


РЕЧ АУТОРА

Брошура ЗЛАКУСА НЕКАД И САД, са посебним делом ГРНЧАРИЈА 
У ЗЛАКУСИ ОД СТАРОГ ЗАНАТА ДО УМЕТНОСТИ,  један је од 

резултата и део пројекта укључивање младих и жена са села у 
процесе руралног развоја села, уређења села Злакусе у духу старог 

грнчарског заната, стварања нових туристичких производа и 
подизања нивоа квалитета постојеће туристичке понуде, еколошког 

уређења села, као и промоције грнчарског заната са циљем да  
Злакуса добије статус „престонице грнчарије“ на Балкану и прогласи 

се првим еколошки чистим туристичким селом у златиборском 
округу, што су главне визије Сектора за рурални туризам и 

екологију и Сектора за старе занате Етно удружења „Завичај“. 

Прве фазе пројекта су реализоване током 2011. и 2012. године, 
кроз велики број активности, од стране партнера у пројекту Етно 
удружења „Завичај“ и Етно парка „Терзића авлија“ уз значајну 

подршку Амбасаде САД у Србији, Националне службе за 
запошљавање и Министарства економије и регионалног развоја 

(односно Министарства привреде и финансија) Републике Србије.

Аутор пројекта 
Саша дрндаревић

WORD FROM THE AUTHOR

Brochure ZLAKUSA THEN AND NOW, with a separate section 
POTTERY IN ZLAKUSA FROM OLD CRAFT TO ART, is one of the 
results of the project of involvement of youth and women from 
villages in the rural village development; arranging village in the spirit 
of old pottery crafts; creating new tourism products and improving the 
quality of existing tourism level; ecovillage planning and promotion 
of pottery craft in order to gain status of Zlakusa village as “capital of 
pottery handcraft” in the Balkans and in order of designation as the 
first environmentally clean tourist village in Zlatibor district, which 
are the main vision of the Department of Rural tourism and Ecology 
and Department of old handcrafts of the Ethno Association “Zavicaj”.

Initial phases of the project were implemented in 2011. and 2012, 
through a number of activities, by the partners in the project: Ethno 
Association “Zavicaj” and Ethno Park “Terzica Avlija”, with significant 
support by the U.S. Embassy in Serbia, National Employment Service 
in Serbia and Ministry of Economy and Regional Development (the 
Ministry of the Economy and Finance) of Republic Serbia.

The Author of the project 
Sasa Drndarevic
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ТУРИСТИЧКО СЕЛО ЗЛАКУСА – положај
Село Злакуса налази се у Западној Србији, златиборском округу. 

Смештено је у долини реке Ћетиње, на њеној десној обали, испод 
Градине (931м н.в.). Некад село сиромашних грнчара (лончара), 
а данас престоница овог «српског цептера», европске грнчарије и 
сеоског туризма Србије.

Налази се у центру троугла, приближно подједнако удаљеног од 
три главна града – Београд (Србија), Сарајево (БиХ) и Подгорица 
(Црна Гора), као и на магистралном путу који управо спаја Београд 
са ова друга два велика града, а на пола пута између Ужица и Пожеге. 
Од престонице Србије, село је удаљено 188км а са њом је повезано 
и пругом БеоградБар. Од Ужица, центра туристичке регије Западне 
Србије, село је удаљено свега 13 км.

ZLAKUSA TOURIST VILLAGE – position 
The village of Zlakusa is situated in Western Serbia, Zlatibor Di

strict. It is located in the River Djetinja Valley, on the river’s right bank, 
beneath Gradina (altitude: 931m). Once a village populated by poor po
tters, today it is a major centre for the manufacture of the “Serbian
sty le Zepter cookware” and European pottery, and for rural tourism in 
Serbia. 

It is situated at the centre of a triangle, at equal distance from three 
capitals including Belgrade (Serbia), Sarajevo (BosniaHerzegovina) 
and Podgorica (Montenegro), on the trunk road linking Belgrade with 
the other two big cities, and halfway between Uzice and Pozega. The 
village, located 188km southwest of Serbia’s capital, is connected with 
it by the BelgradeBar railway line. The village is just 13km away from 
Uzice, centre of Western Serbia’s tourist region.   
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СЕЛО КРОЗ ИСТОРИЈУ
Најстарији трагови живота у данашњем селу потичу из доба Ри

мљана, мада су нађени и неки докази у Потпећкој пећини о боравку 
човека још у доба неолита. Илирска племена са ових простора по
тискују келтска племена, а у првом веку н.е. ова подручја освајају 
Ри  мљани и припајају провинцији Далмацији. Постоје докази да је 
на данашњој највишој тачки села, Градини, са које се пружа поглед 
на 360 степени, постојала нека врста римског утврђења са кога се 
осматрао и штитио римски пут. У прилог томе иде чињеница и само 
постојање старог турског (римског) моста на речици Дервенти, на до
мак Злакусе што указује да су уистину том трасом 
пролазили по менути друмови. Римске некрополе 
постоје и у селу Узићи које се граничи са Злакусом 
а у близини, данашњем селу Висибаба, крај 
Пожеге постојала је највећа римска муниципија 
у овом крају. 

За време византијске владавине помиње се 
између осталих и град Дресник, у близини Ужица 
што највероватније упућује на Дрежник, односно 
Дрежничку Градину, у Злакуси. 

Овај крај насељен је Словенима када и остали 
делови Србије, а улази у састав прве српске 
државе коју је основао кнез Часлав у првој 
половини 10. века а потом половином 12. века, успостављањем 
српске државе Стефана Немање, улази у њен састав. Када је Свети 
Сава 1220. године, поред осталих, основао и Моравичку епархију 
са седиштем у Ариљу, она је обухватила и овај крај. После предаје 
престола краља Драгутина брату Милутину, Драгутин задржава 
ужички крај за себе и у том периоду подиже своје задужбине цркву 
у Ариљу и манастир Рачу, а између њих је село Злакуса. Највећи 
процват овај крај је доживео за време цара Душана а након његове 
смрти у овом делу Србије се осамостаљује српски властелин Никола 
Алтомановић са седиштем у Ужицу. Он је знатно проширио своју 
територију угрозивши Дубровник, босанског бана Твртка и кнеза 
Лазара, тако да њих двојица удруженим снагама свргавају Николу 
Алтомановића и од тада, па све до пада под турско ропство, овај крај 
је у саставу државе кнеза Лазара и његових наследника. 

Развој овог краја зауставило је турско овајање, почев од 1459. 

VILLAGE TROUGH THE HISTORY
The oldest traces of life in village are dating from Roman times, 

although they found some evidence of residence Potpećka cave man 
still in the Neolithic Age.  Illyrian tribes in the region and suppress 
the Celtic tribes in the first century AD  The Romans conquered this 
area and attached to the province of Dalmatia. There is evidence that 
at today’s highest point of the village, Gradina, with a view of 360 
degrees, there was some kind of Roman forts from which protected 
the Roman road.  This is supported by the fact the very existence of 
the old Turkish (Roman) bridge over the river, beside Derventa, near 

Zlakusa which shows that indeed the route passing 
mention roads.  Roman necropolis in the village 
and there shall go up to the borders with Zlakusa 
a nearby village Visibaba, near Pozega, there 
is the largest Roman municipium in this area. 
During the Byzantine rule is mentioned among 
others Dresnik town, near Uzice, which probably 
refers to Drežnik or Dreznicka Gradina in Zlakusa.

This area is populated by Slavs when other 
parts of Serbia and became part of the first Serbian 
state was founded by Caslav in the first half of the 
10th century and then half of the 12th century, the 
establishment of the Serbian state Stefan Nemanja, 

is entering into its composition. When St. Sava 1220 year, among others, 
founded Moravički diocese based in Arilje, she included this area. After 
handing the throne of King Dragutin to Milutin, his brother, Dragutin 
takes Uzice for itself and in that time built their foundation in Arilje 
church and monastery Raca, and among them is the village Zlakusa. The 
biggest boom this area has seen the reign of Emperor Dusan and after his 
death in this part of Serbia, a sense of independence Serbian nobleman 
Nikola Altomanović based in Uzice.  It is significantly expanded its 
territory, threatening Dubrovnik, the Bosnian Ban Tvrtko and Prince 
Lazar, to the two joint forces deposed Nikola Altomanovic and since 
then, to fall under Turkish slavery, the district was within the state of 
Prince Lazar and his successors.

The development of the area stopped the Turkish seizing, from 
1459th  year, when the Serbian population moved and becomes 
Muslims, a Muslim population settled. In the 17th century, this region 

Стара платица -  
прелаз преко Ђетиње
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године, од када се српско становништво сели или исламизира, а 
муслиманско досељава. У 17. веку овај крај поново доживљава 
процват, док ратови између Аустрије и Турске изазивају велика 
разарања и пустош а потом тежак положај српског народа почетком 
19. века проузроковао је Први српски устанак 1804. године тако да 
овај крај све до Другог српског устанка (1815. године) прелази из 
руку у руке између српских устаника и турске власти. Након тога 
сам град Ужице се опоравља од ратних разарања и тридесетих година 
19. века је седиште нахије и после Београда највећи град у Србији. 
Од 1862. године, после нових заоштрених сукоба Турци се селе из 
ужичког краја. Први писани трагови и помени 
становника села потичу из пописа из друге 
половине 19. века. Сам назив села потиче из 
времена турске владавине. Наиме, некадашњим 
римским путевима касније пролазили су турски 
каравани. На једној коси у атару села, караване су 
сачекивали Хајдуци и пресретали Турке па од те 
косе Турци зазираше те је и  назваше ЗЛА КОСА. 
Временом је «о» прешло у «у» и остало је име 
села ЗЛАКУСА. 

Након ослободилачких ратова од Турака 
(18751878) и балкан ских ратова (19121913) 
крај је коначно ослобођен турске владавине. Ве
ли ки број мештана Злакусе био је мобилисан за завршне битке за 
осло бођење а у саставу Дринске дивизије првог позива, Дринске ди
визије другог позива и Јаворске војске.

Само годину дана после завршетка балканских ратова, још нео
порављена и исцрпљена Србија је била приморана да уђе у нови рат 
– Први светски рат, са моћном Аустроугарском монархијом. Поново, 
велики број мештана Злакусе улази у састав Ужичке војске, која је 
учествовала у највећим и најпознатијим биткама у том рату. Велики 
број мештана је страдао у тим биткама или при повлачењу преко 
Албаније, у саставу Прве армије. Преживели су учествовали као борци 
Дринске дивизије, у одлучујућим биткама на Солунском фронту 
и Кајмакчалану, а потом су до 1920. године остали у Караванкама 
шти тећи новонасталу државу, Краљевину СХС. Неки мештани села, 
преживеши овај сурови рат, били су носиоци Албанске споменице.

Други светски рат је такође био трагичан по мештане села. 18. 

is booming again, and the wars between Austria and Turkey caused 
great havoc and destruction and then a difficult situation of the Serbian 
people in the early 19th century was caused by the first Serbian uprising 
1804th  so this year until the end of the Second Serbian Uprising 
(1815.) moves from hand to hand between Serbian rebels and Turkish 
government.  After that, the city Uzice is recovering from war and 
thirties of the 19th century, the district headquarters and largest city 
after Belgrade in Serbia. From 1862nd, after new clashes angry Turks 
have moved from the Uzice region.The first written mention traces and 
villages dating from the list in the second half of the 19th century. The 

name of the village dates from the period of Ottoman 
rule.Namely, the former Roman road after passing 
the Turkish caravans.  At a hair in the district of 
the village, the caravan stopped and Hajduk waited 
Turks and Turks from the hair and the fear called 
it EVIL hair.  Over time, the “o” moved in “u” 
and the rest is the name of the village Zlakusa. 
After the wars of liberation from the Turks (1875
1878) and the Balkan Wars (19121913) Serbia has 
finally released the end of Ottoman rule.  A large 
number of residents Zlakuse were mobilized for the 
final battle for the liberation of a part of the Drina 
division of the first call, second call Drina Division 

and Javorska army.
Just one year after the Balkan wars, still tired and exhausted Serbia 

was forced to go into another war  World War I, AustriaHungary with 
a powerful monarchy. Again, many residents Zlakusa became part of the 
Uzice’s army, which participated in the largest and most famous battles 
in the war. A large number of residents killed in battles or in retreat over 
Albania as part of the First Army.  The survivors have participated as 
combatants Drina Division, in the decisive battles of the Salonika’s front 
and Kajmakčalan and then they were until 1920. The rest of Karavanke 
protecting newly created state, the Kingdom of SCS (Serbs, Croatians 
and Slovenians).  Some villagers, survived this brutal war, were given 
Albanian monuments.

