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КУЛ ТУР НИ ДЕ ЛАТ НИК КАО АГЕНТ УТИ ЦА ЈА

МИ ША ЂУР КО ВИЋ
Ин сти тут за европ ске сту ди је, 

Трг Ни ко ле Па ши ћа, 11, Бе о град, Ср би ја
mdjur kov@g mail.com

СА ЖЕ ТАК: Ау тор по ла зи од пи та ња ка ко се у да на шњем, на вод но 
пост су ве ре ном све ту, ус по ста вља ју и ме ња ју кул тур ни обра сци. Уо ча ва се 
да је да нас кул ту ра по ста ла пра во бој но по ље и да про цес на ме та ња кул тур-
них и вред но сних обра за ца по при ма об лик пси хо ло шког ра та. Сто га се ау тор 
по себ но усред сре дио на фи гу ру та ко зва ног аген та ути ца ја, ис тра жу ју ћи 
ка ко агент ути ца ја де лу је у обла сти кул ту ре и кул тур не по ли ти ке. Из исто-
ри је 20. ве ка као по себ но за ни мљи ва из два ја ју се ис ку ства кул тур не про па-
ган де Ко мин тер не из ме ђу два ра та, и оба ве штај но-про па ганд ног де ло ва ња 
ЦИА-e за вре ме Хлад ног ра та. На кон ових при ме ра из ме ђу на род не аре не, 
пре ла зи се на ана ли зу де ло ва ња стра них аге на та ути ца ја у кул тур ној и про-
свет ној по ли ти ци Ср би је. Ау тор за кљу чу је да за ефи ка сну од бра ну и кон-
тра о ба ве штај ну за шти ту не ке др жа ве од ова квих на па да мо ра да по сто ји 
ја сна свест о на ци о нал ном ин те ре су као по ла зној по зи ци ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кул ту ра, без бед ност, агент ути ца ја, кул тур ни обра зац, 
Хлад ни рат, Ко мин тер на, ЦИА, дез ин фор ма ци ја, Ср би ја, Ви ли Мин цен берг

Про блем ус по ста вља ња и од ре ђи ва ња кул тур них, вред но сних и иден-
ти тет ских обра за ца и мо де ла, по ста је да нас јед на од нај до ми нант ни јих 
и нај кон тро верз ни јих обла сти. Она сво је ре флек си је на ла зи у ра зним 
ди сци пли на ма. Узми мо на при мер по ли тич ку фи ло зо фи ју. Чи та ва кла-
сич на про све ти тељ ска и ли бе рал на тра ди ци ја из гра ђе на је око мо де ла 
ау то ном ног, не за ви сног по је дин ца ко ји са мо тре ба да бу де до вољ но хра бар 
и по штен да иза ђе из „са мо скри вље не не зре ло сти” ка ко је Кант то опи си вао. 
Ме ђу тим чи тав 20. век је по ка зао ка ко је су бјект, од но сно ин ди ви дуа на 
ко јој се ова фи ло зо фи ја гра ди ла, из у зет но да ле ко од иде а ла ау то ном ног 
по је дин ца ко ји са мо стал но и ин фор ми са но од лу чу је о сво јој суд би ни. „Про-
ме теј ски по је ди нац” до че као је крај 20. ве ка као пра зна љу шту ра, те сто 
по де сно за ма ни пу ла ци ју и об ли ко ва ње од стра не ве ли ког бро ја фак то ра. 



2

Не са мо озло гла ше ни то та ли тар ни ре жи ми већ и нај ра зви је ни је ли бе рал не 
де мо кра ти је, а пре све га њи хо ви ме ди ји, по је дин це углав ном тре ти ра ју као 
објек те ма ни пу ла ци је и усме ра ва ња у прав ци ма ко ји су по жељ ни за вла-
сни ке ме ди ја, од но сно укуп ну кор по ра тив но-по ли тич ку ели ту.

Одaвде сле де по сле ди це по чи тав низ обла сти као што су обра зо ва ње, 
ин фор ми са ње, вер ски жи вот итд. По је ди нац се не ра ђа с од ре ђе ним кор-
пу сом зна ња и не ра ђа се сло бо дан. Др жа ва пре све га, уз по моћ по ро ди це, 
око ли не, ме ди ја и дру гих ин сти ту ци ја, де фак то об ли ку је и усме ра ва појe-
динца у јед ном или дру гом прав цу. Сто га у сва кој др жа ви иден ти тет ска 
по ли ти ка има кључ но ме сто. Да нас је ви ше не го икад нео п ход но под се-
ти ти се ве ли ког и че сто ци ти ра ног Ре на но вог уви да да је при пад ност на-
ци ји не ка вр ста пле би сци та ко ју оба вља мо сва ког да на. Из то га про из и ла-
зи да не ки од нас јед ног да на мо гу пре ста ти да уче ству ју у том пле би сци ту 
и од у ста ти од при пад но сти до та да шњој на ци ји. Или пак да у слу ча ју ду-
го трај ни јег при ти ска ка иден ти тет ском ин же ње рин гу чак и ве ћи део не ке 
ет нич ке гру пе про ме ни свој иден ти тет ски обра зац и са мо пер цеп ци ју.1

По гле дај мо на да ље шта је ова про ме на до не ла ди сци пли ни ме ђу на-
род них од но са. Иа ко вест фал ски си стем ни ка да ни је по сто јао у иде ал тип-
ској ва ри јан ти, чи ње ни ца је да су до пре три де се так го ди на по је ди нач не 
др жа ве има ле мно го ве ћи сте пен са мо стал но сти и су ве ре но сти кад је у 
пи та њу укуп на иден ти тет ска по ли ти ка ко ја је спро во ђе на пре ко ле ги сла-
ти ве, про све те, кул ту ре, ме ди ја и ве ре, док је над сви ма њи ма ста јао без-
бед но сни апа рат пра те ћи укуп не трен до ве за ра чун вла сти. У том по гле ду 
ме ђу на род ни од но си су још увек с пра вом по ла зи ли од др жа ва као основ-
них су бје ка та ме ђу на род не по ли ти ке.

Да нас је за озбиљ ну те о ри ју ме ђу на род них од но са не мо гу ће да не узме 
у озбиљ но раз ма тра ње ин те ре се и по сле ди це де ло ва ња нај ве ћих свет ских 
кор по ра ци ја од ко јих не ке има ју ве ћи бу џет не го по ло ви на др жа ва. Др жа-
ве ко је су не ка да тре ти ра не као ау то ном не мо на де, да нас се пре тва ра ју у 
не ку вр сту отво ре ног по ља на ко је стра не кор по ра ци је, стра ни без бед но-
сни апа рат и дру ги ван др жав ни фак то ри ула зе као на пра зну ле ди ну, ком-
плет но дик ти ра ју ћи све ве ћи број од лу ка ко ји ма се од ре ђу ју на чини жи во та, 
по на ша ња, ми шље ња, вред но ва ња. Ср би ја је по сле 2000. на жа лост по ста-
ла го то во тип ски при мер та кве зе мље. Тре ба по гле да ти ме диј ску сце ну у 
ко јој Нем ци до ми ни ра ју у пи са ним ме ди ји ма, а Ан гло а ме ри кан ци у елек-
трон ским, па ви де ти ко ли ко ма ло ути ца ја Ср би има ју на ме диј ску по ли-
ти ку у соп стве ној др жа ви.2

Ако на све ово до да мо огро ман ути цај гло бал не, а пре све га аме рич ке 
поп-кул ту ре (му зи ка, филм, се ри је, игри це, кул ту ра дру штве них мре жа 
са сел фи ји ма и сл.) на де фи ни са ње и ујед на ча ва ње кул тур них обра за ца, 
на ше основ но пи та ње је ка ко се у са вре ме ном, гло ба ли зо ва ном све ту, ко ји 

1 Слу чај Цр не Го ре, на при мер. По гле да ти у: [Ђурковић 2013].
2 То ком ви ше го ди шњег гра ђан ског ра та у Си ри ји сви елек трон ски ме ди ји би ли су хар-

мо нич но на за пад ној ли ни ји у оце ни Аса до вог ре жи ма, као ти ран ског, и по бу ње ни ка као бо-
ра ца за сло бо ду. Је ди но се на не ко ли ко пор та ла мо гло до ћи до дру га чи је сли ке и до ствар них 
ин фор ма ци ја о по за ди ни и де ша ва њи ма у Си ри ји. 
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ве ли ке си ле по ку ша ва ју да пред ста ве као пост су ве рен, уз огро ман ути цај 
мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја и оста лих стра них др жав них, па ра др жав-
них и не др жав них фак то ра ус по ста вља ју кул тур ни мо де ли и обра сци у 
по је ди нач ним др жа ва ма.

