обављања 
ствари да побољшам учинак 

У Бачкој 4,74 0,51 
2,036 0,089 Ван Бачке 4,65 0,71 

На локалу 4,49 1,04 
Међународна 4,57 0,94 
Променљиво 4,56 0,53 

Вештине вршења заната и руковођења 
опремом 

 

У Бачкој 4,65 0,68 
3,376 0,0098 Ван Бачке 4,35 1,04 

На локалу 4,31 1,00 
Међународна 4,62 0,85 
Променљиво 4,33 1,41 

 Вештине организације и планирања 
производње и продаје 

У Бачкој 3,67 1,12 
1,183 0,32 Ван Бачке 3,59 1,15 

На локалу 3,63 1,27 
Међународна 3,45 0,92 
Променљиво 4,33 0,50 

 Способност повезивања са другим 
људима ради стварања нових идеја, 

решавања проблема и развијања нових 
послова 

 

У Бачкој 4,44 0,80 

1,195 0,31 
Ван Бачке 4,52 0,91 
На локалу 4,27 1,09 

Међународна 4,50 0,83 
Променљиво 4,67 0,50 

Вештине рачуноводства/ књиговодства 
У Бачкој 2,27 1,33 

1,702 0,15 Ван Бачке 2,48 1,49 
На локалу 2,71 1,49 

Међународна 2,31 1,54 
Променљиво 2,33 1,66 

 
Занатство је прикладан начин да зарадим 

додатно уз свој други посао 
 
 

У Бачкој 3,61 1,54 
1,033 0,39 

Ван Бачке 3,96 1,40 
На локалу 3,67 1,32 

Међународна 3,33 1,46 
Променљиво 3,67 1,66 

 Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 

У Бачкој 3,10 1,56 
2,940 0,020 Ван Бачке 3,09 1,67 

На локалу 3,42 1,28 
Међународна 2,62 1,48 
Променљиво 2,33 1,58 

 Заиста уживам у занату, то ми је страст 

У Бачкој 4,77 0,67 
2,510 0,041 Ван Бачке 4,61 0,83 

На локалу 4,53 0,89 
Међународна 4,79 0,68 
Променљиво 5,00 0,00 

Желим да допринесем културном наслеђу У Бачкој 4,78 0,61 0,9937 0,41 
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Ван Бачке 4,74 0,80 
На локалу 4,62 0,92 

Међународна 4,71 0,81 
Променљиво 4,89 0,33 

Послушала/послушао сам савет или 
пример породице или пријатеља 

У Бачкој 4,24 0,99 
4,331 0,0019 Ван Бачке 4,24 0,95 

На локалу 3,93 1,40 
Међународна 3,50 1,57 
Променљиво 4,44 0,53 

Бављење занатом ми допушта да будем 
независна/независтан 

 

У Бачкој 4,45 0,91 
0,9676 0,43 Ван Бачке 4,57 0,75 

На локалу 4,51 0,83 
Међународна 4,24 1,30 
Променљиво 4,67 0,71 

Емотивна подршка од пријатеља и 
породице 

У Бачкој 4,62 0,84 
2,622 0,035 Ван Бачке 4,57 0,78 

На локалу 4,24 1,24 
Међународна 4,43 1,19 
Променљиво 4,44 1,33 

Техничка подршка од пријатеља и породице 
У Бачкој 3,48 1,51 

2,474 0,044 Ван Бачке 3,52 1,49 
На локалу 3,96 1,43 

Међународна 3,52 1,50 
Променљиво 2,89 1,69 

 Подршка владиних агенција 
 

У Бачкој 1,41 1,01 
7,911 0,001 Ван Бачке 1,59 1,26 

На локалу 2,29 1,77 
Међународна 1,98 1,47 
Променљиво 1,89 1,76 

Лакоћа приступа финансијама када Вам је 
потребна 

 

У Бачкој 1,56 0,98 
2,480 0,044 Ван Бачке 1,72 1,19 

На локалу 1,91 1,20 
Међународна 1,86 1,12 
Променљиво 1,22 0,67 

Лакоћа приступа радницима 
У Бачкој 1,51 1,06 

2,820 0,025 Ван Бачке 1,89 1,34 
На локалу 1,89 1,34 

Међународна 1,90 1,48 
Променљиво 1,22 0,67 

 Лакоћа приступа сировим материјалима и 
опреми производње 

 

У Бачкој 3,89 1,17 
0,3839 0,82 Ван Бачке 3,98 1,11 

На локалу 3,82 1,20 
Међународна 3,69 1,30 
Променљиво 3,89 1,05 

Лакоћа приступа могућностима продаје 
У Бачкој 2,98 1,27 

0,6478 0,63 Ван Бачке 3,13 1,11 
На локалу 3,15 1,27 

Међународна 2,86 1,05 
Променљиво 3,11 1,17  
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ПРИЛОГ 3, ТАБЕЛА 6 

Ставови 
Којом врстом 

заната се 
бавите? 

