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Развој сточарства и прерада производа из 
сточарства препозната је као кључни правац развоја  
пољопривреде у стратешким документима о 
развоју општине Чајетина.

Пољопривреда је на другом месту по важности за 
развој општине Чајетина. Постоје одговарајуће 
природне претпоставке и погодности за развој 
сточарства. На подручју општине према попису из 
2002.године, има 7.016 грла говеди и 30.752 грла 
оваца. То даје годишњу производњу од око 
12.000.000 литара млека. Од укупно 5.146 
домаћинстава, око 3.500 се бави пољопривредном 
производњом. Од прерађивачких капацитета у 
области пољопривредне производње 
најзаступљенија је прерада меса и млека.

Доскорашњи проблем чајетинских фармера, који се 
огледао у непостојању независне лабораторије за 
контролу млека, биће решен отварањем 
микробиолошке лабораторије у Кривој Реци у 
оквиру сточне пијаце које се очекује до краја 
месеца. Ова активност финансира се из Пројекта 
прекограничне сарадње Србије и Црне Горе, 
„Златиборско Комски пашњаци“ кроз сарадњу 
општине Чајетина и општине Андријевица.

Микробиолошка лаобораторија функционисаће у 
оквиру новооснованог Привредног друштва за 
пољопривредни развој општине Чајетина – 

„Златиборски еко аграр доо“ које ће се поред 
активности везаних за лабораторију, бавити 
целокупним пољопривредним развојем општине у 
складу са економском Стратегијом развоја општинe.

Општи циљ пројекта представља стимулисање 
економских активности у руралним областима 
пограничних региона. Доприноси повезивању људи, 
заједница и размену идеја и знања у пограничним 
регионима.

Специфични циљ представља побољшање 
продуктивности и конкурентности руралних ресурса 
у области производње млека кроз заједничке 
активности партнера и трансфер знања и најбоље 
праксе у производњи квалитетног и здравог млека.

Сви становници општина Чајетина и Андријевица 
који се баве производњом млека, као и потрошачи 
млека и млечних производа упознаће се са 
савременим технологијама у производњи 
квалитетног и здравствено безбедног млека и 
млечних производа, економским ефектима ове 
производње и могућностима за бављење овом 
производњом. Поред тога, кроз формирање 
едукационих пунктова у непосредном окружењу, 
крајњи корисници ће бити у прилици да се 
свакодневно упознају са технологијом производње 
и да примене ова искуства на својим газдинствима, 
а контролом квалитета млека ће се остварити 
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могућност за унапређење позиције на тржишту, док 
ће потрошачи бити уверени да користе здравствено 
безбедне висококвалитетне производе. 

По окончању пројекта очекују се следећи разултати:

• Формирање институција за пружање 
саветодавних услуга произвођачима млека у 
општини Чајетина

• Рурално становништво у партнерским 
општинама добија техничку подршку у погледу 
здравствене исправности хране као неке од 
бенефиција за кориснике

• Опремљене 3 пилот-образовне тачке у општини 
Андријевица

• Успешна промоција пројекта и ЕУ као донатора

Oвај пројекат је у потпуности усклађен са 
стратешким оквирима ЕУ, Србије и Црне Горе у 
области прекограничне сарадње, пољопривреде и 
економије, животне средине, одрживог развоја и 
смањења сиромаштва, такође је у складу са 
Стратегијом пољопривреде Републике Србије, 
Стратегијом развоја и редукције сиромаштва Црне 
Горе, Стратегијом регионалног развоја Црне Горе, 
Стратегијом локалног економског развоја општине 
Чајетина, Планом развоја општине Чајетина као и 
Стратешким планом општине Андријевица.

Састанци пројектног тима се одржавају два пута 
месечно и на њима се врши анализа обављених 
активности и планирање предстојећих. 

У сарадњи са Удружењем одгајивача говеда 
сименталске расе прикупљени су подаци о 
произвођачима млека на територији општине а 
сарадња са самим удружењем представљаће веома 
битан фактор за успешну реализацију пројекта.

У досадашњем току пројекта обављене су следеће 
активности:

Успостављена сарадња са Ветеринарским 
специјалистичким институтом у Краљеву, чији ће 
стручњаци бити ангажовани на испитивању 
одређене количине млека у септембру месецу и на 
крају пројекта, у мају 2012. као и на одржавању 
радионица за фармере на тему нових технологија у 
производњи и чувању млека са циљем подизања 

његове здравствене безбедности. Стручњаци 
Ветеринарског специјалистичког института Краљево 
ће извршити анализу 30 узорака млека у септембру 
и мају на основу чега ће бити могуће пројектовање 
успешности спроведеног пројекта по његовом 
завршетку. Такође, ВСИ Краљево ће након анализе 
првих 30 узорака предложити мере и средства за 
побољшање постојећег стања. Задатак ВСИ Краљево 
је и обука радника који ће радити у лабораторији у 
Кривој Реци а која ће бити обављена у току 
септембра.

Започета је адаптација објекта на сточној пијаци у 
Кривој Реци за потребе микробиолошке 
лабораторије у којој ће у даљој будућности бити 
обављане контроле квалитета и исправности млека 
у складу са Европским стандардима, Законима и 
Уредбама Републике Србије.

Отворен је и веб сајт пројекта на адреси   
www.ekoagrar.org  на коме су, и биће и даље, 
презентоване све активности и актуелна дешавања 
у вези са пројектом.

Планирано је одржавање 4 прес конференције ради 
ближег упознавања пољопривредних произвођача и 
осталих заинтересованих за активности у оквиру 
пројекта и самим пројектом.

За крај октобра уговорена је посета 
пољопривредних произвођача из Чајетине и 
Андријевице произвођачима из Словеније ради 
размене искустава и примера добре праксе.
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