При лаз ко ји сам за ову при ли ку ода брао је – без бед но сни. Чу ве на озло-
гла ше на из ја ва ко ја се по по гре шном3 пре да њу при пи су је Ге рин гу или Ге-
бел су: „Кад чу јем реч кул ту ра, ма шим се ре вол ве ра”, по ла ко сти че го то во 
ба нал но зна че ње. Да, кул ту ра, је то ком 20. ве ка по ста ла опа сно оруж је у 
пра вом сми слу ре чи. Оруж је ко је се ци ља но и сми шље но ко ри сти за раз не 
ви до ве уну тра шње бор бе из ме ђу су прот ста вље них ак те ра, али и за под-
ри ва ње, осва ја ње, и овла да ва ње дру гим зе мља ма. Не са мо што се да нас 
оправ да но го во ри о број ним кул тур ним ра то ви ма, већ се го во ри и о кул
тур ним ин ва зи ја ма, ин фор ма ци о ним ра то ви ма, де ста би ли за ци ја ма иден
ти те та итд. Пре пла вље ни смо ко ва ни ца ма у ко ји ма се фе но ме ни кул ту ре, 
обра зо ва ња и ме ди ја ста вља ју у кон текст пра вих без бед но сних и вој них 
стра те шких опе ра ци ја и де лат но сти.4

Ис ку ство це лог 20. ве ка и по че так овог, да ју нам бо га то уте ме ље ње 
за та кав трет ман кул ту ре као бој ног по ља на ко јем се во де ра то ви за ус по-
ста вља ње, од бра ну, под ри ва ње и ме ња ње кул тур них обра за ца. Вла ди мир 
Вол ков на во ди уви де Ро жеа Ми ки је ли ја ко ји је у књи зи Суб вер зи ја још 
1972. до нео сле де ћи за кљу чак: „Док је, на по чет ку, пси хо ло шко оруж је 
би ло са мо део рат не опре ме, и као та кво са мо се по не кад ко ри сти ло, као 
до пу на ра та, али се нај че шће др жа ло у ре зер ви, у 20. ве ку на сце ну сту па 
рат ко ји је, у осно ви пси хо ло шки и у коjeм су вој не опе ра ци је са мо при-
ве зак, од но сно до пу на, ко јој се при бе га ва са мо као по моћ ном сред ству 
глав не ак ци је” [Волков 2005: 12]. Ко нач но, на ша ствар ност у ко јој Не мач ка 
као до ми нант на си ла у Европ ској уни ји, ко ја је у 20. ве ку три пу та по ку-
ша ва ла да нас вој но по ра зи, по ста вља пред срп ске вла сти као екс пли ци-
тан услов за на ста вак про це са ин те гра ци је у ЕУ „про ме ну све сти”, го во ри 
о кoлико ак ту ел ној те ми се ра ди5. 

Дру ги при мер ко ји из ван ред но илу стру је ду би ну за хва та и ме то де 
ко је се за на ме та ње кул тур них обра за ца ко ри сте, је сте про мо ви са ње ЛГБТ 

3 Ова сен тен ца по ти че из дра ме Шла ге тер (Schla ge ter) из 1933. го ди не, не мач ког на ци-
стич ког пи сца то га до ба Хан са Јо ста (Hanns Johst, 1890–1978).

4 Ру ски струч њак за без бед но сна пи та ња Олег Гла зу нов је у сво јој ско ра шњој сту ди ји 
о стра те ги ја ма и тех но ло ги ја ма др жав ног уда ра, чи тав дру ги део по све тио кул тур ним ре-
во лу ци ја ма као др жав ним уда ри ма и ре во лу ци ја ма но вог по ко ле ња. Без бед ност др жа ве је 
нај ви ше по ве за на с пи та њи ма вој но тех нич ке, еко ном ске и кул тур не сфе ре. Он, ме ђу тим, 
твр ди, по ла зе ћи као и мно ги дру ги ру ски ау то ри од на чи на на ко ји је сру шен СССР, да кул-
тур на пи та ња да нас пре о вла ђу ју над оста ли ма и да се у са вре ме ном све ту ја вља ју као нај сла-
би ја тач ка без бед но сти не ке др жа ве. Ви де ти у: [Глазунов 2006: 261]. Из те пер спек ти ве ко ја 
се осла ња на так ти ку под ри ва ња кул тур ног је згра не ке на ци је, сред ства ма сов ног ин фор ми-
са ња се по ка зу ју опа сни јим ору ђи ма од кон вен ци о нал ног и атом ског на о ру жа ња. О феј сбук 
ре во лу ци ја ма, Арап ском про ле ћу и дру гим об ли ци ма са вре ме них др жав них пре вра та код 
нас не дав но је пи сао Мар ко Па ре за но вић. Ви де ти у: [Парезановић 2013: 479–524].

5 Не мач ки ам ба са дор у Ср би ји Вол фрам Мас је на кон фе рен ци ји одр жа ној 26. ок то бра 
2010. екс пли цит но ре као да Ср би ја мо ра сти ћи до тле да на у чи сво ју де цу ка ко је бом бар до-
ва ње из 1999. би ло у срп ском ин те ре су, као што је бом бар до ва ње Хи тле ро ве Не мач ке би ло 
у не мач ком ин те ре су.
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иде о ло ги је. Бри сел ске би ро кра те, али и дру ги цен три гло бал не и ре ги о нал-
не мо ћи, усме ра ва ју раз не вр сте при ти са ка на ма ле др жа ве ка ко би им 
ЛГБТ аген ду на мет ну ле као при о ри тет но пи та ње, док у исто вре ме зах-
те ва ју да се ком пле тан од нос дру штва, ин сти ту ци ја, ме ди ја и про све те 
пре ма том скло пу пи та ња ра ди кал но про ме ни. Сву да се на си лу на ме ћу 
на вод ни за ко ни про тив дис кри ми на ци је ко ји за пра во слу же као по кри ће 
за дис кри ми ни са ње тра ди ци о нал не, не хо мо сек су ал не по пу ла ци је, и за уво-
ђе ње вер бал ног де лик та на осно ву ко јег сло бод но из но ше ње по ли тич ки 
не ко рект ног ми шље ња о узро ци ма и трет ма ну хо мо сек су а ли зма под ле же 
за кон ској ка зни6. Но, ово су са мо не ки од мно го број них при ме ра ка ко се 
обра сци уно се са стра не и ко пи ра ју у ра зним, пот пу но раз ли чи тим дру-
штве ним и исто риј ским осно ва ма.

* * *
Све ве ћу уло гу и у тој обла сти има ју та ко зва ни аген ти ути ца ја. Ис-

тра жи вач ове обла сти ла ко уо ча ва ве ли ко об но вље но ин те ре со ва ње за ту 
ка те го ри ју јав ног де лат ни ка у скло пу те ма о јав ној ди пло ма ти ји, ме кој мо ћи 
и бор би за ути цај у јав ном про сто ру и ад ми ни стра ци ји, али и о шпи ју-
на жи [Mon tag ne se 2013]. Но, нај пре се мо ра мо вра ти ти на основ но пи та ње 
од ре ђе ња аген та ути ца ја и основ них фор ми у ко ји ма се он ја вља.

По сто је број не де фи ни ци је овог фе но ме на, али основ но зна че ње до-
ла зи из без бед но сног дис кур са у ко јем се као агент ути ца ја ви ди осо ба 
ко ја на не ки на чин сто ји у ди рект ној или ин ди рект ној ве зи с аген ту ром 
не ке спољ не др жа ве, док у исто вре ме де лу је уну тар јав ног про сто ра или 
ад ми ни стра ци је сво је др жа ве као агент за про мо ци ју ин те ре са по ме ну те 
стра не си ле. Сма тра се да је де ло ва ње аген та ути ца ја нај те же за до ка зи ва-
ње и спре ча ва ње и да ле ко опа сни је од ра да кла сич ног шпи ју на. Док шпи-
јун по пра ви лу при ма но вац или не ку дру гу на док на ду за сво је де ло ва ње 
и ба ви се при ку пља њем до ку ме на та, тај ни и ин фор ма ци ја, агент ути ца ја 
че сто де лу је без ма те ри јал них на гра да, по не кад из чи стог убе ђе ња или 
на ив но сти, и ње гов рад са сто ји се у јав ном и отво ре ном де ло ва њу.

Шулц и Гад сон у кла сич ној сту ди ји о со вјет ским ме ра ма дез ин фор-
ми са ња на во де три на чи на де ло ва ња аге на та ути ца ја [Shultz and God son 
1984: 193–194]: то мо гу би ти кон тро ли са ни аген ти ко је ди рект но ре гру ту ју 
тај не стра не слу жбе, за тим мо гу би ти тзв. по вер љи ви кон так ти, ко ји све-
сно ра де да би уна пре ди ли ин те ре се стра не зе мље иа ко ни су ди рект но 
ре гру то ва ни или кон тро ли са ни, и то на кра ју мо гу би ти ко ри сни иди о ти 
(Ле њин: по лезный иди от) ко ји су пот пу но не све сни да њи хо ву де лат ност 
не ко усме ра ва у прав цу про мо ви са ња ин те ре са стра не си ле. Ис ку ство је по-
ка за ло да сте пен њи хо ве све сно сти као по сле ди ца свог ра да не ма ути цај на 
кон крет не ре зул та те де лат но сти. На и ме по сто је раз ли чи ти ме то ди ка ко 
аген ту ре окру жу ју ва жног по тен ци јал ног аген та ути ца ја и ства ра ју ат мо-
сфе ру у ко јој он и не зна ју ћи то по ста је опа сан ин стру мент за про мо ви са ње 
њи хо вих ци ље ва, на при мер, у сво јим број ним сту ди ја ма Ни на Бер бе ро ва 

6 Де таљ ни је о овој про бле ма ти ци ви де ти у: [Ђурковић 2013].
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је де таљ но ис тра жи ва ла рад тзв. кре мљан ских да ма, же на – кла сич них 
аге на та КГБ ко ји ма је ова слу жба окру жи ва ла зна чај не ле во ли бе рал не 
европ ске ин те лек ту ал це по пут Мал роа, Жи да, Бар би са или чак и Гор ког. 
Под њи хо вим ути ца јем, али и ути ца јем дру гих кла сич них аге на та, ови 
са пут ни ци су у јав ној сфе ри, по себ но у ери на род них фрон то ва не све сно 
од ра ђи ва ли огро ман по сао за СССР.