World War II has also been tragic for residents of the villa ge.  
18th  August (Day of Zlakusa) 1941st  year, on top of Gradina, played 
the first armed conflict between the Germans and Albanians, on the 

Прелазак сватова  
преко Ђетиње
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августа (Дан МЗ Злакуса) 1941. године, на врху 
Градина, одиграо се први оружани сукоб између 
Немаца и Албанаца, са једне стране и партизана 
са друге стране, а који је претходио нешто 
каснијем формирању прве слободне територије 
у ЕвропиУжичке Републике. После те битке 
Немци су сишли низ село и у знак одмазде купили 
мушке становнике. Између осталог, упали су и у 
данашњу Терзића авлију, где је у то време радила 
прва сеоска школа (од 1939. до 1946. године). Као 
учитељ у школи је радио Народни херој Петар 
Радовановић, по коме Дом ученика у Ужицу носи 
име и тада је већ био у пратизанима. Како су после 
претреса његове собе Немци нашли забрањену 
комунистичку литературу одвели су из Терзића 
авлије, Гво здена Терзића, носиоца Албанске 
споме нице као учесника 1. светског рата и оба 
ба лканска рата и његовог синовца, младића од 
18 година, потом стрељали и обесили са осталих 
16 мештана на самом уласку у село. Данас на 
том месту стоји споменик у облику вешала који 
подсећа на тај трагични дан. На истом месту, 
две године касније, приликом преласка Друге 
пролетерске бригаде (у чијим редовима је било 
и бораца из овог села) из Босне, партизани су 
минирали и пресекли пругу и сачекали немачку 
композиција, при чему је дошло до окршаја у 
коме је смртно рањен Народни херој Миодраг 
Миловановић Луне, чија спомен плоча се налази 
изнад са мог магистралног пута у шуми.

Послератни период обнове оживео је ужи чки 
крај, нарочито изградњом привредних објеката 
као што су Ваљаоница бакра и алу минијума у 
Севојну и Први партизан у Ужицу јер највећи 
број мештана села Злакусе се запошљава у 
њима. Некад сиромашно село грн чара почиње 
убрзано да напредује изградњом моста преко 
реке Ђетиње и његовим бољим повезивањем са 

one side, and partisans on the other side, which 
was preceded by a later formation of the first free 
territory in EuropeUzice Republic. After the battle 
the Germans were getting off a series of village and 
in retaliation bought male residents. Among other 
things, they broke in today’s Terzic’s yard, where he 
worked at the time of the first rural schools (from 
the 1939th to the 1946th year). As a teacher at the 
school was working folk hero Peter Radovanovic, in 
which student’s home in Uzice is named and then 
he was partisan. As the trial of his room after the 
Germans found themselves forbidden communist 

literature taken from the Terzic’s yard, Gvo
zden Terzic, an Albanian commemorative 
as a participant first  World War II and the 
two Balkan wars, and his nephew, a young 
man of 18, then shot and hanged with the 
other 16 residents at the entrance to the 
village. Today, in that place is a monument 
in the form of gallows reminiscent of that 
tragic day. In the same place, two years later, 
when moving the Second Proletarian Brigade 
(in whose ranks there were fighters from 
the village) in Bosnia, partisans are blown 
up and cut the line and wait for the German 
composition, where the clashes occurred in 
which the mortally wounded  National hero 
Miodrag Milovanovic Lune, whose memorial 
plaque is located above the main road in the 
forest.

The postwar reconstruction period re
vived the Uzice region, parti cularly the 
construction of commercial buildings such 
as copper and aluminium mill in Sevojno 
and first follower in Uzice, since most of 
the inhabitants of the village Zlakusa a job 
in them.  Sometimes poor village potters be
gan to advance rapidly building a bridge 

Градња школе
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данашњим магистралним путем Београд
Ужице а убрзо кроз село пролази и пруга 
БеоградБар. 

Тешка ситуација проузрокована ра
тним дешавањима приликом распада 
последње Југославије, економска криза и 
санкције, крајем 20. века окрећу мештане 
више ка пољопривреди (узгајању малина, 
купина, шљива, цвећа ...), оживљавању 
старог грнчарског заната који је био 
пред замирањем а почетком 21. века и 
ка убрзаном развоју туризма, након пу
штања за туристичке посете Етно парка 
Терзића авлија и поновног отварања 
Пот пећке пећине за туристе. Можда у 
најтежим тренуцима у историји села, ово 
село почиње да живи новим животом... 
ова два туристичка објекта и злакушка 
грнчарија доводе велики број туриста у 
село, оживаљавју исто и крећу путем но
вог развоја села ослоњеног на рурални 
туризам – отварају се угоститељски обје
кти у селу и околини, формирају се нова 
сеоска туристичка домаћинства, прехра
мбенотрговинске радње, рибњаци, уре
ђу је постепено инфраструкутура се ла и 
сигурно да је Злакуса у 21. век ушла са 
једним новим осмишљеним садржа јима 
ко ји ће је наредних деценија популари зо
вати на светском туристичком тржишту.

over the river and its Đetinja better 
connect with today’s highway Belgrade
Uzice and soon passes through the 
village and the railway BelgradeBar. 
Difficult situation caused by war events 
during the last breakup of Yugoslavia, 
the economic crisis and sanctions, late 
20  century, residents are turning more 
towards agriculture (growing raspberries, 
blackberries, plums, flowers ...), pottery 
revival of old craft that was the Vanishing 
and early 21st century and to accelerate 
the development of tourism, following 
the release of the tourist visit the Ethno 
Park Terzica avlija and reopening 
Potpećka cave for tourists. Perhaps the 
most difficult moments in the history of 
the village, the village began to live a new 
life ...  two tourist facility and Zlakusa 
pottery lead a large number of tourists 
to the village, revive same range through 
a new rural development leaned on rural 
tourism  opened restaurants in the 
village and its surroundings, form a new 
rural tourist households, food shops, 
fish ponds, gradually regulated and safe 
infrastructure of the village is in the 21 
Zlakusa entered life with a new content 
designed to popularize a decades on the 
world tourism market.
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ЕТНО УДРУЖЕЊЕ “ЗАВИЧАЈ”
Непрофитно удружење грађана основано са циљем неговања ку

лтуре, традиције, обичаја, старих заната, музике, фоклора, прено
шење сазнања из тих области на младе генерације, њихово сценско 
извођење, развој села кроз поспешај развоја руралног туризма, за
штите животне средине. Основано је 2005. године у Етно парку Те
рзи ћа авлија, где је и седиште овог удружења а броји преко 200 чла
нова који раде у неколико Сектора:
  Сектор фолклора за децу (дечији и омладински фоклорни  

анса мбал, дечија женска и мушка певачка група, вокални 
солисти и инс тру менталисти, школа фолклора)

  Сектор фолклора за одрасле (изворна фоклорна група ветерана, 
женска и мушка певачка група, трубачки оркестар)

  Сектор за старе занате (грнчарска секција, ткачка секција, 
израда ношње)

  Сектор за екологију (планинарска и еко секција)
  Сектор за књижевности и уметност (сликари, песници,  

књиже вници)
  Сектор за рурални туризам (категорисана сеоска туристичка 

домаћинства)
Сектор фолклора за децу - Дечији и омладински фолклорни 

ансамбал, заједно са дечијом певачком групом (женском и мушком), 
вокалним солистима, дечијим народним оркестром и дечијом фру
лашком групом су најбројнија секција Етно удружења «Завичај». По
ред песама и игара из ужичког краја, негују игре и песме и из свих 
осталих крајева Србије, као и бивших република Југославије, па и 
других балканских земаља. Тако да на репертоару имају Игре из ужи
чког краја, Игре са Златибора, Игре из Србије, Игре из Шумадије, 
Игре из Груже, Игре из околине Ниша, Влашке игре из ђердапског 
краја, Веселе шопске игре, Игре из Пчиње, Врањанску свиту, Банатску 
хумореску, Игре из Војводине, Игре из Босилеградског Крајишта... 
Анасабал је наступао на бројним манифестацијама, саборима, фе
стивалима широм Србије презентујући и представљајући ужи чки 
крај,  као и ван њених граница – Бих, Република Српска (2006, 2011, 
2012), Бугарска (2007, 2008, 2010, 2012), Македонија (2009), Хрват
ска (2009, 2010), Пољска (2010, 2011), Турска (2012)... Добитник је 
многих признања, награда и пехара, а наступао је у Терзића авлији 
пред публиком из великог броја земаља широм света.

ЕTHNO ASSOCIATION ZAVICAJ 
A nonprofit private citizen association established to cherish 

culture, tradition, customs, old crafts, music and folklore and to pass 
on the skills in the domain to new generations, to perform these skills 
on stage, to develop the village through the promotion of rural tourism 
and to protect environment. It was set up in Ethno Park Terzica Avlija, 
where it is based, in 2005, and has a membership of over 200, active in 
several sections:   
  children’s folklore section (a children’s and youth folk dance 

troupe, a mixed singing group, vocal soloists and instrumentalists, 
a school of folklore)

  senior folklore section (an authentic veteran folk dance group, a 
mixed singing group, a trumpet band)

  old crafts section (pottery/weaving/folk costume making clubs) 
  ecology section (climbing and environmental clubs)
  literature and art  section (painters, poets, writers)
  rural tourism section (graded rural tourism households).

The children’s folklore section: the children’s and youth folk 
dance troupe, together with the children’s (mixed) singing group and 
vocal soloists and instrumentalists, represents the highestmembership 
club of the Ethno Association Zavicaj. In addition to songs and dances 
from the Uzice area, those from all other regions of Serbia, as well as 
other former Yugoslav republics and Balkan countries, are cherished. 
Consequently, the troupe’s repertory includes Dances from the Uzice 
Area, Mt Zlatibor Dances, Dances from Serbia, Dances from Sumadija, 
Dances from Gruza, Dances from the Nis Environs, Vlach Folk Dances 
from the Djerdap Area, Shopsko Merry Dances, Dances from Pcinja, the 
Suite of Vranje, the Banat Humoresque, the Dances from Vojvodina, the 
Rabbit Wheel Dance etc. The troupe performed in numerous events, 
parish fetes and festivals throughout Serbia, presenting and promoting 
the Uzice area, as well as outside the country, in BosniaHerzegovina, 
the Republika Srpska (2006, 2011, 2012), Bulgaria (2007, 2008, 2010, 
2012), Macedonia (2009), Croatia (2009,2010), Poland (2010, 2011), 
Turska (2012) etc. It has won a large number of awards, prizes and cups, 
performing also in Terzica Avlija before audiences (tourists) from many 
countries all over the world, who are always full of admiration for the 
richness and diversity of the Serbian people’s national costumes and 
folklore.     
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Сектор фолклора за одрасле првенствено негује изворне песме 
и игре из ужичког краја и златиборског округа, обрађујући и приказу
јући разне обичаје и старе занате, као и игре из централне Србије. 
Учесник је бројних сабора, манифестација, фестивала у ло калној 
средини, широм Србије на републичким смотрама па и би вшим ре
пу бликама Југославије. Добитник је бројних признања за изво рност, 
чување и неговање традиције и обичаја.

Етно удружење Завичај је организатор Сабора «Злакуса у песми 
и игри», Ускршњег концерта, Српског прела, међународног еко
кампа,  један од суоорганизатора манифестације «Јесен у Злакуси», 
као и бројних других културних дешавања у Злакуси, Ужицу и злати
борском округу.

The senior folklore section primarily cherishes songs and dances 
from the Uzice area and the Zlatibor District, depicting and presenting 
different customs and old crafts, as well as dances from central Serbia. 
It has taken part in many events, parish fetes and local and folklore 
festivals all over Serbia and other former Yugoslav republics. It has won 
numerous awards for its authenticity and preservation and cherishing 
of tradition and customs. 

The Ethno Association Zavicaj is the organiser of the Zlakusa in 
Songs and Dances festival, the Easter concert, the Serbian SpinningBee 
and an international ecocamp as well as a coorganiser of the Autumn 
in Zlakusa event and various other cultural events in Zlakusa, Uzice and 
the Zlatibor District. 
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Сектор за екологију окупља највећим делом младе  децу шко
л ског узраста, са циљем едукације и  повећања свести о очувању жи
вотне средине, буђењу волонтерског духа код младих кроз одржа вање 
међународних волонтерских екокампова, као и развој пла нинарског 
туризма кроз организовање бројних планинарских по хода и боравака 
у природи.

Сектор за књижевност и уметност окупља песнике, књижевнике, 
сликаре, фотографе, дрводеље, керамичаре и друге уметнике, а кроз 
организовање изложби, књижевних вечери, промоције књига, коло
нија и слично, како својих чланова тако и других уметника.

The ecology section, which mainly rallies young people, primarily 
school children, aims to educate them about and raise their awareness 
of the preservation of environment, to sensitise the young to voluntary 
service through the organisation of international voluntary ecocamps, 
and to develop climbing tourism through the organisation of numerous 
climbing expeditions and outdoor activities. 