M σ F 

p -
importa
nce level  

(p < 
0.01) 

 

Потпуно верујем у своје могућности да 
остварим оно што желим 

 

Храна од биљака 
и животиња 4,41 0,91 

1,457 0,18 
Од дрвета 4,63 0,74 

Од коже, длаке 4,38 1,20 
Од метала 4,62 0,74 
Од стакла 4,89 0,33 

Од текстила 4,64 0,65 
Од земље 4,71 0,61 

Остало 4,67 0,52 

Много више волим да радим ствари 
сама/сам, него да се ослоним на судбину 

или друге 
 

Храна од биљака 
и животиња 4,40 0,88 

1,973 0,058 
Од дрвета 4,65 0,67 

Од коже, длаке 4,05 1,36 
Од метала 4,50 0,76 
Од стакла 4,78 0,44 

Од текстила 4,51 0,81 
Од земље 4,64 0,63 

Остало 4,83 0,41 

 
Сматрам да ме неочекиване препреке 

заиста спречавају у остваривању онога 
што желим 

 
 

Храна од биљака 
и животиња 2,41 1,41 

3,495 0,0012 
Од дрвета 1,88 1,20 

Од коже, длаке 1,71 1,31 
Од метала 2,00 1,20 
Од стакла 1,22 0,44 

Од текстила 1,77 1,16 
Од земље 2,21 1,05 

Остало 1,50 0,55 

Планирам нове и боље начине обављања 
ствари да побољшам учинак 

Храна од биљака 
и животиња 4,60 0,76 

0,6428 0,72 
Од дрвета 4,58 0,87 

Од коже, длаке 4,62 0,92 
Од метала 4,50 0,54 
Од стакла 5,00 0,00 

Од текстила 4,71 0,74 
Од земље 4,57 0,51 

Остало 4,67 0,52 

 
Вештине вршења заната и руковођења 

опремом 
 
 

Храна од биљака 
и животиња 4,25 1,09 

3,030 0,0041 
Од дрвета 4,58 0,83 

Од коже, длаке 4,48 0,75 
Од метала 4,50 0,76 
Од стакла 5,00 0,00 

Од текстила 4,68 0,66 
Од земље 4,36 0,84 

Остало 4,83 0,41 

Вештине организације и планирања 
производње и продаје 

Храна од биљака 
и животиња 3,67 1,04 

1,661 0,12 
Од дрвета 3,71 1,08 

Од коже, длаке 3,24 1,48 
Од метала 2,50 1,85 
Од стакла 3,67 1,00 

Од текстила 3,69 1,16 
Од земље 3,71 1,07 

Остало 3,83 0,98 
Способност повезивања са другим 

људима ради стварања нових идеја, 
Храна од биљака 

и животиња 4,27 1,05 2,369 0,022 
Од дрвета 4,30 0,89 
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решавања проблема и развијања нових 
послова 

 
Од коже, длаке 4,43 0,98 

Од метала 4,00 1,20 
Од стакла 4,78 0,44 

Од текстила 4,64 0,71 
Од земље 4,21 0,89 

Остало 4,50 0,84 

Вештине рачуноводства/ књиговодства 

Храна од биљака 
и животиња 2,69 1,44 

2,512 0,016 
Од дрвета 2,61 1,57 

Од коже, длаке 2,19 1,47 
Од метала 2,00 1,07 
Од стакла 1,33 0,50 

Од текстила 2,25 1,41 
Од земље 2,07 1,21 

Остало 1,50 0,55 
 
 

Занатство је прикладан начин да зарадим 
додатно уз свој други посао 

 
 
 

Храна од биљака 
и животиња 3,55 1,47 

3,180 0,0028 
Од дрвета 3,92 1,42 

Од коже, длаке 2,52 1,47 
Од метала 2,87 1,46 
Од стакла 3,78 1,48 

Од текстила 3,65 1,41 
Од земље 4,14 1,29 

Остало 4,33 1,63 

Занатство је одличан начин да зарадим 
највише што могу, у поређењу са 

алтернативом 

Храна од биљака 
и животиња 3,65 1,44 

3,827 0,0005 
Од дрвета 3,02 1,47 

Од коже, длаке 3,00 1,64 
Од метала 3,00 1,51 
Од стакла 2,44 1,74 

Од текстила 2,81 1,47 
Од земље 3,07 1,38 

Остало 2,17 1,47 

 Заиста уживам у занату, то ми је страст 
 

Храна од биљака 
и животиња 4,56 0,88 

3,555 0,0010 
Од дрвета 4,78 0,59 

Од коже, длаке 4,67 0,91 
Од метала 4,63 0,74 
Од стакла 4,89 0,33 

Од текстила 4,81 0,56 
Од земље 3,93 1,49 

Остало 5,00 0,00 

Желим да допринесем културном наслеђу 

Храна од биљака 
и животиња 4,57 0,87 

3,482 0,0012 
Од дрвета 4,67 0,83 

Од коже, длаке 4,67 0,97 
Од метала 4,75 0,71 
Од стакла 5,00 0,00 

Од текстила 4,95 0,31 
Од земље 4,23 1,27 

Остало 4,83 0,41 

Послушала/послушао сам савет или 
пример породице или пријатеља 

 

Храна од биљака 
и животиња 3,95 1,28 

0,7616 0,62 
Од дрвета 4,11 1,16 

Од коже, длаке 4,48 0,93 
Од метала 3,75 1,04 
Од стакла 4,44 0,53 

Од текстила 4,11 1,25 
Од земље 4,07 0,99 

Остало 4,17 0,41 
Бављење занатом ми допушта да будем 

независна/независтан 
 

Храна од биљака 
и животиња 4,49 0,83 

0,4844 0,85 Од дрвета 4,51 0,83 
Од коже, длаке 4,19 1,03 

Од метала 4,63 0,52 
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Од стакла 4,22 1,30 
Од текстила 4,45 1,02 