Тер мин са пут ник (у ру ском ори ги на лу по пут чик; ве ли ку сла ву је сте-
као у ен гле ској ва ри јан ти fel low tra vel ler), при пи су је се Лу на чар ском. Но 
на ве ли ко се ра ши рио на кон што га је усво јио Троц ки у књи зи Књи жев ност 
и ре во лу ци ја из 1923. У де лу књи ге ко ји се на зи ва „Књи жев ни са пут ни ци 
ре во лу ци је” [Troc ki 1971], Троц ки по ку ша ва да од ре ди од нос ра зних аван-
гард них ру ских пе сни ка и при по ве да ча ко ји су то ком гра ђан ског ра та 
ста ли на стра ну бољ ше ви ка, иа ко ни су у пот пу но сти усво ји ли пар тиј ски 
по глед на свет ни ти ви зи ју бу дућ но сти. За овог ау то ра они су упра во са-
пут ни ци, не ко ко иде за јед но је дан део пу та, од но сно де ли не ке ци ље ве и 
иде је с ре во лу ци јом и бољ ше ви ци ма, али за ко га ни је си гур но да ли ће и у 
бу дућ но сти на ста ви ти у истом прав цу. Шта ви ше, за ве ћи ну ана ли зи ра них 
(Кљу јев, Је се њин, Пиљ нак, Блок) Троц ки твр ди да се све ви ше уда ља ва ју 
од прав ца ко јим би умет ност ре во лу ци је тре ба ла да иде.

Ка сни ја упо тре ба овог тер ми на до би ла је не што дру га чи ју ди мен зи ју. 
Од но си ла се на раз не вр сте на ив них умет ни ка, пи са ца и дру гих јав них 
де лат ни ка, сим па ти зе ра На род ног фрон та и СССР ко ји су углав ном би ли 
пред мет ма ни пу ла ци је од стра не Со вје та. Под стак ну ти ан ти фа ши змом, 
не при ја тељ ством пре ма ка пи та ли зму или скло но шћу ле вим иде ја ма, ови 
де лат ни ци су слу жи ли за про па ги ра ње по зи тив не сли ке о СССР-у, ко му-
ни зму, или пак па ци фи зму и раз о ру жа њу ка да је то би ло у ин те ре су „пр ве 
зе мље со ци ја ли зма”. Као аген ти ути ца ја они су сво јим де ли ма и јав ним 
на сту пи ма по ма га ли раз не ге о по ли тич ке ци ље ве СССР-а [Koch 2004].

У том по гле ду тре ба по ме ну ти да аген ти ути ца ја мо гу би ти не са мо 
по је дин ци не го и ин сти ту ци је. Ис ку ство 20. ве ка по ка за ло је да су ве ли ке 
си ле и њи хо ве оба ве штај не слу жбе фор ми ра ле или пре у зи ма ле у дру гим 
зе мља ма чи тав низ ин сти ту ци ја (од ква зи на уч них ин сти ту та, ме ди ја, 
пре ко стру ков них удру же ња и удру же ња би ло ко је вр сте, до кул тур них 
ин сти ту ци ја, фа кул те та и по себ но у по след њих не ко ли ко де це ни ја не-
вла ди них ор га ни за ци ја и при ват них без бед но сних аген ци ја) пре ко ко јих 
су про мо ви са ле вред но сти, ци ље ве, иде је и ши ри ле ути цај у зе мља ма 
пре ма ко ји ма се де ло ва ло. Ко мин тер на је под ко ор ди на ци јом Ви ли ја Мин-
цен бер га (Wil helm Münzen berg) и ње го ве мре же аге на та фо ми ра ла на 
сто ти не та квих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, ка ко у Евро пи та ко и у Сје-
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Јав ни ту жи лац САД још од 1939. по чео 
је да пра ви ли сту фа ши стич ких и ко му ни стич ких фрон тов ских ор га ни-
за ци ја ко је су де ло ва ле на те ри то ри ји САД. Ова ли ста се уве ћа ва ла да би 
је до ма ће без бед но сне струк ту ре ис ко ри сти ле за пра ће ње, над зор и ис тра-
ге. У мар ту 1948. Кан це ла ри ја јав ног ту жи о ца об ја ви ла је ли сту ор га ни за-
ци ја ко је су кла си фи ко ва не као ко му ни сти тич ке ор га ни за ци је. На њој се 
на ла зи ло на де се ти не ор га ни за ци ја ко је су има ле из ра зи ту пре тен зи ју 
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де ло ва ња пре ма јав но сти као и у обла сти кул тур не по ли ти ке. Че ти ри го-
ди не ка сни је об ја вље на је ли ста са 82 та кве ор га ни за ци је. 

У исто вре ме, сâми Аме ри кан ци уз по моћ Бри та на ца по че ли су да 
ства ра ју мре жу сво јих ор га ни за ци ја те вр сте ко ји ма су пре мре жи ли по себ-
но кон ти нен тал ни део Евро пе. Та да је да кле фор ми ран мо дел ко ји је и 
да ље ак ту е лан пре ма ко јем се САД код ку ће свим ме ра ма бра не од ме то-
да ко је бру тал но при ме њу ју у оста лим зе мља ма, од но сно где год мо гу на 
тај на чин да про мо ви шу свој ин те рес и под ри ва ју по сто је ћи тра ди цио-
нал ни си стем ор га ни за ци је и вред но сни мо дел.

Аме ри кан ци су пи о ни ри у за кон ској за шти ти и кон тра о ба ве штај ним 
ме ра ма од бра не од аге на та ути ца ја. Ис ку ство Пр вог свет ског ра та у ко јем 
је Аме ри ка до 1917. би ла не у трал на, на ло жи ло је мно го озбиљ ни ји при ступ 
про бле му ути ца ја дру гих зе ма ља на кул ту ру, ме ди је и ге не рал ни јав ни 
про стор у САД. Од 1914. до 1917. јав на и ин те лек ту ал на сце на у Аме ри ци 
би ла је по при ште об ра чу на гер ман ске и бри тан ске про па ган де ко је су пред 
јав ним мње њем на сто ја ле да на ру же про тив ни ка и да до при не су свом 
ци љу – аме рич кој не у трал но сти или аме рич ком ула ску у рат на стра ни 
Ан тан те. Аме рич ке без бед но сне струк ту ре су све то вр ло де таљ но пра ти-
ле и на кон зва нич ког ула ска у рат пот пу но су пре се кле гер ман ску про па-
ган ду, по хап си ле или про те ра ле глав не ак те ре и за у ста ви ле ди стри бу ци ју 
гер ман ске про па ганд не ма ши не, што је укљу чи ва ло и зна чај не ра до ве о 
исто ри ји, ге о по ли ти ци, кул тур ној исто ри ји итд.7

Да би се пред из би ја ње Дру гог свет ског ра та спре чи ло по на вља ње 
не при ли ка из Пр вог (а пре све га да би се спре чи ло не сме та но де ло ва ње на-
ци стич ке про па ган де), аме рич ка ад ми ни стра ци ја је до не ла чу ве ни FA RA 
за кон (Fo re ign Agents Re gi stra tion Act) од но сно За кон о (ну жној) ре ги стра-
ци ји стра них аге на та. Овај за кон је про пи сао да сва ки јав ни дeлатник, ста-
нов ник САД-а ко ји при ми но вац или би ло ка кву вр сту по мо ћи од не ке дру-
ге зе мље мо ра то да при ја ви ор га ни ма, од но сно да се ре ги стру је као агент 
ко ји де лу је у ин те ре су дру ге др жа ве. Он на кон то га мо же на сту па ти у јав-
но сти, али с ја сно и пре ци зно по ста вље ном уло гом јав ног ло би сте дру ге 
зе мље, а не као не ко ко глу ми не за ви сног ана ли ти ча ра, ин те лек ту ал ца и сл.

У ју лу 2012. Ру ска Фе де ра ци ја усво ји ла је вр ло сли чан за кон ко ји зах-
те ва та кво ре ги стро ва ње стра них ло би ста и аге на та. Слич ни зах те ви чу ју 
се из ни за дру гих зе ма ља. По гле дај мо шта се де ша ва у зе мљи ко ја не ма 
пре ци зну за кон ску ре гу ла ци ју о овим пи та њи ма. То је по зна ти „Слу чај 
Па те” у Фран цу ској из 1980. о ко јем нас у књи зи Дез ин фор ма ци ја из ве шта-
ва Вла ди мир Вол ков [Волков 2005: 107].

Пјер Шарл Па те био је фран цу ски но ви нар и пу бли ци ста ко ји је до-
ка за но ра дио за КГБ. Уз по моћ КГБ по кре нуо је бил тен ЦИ СЕП, а за тим 
Син те зис ко ји је имао око 500 прет плат ни ка, од че га су ве ћи на би ли по-
сла ни ци, се на то ри и но ви на ри. Осим то га под псе у до ни мом је пи сао члан ке 

7 Њу јорк тајмс од 26. ју ла 1918. до но си де та љан из ве штај о про це су Џор џу Ви ре ку, 
глав ном гер ман ском про па ган ди сти у САД, с по пи сом два де се так књи га чи је је пре во ђе ње 
и ди стри бу ци ју оргaнизовао. Ту спа да ју и Сред ња Евро па Фри дри ха На у ма на и Вам пир 
кон ти нен та гро фа Ре вен тло ва.
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за де се так ути цај них но ви на. У њи ма ни је хва лио СССР, али је све вре ме 
си сте мат ски кри ти ко вао аме рич ка и ки не ска ро ва ре ња усме ра ва ју ћи ин-
ди рект но јав но мње ње и по ли ти ча ре у про со вјет ском прав цу, да кле на сто-
је ћи да про ме ни обра зац фран цу ске спољ не по ли ти ке. За тај рад при мио 
је ви ше сто ти на хи ља да фра на ка. Фран цу ска уну тра шња слу жба ДСТ 
ухва ти ла га је 1979. на са стан ку с офи ци ром КГБ ко ме је до нео члaнке 
на одо бре ње.