The literary and art section rallies poets, writers, painters, photo
graphers, carpenters, potters and other artists, staging exhibitions, lite
rary evenings, book promotions, art colonies and similar, for its me m
bers as well as other artists. 
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Сектор за старе занате првенствено негује стари грнчарски и 
ткачки занат, као и израду традиционалне ношње.

The old crafts section primarily cherishes the oldtime pottery and 
weaving crafts, as well as the manufacture of traditional folk costumes.
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Сектор за рурални туризам окупља сеоска туристичка дома
ћинства која су категорисана за пружање услуга у сеоском туризму, 
произвођаче сувенира, пољопривредна газдинства која производе 
здраву домаћу храну, грнчарска домаћинства...

Чланови овог Сектора су следећа домаћинства:
 

The rural tourism section rallies village households graded to offer 
services in rural tourism, souvenir makers, farms producing organic, 
homemade food, potters’ households etc. 

The following households are the section members:  
 

 
 
 
 
 

Домаћинство  
Саше Дрндаревић  

(Етно парк “Терзића авлија”)
Sasa Drndarevic’s household 
(Ethno Park Terzica Avlija)

Домаћинство  
Миленко Глишић

Milenko Glisic’s 
household

Домаћинство  
Радојка Јовановић

Radojka Jovanovic’s  
household

Домаћинство  
Ратомирка Јовановић

Ratomirka Jovanovic’s 
household

Домаћинство 
Мирослав Ђокић  

(Вила Винка)
Miroslav Djokic’s 

household

Домаћинство  
Ратко Дрчелић

Ratko Drcelic’s 
household

Домаћинство  
Зоран Станкић

Zoran Stankic’s 
household

Домаћинство  
Василије Терзић

Vasilije Terzic’s  
household

Домаћинство 
Горан Терзић

Goran Terzic’s 
household

Злакуса

Злакуса Потпећ Потпећ Рупељево Татинац

Злакуса Злакуса Злакуса
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ЕТНО ПАРК ТЕРЗИЋА АВЛИЈА
Етно парк Терзића авлија, као мање етно село, представља једну 

врсту музеја на отвореном и затвореном. Датира са почетка 20. 
века, као типично сеоско домаћинство из околине Ужица, са старим 
кућама и окућницом као што су салаш, шупа, млекар, бунар, качара... 

Етно парк Терзића авлија, до битник је највећег признања у обла
сти сеоског туризма – «Тури стички цвет 2008», за дати допринос 
ра звоју туризма у Србији и као нај успешније сеоско туристичко до
маћинство у Србији, које додељује Туристичка организација Срби је, 
на светски Дан туризма.  Такође, 2008. године Терзића авлија је била 
у номинцији за бренд «Најбоље из Србије», по предлогу Мини ста
рства трговине РС и Привредне коморе Србије. Пројекти етно парка 
подржани су од стране Министарства пољопривреде РС, Амбасаде 
Краљевине Холандије у Сарајеву, међународне организације Care 
International, као и USAIDa.

Терзића авлију чине музејски део, угоститељски део (крчма
брвна ра и пространа бајковита летња башта), апартмани за смештај 
гостију у сеоском туризму, камп за планинаре, продавница сувенира, 
библиотека и галерија, летња позорница...

ETHNO PARK TERZICA AVLIJA
As a small ethno village, Ethno Park Terzica Avlija (Terzic’s Yard) 

represents an openair as well as an indoor museum. It is a typical village 
household in the Uzice environs from the early 20th century, with old 
houses and a farmstead including a shed, a dairy, a well, a facility in 
which brandy is made and similar.  

Ethno Park Terzica Avlija won the 2008 Tourist Flower Award, the 
highest recognition in the field of rural tourism granted annually by 
Serbia’s Tourist Board on World Tourism Day, for its contribution to 
the development of tourism in Serbia and for being the most successful 
rural tourism household in the country. Also, in 2008, Ethno Park 
Terzica Avlija was nominated the Best of Serbia brand by the Ministry 
of Trade and Services of the Republic of Serbia and the Serbian Chamber 
of Commerce. The ethno park’s projects have been backed by the 
Ministry of Agriculture of the Republic of Serbia, the Embassy of 
the Kingdom of the Netherlands in Sarajevo, the Care International 
world organisation and the United States Agency for International 
Development (USAID).  

Terzica Avlija is comprised of a museum, a food and drinks area 
(a log cabin inn and a spacious, fairytalelike openair restaurant), 
holiday apartments for rural tourists, a climbers’ camp, a souvenir shop, 
a library and a gallery, and an openair stage. 
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Апартман «Вила Емилија» је издвојен, засебан објекат у етно 
парку, рађен по узору на народно градитељство са краја 19. века, 
по узору на полубрвнареполучатмаре а опремљен у етно стилу. 
Поседује собу са француским лежајем, дечију собу са два кревета 
на спрат, собу са два засебна лежаја, чајну кухињу, купатило са туш 
кабином, прелеп трем са љуљашком, тв. Категорисан је са четири 
звездице и Сертификатом ECEATа, за иностране госте.

“Нови апартман” се налази у породичној кући власника етно 
парка, уз сам етно парк, као засебан спрат. Веома је комфоран и 
са стоји се од спаваће собе са француском и помоћним лежајем, 
дневног боравка са три лежаја, чајне кухиње, лође са светларником 
и лепим видиковцем, балкона, купатила са туш кабином. Опремњен 
је климом, централним грејањем, кабловском ТВ и интернетом. 
Ка  те го рисан је са четири звездице и Сертификатом ECEATа, за 
иностране госте.

Villa Emilia, a detached, separate facility in the ethno park, built 
partly as a log cabin, partly as a wattle and daub hut, in the 19th century 
popular building style, with ethnostyle furnishings. It includes a room 
with a French bed, a children’s room with two bunk beds, a room 
with twin beds, a kitchenette, a bathroom with a shower, a beautiful 
porch with a garden swing, a TV set. It has been graded as fourstar 
accommodation, for foreign tourists, and granted the European Centre 
for Ecological and Agricultural Tourism (ECEAT) certificate;     

New Apartment, occupying a separate floor of the family house of the 
ethno park’s owner, next to the park. It is extremely comfortable and 
includes a bedroom with a French bed and a cot, a livingroom with three 
beds, a kitchenette, a loggia with a skylight and an excellent view, a balcony 
and a bathroom with a shower. It is equipped with an air conditioner, central 
heating, a cable TV and an Internet connection. It has been graded as four
star accommodation, for foreign tourists, and granted the ECEAT certificate.  
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МАРКИРАНЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
Етно парк „Терзића авлија“ и Етно удружење „Завичај“, пројекто

вали су и маркирали 60км кружних пешачких стаза, од којих се 
један део може користити и за бициклизам. Све стазе полазе из етно 
парка и подељене су на четири различите (по дужини и тежини), које 
се међусобно укрштају и преплићу. Стазама су спојени етно парк, 
Потпећка пећина, речица Петница са рибњацима, водопадима, ста
рим воденицама, врх Градина са спомеником у облику камене пира
миде, вододелница са лепим видиковцима на долину реке Рзава, 
врхове Златибора (Торник, Чигота), Мучња, Голије, Овчара, Каблара, 
Јелове Горе а потом стаза повезује реку Рзав на којој се налазе лепе 
плаже, висећи мостићи, Рошка бања, мајдан минерала калцита у 
Ру пељеву где злакушки грнчари ваде ову сировину... Овим стазама, 
придодат је и још један маркирани део уз живописни кањон речице 
Дервенте, где се налази стари камени римски мост.

MARKED HIKING TRAILS 
Ethno Park Terzica Avlija and the Ethno Association Zavicaj have 

designed and marked 60km of circular trails, some of which can be 
used by cyclists as well. All trails start at the ethno park; there are four 
of them (differing in length and strenuousness), which interweave 
and intersect one another. The trails link the ethno park, the Potpece 
cave, the Petnica streamlet with fishfarms, waterfalls and old water
mills, the Gradina summit with its pyramidshaped stone monument, a 
watershed with beautiful gazebos overlooking the River Rzav valley, the 
Mt Zlatibor summits (Tornik, Cigota), Mucanj, Golija, Ovcar, Kablar and 
Jelova Gora; the trails run on to the River Rzav with its beautiful beaches 
and small suspension bridges, the Roska spa and the calcite mine in 
Rupeljevo, where Zlakusa potters extract this mineral. Another marked 
section, running along the picturesque Derventa canyon, where the old 
Roman stone bridge is located, has been added to the above trails. 
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ПОТПЕЋКА ПЕЋИНА         
Потпећка пећина се налази у селу Потпећ, крај Злакусе, 14 км  од 

Ужица, у северном подручју Дрежничке Градине (931 м н.в.). Улаз у 
пећину спада у ред монументалних дела природе. Џиновски портал 
у облику потковице, висок 50м (од корита периодског тока до свода), 
а широк 12м при дну, односно 22м при врху, највиши је пећински 
улаз у Србији. Издубљен на кречњачкој литици, чији је вертикални 
део висок 72м. Итсражена и уређена дужина за посетиоце је 555м. 
Улазно силазна стаза има преко 700 степеника.

POTPECE CAVE
The potpec cave is situated in the Potpec village 14 m away from 

Uzice, in the northern valley of Dreznicka Gradina (931 m altitude). The 
entrance to the Potpec Cave is a monumental work of nature. The giant 
portal in the form of a horseshoe, 50 m high (from the bed of the flow 
to the confluence), 12 m wide at the bottom, and 22 m at the top, is 
the highest cave entrance in Serbia. It is carved into a lime cliff, whose 
vertical part is 72 m high. The explored and arranged length for visitors 
is 555 m. The falling path at the entrance has over 700 steps.
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ У СЕЛУ VILLAGE EVENTS

МЕЂУНАРОДНА КОЛОНИЈА УМЕТНИЧКЕ КЕРАМИКЕ “ЗЛАКУСА” УЖИЦЕ

ЈЕСЕН У ЗЛАКУСИ - ЛОНЧАРИЈАДА

ПАРАГЛАЈДИНГ КУП – ЗЛАКУШКИ СОКО 

INTERNATIONAL FINE ART COLONY OF CERAMICS “ ZLAKUSA “ UZICE

AUTUMN IN ZLAKUSA EVENT 

FALCON OF ZLAKUSA PARAGLIDING CUP

ЗЛАКУСА У ПЕСМИ И ИГРИ 

РАСПЕВАНА АВЛИЈА 

МЕЂУНАРОДНИ ЕКО-КАМП

ZLAKUSA IN SONGS AND DANCES

SINGING YARD EVENT 

INTERNATIONAL ECO-CAMP 
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ЗЛАКУСА У ПЕСМИ И ИГРИ
Сабор изворног стваралаштва Злакуса у песми и игри одржава се 

традиционално од 2006. године, у Етно парку Терзића авлија, почетком 
јула (око Ивањдана). Траје три дана. Први дан је вече са вокалним 
солистима који изводе старе српске песме у пратњи оркестра. 
Други дан је сабор изворних певачких група и инструменталиста 
на народним инструментима, који је такмичарског карактера, као 
и изложба ручних радова. Победник Сабора добија прелазни пехар 
Злакушки победник. Трећи дан су сусрети фолклорних ансамбала из 
Србије и иностранства.

ZLAKUSA IN SONGS AND DANCES 
The Zlakusa in Songs and Dances festival of authentic creative work 

has been traditionally held in Ethno Park Terzica Avlija in early July 
(around July 7, the Nativity of St. John the Baptist) since 2006. It is 
a threeday event. On the evening of day one, vocal soloists sing old 
Serbian songs accompanied by an orchestra. The competition and 
festival of authentic singing groups and folk instrument players and 
an exhibition of handicrafts are held on day two. The winner of the 
competition is awarded a challenge cup called Zlakusa Winner. On day 
three, the festival of children’s folk dance troupes from Serbia and 
abroad takes place. 
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РАСПЕВАНА АВЛИЈА
Представља дечији фестивал вокалних солиста у пратњи оркестра, 

који је такмичарског карактера, за узраст деце до 15 година и младих 
од 1530 година. Организује се на летњој позорници у Терзића авлији 
у амбијенталном окружењу.

МЕЂУНАРОДНИ ЕКО-КАМП
Одржава се од 2009. године у организацији етнопарка и Етно 

удру жења Завичај. Камп окупља студенте волонтере из разних земаља 
из целог света, који спроводе разне еколошке активности у селу са 
циљем да се Злакуса прогласи првим чистим еколошким селом у зла
тиборском округу, и шире. Одржава се крајем јуна, почетком јула.