Од земље 4,43 1,09 
Остало 4,67 0,52 

Емотивна подршка од пријатеља и 
породице 

 

Храна од биљака 
и животиња 4,33 1,12 

1,239 0,28 
Од дрвета 4,50 0,96 

Од коже, длаке 4,62 0,59 
Од метала 4,25 1,39 
Од стакла 4,33 1,32 

Од текстила 4,63 0,92 
Од земље 4,29 1,49 

Остало 5,00 0,00 

Техничка подршка од пријатеља и породице 

Храна од биљака 
и животиња 3,51 1,44 

0,5729 0,78 
Од дрвета 3,63 1,51 

Од коже, длаке 4,00 1,34 
Од метала 3,87 1,55 
Од стакла 3,67 1,32 

Од текстила 3,62 1,59 
Од земље 3,79 1,48 

Остало 2,83 1,33 

 Подршка владиних агенција 
 

Храна од биљака 
и животиња 1,96 1,53 

2,152 0,038 
Од дрвета 1,69 1,32 

Од коже, длаке 1,38 1,20 
Од метала 1,00 0,00 
Од стакла 1,00 0,00 

Од текстила 1,84 1,48 
Од земље 1,00 0,00 

Остало 1,17 0,41 

Лакоћа приступа финансијама када Вам је 
потребна 

 

Храна од биљака 
и животиња 1,99 1,22 

3,597 0,0009 
Од дрвета 1,82 1,19 

Од коже, длаке 1,14 1,19 
Од метала 1,63 1,19 
Од стакла 1,00 0,00 

Од текстила 1,54 0,95 
Од земље 1,43 0,85 

Остало 1,17 0,41 

 
Лакоћа приступа радницима 

 
 

Храна од биљака 
и животиња 1,96 1,33 

2,152 0,038 
Од дрвета 1,76 1,32 

Од коже, длаке 1,33 0,86 
Од метала 1,87 1,25 
Од стакла 1,00 0,00 

Од текстила 1,51 1,14 
Од земље 1,71 1,14 

Остало 1,17 0,41 

Лакоћа приступа сировим материјалима и 
опреми производње 

 

Храна од биљака 
и животиња 3,80 1,14 

1,655 0,12 
Од дрвета 4,04 1,15 

Од коже, длаке 3,19 1,33 
Од метала 4,00 1,60 
Од стакла 4,33 0,50 

Од текстила 3,87 1,22 
Од земље 3,64 1,01 

Остало 4,00 1,10 

Лакоћа приступа могућностима продаје 

Храна од биљака 
и животиња 3,41 1,12 

3,320 0,0019 
Од дрвета 2,96 1,19 

Од коже, длаке 2,90 1,37 
Од метала 3,00 1,41 
Од стакла 2,78 1,20 

Од текстила 2,76 1,25 
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Од земље 2,79 1,19 
Остало 3,83 0,98 
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       ПРИЛОГ 4, ТАБЕЛА 1 

        

 
 Tukey HSD 

 

 

Вештине вршења 
заната и руковођење опремом 

Вештине 
рачуноводства/ књиговодства 

Занатство је 
прикладан начин да зарадим додатно уз 

свој други посао 
 

q (from the 
table) 

 
5,16 if p<0,01 

MSE                               0,723 1,994 2,055 
N 40,2  

HSD                               0,692 1,149 1,167 
Буњевци Хрвати 0,28 0,41 -0,29 
Буњевци Југословени -0,36 0,24 -0,79 
Буњевци Мађари -0,23 -0,06 -0,96 
Буњевци Остали -0,3 0,24 -1,51 
Буњевци Румуни -0,27 1,21 -1,38 
Буњевци Русини -0,36 -0,85 -1,76 
Буњевци Словаци 0,50 -1,04 -0,94 
Буњевци Срби 0,09 0,09 -0,75 
Буњевци Шокци -0,01 0,26 -1,49 
Хрвати Југословени -0,64 -0,17 -0,5 
Хрвати Мађари -0,51 -0,47 -0,67 
Хрвати Остали -0,58 -0,17 -1,22 
Хрвати Румуни -0,55 0,80 -1,09 
Хрвати Русини -0,64 -1,26 -1,47 
Хрвати Словаци 0,22 -1,45 -0,65 
Хрвати Срби -0,19 -0,32 -0,46 
Хрвати Шокци -0,29 -0,15 -1,20 

Југословени Мађари 0,13 -0,30 -0,17 
Југословени Остали 0,06 0,00 -0,72 
Југословени Румуни 0,09 0,97 -0,59 
Југословени Русини 0,00 -1,09 -0,97 
Југословени Словаци 0,86 -1,28 -0,15 
Југословени Срби 0,45 -0,15 0,04 
Југословени Шокци 0,35 0,02 -0,70 