На ред не го ди не у вр ло па жљи во при пре мље ном про це су осу ђен је на 
пет го ди на за тво ра као „но ви нар КГБ”. Ме ђу тим сва си ла ле ви чар ског јав-
ног мње ња се на кон то га мо би ли са ла да га упр кос кон крет ним до ка зи ма 
бра ни као на вод ну иде о ло шку жр тву. Чак је об ја вље на и пе ти ци ја 69 
но ви на ра и дру гих јав них лич но сти ко је су тра жи ле ње го во осло ба ђа ње. 
На па да ло се на са му иде ју да не ко мо же да бу де агент ути ца ја иа ко је то 
не по би ти но до ка за но у суд ском по ступ ку. У ју лу на ред не го ди не Па те је 
по ми ло ван и пу штен на сло бо ду упр кос ште ти ко ју је на нео др жа ви.

Ме ђу тим као јед на од по сле ди ца це ле ове при че на стао је чу ве ни ро-
ман Вла ди ми ра Вол ко ва Мон та жа, ко ји је, не слу чај но, тип ски мо дел за 
раз у ме ва ње функ ци о ни са ња аге на та ути ца ја. У књи зи Дез ин фор ма ци ја 
Вол ков об ја шња ва ка ко га је упра во у то до ба кон так ти рао Алек сан дар де 
Ма ранш, ди рек тор фран цу ске слу жбе за спољ ну до ку мен та ци ју и кон тра-
шпи ју на жу (SDE CE) с иде јом да на осно ву ве ро до стој не тај не до ку мен-
та ци је и об ја шње ња на пи ше ро ман с ја сним ци љем. Он је по шао од свог 
до ка за ног убе ђе ња да СССР во ди (ве о ма успе шно) пси хо ло шки рат у Фран-
цу ској и да би до бар ме тод од бра не би ло да се пре ко ли те рар не фик ци је 
јав но раз об ли чи мо дел њи хо вог де ло ва ња. Да кле и сâм Вол ков до био је 
по ну ду да по ста не у исто вре ме агент ути ца ја до ма ће слу жбе8 и де лат ник 
у кон тра о ба ве штај ној де лат но сти сво је др жа ве. И по сле „Слу ча ја Па те” 
и ула ска ко му ни стич ких ми ни ста ра у Вла ду Фран цу ске, он је при хва тио 
по ну ду и уз по моћ фран цу ске слу жбе на пи сао за и ста ан то ло гиј ски ро ман 
ко ји је иза звао ве ли ке дру штве не по тре се и осво јио пре сти жне на гра де.

Мон та жа пот пу но раз об ли ча ва си стем де ло ва ња со вјет ске слу жбе 
у Фран цу ској пре ко аге на та ути ца ја. Основ ни ток рад ње раз ви ја се пре ко 
ли ка си на бе лог еми гран та Алек сан дра Пса ра. Ау тор на гла ша ва да се аген-
ти ути ца ја при пре ма ју де це ни ја ма и по ми ње ли ко ве по сла ни ка, епи ско па, 
тех но кра те, не ко му ни стич ког син ди ка ли сте, си не а сте, но ви на ра. Пса ра 
обра зу ју та ко што му се „тка плашт” де сни ча ра, а као ме сто де ла ња ода-
би ра се про фе си ја књи жев ног аген та, вла сни ка и уред ни ка у јед ној де сно 
про фи ли са ној из да вач кој ку ћи. Пре ко ни за слу ча је ва спо зна је мо ка ко Псар 
ор га ни зу је пра ве књи жев не опе ра ци је и ма ни пу ли ше фран цу ским јав ним 
мње њем, књи жев ном кри ти ком, естет ским и кул тур ним ме ри ли ма итд. 
У Дез ин фор ма ци ји Вол ков об ја шња ва да је по ку шао да пра ти си стем ра да 

8 Ов де се отва ра по себ но по гла вље о до ма ћим аген ти ма ути ца ја, ин те лек ту ал ци ма и 
но ви на ри ма ко је ан га жу је до ми цил на вла да за про па ганд ни рад у јав ном про сто ру. Че сто 
се по ми ње уло га Иље Ерен бур га као во де ћег Ста љи но вог про па ган ди сте то ком Дру гог свет-
ског ра та. Да нас су че сто по ли тич ки ана ли ти ча ри ко ји се пред ста вља ју као не за ви сни и објек-
тив ни, за пра во пла ће ни аген ти ути ца ја од ре ђе них по ли тич ких гру па ци ја.
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по зна тог Оде ље ња А из пр ве упра ве КГБ ко је је би ло за ду же но за опе ра-
ци је дез ин фор ма ци је и сме ште но у Пла вом до му. Пр ви шеф Оде ље ња А, 
Јер ме нин Иван Ага јанц ис ко ри шћен је као мо дел за лик Му ха ме да Му ха-
ме до ви ча Аб дул рах ма но ва из Мон та же. Ау тор твр ди: „Пер со нал за по слен 
у оде ље њу А бро јао је од де сет до пет на ест хи ља да ли ца. Фонд на ме њен 
за њи хо во фи нан си ра ње до сти зао је су му од 25 ми ли о на до ла ра го ди шње. 
Ко ри сни ци ових сред ста ва би ли су чла но ви 98 ор га ни за ци ја рас по ре ђе них 
у 80 зе ма ља” [Волков 2005: 93].

Чи та о ци ма ро ма на је по зна то ка ко на кон свих пе ри пе ти ја (у ко ји ма 
са зна је мо да је Пса ро ва ду го го ди шња се кре та ри ца та ко ђе ње му не по знат 
агент) глав ни ју нак ту жно окон ча ва сво ју суд би ну та ко што га аген ти КГБ 
уби ја ју и мр тво те ло тран спор ту ју у до мо ви ну ко ју ни ка да ни је ви део и о 
ко јој је ма штао целог жи во та. Су шти ну по ду хва та са жи ма лик фран цу ског 
по ли цај ца Ди вер јеа кад на чел ни ку слу жбе из ла же сле де ћу те зу: „Де ликт 
ути ца ја је мно го опа сни ји од кла сич не шпи ју на же, али се за ко но дав ство 
њи ме не ба ви” [Vol kov 1989: 433].

* * *
До са да смо већ по ме ну ли не ко ли ко ва жних при ме ра и ета па раз во ја 

упо тре бе аге на та ути ца ја то ком 20. ве ка усме ре них ка про ме ни иде о ло шке 
и вред но сне ат мос фе ре у не ком дру штву, али и ка из ме ни еле ме на та ко ји 
чи не на сле ђе ни кул тур ни обра зац. До кра ја тек ста мо же мо да да мо још 
не ко ли ко упе ча тљи вих илу стра ци ја овог мо де ла и да се крат ко освр не мо 
на ис ку ства Ср би је.

Нај ва жни је ета пе у ис тра жи ва њу ове те ма ти ке об у хва та ју про па ганд-
ни рат у Аме ри ци до 1917, за тим де ло ва ње мре же Ко мин тер не то ком 20-их 
и по себ но 30-их го ди на 20. ве ка у За пад ној Евро пи и Аме ри ци – мре же 
ко ја је у ве ли кој ме ри ус пе ла да про ме ни од нос пре ма иде о ло ги ји ле ви це. 
Јед на ко је ва жан и за ни мљив си стем ра да со вјет ске мре же де лат ност аме-
рич ке оба ве штај не аген ци је ЦИА-е по сле Дру гог свет ског ра та, то ком Хлад-
ног ра та...

По не ким оце на ма ЦИА је оба вља ла све по сло ве из обла сти јав не ди-
пло ма ти је и кул тур не про па ган де САД пре ма дру гим зе мља ма. На и ме, још 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка у штам пи су се по ја ви ле ин фор ма ци је о то ме 
ка ко је ЦИА спон зо ри са ла раз не ор га ни за ци је и ча со пи се као што су Кон
грес за сло бо ду у кул ту ри (Con gress for Cul tu ral Fre e dom) или Ен ка ун тер 
(En co un ter). Ме ђу тим у по след њих пет на е стак го ди на по ја вио се низ из ван-
ред них сту ди ја ко је су по ла зе ћи од до сту пог ар хив ског ма те ри ја ла ре кон-
стру и са ле ствар ну ме ру у ко јој је аме рич ка оба ве штај на за јед ни ца ра ши-
ри ла сво ју де лат ност кроз де ло ва ње у умет но сти ма и кул ту ри. Ту тре ба 
из дво ји ти књи ге Еј пи ја о по ли тич кој кул ту ри аме рич ког им пе ри ја ли зма, 
за тим Хјуа Вил фор да Моћ ни Вур ли цер [Wil ford 2009] и пи о нир ску мо но-
гра фи ју Сто нор Са ун дер со ве Who paid the pi per? (на срп ски пре ве де но као: 
Хлад ни рат у кул ту ри) [Sto nor Sa un ders 1999; Сто нор Са ун дерс 2013].