SINGING YARD EVENT 
It is a children’s festival of vocal soloists accompanied by an orchestra, 

at which childreџn under 15 and young people aged 1530 compete. It is 
held on the openair stage in Terzica Avlija, in the local ambiance. 

INTERNATIONAL ECO-CAMP 
It was first organised by the ethno park and the Ethno Association Za-

vicaj in 2009. The camp rallies student volunteers from different countries 
throughout the world, who carry out various environmental activities in 
Zlakusa with a view to declaring it the first ecologically clean village in as 
well as outside the Zlatibor District. It is held in late June or early July.
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ЈЕСЕН У ЗЛАКУСИ - ЛОНЧАРИЈАДА
Културноуметничка манифестација која се одржава од 1992. 

године. До 2009. године у оквиру ње се одржавала и једна од две 
међународне колоније керамике, а од тада се покреће међународни 
сајам грнчарије – лончаријада. Пратећи програми су ликовна и 
фотографска колонија, такмичење у спремању старих јела у зла
ку шком посуђу, ноћни туринир у малом фудбалу, такмичење у 
надвлачењу конопцем, добровољно давање крви, промоције књига 
и богат културноуметнички програм. Организатори су Удружење 
лончара Злакуса, МЗ Злакуса и Етно удружење “Завичај”.

AUTUMN IN ZLAKUSA EVENT 
It is a cultural event staged since 1992. One of two international 

ceramics colonies was held within it up to 2009, when an international 
pottery fair was launched. The related events include an art and 
photography colony, a contest in the preparation of traditional dishes 
in Zlakusa earthenware, a night fiveaside football tournament, a tug
ofwar, voluntary blood donation, book promotions as well as a rich 
cultural programme. It is organised by the Zlakusa Potters’ Association, 
the Zlakusa local community and the Ethno Association Zavicaj.
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МЕЂУНАРОДНА КОЛОНИЈА 
УМЕТНИЧКЕ КЕРАМИКЕ “ЗЛАКУСА” УЖИЦЕ
Међународна колонија уметничке керамике “Злакуса” Ужице је 

део ауторског пројекта “Керамика Злакуса”, Софије Бунарџић ака
демског сликаракерамичара из Ужица (аутора оригиналне идеје и 
концепције пројекта “Керамика Злакуса” и Међународне колоније 
уметничке керамике Злакуса Ужице). 

Посебност ове колоније се огледа кроз грађење финих спона 
између традиционалног лончарства јединственог по материјалу, ме
тоду рада и печењу керамике на отвореном пламену ватре и са друге 
стране савремених тенденција у уметничкој керамици. На исти начин, 
истом технологијом, како се некад радило (од праисторије до данас), 
савремени уметници стварају своја уметничка дела модерног стила 
на Међународним колонијама керамике у Злакуси (ручни точак).

Међународна колонија уметничке керамике Злакуса Ужице одр
жава се сваке године од 0111. августа.      

INTERNATIONAL FINE ART COLONY 
OF CERAMICS “ ZLAKUSA “ UZICE
International Fine Art Colony of ceramics “Zlakusa” Uzice is a part 

of the project “Zlakusa Pottery” by Sofija Bunardzic, academic painter
potter from Uzice (the author of the original idea and the conception 
of the project “Zlakusa Pottery” and Internatioinal Fine Art Colony of 
Ceramics Art “Zlakusa“ Uzice).

The characteristic of this com prehensive pottery is the building of 
fine threads joining traditional pottery which is unique according to the 
material,the methods of work and firing clay in the open fire in one 
hand,and modern ten dencies in arts in the other.In the same way,by the 
same technology as it was done before (since prehistory up to now), 
modern artists make their works of art of the contemporary style at 
International Fine Art of Colony in Zlakusa (potter’s wheel).

International fine art colony of ceramics “Zlakusa” Uzice is held 
every year during the period of 1th to 11th August.
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ЛИКОВНА ГАЛЕРИЈА ВАСИЛИЈА ТЕРЗИЋА
Василије Терзић, из Злакусе, сликарством се бави скоро 40 година. 

Учесник је бројних ликовних колонија широм Србије, и излагач 
на многим групним и самосталним изложбама слика. Покретач је 
ликовне колоније у Злакуси из које је прерасла манифестација Јесен 
у Злакуси, као и колонија уметничке керамике. Након оснивања Етно 
удружења «Завичај» и Сектора за књижевност и уметност у склопу 
свог домаћинства отвара галерију са сталном поставком својих слика 
која је уједно уврштена у туристичку понуду села.

ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ВЕЉКА ОСТОЈИЋА
За село Злакусу се може слободно рећи да је познато и по до

брим трубачима, почев од једног од најпознатијих мајстора тру
бе ужичког краја, Бошка Остојића па надаље... Ова жива легенда 
најзна  чајнијих трубачких сабора у Србији, у чијем оркестру су једно 
време свирале три генерације из његове породице, предаје оркестар 
свом унуку, Вељку Остојићу, једином школованом трубачу када су 
у питању овакви оркестри, 2000. године. Од тада су освојене бројне 
прве награде, златне трубе и друга признања на познатим саборима 
трубача у Гучи, на Златибору, Бања Луци, Зајечару, Пољској...

ART GALLERY OF VASILIJE TERZIĆ
Vasilije Terzic from Zlakuse, began to paint in almost 40 years. 

He participated in numerous art colonies in Serbia, and presented in 
many group and solo exhibitions. He is the founder of the art colony 
in Zlakusa from which grew in manifestation Autumn in Zlakusa, as 
well as ceramic art colony. After the founding of the Ethno association 
“Zavicaj” and the Department of Literature and Art, at his household  
he opens gallery  with a permanent exhibition of his paintings, which is 
also included in the offer of rural tourism.

VELJKO OSTOJIC BRASS ORCHESTRA 
For village Zlakuse can safely say that it is known for its trumpeters, 

from one of the most famous masters of the trumpet of Uzice region, 
Bosko Ostojic, and others ... This living legend of the most important 
trumpeters gathering in Serbia,in whose orchestra played at one 
time three generations of his family. In 2000. he left his Orchestra to 
his grandson, Veljko Ostojic, the only trumpeter in Serbia who has 
academic education in music. Since than they won numerous awards, 
golden trumpets and other awards at the renowned Trumpet Festival in 
Guca, Zlatibor, Banja Luka, Zajecar, Poland ...
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ПАРАГЛАЈДИНГ КЛУБ „ЗЛАКУШКИ СОКО“
Параглајдинг куп је за сада ревијалног карактера и састоји се 

у прецизном слетању на циљ параглајдерима, са тендецијом да се 
уврсти у бодовање за државну лигу. Окупља љубитеље овог спорта и 
пилоте из различитих крајева Србије и иностранства. Организатор је 
Параглајдинг клуб «Злакушки соко».

ЛОВАЧКО ДРУШТВО „Алекса Дејовић – Севојно“
секција Злакуса
Поред старог грнчарског заната, сеоског туризма, пољопри

вредне производње велики број становника села, како младих тако 
и старијих, као љубитеља природе укључени су у ловачку секцију 
ЗЛАКУСА, у оквору Ловачког друштва «Алекса Дејовића» јер и у атару 
самог села, дуж корита реке Ђетиње је ловни резерват овог друштва 
који је настањен фазанима. Чланови ове секције организују бројна 
дружења ловаца, гађање глинених голубова у природи, дегустације 
ловачких специјалитета, обнављање фауне када су у питању неке 
угрожене животињске врсте...

FALCON OF ZLAKUSA PARAGLIDING CLUB 
At this point, the cup is just a parade at which paragliders 

demonstrate accurate landing on targets, the goal ultimately being the 
cup’s inclusion in the state league points system. It rallies the lovers of 
this sport and pilots from all over Serbia and abroad. It is organised by 
the Falcon of Zlakusa paragliding club.   

HUNTUNG CLUB “ALEX DEJOVIĆ - SEVOJNO”
section Zlakusa
In addition to the old pottery crafts, rural tourism, agricultural 

production, a large number of villagers, both young and old, as well as 
nature lovers are included in the hunting club ZLAKUSA in regulating 
of Hunting Club “Aleksa Dejović” because the area of   the village, along 
the river Đetinja is the hunting reserve of the club. Members of this 
section organizes gatherings of hunters, clay pigeon shooting in the 
countryside, tasting delicacies of hunted game, fauna recovery in terms 
of some endangered animal species ...
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РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ
Од самог почетка рада Етно парка «Терзића авлија» и оснивања 

Етно удружења «Завичај», од 2005. године, реализовани су бројни 
пројекти на покретању манифестација у селу Злакуси у смислу 
подстицања културног туризма, развоја руралног туризма, уређења 
туристичке сигнализације и инфраструктуре ради подизања нивоа 
туристичке понуде села, маркирању и уређењу пешачких стаза и 
развоја планинарског туризма, уређењу села у духу старог грнчарског 
заната, еколошких активности који треба да доведу до проглашења 
села Злакусе првим еколошким туристичким селом у златиборском 
округу, као и укључивању младих из локалне заједнице и жена са 
села у те процесе руралном развоја села. Пројекти су подржавани од 
стране Министарства за дијаспору Републике Србије, Министарства 
пољопривреде РС, Града Ужица, као и међународних организација 
као што су Care International и  BCIF, Амбасаде Краљевине Холандије 
у Сарајеву, a најзначајнија подршка је пристигла од Министарства 
финансија и привреде РС, Националног завода за запошљавање и 
Амбасаде САД у Београду, када је у питању укључивање младих и 
жена са села у израду народних ношњи ужичког краја и уређењу села 
у духу старог грнчарског заната и њихово укључивање у туристичку 
понуду села, током 2011. и 2012. године. Посебну захвалност Етно 
парк “Терзића авлија“ и Етно удружење „Завичај“, као носиоци ових 
пројеката дугују Амбасадорци САД у Београду, госпођи Мери Ворлик.

COMPLETED PROJECTS
From the beginning of the ethnopark «Terzica Avlija» and the 

establishment of associations Ethno «Zavicaj,» from 2005., there have 
been implemented a number of projects on the launching events in the 
village of Zlakusa for fostering cultural tourism, rural development, 
development of infrastructure and tourist signs, to raise the tourist 
offer of the village, marking and decoration footpaths and hiking 
tourism development, arranging village in the spirit of old pottery craft, 
environmental activities, which should lead to the declaration of the first 
ecological village of Zlakusa tourist village in the Zlatibor district, but 
also involving young people in local communities and women from the 
country in rural development processes. The projects were supported 
by the Ministry of Diaspora of the Republic of Serbia, RS Ministry of 
Agriculture, the town of Uzice, as well as international organizations 
such as Care International and BCIF, the Embassy of Netherlands in 
Sarajevo and the most important support is received from the Ministry 
of Finance and economy of Republic of Serbia, the National Bureau of 
Employment and the U.S. Embassy in Belgrade when it comes to the 
inclusion of youth and rural women in making  traditional costumes 
of Uzice region and rural settlement of the village in the spirit of old 
pottery crafts and their involvement in the tourism offer of the village, 
in 2011. and 2012. year. Special thanks are owed for the support of 
Ambassador in Belgrade, Mrs. Mary Warlick.
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he vision of the Ethno Association «Zavicaj» and Ethno park 
«Terzica avlija» and the Association of potters of Zlakusa is that 
the village Zlakusa become the capital of pottery in the Balkans. 
To this end, it has been initiated and pottery fair  Loncarijada 
within the event of Autumn in  Zlakusa, within which together 
potters from all over Serbia and the environment, share their 

experiences and the round tables on opportunities of pottery 
crafts and exhibit their products and its diversity, present 
the material and the technique of making pottery. In recent 
years there were carried out a number of activities leading to  
presenting the village in the spirit of old pottery craft, as benefits 
to each capital.

изија Етно удружења „Завичај“, Етно парка „Терзића 
авли ја“ и Удружења лончара „Злакуса“ је да село Злакуса по
ста не престоница грнчарије на Балкану. С тим циљем је по
кренут и сајам грнчарије – ЛОНЧАРИЈАДА у склопу манифе
стације Јесен у Злакуси, у оквиру кога се окупљају грнчари из 
разних крајева Србије и окружења, размењују своја искуства 

и оквиру округлих столова на тему могућности грнчарског 
заната, излажу своје производе и на тај начин презентују 
раличитост материјала и саме технике израде грнчарских 
производа. Последњих година се спроводе бројне активности 
које воде ка уређењу села у духу старог грнчарског заната, што 
доликује свакој престоници.