Мађари Остали -0,07 0,30 -0,55 
Мађари Румуни -0,04 1,27 -0,42 
Мађари Русини -0,13 -0,79 -0,8 
Мађари Словаци 0,73 -0,98 0,02 
Мађари Срби 0,32 0,15 0,21 
Мађари Шокци 0,22 0,32 -0,53 
Остали Румуни 0,03 0,97 0,13 
Остали Русини -0,06 -1,09 -0,25 
Остали Словаци 0,80 -1,28 0,57 
Остали Срби 0,39 -0,15 0,76 
Остали Шокци 0,29 0,02 0,02 
Румуни Русини -0,09 -2,06 -0,38 
Румуни Словаци 0,77 -2,25 0,44 
Румуни Срби 0,36 -1,12 0,63 
Румуни Шокци 0,26 -0,95 -0,11 
Русини Словаци 0,86 -0,19 0,82 
Русини Срби 0,45 0,94 1,01 
Русини Шокци 0,35 1,11 0,27 

Словаци Срби -0,41 1,13 0,19 
Словаци Шокци -0,51 1,30 -0,55 

Срби Шокци -0,1 0,17 -0,74 
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Tukey HSD 

 

 

То је одличан 
начин да зарадим 
највише што могу 

у поређењу са 
алтернативом 

 
 

Подршка владиних 
агенција 

 
Лакоћа приступа 
финансијама када 

Вам је потребна 
 

q (from the 
table) 

 
5,16 if p<0,01 

MSE                              2,177 1,641 1,138 
N 40,2  

HSD                             1,201 1,042 0,868 
Буњевци Хрвати -0,51 0,74 0,36 
Буњевци Југословени -0,31 0,91 0,89 
Буњевци Мађари -0,91 1,10 0,54 
Буњевци Остали -0,87 1,35 1,00 
Буњевци Румуни 1,30 1,35 1,00 
Буњевци Русини -0,96 -0,81 0,26 
Буњевци Словаци -0,46 -0,93 -0,31 
Буњевци Срби -1,01 0,72 0,24 
Буњевци Шокци -1,55 1,04 0,00 
Хрвати Југословени 0,2 0,17 0,53 
Хрвати Мађари -0,4 0,36 0,18 
Хрвати Остали -0,36 0,61 0,64 
Хрвати Румуни 1,81 0,61 0,64 
Хрвати Русини -0,45 -1,55 -0,10 
Хрвати Словаци 0,05 -1,67 -0,67 
Хрвати Срби -0,5 -0,02 -0,12 
Хрвати Шокци -1,04 0,30 -0,36 

Југословени Мађари -0,6 0,19 -0,35 
Југословени Остали -0,56 0,44 0,11 
Југословени Румуни 1,61 0,44 0,11 
Југословени Русини -0,65 -1,72 -0,63 
Југословени Словаци -0,15 -1,84 -1,20 
Југословени Срби -0,7 -0,19 -0,65 
Југословени Шокци -1,24 0,13 -0,89 

Мађари Остали 0,04 0,25 0,46 
Мађари Румуни 2,21 0,25 0,46 
Мађари Русини -0,05 -1,91 -0,28 
Мађари Словаци 0,45 -2,03 -0,85 
Мађари Срби -0,1 -0,38 -0,30 
Мађари Шокци -0,64 -0,06 -0,54 
Остали Румуни 2,17 0,00 0,00 
Остали Русини -0,09 -2,16 -0,74 
Остали Словаци 0,41 -2,28 -1,31 
Остали Срби -0,14 -0,63 -0,76 
Остали Шокци -0,68 -0,31 -1,00 
Румуни Русини -2,26 -2,16 -0,74 
Румуни Словаци -1,76 -2,28 -1,31 
Румуни Срби -2,31 -0,63 -0,76 
Румуни Шокци -2,85 -0,31 -1,00 
Русини Словаци 0,5 -0,12 -0,57 
Русини Срби -0,05 1,53 -0,02 
Русини Шокци -0,59 1,85 -0,26 

Словаци Срби -0,55 1,65 0,55 
Словаци Шокци -1,09 1,97 0,31 

Срби Шокци -0,54 0,32 -0,24 
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Tukey HSD 
 

 

Лакоћа приступа 
сировим 

материјалима и 
опреми 

производње 

 
Лакоћа присупа 
могућностима 

продаје 
 

 
q (from the 

table) 
 

5,16 if p<0,01 

MSE                               1,345 1,431 
N 40,2  

HSD                              0,944 0,973 
Буњевци Хрвати 0,26 0,40 
Буњевци Југословени 0,68 -0,68 
Буњевци Мађари 0,41 0,11 
Буњевци Остали 1,23 -0,24 
Буњевци Румуни -0,17 -0,84 
Буњевци Русини -0,24 -0,66 
Буњевци Словаци 1,06 -0,20 
Буњевци Срби 0,33 -0,49 
Буњевци Шокци 0,38 -0,32 
Хрвати Југословени 0,42 -1,08 
Хрвати Мађари 0,15 -0,29 
Хрвати Остали 0,97 -0,64 
Хрвати Румуни -0,43 -1,24 
Хрвати Русини -0,50 -1,06 
Хрвати Словаци 0,80 -0,60 
Хрвати Срби 0,07 -0,89 
Хрвати Шокци 0,12 -0,72 