Пр во што па да у очи је чи ње ни ца да је ЦИА знат ним де лом пре у зе ла 
не са мо прет ход но раз ви је ни мо дел Ко мин тер не, већ и основ ну тар гет-гру пу 
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пре ко ко је се ути цај вр ши, па чак и кон крет не ак те ре. На и ме пи сац Ар тур 
Ке стлер је кра јем три де се тих ди рект но и све сно ра дио у Па ри зу као део 
ти ма Мин цен бер га и Ота Ка ца да би на кон раз о ча ра ња у ста љи ни зам и 
об ја вљи ва ња (1940) свог по зна тог ро ма на о чист ка ма Dark ness at No onи 
(По мра че ње о под не, Бе о град 1972), по ла ко и вр ло све сно пре шао у су прот-
ни та бор. Он је је дан од шест ау то ра ко ји су 1949. об ја ви ли ма ни фест ну 
збир ку есе ја The God that fa i led („Бог ко ји је из не ве рио”). У пи та њу су све-
до чан ства бив ших са пут ни ка ко ји су се раз о ча ра ли у ко му ни стич ку прак су. 
Та ко је по чео про цес у ко јем су при пад ни ци та ко зва не не ко му ни стич ке ле-
ви це про ме ни ли стра ну у Хлад ном ра ту и по ста ли осно ва за аме рич ку хлад-
но ра тов ску про па ган ду али и кул тур ну по ли ти ку пре ма тре ћим зе мља ма.

Пу то ва ње кроз во лу ми но зну мо но гра фи ју Са ун дер со ве, на при мер, 
от кри ва не са мо ме то де ра да већ и шо кант ну чи ње ни цу да је по схва та њу 
стра те га аген ци је сва ка област кул тур ног, ду хов ног и на уч ног ства ра ла-
штва мо ра ла да бу де пред мет об ра де и ин тер вен ци ја. По пис обла сти на 
ко је су аген ти ути ца ли об у хва та фи ло зо фи ју, со ци о ло ги ју, по ли тич ке на-
у ке, књи жев ност, те а тар, фил мо ве, цр та не фил мо ве, умет нич ку му зи ку, 
по пу лар ну му зи ку (џез), мо дер ну ли ков ну умет ност, ди си дент ску ли те-
ра ту ру, пре во ди ла штво, вер ска пи та ња и чак и на уч ну ме то до ло ги ју, на 
при мер, ЦИА је па жљи во се лек то ва ла по доб не и не по доб не пи сце, фил-
мо ве, драм ске ко ма де, и од ре ђи ва ла ко ји су про из во ди аде кват ни за про-
мо ви са ње у ино стран ству и из град њу по жељ не сли ке о Аме ри ци.

По што сам на дру гим ме сти ма де таљ но пи сао о на чи ну на ко ји је ово 
ра ђе но [Ђурковић 2002], ов де бих под се тио да је још за вре ме Дру гог свет-
ског ра та аме рич ка ар ми ја оства ри ла ве ли ки ути цај на Хо ли вуд, а Ди зни-
је ве сту ди је ком плет но ста ви ла под сво ју кон тро лу. Од мах на кон Перл Хар-
бу ра вој ска је бу квал но умар ши ра ла и пре у зе ла Ди зни је ве сту ди је ко ји 
су то ком ра та ства ра ли цр та не фил мо ве про па ганд ног, за тим кон тра о ба-
ве штај ног ти па, као и оне ко ји су слу жи ли за обу ку вој ни ка. По сле ра та ова 
са рад ња на ста ви ла се с дру гим де ло ви ма аме рич ке ад ми ни стра ци је [Ђур-
ковић 2009].

На кон што је ЦИА то ком се дамде се тих го ди на 20. ве ка про шла кроз 
вр ло те шка вре ме на услед број них скан да ла и ис тра ге Чер чо вог ко ми те-
та, би ло је нео п ход но да се на ђе но ви мо дел за оба вља ње истих по сло ва, 
по себ но јер се ула зи ло у фи нал ну фа зу Хлад ног ра та. Док је ра ни је ЦИА 
ор га ни зо ва ла низ на вод но не за ви сних фон да ци ја пре ко ко јих је по др жа-
ва ла рад сво јих пу ле на, 1983. је ство рен мно го јед но став ни ји мо дел ра да. 
Осно ва на је На ци о нал на за ду жби на за де мо кра ти ју (NED – Na ti o nal 
En dow ment for De moc racy) ко ја функ ци о ни ше као по себ но те ло, ин ди рект-
но по ве за но са Стејт дипартмeнтом. Оно до би ја ве ли ке сво те нов ца од Кон-
гре са, а за тим их рас по ре ђу је пар тиј ским фон да ци ја ма али и ди рект но 
ра зним не вла ди ним ак те ри ма у др жа ва ма ко је су пред мет об ра де. Спон-
зо ри шу се раз не не вла ди не ор га ни за ци је, пор та ли и дру ги про јек ти на ме-
ње ни за из бо ре, де мо кра ти ју, људ ска пра ва, про мо ви са ње ЛГБТ мо де ла 
жи вље ња, под ри ва ње по ро ди це, се па ра ти зам итд. Да нас НЕД де лу је у 
пре ко 90 зе ма ља све та с ве о ма слич ном аген дом и иден тич ним мо де лом 
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вред но сти и по жељ них дру штве них при о ри те та. У Ср би ји је НЕД то ком 
2012. ин ве сти рао ми ли он до ла ра у рад два де се так ор га ни за ци ја.9

Ср би ја је ина че ве о ма ин те ре сант на за те му де лат но сти аге на та ути-
ца ја на кре и ра ње и из ме ну ње ног кул тур ног обра сца. Ову те му је још три-
де се тих го ди на про шлог ве ка отво рио Ми лош Цр њан ски с чу ве ним есе јом 
„Ми по ста је мо ко ло ни ја стра не књи ге” об ја вље ним у мар ту 1932. у листу 
Време. Ау тор је на пао Ми ла на Бог да но ви ћа и Уред ни штво Но ли та да без 
гра ни ца про мо ви ше ло шу и опа сну ко му ни стич ку ли те ра ту ру. Но, услед 
стра шног при ти ска по ли тич ки ко рект не јав но сти и не до ста та ка би ло чи јег 
раз у ме ва ња и по др шке (што под се ћа и на да на шње ста ње) мо рао је да се 
по ву че. По зна ју ћи зна чај Ју го сла ви је у та да шњим ме ђу на род ним де ша-
ва њи ма и на чи не на ко је је Ко мин тер на де ло ва ла чи ни се да је Цр њан ски 
ите ка ко имао по во да за овај текст.

Но ви ја исто ри ја де ло ва ња аге на та ути ца ја у Ср би ји ис пи са на је у 
по след ње две и по де це ни је. С из би ја њем ју го сло вен ске кри зе и по чет ком 
рас па да и ра то ва у Ср би ји исте оне др жа ве ко је су це па ле Ју го сла ви ју фи-
нан сиј ски и на дру ге на чи не по др жа ле су фор ми ра ње ра зних ор га ни за ци-
ја ко је су се нај пре ба ви ле про мо ви са њем па ци фи зма и ан ти рат не те ма ти ке, 
а за тим су сво ју де лат ност раз гра на ле на ве ли ки број сек то ра.10 С пу но 
осно ва мо же мо го во ри ти о па ра др жав ној мре жи ко ја је пре све га уз по моћ 
Со рош фон да, али и дру гих ве ли ких до на то ра из САД и За пад не Евро пе 
на пра ви ла па ра ле лан свет кул тур не, умет нич ке, дру штве не прак се ба зи-
ран на ан ти тра ди ци о на ли стич ким вред но сти ма. Ова мре жа је са ста вље на 
од кла сич них аге на та ути ца ја ко ји су по сле де ла ња у јав ној сфе ри по ста ли 
и др жав ни слу жбе ни ци.

Чи та лац мо же да по гле да ка ко сам на јед ном дру гом ме сту ре кон струи-
сао на чин пра вље ња и раз во ја ове мре же и по себ но мо дел пре ма ко јем су 
ови фор ми ра ни ка дро ви на кон 2000. ула зи ли у др жав не ин сти ту ци је 
(укљу чу ју ћи и ми ни стар ства) и с тих по зи ци ја уз по моћ стра не до ми на-
ци је у ме ди ји ма го то во су у пот пу но сти из ме ни ли до ми нан тан кул тур ни 
обра зац у Ср би ји. Да нас, на при мер, Ми ни стар ство ино стра них по сло ва 
за бра њу је на шим ам ба са до ри ма да рат из 1999. де фи ни шу као агре си ју. 
Упра во у скла ду с по ме ну тим пре по ру ка ма ам ба са до ра Ма са.

Де лат ност овог кру га је по себ но ви дљи ва у про свет ној и кул тур ној 
по ли ти ци, јер су ове две обла сти у Ср би ји у крат ко вре ме вред но сно ра-
зо ре не и оста вље не без ре ал них и одр жи вих кри те ри ју ма, али је ра зор на 
и у не ким фун да мен тал ним али сла бо ви дљи вим ства ри ма као што је по-
ро дич но за ко но дав ство и (ан ти)по ро дич на по ли ти ка.11

9 Ком пле тан спи сак при ма ла ца и ви си не до на ци ја [Ser bian Po int 2012].
10 Есен ци ја њи хо вог ра ног ра да на ла зи се у збoрнику ра до ва об ја вљи ва них у ча со пи су 

Ре пу бли ка ко је је Не бој ша По пов са ку пио у књи гу под на зи вом Срп ска стра на ра та. Ви дети: 
[Po pov 1996]. Го то во сва ки од ау то ра у том збор ни ку на пра вио је не ку сво ју по себ ну не вла-
ди ну ор га ни за ци ју. Та ко ђе по гле да ти и збор ник го во ра с јав них три би на Бе о град ског кру га, 
Дру га Ср би ја. Ви дети: [Čolović i Mi mi ca 1992].