ЗЛАКУСА, 
ПРЕСТОНИЦА 

ГРНЧАРИЈЕ

ZLAKUSA, 
CAPITAL 
OF POTTERY

В T
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Писани извори 19. века тек у неколико наврата помињу употре бу 
земљаних судова у српским домаћинствима. Вук Ка раџић у „Рје
чнику“� помиње „црепуљу“ и „грнац“, Мили ћевић у „Животу Срба 
сељака“� наводећи шта све има у српској кући 19. века, помиње 
велики и мали лонац, црепуљу и сач. М. Савић пише о мајдану глине 
у Врањанима који је кнез Милош уступио занатлијама овог краја. 
Али, упркос овим ретким траговима из 19. века, у литератури постоји 
јасан став о дугој традицији израде и употребе земљаног посуђа.

Порекло савремене балканске лончарије, по морфо лошкој сли 
чности и начину израде савремена наука најчешће повезује са сре
дњовековном, односно словенском огњишном керамиком. По  ле 
ми ка која влада међу ауторима односи се на питање да ли је тра
диција донета из прапостојбине Словена или је досељено сло ве нско 
становништво прихватило од аутохоног становништва. Ксе ни
ја Вински истиче да се лонац, црепуља и сач јављају само код ба
лканских Словена, са једне стране, док се са друге они проналазе и у 
хал штатским налазима Или ра, праисторијских становника Балка на, 
што указује на пре  ношење знања и вештина. 

Посматрано лингвистички, уочена је сличност 
поје ди них појмо ва, као што су црепуља, лонац, 
врста и обара, која указује на сло венско порекло, 
али само у оној мери у којој су се Словени бавили 
израдом керамике у прапостојбини, пре доласка 
на Балкан, који са свим неоспорно обилује ра
зно врсном керамичком производњом. У сваком 
случају, ауто   ри се слажу у једном – да своје корене 
керамика Србије ву че из праисторије, а посебно 
место на мапи традиционалне производње заузи
ма управо ужичка керамика.

О вези ужичке и словенске средњевековне кера
мике Н. Благојевић износи неколико доказа. Пре 

Written sources from the 19th century only several times mentioned 
the use of clay pots in Serbian households. Vuk Karadžić in his 
“Dictionary” refers to “crepulja” and “grnac”, Milićević in “Life of Serb 
peasants” stating what a Serbian house in the 19th century contain, 
mentions a large and a small pot, earthenware dish and sač. M. Savić 
written on clay quarry in Vranjani that Prince Miloš uploaded by artisans 
of the region. But, despite these rare tracks from the 19Th century, in 
the literature there is a clear view of the long tradition of making and 
using earthen vessels.

The origin of modern Balkan pottery, by morphological similarities 
and workmanship in modern science is most often associated with 
medieval and inglenook Slavic ceramics. Controversy among experts 
concerns the question of whether the tradition was made from their 
ancient homeland and immigrated Slavs or Slavs accepted it by the 
indigenous population. Ksenija Vinski notes that pot, crepulja and sač 
show up only in the Balkan Slavs, on the one hand, while on the other 
they find in the Hallstatt Illyrians findings, prehistoric inhabitants of the 

Balkans, which indicates the transfer of knowledge 
and skills.

Linguistically speaking, there is a similarity of 
certain terms, such as “crepulja”, “lonac”, “vrsta” 
and “obara” , which indicates Slavic origin, but only 
to the extent that they are engaged in making pottery 
Slavs in their ancient homeland, before coming to 
Balcans, which undoubtedly is rich in its ceramic 
production. In any case, the authors agree on one 
thing  that its roots, Serbian pottery date back to 
prehistory, and special place on the map belongs to 
the production of traditional ceramics of Uzice area.

On the connection of Užice and Slavic medieval 
pottery N. Blagojević has some evidence. First of all, 

ИСТОРИЈА  
ГРНЧАРСКОГ ЗАНАТА У ЗЛАКУСИ

HISTORY  
OF POTTERY CRAFTS IN ZLAKUSA
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свега, ту је већ по ме нута терминологија ужичких лончара, која је, по 
свему судећи, позамљена из старосло венског језика. Нидерле је уочио 
да је у орнаментици керамике села Вране најдуже и у најчистијем 
обли  ку сачувана карактеристична тала саста линија, која уз фор му 
ука зује на утицај римске провинцијске керамике на сло венску, а ове 
на српску средњевековну, на коју се наслања и са времена керамика 
ужичког краја. М. Васић је поредећи ста ре словенске ћупове са са
вре меним произво дима ужичких грнча ра уочио велику сличност у 
фактури, обли ку и печату који се код оба примера налазе на данцима 
посуда отиснути му рељефу. Он истиче да ови „печати“ или „марке“ 
во де порекло од словенске градишне кера мике, дакле негде од 10. века.

Невероватну сличност у технолошком поступку између словен ске 
керамике и занатске производње ужичког краја уочио је и професор 
др Шафрански, приликом обиласка села Злакуса 1959. године. 

Према речима Н. Благојевић: „археолошки локалитети ужи чког 
подручја с богатим налазима илирскохалштатске керамике, очувани 
географски називи из тих далеких време на, технологија материјала 
и техника израде судова, очуване основне форме, култ мртвих као и 
обреди, мађије и табуи везани за лончарско коло, терминологија овог 
заната, затим трампа као архаичан облик размене добара, говоре о 
једној дубокој традицији израде земљаног посуђа на подручју бившег 
Старог Влаха. У то време у околини Ужица живе 
илирска пле мена Партини, о чијем присуству, 
по ред осталог, говори и ке рамика из пећине у 
Потпећу...“

РУЧНО КОЛО
У светлу историјског приказа израде керамике 

нео пходно је иста ћи да је најархаичнији поступак 
свакако ручна израда керамике, у коју спада и тзв. 
„женска керамика“, за којом следи керамика рађе
на на ручном колу и коначно ке рамика рађена на 
ножном колу. Инте ресантно је да се упркос ви ше
вековном технолошком развоју израде кера ми ке, 
нису изопштавали претходни начини. На и ме, све 
до средине 20. века, у скоро читавој Ср би ји је била 

there’s already been mentioned terminology of Užice potters, who, by 
all accounts, is borrowed from the Old Church Slavic language. Niederle 
noted that the ornaments of pottery from village Vrane preserved in 
its purest form, a characteristic wavy line, the form shows the impact 
of provincial Roman pottery on the Slovenian and Serbian medieval on 
this, which is adjacent to the contemporary ceramics of Užice area. M. 
Vasic was comparing the old Slavic jars with modern products of Užice 
potters noticed a strong resemblance to the facture, shape and stamps 
that are impressed in the bottoms of the vessel. He points out that these 
“seals” or “brand” originating from Slavic descent   ceramics, that is 
somewhere between 10 century.

Striking similarity between the proceedings in its techno logical Sla
vic ceramics and crafts of Užice region noticed professor Šafranski, 
during a tour in Zlakusa village in 1959th.

According to the N. Blagojević: “Archaeological sites of Užice 
areas with rich findings of Illyrian  Hallstatt pottery, geographical 
names preserved from those distant times, materials, technology and 
techniques of pottery production preserved the basic forms, the cult 
of the dead as well as the rituals and taboos and magic related to the 
pottery wheel, this craft terminology, products exchange, then the trade 
as an archaic form of swop,   are all referring on tradition of making 

a deep clay dishes in the former Stari Vlah. At that 
time, around Užice Illyrian tribes Partini are settled, 
about whose presence, among other things, speaks 
the ceramics from the cave in Potpeć... “

HAND wHEEL
In light of the historical review of ceramics it is 

necessary to point out that the oldest procedure is 
certainly archaic handmade pottery, which includes 
the socalled “women ceramics”, followed by the   
pottery made on hand wheel and finally pottery 
made   on foot wheel. It is interesting that despite 
the many centuries of technological development 
of ceramics, not excluded previous methods. Up 
until the mid20th century, nearly all over of Serbia 
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присутна израда и упо треба ручно рађених црепуља, најистакнутијег 
производа „жен ске керамике“. Паралелно са тим, у зависности од сре
дине, користиле су се и обе врсте кола, иако је ножно коло технички 
напредније и свакако је настало као унапређена верзија ручног кола.
Намеће се питање зашто се ручно коло задржало до данас у појединим 
крајевима и зашто баш у тим крајевима.

Интересантно је запажање Персиде Томић да су се гра нице 
распростирања ручног кола поклапале са употребом но вијег што
кавског дијалекта и да се ручно коло већином задржало код ми
граната из динарске регије. Ову појаву она 
објашњава делимичном затвореношћу и 
изолованошћу досе љеника, поготову у слу
чају насељавања неприступачних предела, 
са сточарством као основном граном еко
номије, што је резултирало очувањем неких 
старијих елемената народне културе.

Са друге стране Б. Ђорђевић истиче 
да упркос чи ње ници да је ножно коло са
вршеније од ручног  оно није ну жно и 
по годније за обликовање одређеног мате
ријала. Наи ме, производи који се праве на 
ручном колу су намењени припремању хране. То дакле подразумева 
да ова керамика мора бити издржљива приликом неуједначеног 
излагања то плоти и неједнаком загревању појединих делова посуде. 
Као одговор на овакав захтев користи се глина која је богата или 
помешана са каменом – кварцом, кварцним песком или калцитом. 
Ове примесе у великој мери и диктирају на чин обраде, па би 
тако кварц, који не сме бити превише сит не гранулације, секао 
руке мајстору приликом обраде на ножном колу. Други разлог 
је претерано квашење водом код рада на ножном колу, што није 
погодно за обраду овакве масе и трећи разлог је тежина глинене масе 
која се користи при обликовању на ручном колу. Наиме, код израде 
злакушких посуда, однос глине и камена је од 50:50% до 40:60% у 
корист калцита, а тако тешким посудама приликом брзог окретања 
ногом центрифугална сила не би дозволила да се задрже на витлу. 

was present production and use of hand made “crepulja”, the most 
prominent product of “female ceramics”. In parallel, depending on the 
environment have been used and both types of techniques, although 
technically advanced foot wheel and certainly emerged as the improved 
version of the hand wheel. This begs the question why the hand
wheel until today in some parts is still in use, and why in these areas 
particularly.

An interesting observation was given by Persida Tomić, that the 
borders of hand wheel use coincided with the use of newer Shtokavian 

dialect, and that hand wheel retained the 
majority of migrants from the Dinaric region. 
She explains this phenomenon with partial 
closure and isolation of immigrants, especially 
to settling inaccessible regions, with livestock 
as the main branches of the economy, resulting 
in the preservation of some older elements of 
folk culture.

On the other hand B. Đorđević said that 
despite the fact that the foot wheel on behalf 
of hand wheel  it is not necessarily suited 
better for the design of a particular material. 

The products that are made on the hand wheel are intended for dishes 
intended for food preparation. It therefore implies that the ceramics 
must be durable in uneven exposure to heat and uneven heating of 
some parts of the vessel. In response to this request is used that clay 
is rich or mixed with stone  quartz, calcite and quartz sand. These 
ingredients to a large extent dictated by the method of processing, and 
thus a quartz, which must not be too fine granulation, because it can cut 
masters hands while processing foot wheel. Another reason is the over
water wetting the foot wheel, which is not suitable for processing such 
mass and the third reason is the weight of the mass of clay that is used 
to shape the hand wheel. Specifically, in making Zlakusa dishes, clay 
and stone ratio of 50:50% to 40:60% in favor of calcite, and so heavy 
containers during rapid leg rotation centrifugal force would not be 
allowed to remain on the wheel. Thus, the use of hand wheel, although 
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Дакле, употреба ручног кола, иако несавршенијег од ножног, има 
своје практичне разлоге и пуну оправданост. Коначно, оно је остало 
у употреби у подручјима где се налази глина богата калцитом и 
посуде израђене на ручном колу су саставни део сеоског покућства 
намењеног припремању хране на отвореној ватри. Даље, потребно 
је истаћи да су оба начина израде посуђа паралелно егзистирала до 
данас, о чему сведочи и чињеница да су злакушки грнчари продавали 
своје производе широм Србије, док су са друге стране пиротски 
грнчари, познати по глеђосаној керамици, рађеној на ножном колу, 
радили и у западној Србији. Практично обја
шњење ове коегзистенције два метода рада 
јесте то да је керамика рађена на ру чном 
колу била намењена углавном упо треби у 
сеоским домаћинствима, док се глеђосана, 
са ножног витла, користила у градским сре
динама.

Конкретно, злакушка керамика привла
чи пажњу науке још од 1900. године, када 
је извршено и прво изтраживање у селу 
Роге. Још је тада уочено да злакушка грнча
рија предњачи у очуваности технике и дре
вности традиције израде земљаног посуђа на начин који је по свему 
судећи остао исти вековима. Од самих грнчара се може чути да се 
начин израде није мењао већ 300 година, а подаци из литературе 
недвосмислено указују на то да почетке израде оваквог посуђа мо
жемо тражити у далекој прошлости. Управо је то специфичност која 
и држи пажњу науке до данас. Бројна истраживања током читавог 20. 
и почетким 21. века потврђују тезу да у Злакуси имамо најархаичнију 
грнчарску технику у  Европи.