Југословени Мађари -0,27 0,79 
Југословени Остали 0,55 0,44 
Југословени Румуни -0,85 -0,16 
Југословени Русини -0,92 0,02 
Југословени Словаци 0,38 0,48 
Југословени Срби -0,35 0,19 
Југословени Шокци -0,30 0,36 

Мађари Остали 0,82 -0,35 
Мађари Румуни -0,58 -0,95 
Мађари Русини -0,65 -0,77 
Мађари Словаци 0,65 -0,31 
Мађари Срби -0,08 -0,60 
Мађари Шокци -0,03 -0,43 
Остали Румуни -1,40 -0,60 
Остали Русини -1,47 -0,42 
Остали Словаци -0,17 0,04 
Остали Срби -0,90 -0,25 
Остали Шокци -0,85 -0,08 
Румуни Русини -0,07 0,18 
Румуни Словаци 1,23 0,64 
Румуни Срби 0,50 0,35 
Румуни Шокци 0,55 0,52 
Русини Словаци 1,30 0,46 
Русини Срби 0,57 0,17 
Русини Шокци 0,62 0,34 

Словаци Срби -0,73 -0,29 
Словаци Шокци -0,68 -0,12 

Срби Шокци 0,05 0,17 
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      ПРИЛОГ 4, ТАБЕЛА 2 
 

 
Tukey HSD 

 

 

Потпуно верујем у 
своје могућности 
да остварим оно 

што желим 

Сматрам да ме 
неочекиване 

препреке заиста 
спречавају у 

остваривању онога 
што желим 

Вештине вршења 
заната и 

руковођење 
опремом 

 
 

q (from the 
table) 

 
4,76  if p<0,01 

MSE                            0,590 0,680 0,7306 
N 67  

HSD                            0,446 0,479 0,497 
Добављач Разно -0,22 0,81 -0,27 
Добављач Локал -2,02 -0,14 0,11 
Добављач Природа -0,02 -0,05 0,03 
Добављач Град -0,05 0,28 -0,11 
Добављач Вл.башта 0,59 -0,56 0,52 

Разно Локал -1,80 -0,95 0,38 
Разно Природа 0,20 -0,86 0,3 
Разно Град 0,17 -0,53 0,16 
Разно Вл.башта 0,81 -1,37 0,79 
Локал Природа 2,00 0,09 -0,08 
Локал Град 1,97 0,42 -0,22 
Локал Вл.башта 2,61 -0,42 0,41 

Природа Град -0,03 0,33 -0,14 
Природа Вл.башта 0,61 -0,51 0,49 

Град Вл.башта 0,64 -0,84 0,63  
 

 
 
 

Tukey HSD 

 
 
 

 

Способност повезивања са 
другим људима ради 

стварања нових идеја, решавања 
проблема и 

развијања нових 
послова 

  
 

Вештине рачуноводства/ 
књиговодства 

 Занатство је одличан 
начин да зарадим 

највише што могу у поређењу са 
алтернативом 

 
q (from the 

table) 
 

4,76  if p<0,01 
MSE                                0,795 2,003 2,171 

N 67  
HSD                               0, 519 0,823 0,857 

Добављач Разно -0,14 1,16 -0,13 
Добављач Локал 0,08 -0,35 0,64 
Добављач Природа 0,10 -0,3 0,35 
Добављач Град 0,09 0,29 0,91 
Добављач Вл.башта 0,57 -0,69 0,2 

Разно Локал 0,22 -1,51 0,77 
Разно Природа 0,24 -1,46 0,48 
Разно Град 0,23 -0,87 1,04 
Разно Вл.башта 0,71 -1,85 0,33 
Локал Природа 0,02 0,05 -0,29 
Локал Град 0,01 0,64 0,27 
Локал Вл.башта 0,49 -0,34 -0,44 

Природа Град -0,01 0,59 0,56 
Природа Вл.башта 0,47 -0,39 -0,15 

Град Вл.башта 0,48 -0,98 -0,71 
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Tukey HSD 

 

 

 
Подршка 

владиних агенција 
 

Лакоћа приступа 
финансијама када 

Вам је потребна 

 
Лакоћа приступа 

радницима 

 
q (from the 

table) 
 

4,76  if p<0,01 
MSE                              1,776 1,124 1,450 

N 67  
HSD                              0,775 0,616 0,700 

Добављач Разно 0,45 0,32 0,15 
Добављач Локал -0,98 -0,17 0,39 
Добављач Природа -0,55 0,01 -0,20 
Добављач Град 0,14 0,21 0,48 
Добављач Вл.башта -0,87 -0,71 -0,26 

Разно Локал -1,43 -0,49 0,24 
Разно Природа -1,00 -0,31 -0,35 
Разно Град -0,31 -0,11 0,33 
Разно Вл.башта -1,32 -1,03 -0,41 
Локал Природа 0,43 0,18 -0,59 
Локал Град 1,12 0,38 0,09 
Локал Вл.башта 0,11 -0,54 -0,65 

Природа Град 0,69 0,20 0,68 
Природа Вл.башта -0,32 -0,72 -0,06 

Град Вл.башта -1,01 -0,92 -0,74  
 
 
 

      ПРИЛОГ 4, ТАБЕЛА 3 
 
 

Tukey HSD 
 

 