11 Не ма мо про сто ра да обра зло жи мо по губ но де ло ва ње аге на та ути ца ја у еко ном ској 
сфе ри ко је је ра зо ри ло срп ску при вре ду и оку пи ра ло јав ни про стор. У том скло пу вр ло је 
за ни мљив мо дел про мо ви са ња ли бер та ри јан ске иде о ло ги је ко ја аме рич кој ад ми ни стра ци ји 
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ја сног по ла же ња од на ци о нал ног ин те ре са и др жав ног раз ло га ко ји се за-
кон ски мо ра ју од ре ди ти. Из те пер спек ти ве гле да но сва ко спо ља шње фи-
нан си ра ње кул тур них ак тив но сти у не кој зе мљи мо ра би ти при ја вље но, 
над гле да но и пра ће но као по тен ци јал на без бед но сна прет ња др жа ви. Ако 
ова прет по став ка у не кој зе мљи не по сто ји и ни је устав но и за кон ски ин-
сти ту ци о на ли зо ва на, јав ни и кул тур ни про стор у тој зе мљи по ста ће пред-
мет стра те шке ин ва зи је кул тур них и ин фор ма тив них аге на та стра них 
си ла и пре да тор ских кор по ра ци ја. Без аде кват не од бра не они ће, као у 
слу ча ју Ср би је, у пот пу но сти за го спо да ри ти јав ним про сто ром, а за тим и 
др жав ним ин сти ту ци ја ма, што ће ко ри сти ти за на ме та ње и уко ре њи ва ње 
обра за ца, мо де ла, вред но сти и за кон ских ре ше ња ко је по ма жу њи хо ве 
ин те ре се, али ра за ра ју ин те ре се зе мље објек та и ње не по пу ла ци је.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту ИИИ 179014 под на зи вом „Ср би-
ја у про це си ма европ ских ин те гра ци ја: гло бал ни кон текст, ин сти ту ци је, 
иден ти тет” ко ји по др жа ва Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

CUL TU RAL WOR KER AS AN AGENT OF IN FLU EN CE

by

MI ŠA ĐUR KO VIĆ
In sti tu te of Eu ro pean Stu di es,

Trg Ni ko le Pa ši ća 11, Bel gra de, Ser bia
mdjur kov@g mail.com

SUM MARY: The aut hor starts with the qu e sti on of how in to day’s sup po sedly post-
so ve re ign world, cul tu ral pat terns are be ing esta blis hed and chan ged. It is ob ser ved that 
the cul tu re to day has be co me a real bat tle fi eld and that the pro cess of in cul ca ting cul tu ral 
and va lue pat terns ta kes the form of psycho lo gi cal war fa re. The re fo re, the aut hor spe ci-
fi cally fo cu ses on the fi gu re of the so-cal led agent of in flu en ce, ex plo ring how this agent 
in flu en ces the fi elds of cul tu re and cul tu ral po licy. Par ti cu larly in te re sting for in ve sti ga-
tion from the hi story of the twen ti eth cen tury is the cul tu ral pro pa gan da of the Co min tern 
bet we en the two world wars, and the in tel li gen ce and pro pa gan da ac ti vi ti es of the CIA 
du ring the Cold War. Af ter the se exam ples from an in ter na ti o nal are na, the aut hor ana-
lyzes the ac ti vi ti es of fo re ign agents of in flu en ce in the cul tu ral and edu ca ti o nal po licy 
of Ser bia. The aut hor con clu des that for ef fec ti ve de fen se and co un ter-in tel li gen ce pro-
tec tion of a sta te from such at tacks, it has to ha ve a cle ar awa re ness of the na ti o nal in te rest 
as a star ting po int.

KEYWORDS: cul tu re, se cu rity, agent of in flu en ce, cul tu ral pat terns, the Cold War, 
the Co min tern, CIA, di sin for ma tion, Ser bia, Wil li Münzen berg
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СА ЖЕ ТАК: У овом члан ку фо кус је на ра ду чу ве ног срп ског но ви на ра 
и ли бе ра ла, Јо ва на Па вло ви ћа, ко ји је у дру гој по ло ви ни 19. ве ка по кре нуо 
и уре ђи вао ли сто ве: Пан че вац, Гра ни чар и Но ви Гра ни чар. Сво је ли сто ве 
пре то чио је у нај бор бе ни је и нај ли бе рал ни је ме ди је ко ји су у Ау стро у гар ској 
у дру гој по ло ви ни 19. ве ка из ла зи ли на срп ском је зи ку. У ра ду се ана ли зи-
ра ју по че ци срп ске ли бе рал не ми сли, као и лич но сти ко је су би ле зна чај не 
за раз вој ли бе рал не иде је 19. ве ка. По сма тра се рад Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа 
и ли бе ра ла у Ср би ји, као и де ло ва ње Све то за ра Ми ле ти ћа и срп ских ли бе-
ра ла у Ау стро у гар ској. Ау то ри су у члан ку ана ли зи ра ли Па вло ви ће ве тек-
сто ве у За ста ви, Пан чев цу, Гра ни ча ру и Но вом Гра ни ча ру. Па вло ви ће ви 
ме ди ји за сту па ли су ве о ма ли бе рал не и бор бе не ста во ве као ма ло ко ји ли-
сто ви у исто ри ји срп ског но ви нар ства. Па вло вић је ве о ма оштар пи шу ћи у 
ан ти кле ри кал ном ду ху и у мно гим тек сто ви ма на па да цр кве ну је рар хи ју. 
У сво јим ли сто ви ма оп шир но се ба вио и Ис точ ним пи та њем. У исто ри ји 
срп ске жур на ли сти ке Јо ван Па вло вић је остао упам ћен као ве ли ки при-
ста ли ца бор бе за на род на пра ва, на ци о нал но осло бо ђе ње и еман ци па ци ју, 
али и као зна ча јан пред став ник ли бе рал не иде је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јо ван Па вло вић, ли бе ра ли зам, ли сто ви, Пан че вац, 
Гра ни чар, Но ви Гра ни чар, жур на ли сти ка
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УВОД НИ ДЕО

Ма ли је број еми нент них исто риј ских лич но сти у про шло сти на ше 
жур на ли сти ке ко ји су по пут но ви на ра и уред ни ка Јо ва на Па вло ви ћа има ли 
то ли ко ши ро ко обра зо ва ње, лич ну хра брост и про фе си о нал ну спо соб ност 
да сло бо до ум но, оштро и ар гу мен то ва но пи шу на осно ва ма гра ђан ског 
ли бе ра ли зма и за ла га ња за де мо крат ска пра ва и сло бо ду. Сво јим ра дом и 
за ла га њем Па вло вић је ка сни јим ис тра жи ва чи ма оста вио до ста ма те ри-
ја ла да ис тра же и ре кон стру и шу ње го во де ло ва ње ко је се мо же ока рак-
те ри са ти као јед но од нај ли бе рал ни јих, ако не и нај ли бе рал ни је у срп ској 
штам пи дру ге по ло ви не 19. ве ка. Тим пре тре ба да нас бри не по да так да је 
о ње му у на уч ној ли те ра ту ри ма ло пи са но, да је ње го ва из у зет на исто риј-
ска по ја ва и мар кант на жур на ли стич ка лич ност не до вољ но ис тра же на. 
Нај и стак ну ти ји рад о Јо ва ну Па вло ви ћу је де ло Ду ша на Мар ти но ви ћа и 
Ра ди во ја Шу ко ви ћа Јо ван Па вло вић: жи вот и дје ло (Но ви Сад – Це ти ње 
1988), као и чла нак Ко сте Милутиновићa у Ра ду вој во ђан ских му зе ја: 
„Јо ван Па вло вић, уред ник Пан чев ца” (3, 1954: 119–137). 

Овај рад пред ста вља да љи до при нос ис тра жи ва њу де ло ва ња и лич-
но сти Јо ва на Па вло ви ћа – ли бе рал ног ми сли о ца, ис так ну тог уред ни ка и 
бор ца за гра ђан ске те ко ви не и на ци о нал но осло бо ђе ње, ко је је осве до чио 
не са мо пе ром већ и сво јим де ло ва њем. У ви ше на вра та је за тва ран и про га-
њан од стра не по бор ни ка кон зер ва ти ви зма и цен тра ли зма. По се ћа њи ма 
Сте фа но ви ћа-Ви лов ског, Јо ва на Па вло ви ћа су због из ра зи тог ли бе ра ли-
зма, ве ли ке ело квен ци је и бес ком про ми сног но ви нар ског дис кур са у он да-
шњој срп ској јав но сти из у зет но це ни ли и по што ва ли. „Пан че вач ки и Но-
во сад ски ђа ци са по но сом и ус хи ће њем на зи ва ли су га срп ским Ма ра том 
и Ро бес-Пје ром” [Стефановић-Ви лов ски 1907: 606]. Па вло вић је сво јим 
де ло ва њем и ра дом до при нео раз во ју но ви нар ства на те ри то ри ји ши ром 
срп ског го вор ног под руч ја.