НаЧиН Рада
Занимљив је податак да се ни глина, ни камен не копају у Зла ку

си. Глину, локално зв. „гњилу“, грнчари проналазе у мајдану у Вра 
њанима, који је удаљен од Злакусе око 18 ки лометара, а камен калцит 
(СаСО

3
), локално зв. „врсту“ довозе из мајдана у Рупељеву. Мајдан 

глине у Врањанима је био заједнички, тапијом коју је кнез Милош 

it is imperfect compering it to the foot wheel, has its practical reasons 
and full justification. Finally, it remains in use in areas where there is a 
clay is rich in calcite and pots made on a hand wheel are an integral part 
of rural household furniture intended for preparing food over an open 
fire. Furthermore, it should be noted that both methods for making 
dishes existed in parallel to the present, as evidenced by the fact that 
Zlakusa potters sell their products all over Serbia, while on the other 
hand Pirot potters, known for glazed ceramics, designed on foot wheel, 
worked in western Serbia. Practical explanation of the coexistence of 

the two methods is that the pottery made on 
the hand wheel was intended for use mainly 
in rural households, while the glazed, made on 
foot wheel, used in urban areas. 

In particular, attention on Zlakusa ce
ra mic was payed since 1900, when   the first 
investigations were done in the village Ro ge. 
It was even then noticed that Zlakusa po
ttery is at the forefront of conservation of 
pottery production techniques and traditions 
of antiquity of making a dish in a way that 
apparently remained the same for centuries. 

From the earliest potters it can be heard that the way of producing of 
pottery has not been changed for 300 years, and data from the literature 
clearly indicates that the making of this dishes can be found in the distant 
past. This is precisely the specificity that holds the attention of science to 
date. Numerous studies throughout the 20th and 21st century confirms 
the thesis that we have in Zlakusa archaic pottery technique in Europe.

OpERATING MODE
An interesting fact is that neither clay or stone does not dig into 

Zlakusa. Clay, locally called. “gnjila” (rotten) potters found in the quarry 
in Vranjani, which is about 18 kilometers distance from Zlakusa, and 
calcite stone (SaSO3), locally called  “vrsta” (stripe) is brought in from 
quarries in Rupeljevo. Clay quarry in Vranjani was community property, 
deed by Prince Miloš made for   potters, until the twenties of the 20th 
century, when it passed into private hands.



34

дао грнчарима, све до двадесетих година 20. века, када је прешао у 
приватну својину.

Глина се вадила једноставним ручним алатом – крам пом, из јама 
које су отваране сваке године изнова. Квалитетна глина се налазила 
испод површинског слоја од 23 метра, а из безбедносних разлога се 
није копало дубље од 8 метара.

Калцит је експлоатисан из мајдана у брду Врстине, село Рупељево. 
Почев од марта, грнчари су одлазили по „врсту“ са једноставним 
алатом, извесном врстом будака, нешто краћим него обично  зв. 
„чугаљ“. Поред велике снаге приликом ло
мљења камена, била је неопходна и умешност 
да би се пого дила „жила“ која ће „поцепати“ 
камен баш онако како грнчар жели.�

Мајстори су обе сировине до 1941.годи
не преносили у џаковима од козлине на 
леђима, што је представљало велики напор, 
поготову приликом ношења камена, који 
је оштрим ивицама секао кожу на леђима 
мајстора. Касније су узимали коње „под 
кирију“ од оних ретких мештана који су их 
имали или су плаћали рабаџије да им „до
гнају“ материјал.Сировина је набављана у рано пролеће да би се са 
„градњом“ судова почело већ у априлу, а најкасније до Ђурђевдана.

Припрема глине за рад подразумева уситњавање, тако што се 
малом секиром земља сече на танке режњеве и потапа у воду, у 
великом суду, најчешће земљаном или у „ранији“. Након 24 сата, 
вишак воде се одлива, а глина простире на велико платно на коме ће 
се месити, тј. „газити“. Са друге стране, калцит се пре употребе пече, 
тј. „жеже“, па се затим уситњава тучком  направом чији је слободни 
ударни крај окован гвожђем, док са друге стране стоји мајстор који 
удара тучком по „врсти“, дробећи је до одређене финоће. Затим 
се добијени песак просејава кроз сита која се користе и за сејање 
хлебног брашна. Након тога се приступа мешењу „гњиле“ и „врсте“ и 
то у односу 5050%, док се за „градњу“ већих судова ставља и до 40
60% у корист калцита.

The clay is extracted with simple hand tools  a pick, from the pits 
that were opened every year again. Highquality clay was located under 
the surface layer of 23 meters, and for security reasons, did not dig 
deeper than 8 feet.

Calcite is exploited from mines in Mount Vrstine, Rupeljevo village. 
Beginning in March, potters went to dig “vrsta” (stripe) with a simple 
tool, a certain kind of pickax, a little shorter than usual  aka. “čugalj”. 
In addition to great strength when breaking stone, skill was necessary 
to hit the “cores” that will “tear up” the stone just the way potter wants.

Until 1941st master passed both raw 
materials in sacks of goat skin on his back, 
which was a great effort, especially when worn 
stone, the sharp edges cut the skin on the back 
of the master. Later they rented horses from 
those few residents who had horses or paid 
to “rabadžije” (people who were pooling out 
timbered trees from the woods) to transport 
materials. The raw materials were procured 
in the early spring to the “building” of vessel 
began in April, but no later than St. George 
day (May 5th).

Preparation of clay for work includes chopping it with a small ax 
into thin slices and soaked it in water, in a big dish, usually in clay pot 
or “ranija”. After 24 hours, drain the excess water, and spread clay on a 
large canvas on which it will be baked, aka “retread”. On the other hand, 
calcite is baked before use, ie. “stinging”, and then it is crushed with 
mallet  a device whose free end is made of the ironbound strike, while 
on the other hand it is a master that strokes by the pestle, crushing it 
to a certain finesse. Then the obtained sand gets sieved through screens 
used for sieving bread flour. Upon those comes kneading of “rotten” and 
“stripes” in percentage of 5050%, while for the “construction” of larger 
vessels it is up to 4060% in favor of calcite.

In the next phase of work potters from Zlakusa use hand wheel, and 
that make them the last craftsmen of this type in Europe. Hand wheel 
is made   of wood, it is primitive and simple construction. It consists of a 
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У следећој фази рада злакушки грнчари користе ру чно коло, 
чиме се сврставају међу последње занатлије тог типа у Европи. Ручно 
коло је од дрвета, примитивне и једно ставне израде. Састоји се од 
једне вертикалне осовине, зв. „клин“, затим круга, зв. „котур“, који 
држе четири дрвена сту бића, паоца. Врх клина је усађен у средини 
доње стране котура и пролазећи кроз крст од двеју дашчица, насађује 
се у дрвено постоље, које је једна дужа, дебља и стабилнија даска. 
На средини горње стране котура сваког кола, урезан је у кругу 
посебан знак радионице сваког мастора понаособ.� Н. Благојевић је 
1973. године забележила две врсте печата у 
Злакуси –обичан равнокраки крст у кругу и 
развијени крст, стилизован као осмокрака 
звезда.

Од осталог алата користи се:
 „Бекута“ – дрвени нож са два реза, који 

служи за одсе цање комада умешене земље 
од којих се праве „суџуци“ за „зидање“ 
суда. Њиме се такође глади површина суда, 
одсеца вишак, тзв. „окрижина“ и „подсеца“ 
суд прили ком скидања са котура.

 „Костура“ – код неког мајстора дрвени, 
а код неког ме тални нож са једним резом. Служи обради, а раније и 
орнаментисању суда.

 „Бочило“ је масивнији комад дрвета са избоченим и загла ђеним 
спољним површинама или дашчица са једном заобљеном стра ном 
и новијег је датума. Служи за „бочење“ суда, прецизније  за изба
цивање трбуха притиском изнутра напоље.

 „Шараљка“ је такође новијег датума и обично је напра вљена 
од калема за конац, кроз чију је средину провучен прутић, да би 
калем могао да се окреће. Ивице точка калема су изрецкане, па тако 
прислоњен на влажан суд оставља траг, тј. „шару“.

 „Руб“ је парче платна од конопље, тзв. „кудељин без“ који служи 
за глађење зида суда. Руб стоји поред „брчкао нице“ – старог земљаног 
суда у коме је вода за квашење.

За почетак саме израде, мајстор поставља комад глине у облку 

vertical shaft, called. “wedge”, then circle called “reel”, which hold four 
wooden pillars, the spokes. Top of the wedge is embedded in the middle 
of the bottom of the wheel and passing through the two crossbeams, 
on the wooden platform, which is a longer, thicker and more stable 
lumber. In the middle of the upper side of each round coil was placed 
within the special character of each workshop craftsmen individually.²¹ 
N. Blagojević in 1973. noted the two types of seals recorded in Zlakusa  
plain cross in a circle and developed cross, stylized as eightprong stars.

Of other tools are used:
- “Bekuta”  wooden knife with two cuts, 

which is used for cutting off pieces of baked 
clay that make up “sausages” for “building 
of” containers. It also hunger surface of the 
vessels, cut off the excess, so. “okrižina” and 
“cuts” the dish when removing from the roll. 

- “Skeletons”  with some masters made 
of wood, and with some made of metal blade 
with a single cut. Serves for processing, and 
earlier for making ornaments on vessels. 

- “Bočilo” is a massive piece of wood with 
convex and smooth outer surfaces or small 

boards with rounded sides and it is a more recent date. Used for “bočenje” 
of the dish, precisely  the ejection of the abdomen out with the pressure 
from the inside. 

- “Saraljka” is also a later dated and is usually made   from a spool 
of thread, which is the midpoint of the threaded bars, that spool could 
rotates. The edges are notched so leaning on the wet court it leaves 
marks , ie. pattern. 

- “Edge” is a piece of hemp cloth, used for smoothing the walls of the 
court. Edge stands next to the old dish where is water is wetting the clay.

To begin the process of making, the master sets the piece of clay in 
the round cake shape, previously scattered calcite that the dish would 
not have stuck. Then forms the bottom of the container, and starts 
pulling the walls. Then he “builds” walls of spiral cylindrical pieces by 
adding it on the bottom mass, ie. “sausages”, and than neck and lips of 
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погаче на коло, које је претходно посуо 
калцитом да се суд не би залепио. Затим 
формира данце посуде, при том извлачећи 
почетак зидова. Након тога „гради“ зидове 
спи рално додајући ваљкасте комаде масе, тј. 
„суџуке“, па врат и усне суда. Свe време он 
левом руком окреће коло у леву страну, док 
десном руком зида.

Већи судови су прављени у етапама, та
чније, суд се мо рао сушити у више навра та 
током „зидања“ јер би се влажни зидови ве
ликих лонаца, рађених одједном – срушили.

Моделовани судови се најпре суше на 
сунцу или на про маји, у зависности од вре
менских прилика и годишњег доба, 2 до 10 
дана. Након тога следи дорада и сушење у 
сушари, на температури од 100 до 200 сте
пени да би се исушила сва хемијски везана 
вода. Ово је посебно важно за наредну фазу 
рада, тј. печење судова. Наиме, уколико би 
остало влаге посуђе би попуцало приликом 
печења. 

Сам чин печења или „жежења“ врши се 
традиционално на отво реној ватри. Ва три
ште („жегаоница“, „жижаница“, „же жни
ца“) се налази на равном земљишту, где се 
по ставе два дебља дрвета – „ба скије“, које 
мајстори називају „подглавнице“. На њих 
се стављају дрва, па онда судови један за 
другим, а између судова по дрво које ће 
осигурати растојање, а тако и циркулацију 
топлоте. На судове се опет стављају дрва и 
то тако да се на крају слагања судови и не 
виде. Печење траје од сат до два и по сата 
и том приликом се развије толота између 

the dish. All the time with the left hand he 
turnes round to the left, while the right hand 
makes a wall.

Larger vessels are built in stages, rather 
than making it all in a time, the dish must 
dry several times during the “construction” 
because the damp walls of large pots  made at 
a time would knock down.

Modeled dishes are first dried in the sun 
or in the draft, depending on the weather 
and season, 2 to 10 days. This is followed by 
finishing and drying in a dryer at a tempe
rature of 100 to 200 degrees in order to dried 
out all the chemically bound water. This is 
especially important for the next stage, that 
is. cooking vessels. Namely, if the moisture 
remain in dishes they will snap during firing.