Потпуно верујем 
у своје 

могућности да 
остварим оно 

што желим 

 
Вештине 

рачуноводства/ 
књиговодства 

Лакоћа приступа 
сировим 

материјалима и 
опреми 

производње 
 

q (from the 
table) 

 
4,40 if p<0,01 

MSE 4,517 2,059 1,363 
N 100,5  

HSD 0,933 0,629 0,512 
Н без деце Н са децом -0,33 0,21 0,47 
Н без деце О без деце 0,24 1,04 0,02 
Н без деце О са децом -0,09 0,24 0,54 
Н са децом О без деце 0,57 0,83 -0,45 
Н са децом О са децом 0,24 0,03 0,07 
О без деце О са децом -0,33 -0,80 0,52  
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                      ПРИЛОГ 4, ТАБЕЛА 4 
 

 
Tukey HSD 

 

 

Сматрам да ме 
неочекиване 

препреке заиста 
спречавају у 
остваривању 

онога што желим 

 
Вештине вршења 

заната и 
руковођење 

опремом 
 

q (from the 
table) 

 
4,60 if p<0,01 

MSE                               1,565 0,7417 
N 80,4  

HSD                              0,642 0,4418 
У Бачкој Ван Бачке -0,48 0,30 
У Бачкој На локалу -0,38 0,54 
У Бачкој Међународна 0,27 0,03 
У Бачкој Променљиво 0,54 0,32 

Ван Бачке На локалу 0,10 0,04 
Ван Бачке Међународна 0,75 -0,27 
Ван Бачке Променљиво 1,02 0,02 
На локалу Међународна 0,65 -0,31 
На локалу Променљиво 0,92 -0,02 

Међународна Променљиво 0,27 0,29 
 

 
 
 
  

 
 

Tukey HSD 
 

 

Послушала 
/послушао сам 

савет или 
пример породице 

или пријатеља 

 
Подршка 

владиних агенција 

 
q (from the 

table) 
 

4,60 if p<0,01 
MSE                               1,379 1,835 

N 80,4  
HSD                              0,602 0,695 

У Бачкој Ван Бачке 0,00 -0,18 
У Бачкој На локалу 0,31 -0,88 
У Бачкој Међународна 0,74 -0,57 
У Бачкој Променљиво -0,20 -0,48 

Ван Бачке На локалу 0,31 -0,70 
Ван Бачке Међународна 0,74 -0,39 
Ван Бачке Променљиво -0,20 -0,30 
На локалу Међународна 0,43 0,31 
На локалу Променљиво -0,51 0,40 

Међународна Променљиво -0,94 0,09 
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      ПРИЛОГ 4, ТАБЕЛА 5 
 

 
Tukey HSD 

 

 

Сматрам да ме неочекиване 
препреке заиста 

спречавају у 
остваривању онога 

што желим 

 Вештине вршења 
заната и руковођење 

опремом 

 Занатство је 
прикладан начин да 
зарадим додатно уз 

свој други посао 
 

q (from the table) 
 

4,99 if p<0,01 
MSE                               1,548 0,733 2,058 

N 50,25  
HSD                              0,875 0,603 1,009 

Храна од биљ.и живот.  Од дрвета 0,53 -0,33 -0,37 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од коже, длаке 0,70 -0,23 1,03 
Храна од биљ.и живот.  Од метала 0,41 -0,25 0,68 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од стакла 1,19 -0,75 -0,23 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од текстила 0,64 -0,43 -0,10 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од земље 0,20 -0,11 -0,59 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Остало 0,91 -0,58 -0,78 
 

Од дрвета 
 

Од коже, длаке 0,17 0,10 1,40 
 

Од дрвета 
 

Од метала -0,12 0,08 1,05 
 

Од дрвета 
 

Од стакла 0,66 -0,42 0,14 
 

Од дрвета 
 

Од текстила 0,11 -0,10 0,27 
 

Од дрвета 
 

Од земље -0,33 0,22 -0,22 
 

Од дрвета 
 

Остало 0,38 -0,25 -0,41 
 

Од коже, дклаке 
 

Од метала -0,29 -0,02 -0,35 
 Од коже, длаке  Од стакла 0,49 -0,52 -1,26 
 

Од коже, длаке 
 

Од текстила -0,06 -0,20 -1,13 
 Од коже, длаке  Од земље -0,50 0,12 -1,62 
 

Од коже, длаке 
 

Остало 0,21 -0,35 -1,81 
 Од метала  Од стакла 0,78 -0,50 -0,91 
 

Од метала 
 

Од текстила 0,23 -0,18 -0,78 
 

Од метала 
 

Од земље -0,21 0,14 -1,27 
 

Од метала 
 

Остало 0,50 -0,33 -1,46 
 

Од стакла 
 

Од текстила -0,55 0,32 0,13 
 

Од стакла 
 

Од земље -0,99 0,64 -0,36 
 

Од стакла 
 

Остало -0,28 0,17 -0,55 
 

Од текстила 
 

Од земље -0,44 0,32 -0,49 
 

Од текстила 
 

Остало 0,27 -0,15 -0,68 
Од земље Остало                 0,71 -0,47 -0,19 

 
Од земље 

 
Остало 0,90 -1,07 -0,60 
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Tukey HSD 
 

 

Занатство је одличан 
начин да зарадим 

највише што могу у поређењу са 
алтернативом 

 
 