У но ви нар ском ра ду Па вло вић је на ста вљач „злат ног ни за” на ших 
ис так ну тих но ви на ра, ко ју је сва ка ко за по чео „отац” на ше жур на ли сти ке 
– Ди ми три је Да ви до вић. Да ви до ви ће ве за слу ге за сло бо до ум не (ни је пре-
те ра но ре ћи и фун да мен тал но ли бе рал не) иде је мно го су ве ће од ра да на 
по љу жур на ли сти ке, јер је био ау тор по зна тог Сре тењ ског уста ва: „Као 
уста во пи сац Ди ми три је Да ви до вић пред у зи ма хра бар ко рак, ко јим би да 
на ци о нал ну ре во лу ци ју пре у сме ри у гра ђан ску, што је по тез ко ји му ауто-
крат ски кнез не ће опро сти ти, а кон зер ва тив на ау стриј ска, ру ска и тур ска 
вла да, спрем но су ини ци ра ле, ами но ва ле и по др жа ле по ли тич ки су но врат 
сло бо до ум ног уста во пи сца. Ни је се ни ка ко мо гао то ле ри са ти фран цу ски 
ра сад у срп ској шу ми, али је чи ње ни ца да се за хва љу ју ћи Да ви до ви ћу 
цвет де мо крат ске ми сли у срп ској зе мљи при мио и по ла ко али си гур но 
кре нуо да пу шта ми о ми ри се сло бо де и јед на ко сти” [Баровић 2009: 28–29]. 

Ли бе рал не иде је ко је су по че ле да се ро је у срп ским ин те лек ту ал ним 
кру го ви ма од че тр де се тих до ше зде се тих го ди на 19. ве ка, а по себ но на кон 
па да Ба хо вог ап со лу ти зма зна чај но су до би ја ле на сна зи у европ ским уни-
вер зи тет ским цен три ма где су на ши омла дин ци сту ди ра ли али и по сма-
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тра ли сре ди не у ко ји ма су се ши ри ле иде је сло бо де, устав но сти, вла да ви-
не за ко на и де мо кра ти је. Па вло вић је ро ђен 1843. у цен тру срп ске кул ту ре 
и ду хов но сти – Срем ским Кар лов ци ма – ко ји су та да на зи ва ни „Срп ски 
Си он”. Од ра стао је у гра ђан ској по ро ди ци и на кон за вр ше не основ не шко-
ле у род ном ме сту је по ха ђао Ве ли ку гим на зи ју ка р ло вач ку. Сту ди је је за-
по чео на Фи ло зоф ском фа кул те ту Ве ли ке шко ле, пре те че Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. „На и ме кра јем 1864. го ди не Јо ван Па вло вић, већ та да сту дент 
тре ће го ди не Прав ног фа кул те та, уда љен је са Ве ли ке шко ле за сва вре
ме на... Ка да је по чет ком де цем бра 1864. го ди не ми ни стар про све те и 
цр кве них де ла Кња же ви не Ср би је на и ме но вао Ла за ра Ни ко ли ћа за над
зи ра те ља (вас пи та ча, над зор ни ка) уче ни ка у Ве ли кој шко ли и с тим у 
ве зи, до ста вио Рек то ру на ста вле ња (упут ства) о ње го вом ра ду, са ко ји ма 
су се слу ша о ци упо зна ли, Па вло вић је же сто ко и не до пу сти во ре а го вао, 
тј. не ре де у шко ли чи нио, на тај на чин што је над зи ра те ља Ни ко ли ћа гр дио 
рје чи ма: Ста ни те го спо ди не да вам че сти там Ва ше но во зва ние, ме ни се 
чи ни, да сте Ви из пре ка, срам Вас би ло, до шли сте ова мо да шпи о ни ра те, 
Ви сте шпи он” [Мартиновић и Шу ко вић 1988: 23]. На кон то га од ла зи у 
Же не ву и Мин хен где сту ди ра по ли тич ке и еко ном ске на у ке, а за тим се 
као обра зо ва ни европ ски ин те лек ту а лац вра ћа у род ни крај. У Пан че ву је 
ра дио као на став ник Тр го вач ке шко ле. У овом гра ду уре ђи вао је и из да вао 
свој чу ве ни ли бе рал ни лист Пан че вац ко ји је био на ли ни ји Ми ле ти ће ве 
Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке. Као ис так ну та и углед на лич ност 
би ран је за по сла ни ка на Срп ским на род ним са бо ри ма ко ји су одр жа ни 
1870, 1872. и 1874. у Срем ским Кар лов ци ма где се во ди ла огор че на бор ба 
из ме ђу кон зер ва ти ва ца, пред во ђе них цр кве ном је рар хи јом, и ли бе рал них 
пр ва ка пред во ђе них Све то за ром Ми ле ти ћем [Кириловић 1937]. 

Из Пан че ва је пре шао у Зе мун и у овом по гра нич ном ме сту уре ђи вао 
је лист Гра ни чар где је због про ти вље ња ап со лу ти зму и цен тра ли зму про-
га њан и за тва ран. За тим је пре шао у Бе о град где је 1877. уре ђи вао Но ву 
Ср би ју. Исте го ди не од лу чио је да пре ђе у Цр ну Го ру ко ја га је због сло-
бо дар ских тра ди ци ја и епи те та „срп ске Спар те” и ра ни је при вла чи ла. На 
Це ти њу се Па вло вић пре да но и вред но ба вио но ви нар ством и као вр стан 
и спо со бан пу бли ци ста уре ђи вао је ли сто ве Глас Цр но гор ца, Цр но гор ку, 
Зе ту и Про свје ту. Уви ђа ју ћи шта за ма лу бал кан ску др жа ву зна чи кул ту-
ра, 1879. је об но вио Це тињ ску чи та о ни цу ко ја је би ла пред за тва ра њем и 
енер гич ним ра дом ути цао је да се раз ви ја ју про свет не и кул тур не уста-
но ве, што је нај бо ље ре а ли зо вао из град њом и осни ва њем Зет ског до ма. 
„Зна ју ћи шта књи га зна чи, да би одр жао Чи та о ни цу, Па вло вић је књи ге 
пре нео у сво ју при ват ну ку ћу и ту на ста вио би бли о те кар ски по сао и та ко 
спа сио Чи та о ни цу од за тва ра ња” [Два ве ка срп ског но ви нар ства 1992: 328]. 
Због сво је из у зет не обра зо ва но сти ко ју је сте као на европ ским уни вер зи-
те ти ма, Па вло вић је 1885. по ста вљен за ди рек то ра Це тињ ске гим на зи је 
ко ја је би ла „ра сад ник” обра зо ва них љу ди у ма лој и си ро ма шној Цр ној 
Го ри 19. ве ка у ко јој је би ло и ма ло обра зо ва них љу ди. Јо ван Па вло вић је 
као ис так ну ти ми сли лац, пу бли ци ста и ин те лек ту а лац 1886. по ста вљен за 
пр вог ми ни стра про све те и цр кве них де ла Кња же ви не Цр не Го ре. Ту је 
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до био из у зет ну при ли ку да по ка же свој ства ра лач ки дух што је нај бо ље 
ис ка зао кроз до но ше ње ни за за ко на ко ји су уда ри ли те ме ље за раз вој на-
род не про све те, школ ства и кул ту ре на са вре ме ним и на пред ним осно ва ма 
за до ба у којем је ра дио. Умро је 1892, у 49. го ди ни жи во та, а са хра њен је на 
Це ти њу, у ко јем је про вео зна ча јан пе ри од свог плод ног ства ра лач ког ра да.

ЗА ЧЕ ТАК ЛИ БЕ РА ЛИ ЗМА У СР БИ ЈИ

Као што је на гла ше но у увод ном де лу, ли бе ра ли зам сe у Ср ба по ја-
вљу је до ста ра но, јер ка ко при ме ћу је Бе шлин: „Ли бе рал не иде је по че ле 
су да про ди ру ме ђу Ср бе у Ау стри ји у дру гој по ло ви ни XVI II и по чет ком 
XIX ве ка пре ко про све ти тељ ских пи са ца... Не по сред но пре и то ком ре во-
лу ци је 1848. го ди не сту пи ло је у јав ни жи вот по ко ле ње Све то за ра Ми ле-
ти ћа, Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, Је вре ма Гру ји ћа, ко ји ће по че ти ор га ни зо ва ну 
бор бу за на ци о нал не и гра ђан ске сло бо де и те о риј ски уоб ли чи ти срп ски 
ли бе ра ли зам” [Бешлин 2005: 14–15].

Ли бе рал не иде је до но си ли су мла ди љу ди ко ји су се шко ло ва ли у 
ино стран ству. Као ли бе ра ли у Ср би ји ис ти чу се Ко ста Цу кић и Ди ми три-
је Ма тић, Че до миљ Ми ја то вић, Вла ди мир Јо ва но вић, Је врем Гру јић, Ми лан 
Пи ро ћа нац, Љу ба Ка ље вић и дру ги. Као „апо стол” срп ског ли бе ра ли зма 
не рет ко се по ми ње Вла ди мир Јо ва но вић као чо век ко ји је у идеј ном али 
и у су штин ском сми слу био нај зна чај ни ји екс по нент ли бе рал них стру ја-
ња не са мо у Ср би ји, већ и на чи та вом срп ском го вор ном и на ци о нал ном 
под руч ју. Вла ди мир Јо ва но вић је пр ви срп ски те о ре ти чар ли бе ра ли зма 
ко ји је уда рио идеј не те ме ље тог прав ца у срп ском дру штву. 