The very act of cooking is traditionally 
done on an open fire. Campfire is located 
on flat land, where two thicker woods are 
setted, then the wood is placed abow, and 
then the dishes one after the other, and 
between them a tree that will provide the 
distance, and thus the circulation of heat. 
The woods are once again puted on the dishes 
in such a way that at the end of stacking the 
dishes   can not be seen. Baking time is an 
hour up to two and a half hours, and on this 
occasion the heat reaches total temperature 
between 700 and 800 degrees. Masters are 
on duty next to the fire, making sure that 
fire maintains a stable temperature so much 
that the courts are evenly baked. A sign that 
the pottery is baked is white color when it 
get candescence.
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700 и 800 степени. Мајстори дежурају по
ред судова, водећи рачуна о томе да ватра 
одржава колико толико стабилну температу
ру и да се судови равномерно испеку. Знак 
да је посуђе печено је бела боја коју добију 
приликом усијања.

Последња фаза израде злакушке кера
мике је каљење или „обари сање“ посуда. 
Наи ме, лончари су ради постизања тра јности 
и отпо рности, одмах по печењу, а на захтев 
купаца, потапали посуђе у кључалу кашу од 
пројиног брашна. Ова каша се закувавала 
одмах по ред ватришта у великим бакрачима 
и у њу су се спуштали усијани судови. Данас 
се посуђе ретко кали.

ОбиЧаји и ВеРОВања
Резултати теренског истраживања које је 

Народни музеј Ужице спровео 1973. године 
говоре да је за грнчарски занат везано доста 
веровања и обичаја. Наиме, многи аутори су 
на глашавали да пра зно верице и варовања 
везују само за тзв. „женску керамику“, док 
код му шке занатске израде посуђа није такав 
случај. Ово истраживање је оповргло тај 
став, бе лежећи богат корпус веровања.

Конкретно, у Злакуси је забележено да 
се на Бадњи дан, рано ују тру, кад домаћин 
унесе бадњак, ломи колоколач. Наиме, тај 
колач би домаћица умесила претходног дана 
од пшеничног брашна и „целе воде“ и заједно 
са домаћином ломила на бадњаку. Затим 
би преломљен колач стављали на земљани 
лонац са посним варивом, па на коло и тако 
уносили у кућу. Тада би се домаћин три 
пута крс тио и три пута унакрст преливао 

The final stage of manufacturing of Zla
kusa pottery is the hardening of ceramic bowls. 
The potters, in order to achieve durability and 
resistance, immediately after firing, and at the 
request of customers, utensils immersed in 
boiling porridge of corn flour. The mash was 
cooked next to a fireplace in a large cauldron, 
and in it the redhot courts were going down. 
Today masters rarely tempered pottery.

CUSTOMS AND bELIEFS
Results of a field study that was conducted 

by the National Museum in Užice in 1973 says 
that there is a lot of pottery craft related beliefs 
and practices. In fact, many authors have 
stressed that the superstitions are connected 
only to the socalled “Women’s Ceramics”, 
while the male artisan craftsmanship dish is 
not the case. This research has refuted this 
view, noting the rich corpus of beliefs.

Specifically, in Zlakusa is reported on 
Christmas Eve, early in the morning, when 
the host enters the Yule log and break wheel 
 cake. The cake was made by a housewife the 
day before of wheat flour and “all water” and 
together with the host broke on Christmas 
Eve. Then put the wrapped cake in a crock 
with Meatless stew, and so on wheel and 
entered the house. Then the householder 
would make a cross sign on himself crosswise 
overflowing with brandy round, after giving 
all family members to sip brandy. After that, 
together with a housewife turned round with 
a ritual cakes on the left side three times, with 
the words:

“For a progress in a house to go well.”
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коло ракијом, дајући после свим укућанима да 
отпију ракије. Након тога би заједно са домаћицом 
окретао коло са обредним колачом на леву страну 
три пута уз речи:

„Овако да нам иде за годину дана напредак у 
кући.“

Сутрадан бу сви узели по мало од једне 
половине ко лача, док се друга половина 
давала стоци.

На сам дан Божића, узима се десна плећка 
печеног пра сета, тј „печенице“ и ставља на 
котур од грнчарског кола. Затим се коло 
окре ће на леву страну, уз речи 

„Како се ово коло окретало, окретала се и 
ова кућа уна пред за го дину дана.“

Након тога се плећка враћала у кућу, јело 
се месо са ње, гатало се у кост, а након тога 

се кост стављала у земљани лонац поред грн чарског 
кола да ту стоји наредних годину дана, тј. до следећег Бо жића.

Исти обичај се јавља и приликом прославе сеоске „при славе“, тј. 
заветине, када се кост од јагњеће плећке чува го дину дана у лонцу где 
стоји вода за квашење руба и руку – „брчкаоници“.

О значају грнчарског кола у овом крају говори и податак да се 
ве ровало да ће дете које дуго неће да проговори или прохода то 
учи  нити ако му мајка да погаче коју је замесила на колу. Такође, у 
случају смрти у кући – коло се није окретало пуних 40 дана, а уко
лико је мајстор морао да ради током тих 40 дана, одлазио би у сусе
дно домаћинство.

Што се тиче веровања у вези самог рада на колу, сма трало се да 
посао треба почињати рано ујутру понедељком – да би посао на
предовао. Рад би се почињао и завршавао тако што би се мајстор пре
крстио и пољубио коло – „раниоца куће“. Такође, грнчари су доста 
в еро вали у „зле и урокљиве очи“, па нису сматрали добрим знаком 
по хвале и зачуђавање одре ђених људи. Исто тако су водили рачуна 
о томе кога срећу приликом поласка на пут ради продаје производа, 

The next day, everyone took a little bit of a half of cake, the other 
half is given to cattle.

On Christmas day, a housekeeper takes a right shoulder of a  roast 
piglets, or “steak” and put it on pottery wheel coil circuits. Then he 
turned round to the left, with the words

“How is this round spun, turning around and this house for a year 
in advance.”

After that, the shoulder was returned to the house, the meat was 
eated of off it, the fortune was told out of the bone, and then it was 
putted in the crock pottery beside the wheel where it stays whole next 
year, that is. until the next Christmas.

The same usage occurs during the villages celebrations 
village, when the bone from lambs’ shoulder is kept for 
the year in a pot were stands water for wetting the edge of 
the pot and hands.

The importance of pottery wheel in this area is 
the fact that it was believed that the child will not 
be long to start speaking or walking  if his mother 
don’t feed him with bread made on wheel. Also, 
in the event of death in the house  the wheel 
did not turn round the full 40 days, and if the 
master had to work during those 40 days, he 
went to the neighboring house.

As for believing in the work on the wheel, 
it was considered that the work should 
begin early Monday morning  to get 
the job progressed. Work should be 
started and ended by having a master 
cross himself and kiss the wheel  
“provider for the house.” Also, potters are 
quite believed in “evil and evil eyes” and 
was not considered a good sign of praise 
and wondering of certain people. They also 
keep track of who they meet on they way 
to sell products, so people with the name 
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Stanko, Zorka, Stanojka not as a good sign (sales will “stop” or it will 
go to “slow”), while it was desirable to meet Mile, Radu, Draga and so. 
Also, walking on by the hornbeam twigs would be taken (that dishes 
grow in size) or shell with from a wooden bridge (so the sales will flow 
as watter).

Finally, on behalf of the importance of pottery crafts in this region 
speaks song recorded by Rade Poznanović:

“The girl from Roge praised herself:
I have a dear, we earthenware dish he patterns for me.

When earthenware he nicely patterns
In Užice he sells it  for a hundred

When he doesn’t patterns,
There is no a hundred. “  

Author Nevena Pantic

па особе са именом Станко, Зорка, Станојка нису сматрали добрим 
пред  знаком (продаја ће да „стане“ или ће да иде „назор“), док је било 
пожељно срести Милету, Раду, Драга и сл. Такође, током пута би се 
узела грабова гранчица (да се судови „разграбе“) или љуска са дрве
ног моста (да продаја иде као вода).

Коначно, о значају грнчарског заната у овом крају го вори и песма 
коју је забележио Раде Познановић:

„Валила се Рожанка девојка:
Имам драгог, црепуље ми шара.

Кад црепуљу лијепо нашара
У Ужицу прода за стопара

Кад не шара,
Нема ни стопара.“

 Аутор Невена Пантић



40

СТАРИ ГРНЧАРСКИ ЗАНАТ У ЗЛАКУСИ ДАНАС
Након покретања међународне колоније уметничке ке рамике у 

Злакуси, која је васкрсла и омасовила бавље ње грнчарским занатом ме
штана села, поред израде тради ционалног посуђа за потребе угостите
љ ских објеката и кућну употребу, грнчарски занат уз развој сеоског ту
ризма постаје један од три туристичка производа Злакусе и околине (за
једно са Етно парком „Терзића авлија“ и спомеником природе Потпе ћка 
пећина). Тако да данас туристима који долазе по јединачно или у орга ни
зованим групама у село, поред то га што могу купити ове производе, могу 
присуствовати презен тацијама овог старог заната од стране мајстора 
грнчара, при казивању традиционалног печења грнчарије на отвореној 

ва три, па чак и сами учествовати у изради земљаног посуђа. Орга
низују се разне радионице за заинтерсоване у оквиру ко јих се 

исти обучавају за рад са глином на ручном грнчарском ко
лу, а грнчари на бројним сајмовима активно учествују 

у промоцији овог заната и села Злакусе. Злакушка 
грнчарија је тема бројних писаних, радио и тв ме

дија, а ушла је у ужи избор за предлог зашти те 
немате ријалне културне баштине УНЕСКОа 

са тери торије Ср бије.
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OLD POTTER CRAFTSMANSHIP 
IN ZLAKUSA TODAY
After the launch of the International 

Ceramic Art Colony in Zlakusa, which 
has resurrected the potter’s craft and ma
ke it commercial among the villagers, be
si des making traditional  dishes  
for restaurants and home use, 
the pottery craft becomes one 
of the three tourist and ecolo gy 
products, together with Eth no 
Park Terzica Avlija and mo nu
ment of nature Pot pe cka 
cave. So today tou
rists who come in
di vidually or in 
orga nized groups 
in the village, de
spite the fact that 
thay can buy these 
products, they can at
te nd the presentations 
of old crafts that are performed by master of pottery making, displaying 
tra   ditional preparing dishes in clay pots on an open fire, and even to par
ticipate in making earthen vessels. Various workshops can be organizes for 
the interested visitors where they can work on potter’s wheel and potters 
actively participate at numerous fairs in the promotion of this old craft and 
village of Zlakuse. Zlakusa pottery is the subject of numerous print, radio 
and television media, and joined the short list for the draft protection of 
intangible cultural heritage UNESCO in the territory of Serbia.
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УДРУЖЕЊЕ ЛОНЧАРА “ЗЛАКУСА” ИЗ ЗЛАКУСЕ
Удружење лончара “Злакуса” основано је 2006. године 

са циљем окупљања мајстора заната и организоване прои
зводње традиционалних лончарских производа. Удружење 
бро ји 10 чла нова из породица у којима се занат преноси кроз 
ге нерације у породицама: Шуњеварића, Тешића, Никитовића, 
Са вића и Сарвана.

До сада је Удружење одржало четири међународне коло
није у којима су се поред израде традиционалних лончарских 
производа израђивали уметнички радови, што је резултирало 
бројним радовима који су презентовани на изложбама.

Од 2010. године ратификовањем конвенције о заштити 
нематеријалног културног наслеђа чијом се применом же
ли постићи очување традиционалних знања и вештина Удру
жење се определило за заштиту изворног материјала и тра
диционалних техника израде лончарских производа. Овим се 
Удружење укључује у промоцију свог заната које му је ближе 
и примереније. У том смислу Удружење је у септембру 2010. 
године одржало први сајам лончарства “Лончаријаду”, где 
су презентоване традиционалне технике 
израде лончарских производа, 
тра ди ционални производи и 
припре мање и дегу стација хра не 
у земљаним посудама. Том при
ликом је про мовисан за штитни знак 
Удружења “З”, као доказ израде 
про и звода на традиционалан на
чин – употреба изворних ма
тери јала глине и “врсте”, израда 
прои звода на ручном колу и пе
чење на отвореној ватри.

ASSOCIATION OF POTTERS “ZLAKUSA”, ZLAKUSA
Association of potters’ “Zlakusa” was established in 2006. 

with the aim of bringing together potters and organized pro
duction of traditional pottery handcraft. The association has 
members from ten families in which the craft passed through 
ge nerations in families: Šunjevarić, Tesic, Nikitovic, Savic and 
Sarvan.

So far, the Association held four international colonies 
where, in addition to the production of traditional pottery made   
out art pieces, which resulted in numerous items presented at 
the exhibitions.