Заиста уживам у занату, то ми је страст 

 
Желим да допринесем 

културном наслеђу 

 
q (from the table) 

 
4,99 if p<0,01 

MSE 2,173 0,549 0,535 
N 50,25  

HSD 1,038 0,522 0,515 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од дрвета 0,63 -0,22 -0,10 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од коже, длаке 0,65 -0,11 -0,10 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од метала 0,65 -0,07 -0,18 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од стакла 1,21 -0,33 -0,43 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од текстила 0,84 -0,25 -0,38 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од земље 0,58 0,63 0,34 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Остало 1,48 -0,44 -0,26 
 

Од дрвета 
 

Од коже, длаке 0,02 0,11 0,00 
 

Од дрвета 
 

Од метала 0,02 0,15 -0,08 
 

Од дрвета 
 

Од стакла 0,58 -0,11 -0,33 
 

Од дрвета 
 

Од текстила 0,21 -0,03 -0,28 
 

Од дрвета 
 

Од земље -0,05 0,85 0,44 
 

Од дрвета 
 

Остало 0,85 -0,22 -0,16 
     
   Од коже, длаке 

 
Од метала 0,00 0,04 -0,08 

 
Од коже, длаке 

 
Од стакла 0,56 -0,22 -0,33 

 
Од коже, длаке 

 
Од текстила 0,19 -0,14 -0,28 

 
Од коже, длаке 

 
Од земље -0,07 0,74 0,44 

 
Од коже, длаке 

 
Остало 0,83 -0,33 -0,16 

 
Од метала 

 
Од стакла 0,56 -0,26 -0,25 

 
Од метала 

 
Од текстила 0,19 -0,18 -0,20 

 
Од метала 

 
Од земље -0,07 0,70 0,52 

 
Од метала 

 
Остало 0,83 -0,37 -0,08 

 
Од стакла 

 
Од текстила -0,37 0,08 0,05 

 
Од стакла 

 
Од земље -0,63 0,96 0,77 

 
Од стакла 

 
Остало 0,27 -0,11 0,17 

 
Од текстила 

 
Од земље -0,26 0,88 0,72 

 
Од текстила 

 
Остало 0,64 -0,19 0,12 



Татјана Стојановић                                                     Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој                          
 

__________________________________________________________________________  
Докторска дисертација  

471

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Tukey HSD 

 

 

Лакоћа приступа 
финансијама када 

Вам је потребна 
Лакоћа приступа 

могућностима 
продаје 

 
 q (from the table)  4,99 if p<0,01 

MSE                            1,136 1,451 
N 50,25  

HSD                            0,750 0,847 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од дрвета 0,17 0,45 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од коже, длаке 0,85 0,51 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од метала 0,36 0,41 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од стакла 0,99 0,63 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од текстила 0,45 0,65 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Од земље 0,56 0,62 
Храна од биљ.и 

живот. 
 

Остало 0,82 -0,42 
 

Од дрвета 
 

Од коже, длаке 0,68 0,06 
 

Од дрвета 
 

Од метала 0,19 -0,04 
 

Од дрвета 
 

Од стакла 0,82 0,18 
 

Од дрвета 
 

Од текстила 0,28 0,20 
 

Од дрвета 
 

Од земље 0,39 0,17 
 

Од дрвета 
 

Остало 0,65 -0,87 
Од коже, длаке 

 
 

Од метала -0,49 -0,1 
 

Од коже, длаке 
 

Од стакла 0,14 0,12 
 

Од коже, длаке 
 

Од текстила -0,40 0,14 
 

Од коже, длаке 
 

Од земље -0,29 0,11 
 

Од коже, длаке 
 

Остало -0,03 -0,93 
 

Од метала 
 

Од стакла 0,63 0,22 
 

Од метала 
 

Од текстила 0,09 0,24 
 

Од метала 
 

Од земље 0,20 0,21 
 

Од метала 
 

Остало 0,46 -0,83 
 

Од стакла 
 

Од текстила -0,54 0,02 
 

Од стакла 
 

Од земље -0,43 -0,01 
 

Од стакла 
 

Остало -0,17 -1,05 
 

Од текстила 
 

Од земље 0,11 -0,03 
 

Од текстила 
 

Остало 0,37 -1,07 
 

Од земље 
 

Остало 0,26 -1,04 
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 Издавач:                                                                                    Ауторски репринт  
ИЗ  
 Место и адреса:  
МА                                                                   ПМФ, Трг Доситеја Обрадовића, Нови Сад 
 
Физички опис рада: (страна 479/ табела 24/фотографијa 276/графикон 73/ прилози 5/ карте 
17/ скице 5) 
ФО  
 Научна област:                                                                         Географија  
НО  
 Научна дисциплина:                                                                Регионална географија 
НД  
 Предметна одредница/                                                            Бачка, стари занати, одрживост 
Кључне речи:   
ПО  
 