From 2010. and ratification of the Convention on the Pro
tection of Intangible Cultural Heritage whose implementation 
is to achieve the preservation of traditional knowledge and skills 
Association choose its way to protect the original materials 
and traditional techniques of making pottery. With this, 
association starts to promote the way of producing pottery 
that is closer to tradition and more appropriate. Regarding 
this fact the Association organized the first pottery fair in 

September 2010. called “Lončarijada” where 
they presented traditional techniques of 

making pottery, traditional products, 
and preparing and tasting food in 
“earthen” pots. On this occasion, the 
Association promoted the trademark 

“З” (Cyrillic letter Z), as evidence of 
the production in the traditional 

way  using original materials clay 
and “vrsta” (local expression for 

mineral calcite), production on hand 
wheel and roast over an open fire.
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1. Грнчарско домаћинство Драгана Тешића 
 Поред мајстора грнчара Драгана, који се овим занатом бави од 2004.године у 

породици се још грнчаријом баве синови Стојан и Милован а грнчаријом су се 
некад и бавили ујаци Лука и Обрад Шуњеварић, стриц Радивоје Тешић, деда 
Здравко и прадеда Сретен Тешић. 

 Назив радње: Грнчарија „Тешо“
 Контакт: +381(0) 31 546195, +381(0) 64 3497371
2. Грнчарско домаћинство Жарка и Дарка Тешића 
 Поред мајстора лончара, браће Дарка и Жарка, који се грнчаријом баве од 1995. 

године, у породици се још овим старим занатом баве њихова мајка Радмила и 
Даркова супруга Наташа грнчаријом су се бавили и њихов деда Раденко, прадеда 
Милутин и чукундеда Анђелко. Браћа Тешић су чланови Удружења лончара 
«Злакуса» које штити квалитет и традиционални начин израде посуђа. Назив 
радње: Грнчарија „Тешић“. 

 Контакт: +381(0) 31 546377, +381(0) 61 6156005
 www.grncarija.rs, e-mail: prodaja@grncarija.rs
3. Грнчарско домаћинство Милића Никитовића 
 Поред мајстора грнчара Милића, који се овим занатом бави од 1980. године  

у породици се још грнчаријом баве син Новица и супруга Олга а грнчаријом 
су се бавили и његов отац Милијан, деда Благоје, прадеда Симеун и чукундеда 
Неђељко. 

 Назив радње: сзр „МИЛИЋ“
 Контакт: +381(0) 31 546032, +381(0) 64 2023611
 www.grncarija.com, e-mail: office@zlakusa.co.rs
4. Грнчарско домаћинство Милојка Никитовића 
 Поред мајстора грнчара Милојка, у породици се још грнчаријом баве син 

Томо и снаја Оливера а грнчаријом су се бавили и његов отац Милијан, деда 
Благоје, прадеда Симеун. Домаћинство израђује комплетан про грам лончарско
грнчарских производа (употребно посуђе, украсно, хо телскоресторански про
грам). Милојко је члан Удружења лончара “Зла куса” које поседује заштитни знак 
оригиналности грнчарије – знак “З“.

  Назив радње: Грнчарија „Никитовић“
 Контакт: +381(0) 31 546187, +381(0) 63 614682, +381(0) 63 653798
 www.grncarijanikitovic.com, www.grncarija.net 
 e-mail: grncarijanikitovic@gmail.com
5. Грнчарско домаћинство Јовице Тешића 
 Поред мајстора грнчара Јовице, који се грнчаријом бави од 2000. године, у породици 

се још грнчаријом баве мајка Милеса и супруга Милка, а грн чаријом су се бавили 

и његов отац Татомир, деда Стојан, прадеда Здра вко. Породица се бави израдом 
грнча рије на прави традиционалан начин. Назив радње: ТТ „Грнчарија Тешић“

 Контакт: +381(0) 31 546031, +381(0) 61 1722278
6. Грнчарско домаћинство Милете Лазића 
 Поред мајстора лончара Милете, који се грнчаријом бави од 1988 године, у 

породици се још грнчаријом баве син Бобан и супруга Ве сна, а грнчаријом су 
се бавили и његов отац Миленко, деда Стојан, пра деда Марко. Домаћинство 
израђује комплетан програм лончарскогрнчар ских производа (употребно по
суђе, украсно, хотелскоресторански про грам). Назив радње: сзр „Теракота“

 Контакт: +381(0) 31 546038, +381(0) 64 1326033
 e-mail: terakota.lazic@gmail.com
7. Грнчарско домаћинство Васа Шуњеварића 
 Поред мајстора лончара Васа, који се грнчаријом бави од 1991. године, у по

родици се још овим старим занатом бави његова супруга Даница и отац Сла вољуб, 
а грнчаријом су се бавили и њихов деда Илија, баба Тадијана, стриц Ра денко и 
прадеда Бранислав. Мајстор лончар Васо Шуњеварић, са својом по родицом је 
члан Удружења лончара “Злакуса” које поседује заштитни знак ори гиналности 
грнчарије – знак “З“.

 Контакт: +381(0) 31 546797, +381(0) 64 1506418
 e-mail: loncarija.zlakusa@gmail.com
8. Грнчарско домаћинство Светозара Шуњеварића
 Поред мајстора грнчара Светозара, који се бави грнчаријом од 1990. године, у 

овом домаћинству се грнчаријом бави и његов син Михаило а некад су се бавили 
његов отац Михаило и деда Обрад. Домаћинство израђује грнчарију високог 
квалитета на исти начин као што су радили њихови преци. Назив грнчарске 
радње: Браћа Шуњеварић.

 Контакт: +381(0) 31 546741, +381(0) 60 5467411
9. Грнчарско домаћинство Веселина Шуњеварића
 Мајстор грнчар Веселин се бави грнчаријом од 1975. године, а грнчари јом су се 

некад бавили његов отац Михаило и деда Обрад. Домаћинство израђује грнчарију 
виског квалитета оригинално што подразумева изра ду на стари начин. 

 Контакт: +381(0) 31 546307, +381(0) 60 5463077
10. Грнчарско домаћинство Велимира Шуњеварићa 
 Поред мајстора грнчара Велимира, који се овим занатом бави од 1987.године и 

породици се још грнчаријом баве син Ђорђе и супруга Мирка, а грнчаријом су се 
бавили и његов отац Милијан, деде Милан Ш. и Милан П., као и прадеда Митар. 

 Контакт: +381(0) 31 546507, +381(0) 60 5465070
 http://grncarijasunjevaric.blogspot.com/
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11. Грнчарско домаћинство Милана Савића
 Поред мајстора лончара Милана, који се бави грнчаријом од још од далеке 1942. 

године у овом домаћинству овим старим занатом се бави се и његов син Милован 
и унук Горан, а некад су се овим старим занатом бавили и његов отац Малиша, 
стриц Манојле и Милојко, као и његов пра деда. Лончари из овог домаћинства су 
чланови  Удружења лончара “Злакуса” које поседује заштитни знак оригиналности 
грнчарије – знак “З”. 

 Контакт: +381(0) 31 546206, +381(0) 64 1151948
12. Грнчарско домаћинство Павла Шуњеварића
 Поред мајстора лончара Павла, који се бави грнчаријом од 1970. године у овом 

домаћинству овим старим занатом се бави се и његов син Милан а овим старим 
грнчарским занатом бавили су се и његов отац Милоје и деда Стеван. По речима 
мајстора лончара Павла «Сваки грнчарски суд треба лично направити на ручном 
а не на електричном колу, да буде квалитетно печен а што се тиче стила да буде и 
добро дизајниран». Лончари из овог домаћинства су чланови  Удружења лончара 
“Злакуса” које поседује заштитни знак оригиналности грнчарије – знак “З”.

 Контакт: +381(0) 31 546463, +381(0) 64 0546463
13. Грнчарско домаћинство Петра Шуњеварића
 Поред мајстора лончара Петра, који се бави грнчаријом од 1972. го дине у 

овом домаћинству овим старим занатом се бави се и његов син Небојша, ћерка 
Наташа и супруга Селена, а некад су се овим старим занатом бавили и његов отац 
Лука, деда Милутин и прадеда Петар. Лончари из овог домаћинства су чланови  
Удружења лончара “Злакуса” које поседује заштитни знак оригиналности грнча
рије – знак “З”.

 Назив радње: сзр “Сач”
 Контакт: +381(0) 31 546403, +381(0) 64 3438803
14. Грнчарско домаћинство Драгослава Никитовића 
 Поред мајстора лончара Драгослава (Бибиле) који се грнчаријом бави од 1995. 

године, у домаћинству се овим занатом бави и његова ћерка Але ксандра. Некад  
грнчаријом су се бавили и његов отац Живко и деда Никита.

 Контакт: +381(0) 31 546474, +381(0) 64 1427263
 e-mail:  bibilapott@gmail.com
15. Грнчарско домаћинство Борка Сарвана 
 Поред мајстора лончара Борка, који се бави грнчаријом од 1998. године у овом 

домаћинству овим старим занатом се бави и његова супруга Јелена. Борко је 
направио до сада највећи лонац у овом селу, чија је запремина 500 литара 
и који је био намењен за Гинисову књигу рекорда као највећи лонац у коме 
би се кувало јело. Мајстор лончар Борко Сар ван је члан Удружења лончара 

“Злакуса” које поседује заштитни знак оригиналности грнчарије – знак “З”.
 Назив радње: сзр “Сарван”
 Контакт: +381(0) 31 546305, +381(0) 60 5463051
16. Грнчарско домаћинство Зорана Никитовића 
 Поред мајстора лончара Зорана, који се бави грнчаријом од 1992. го дине у овом 

домаћинству овим старим занатом се бави се и његов отац Добривоје, синови 
Бранко и Борко, супруга Весна. Грнчарки занатом бавили су се и Зоранов деда 
Никита, прадеда Симеун и чукундеда Неђе љ ко. Зоран је члан Удружења лончара 
“Злакуса” које поседује заштитни знак оригиналности грнчарије – знак “З”.

 Контакт: +381(0) 31 546501, +381(0) 64 1209301
17. Грнчарско домаћинство Драгице Шуњеварић
 Домаћинство покојног супруга мајстора грнчара Драгана Шуњеварића. Драгица 

се бави грнчаријом од 1990. године, а поред покојног супруга грнчаријом се 
бавио и њен свекар Милан Шуњеварић

 Контакт: +381(0) 31 546500, +381(0) 65 6347699
18. Грнчарско домаћинство Дарка Клопановића 
 Поред мајстора лончара Дарка, који се бави грнчаријом од 2002. године у овом 

домаћинству овим старим занатом се бави се и његов отац Миодраг и  супруга 
Драгана. Дарко је члан Удружења лончара “Злакуса” које поседује заштитни знак 
оригиналности грнчарије – знак “З”.

 Контакт: +381(0) 31 549061, +381(0) 64 1980460

УДРУЖЕЊЕ ЗЛАКУШКА ГРНЧАРИЈА
Удружење Злакушка грнчарија основано је 2011. године у Зла куси 

са ци  љем упознавања, неговања и очувања традиције ста рог грнчарског 

заната карактеристичног за село Злакусу. Даљи циљеви овог Удружења 

су окупљање свих уметника, занатлија старих заната са ширег подручја 

у циљу јединственог деловања и неговања позитивних трендова и вре

дности, сарадња са ку лтурним, уметничким и образовним институци ја

ма из окружења, земље и света.

ASSOCIATION ZLAKUSA POTTERY
The Association was founded in the 2011th. It’s aim is to introduce 

the tradition of cherishing and preserving old pottery craft characteristic 

of the village Zlakusa, bringing together artists of all traditional crafts, 

artisans from the general area in order to foster unity of action and positive 

trends and values, the cooperation with cultural, artistic and educational 

institutions in the region, Serbia and the world. 
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Ока
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Каталог грнчарских производа
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Сачеви
Sacevi

Catalogue of pottery
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APPLICATION OF ZLAKUSA POTTERY IN ART 
When we speak on the application of Zlakusa 
pottery in art, in addition to the International 

Ceramic Art Colony held in Zlakusa for 17 years, and 
thanks to Completed projects that  includeed women 

from country  in rural development, there has been 
created new tourism products, souvenirs. On these 

production of these things from the beginning (making 
pottery plates and pots) to the final product intended 

for further sale to tourists (painting them) included 
women from villages.

ПРИМЕНА ЗЛАКУШКЕ ГРНЧАРИЈЕ У УМЕТНОСТИ
Када је у питању примена злакушке грнчарије 
у уметности, поред међународне колоније 
уметничке керамике која се одржава у Злакуси 
већ 17 година, захваљујући реализованом 
пројекту укључивања жена са села у рурални 
развој и туристичку понуду села створени 
су нови туристички производи, сувенири. 
На њиховој изради од самог почетка (израде 
грнчарских тањира и лончића) па до финалног 
производа намењеног даљој продаји туристима 
(осликавања истих), укључене су жене са села.

for further sale to tourists (painting them) included 

ПРИМЕНА ЗЛАКУШКЕ ГРНЧАРИЈЕ У УМЕТНОСТИ
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