УДК:  
 Чува се:                                Библиотека Департмана за географију, туризам и хотелијерство  
ЧУ  
 Извод: 
ИЗ 
  Бачка је равна и плодна регионална целина, насељена многобројним становништвом 
у сеоским и градским насељима и изукрштана путевима и железничким линијама. Овај 
простор омеђен је природним и вештачким границама. Природну границу Бачке чине реке: 
Тиса према Банату (источна граница), Дунав према Срему (јужна граница) и иста река 
Дунав представља природну границу Бачке према суседној држави Хрватској (делимично 
на југу и западу). У Бачкој живе различите националне мањине које негују своју 
културуру, традицију и архитектуру. Данас се у овој прелепој равници неколицина 
становника још увек бави различитим старим, уметничким и занатима домаће радиности. 
Занат означава вештину (углавном ону мануелну, односно вештину ручног рада), али и 
професију која подразумева целокупан процес израде уникатних производа, уз коришћење 
махом једноставних алата. Занати се обично заснивају на традиционалним знањима и 
технологијама, али су истовремено код њих значајни креативност и иновативност 
мајстора. Такође, особеност заната је употреба природних материјала у процесу 
производње (дрво, кожа, глина, стакло, текстил, метал и сл). 
 Истраживањем на подручју Бачке потрвђене су следеће хипотезе: стари занати не 
угрожавају квалитет животне средине, међу онима који се баве старим занатима постоји 
полна диференцијација, старе занате интензивније негују мање етничке групе, 
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предузетничке иницијативе су важна подршка старим занатима као и то да стари занати 
оплемењују туристичку понуду.  
 Радње са старим занатима, попут бомбонџије, воскара, опанчара, четкара или 
казанџије, некада су се могле видети на скоро сваком кораку, а данас се могу пребројати 
на прсте. Упркос томе што бављење овим професијама више није исплативо, у Бачкој ипак 
постоје занатлије који из чисте љубави чувају ова занимања од заборава. 
 
 Датум прихватања теме:                                    21.04.2016. 
ДП 
 Датум одбране: 
ДО 
 Чланови комисије:          
                                     
 
1. ПРЕДСЕДНИК: Проф. Др. Анђелија Ивков-Џигурски, редован професор, ПМФ Нови 
Сад 
2. ЧЛАН: Др. Тамара Лукић, ментор, ванредни професор, ПМФ Нови Сад 
3. ЧЛАН: Др. Милка Бубало Живковић, ванредни професор, ПМФ Нови Сад                                      
4. ЧЛАН: Др. Кристина Кошић, ванредни професор, ПМФ Нови Сад 
5. ЧЛАН: Др. Млађан Јовановић, доцент ПМФ Нови Сад 
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Косовској Митровици  
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 Bačka is a flat and rich region in Vojvodina inhabited by numerous population in villages 
and towns, and criss-crossed by roads and railways. It is bounded by natural and artificial 
borders. The natural border of Bačka consists of rivers: the Tisa next to Banat (eastern border), 
the Danube next to Srem (southern border) and the Danube again next to the neighbouring 
country Croatia (partially in the South and West). Different national minorities live in Bačka and 
they cherish their own culture, tradition and architecture. Nowadays, in this beautiful plain, there 
is a small number of people who still deal with old crafts and artisanship. A craft denotes a skill 
(usually the manual one), but also a profession, which includes the whole process of making 
unique items mostly using simple tools. Crafts are usually based on traditional knowledge and 
technologies, but at the same time the creativity and innovativeness of the artisan play a 
significant role. Furthermore, what is partucular for crafts is the use of natural materials in the 
production process (wood, leather, clay, glass, textile, metal and the like).  
 On the territory of Bačka, a lot is done to develop and sustain the distribution of old crafts 
products. These various ways of support include the Internet portals, the participation of artisans 
in exhibitions and old crafts fairs in Bačka and abroad as well, and events where consumers are 
informed about the importance of developing and sustaining the old crafts. 
 The research on the territory of Bačka confirms the following hypotheses: old crafts do not 
pollute the environment, there is a gender differentiation among the people who deal with old 
crafts, old crafts are more cherished by national minorities, the initiatives of entrepreneurs 
represent an important way of support for the old crafts, and old crafts enhance tourism. 
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 Old crafts shops such as candy-maker's, candle-maker's, peasants' footwear maker's, brush-
maker's and coppersmith's used to be found everywhere, whereas nowadays there are very few of 
them. Although dealing with these professions is no longer profitable, in Bačka there are still 
artisans who save these old crafts from oblivion out of sheer love. 
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Радећи са ученицима у основној и средњој школи имала је успеха и на републичким 
такмичењима, а као наставник добила је признање од Министарства просвете и спорта за 
менторски рад из области географије.  
 Наставу одржава на савремен начин користећи се аудио-визуелним средствима, 
учествује на различитим семинарима стручног карактера, као и на предавањима и 
едукацијама спроведених од стране Министарства просвете, ради бољег напредовања и 
усавршавања у струци. Од семинара била је учесница на следећим: „Како бити бољи“- 
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наставника за квалитетније образовање“; „Како мислити другачије - интердисциплинарно 
подстицање дивергентног мишљења - тематско планирање наставе“; „Комуникација у 
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„Моја путовања по Израелу и Јордану“), у Друштву за борбу против рака у Сомбору. Као 
координартор пројекта „Мултикултуралност - сличности и разлике међу културама“ у 
гимназији „Вељко Петровић“ у Сомбору, остварује изузетно добру сарадњу са 
гимназијама у Мађарској, Хрватској и Македонији. Аутор је једног и коаутор три рада.  
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