„Вла ди мир Јо ва но вић је и пр ви од на ших но ви на ра и по ли ти ча ра 
био у кон так ту са по зна тим европ ским по ли ти ча ри ма и ли бе ра ли ма, од 
ен гле ских по ли ти ча ра Пир со на, Стан сфел да, Коб де на, па и Глед сто на, 
пре ко грч ких опо зи ци о на ра Ксе но са, Ни ко ла и ди са, Ма вро кор да та и дру-
го ва, за тим ру ских на род ња ка Хер це на и Огар јо ва, те на по кон, свет ски 
по зна тих ре во лу ци о на ра Ба ку њи на, Ко шу та и Ма ци ни ја. Чи ње ни ца да 
је пи сао и уре ђи вао но ви не и у Бе о гра ду, и у Же не ви, и у Но вом Са ду, и 
об ја вљи вао пу бли ци стич ке ра до ве и у Лон до ну, а го во рио све глав не 
европ ске је зи ке, да ва ла је ње го вом жур на ли зму али и ли бе ра ли зму европ-
ску ши ри ну” [Боаров и Ба ро вић 2011: 66]. 

Јо ва но вић, у су шти ни, сâм де фи ни ше ли бе ра ли зам као си стем на че ла 
сло бо де ко ји је у по ли тич кој прак си по ка зао те жњу ка по што ва њу и од бра-
ни сло бо де ми сли, ре чи и де ла; он је на кра ју из јед на ча вао сло бо ду у по-
ли ти ци с де мо кра ти јом [Ђуретић 2004]. На Јо ва но ви ћа и срп ске ли бе ра-
ле ути цало је низ раз ли чи тих ми сли ла ца и те о ре ти ча ра, од Ба ку њи на и 
Хер це на пре ко Ми ла и Кон та до То ма зеа и Ма ци ни ја. Нај зна чај ни је Јо ва-
но ви ће во де ло ко је се те о риј ски ба ви ли бе ра ли змом и по ли ти ком је По
ли тич ки реч ник (1872), а он је као ве о ма вре дан ау тор об ја вио низ ра до ва 
и књи га ко је су не за о би ла зно шти во за раз у ме ва ње ли бе ра ли зма 19. ве ка: 
Осно ви сна ге и ве ли чи не срп ске (1868), Ср бен да и го то ван (1864) и др. По-
себ но је ва жно де ло Срп ски на род и ис точ но пи та ње (1863) где је Јо ва-
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но вић на пи сао сво је вр сан про грам Ли бе рал не пар ти је, где се ис ти чу 
основ ни по сту ла ти те иде је, са др жа ни у не за ви сно сти, су ве ре но сти на ро да, 
устав но сти, сло бо ди штам пе, вла да ви ни за ко на, еко ном ским и лич ним 
сло бо да ма и др.

Бит но је ис та ћи да је на Јо ва на Па вло ви ћа у огром ној ме ри ути цао Вла-
ди мир Јо ва но вић и то још у пе ри о ду шко ло ва ња ка да се Па вло вић фор ми-
рао у иде о ло шком али и на уч ном сми слу: „Мла ди Па вло вић ће, ме ђу тим, 
из ме ђу број них на став них обла сти, по себ но за во ље ти и жи во се за ин те-
ре со ва ти за на род ну еко но ми ју (по ли тич ку еко но ми ју) ко ју је пре да вао 
Вла ди мир Јо ва но вић, као при вре ме ни про фе сор све га пет мје се ци у зим-
ском се ме стру 1863/64. школ ске го ди не и то ће би ти пре суд но за ње го ву 
про фе си о нал ну и по ли тич ку ор јен та ци ју. Та да је за че то ду го го ди шње 
при ја тељ ство ко је је до ду ше, у по чет ку има ло дис тан цу, ди мен зи је од но са 
про фе сор-сту дент, али је убр зо пре ра сло у ду хов ну са рад њу: иде о ло шку 
и жур на ли стич ку. Под ути ца јем свог про фе со ра, Па вло вић ће ка сни је 
сту ди ра ти еко ном ске на у ке, ба ве ћи се пу бли ци сти ком и би ти агил ни, вео-
ма за па же ни уче сник у ра ду Ује ди ње не омла ди не срп ске” [Мартиновић 
и Шу ко вић 1988: 22].

Нај и стак ну ти ји пред став ни ци ли бе ра ли зма у срп ском на ро ду се вер но 
од Са ве и Ду на ва би ли су чу ве ни на род ни пр ва ци али и но ви на ри Све то зар 
Ми ле тић во ђа Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке и Ми хај ло По лит 
Де сан чић ко ји се ис та као као ве ли ки ин те лек ту а лац-ли бе рал и нај бли жи 
Ми ле ти ћев са рад ник [Боаров и Ба ро вић 2011: 65]. Основ не по ли тич ке иде-
је Ми ле тић је по себ но афир ми сао ме ђу Ср би ма у Ау стро у гар ској, ка да је 
осно вао стран ку и до нео са са рад ни ци ма чу ве ни Беч ке реч ки про грам 1869. 
го ди не, у ко јем се из но си чи тав низ ли бе рал них иде ја, од сло бо де штам-
пе, пре ко сло бо де збо ра и до го во ра, те лич не сло бо де (тај ност пре пи ске) 
све до на ци о нал не еман ци па ци је и бор бе за гра ђан ска пра ва Ср ба. 

Ми ле тић се за ла гао за ли бе ра ли зам као осно ву на ци о нал ног осло бо-
ђе ња и гра ђан ске еман ци па ци је не са мо Ср ба већ и оста лих ма њин ских 
на ро да та да шње Угар ске. „У сво јим за ла га њи ма за срп ску на ци о нал ност 
Ми ле тић не за бо ра вља ли бе рал ну иде ју јер ис ти че: Исти на је, да ми има
мо за да так про на ћи јем ства за обез бе ђе ње на ше на род но сти. Али ми се 
има мо бри ну ти и за устав ну сло бо ду, и она је она ква иста зве зда на ша 
као и на род ност. Ми не ће мо хте ти обез бе ди ти на шу на род ност на ште ту 
устав не сло бо де ... Ми смо и Ср би и гра ђа ни ...” [Боаров и Ба ро вић 2011: 59]. 
Зна чај на лич ност ли бе ра ли зма пре чан ских Ср ба био је и Ми хај ло По лит 
Де сан чић. Ве о ма обра зо ван чо век, ши ро ких кул ту ро ло шких по гле да и 
ве ли ког по ли тич ког зна ња био је ис кре ни и уве ре ни ли бе рал, што је де-
мон стри рао у свом ду гом рад ном ве ку (по сла нич ком, но ви нар ском и по-
ли тич ком). На тим из во ри ма мла ди Јо ван Па вло вић на па јао се ли бе рал ним 
иде ја ма а у ли бе рал ним лич но сти ма ко је смо на бро ја ли имао је уз о ре и 
са бор це. Цео рад ни век Па вло вић је био ода ни при ста ли ца ли бе рал них 
на че ла али и ис так ну ти по што ва лац Све то за ра Ми ле ти ћа и ње го ве Срп-
ске на род не сло бо до ум не стран ке, чи је ста во ве је сто ич ки за сту пао, ка ко 
у сво јим но ви на ма, та ко и у јав ним ис ту пи ма, а то ни је би ло по во љи 



ма ђар ским вла сти ма и кон зер ва тив ци ма на ко ло ње ним кле ри кал ним кру-
го ви ма.

ПО ЧЕ ТАК ПА ВЛО ВИ ЋЕ ВОГ НО ВИ НА Р СКОГ РА ДА

Пр ве но ви нар ске по чет ке Јо ван Па вло вић имао је у Же не ви где је ли-
бе рал и ње гов бив ши про фе сор Вла ди мир Јо ва но вић уре ђи вао свој лист 
Сло бо да, у ко јем је ве о ма оштро као ап со лу ти стич ки и не спре ман на искре-
но при хва та ње де мо кра ти је и устав но сти кри ти ко вао ре жим у Ср би ји. 
„У овом опо зи ци о ном ли сту от по чео је 1865. свој но ви нар ски рад Јо ван 
Па вло вић, ј̔е дан од нај спрем ни јих пу бли ци ста у ју жном Сло вен ству ,̓ 
ка ко га је с пра вом оце нио Си мо Ма та вуљ у Би ље шка ма јед ног пи сца” 
[Милутиновић 1954: 119]. Како је Јо ва но ви ће ва Сло бо да пре ста ла да из-
ла зи, Па вло вић је пре шао на сту ди је у Мин хен, и из овог гра да по чео да 
ша ље тек сто ве но во по кре ну тој Ми ле ти ће вој За ста ви. Пр вак Срп ске на-
род не сло бо до ум не стран ке и уред ник За ста ве Све то зар Ми ле тић, идеј но 
и по ли тич ки је био бли зак ста во ви ма Јо ва на Па вло ви ћа, та ко да се са рад-
ња дво ји це по бор ни ка ли бе ра ли зма успе шно од ви ја ла. Тек сто ви мла дог 
Па вло ви ћа ко ји се мо гу ана ли зи ра ти у За ста ви ода ју ве штог но ви на ра чи јем 
би стром оку не мо гу про ма ћи ва жни аспек ти оно га о че му пи ше, а уз то је 
не го вао чи сто ту је зи ка, ја сно ћу и ле по ту из ра жа ва ња. Па вло вић је у вре ме 
из би ја ња Aустро-пру ског ра та 1866. го ди не у јед ном тек сту из ба вар ске 
пре сто ни це написао: „Мин хен ми сад из гле да са свим дру га чи је: из гу био 
је Ба ху со ву фи зи о но ми ју, по ко јој га је до сад цео свет по зна вао, па се 
обу као у мар ци јал но оде ло. Од сил них пу ша ка, то по ва, му ни ци је, ко ња, 
вој ни ка, за бо ра ви смо оне пи на ко те ке (чу ве ни умет нич ки му зеј у Мин хе ну 
– прим. аут.) и глип то те ку (чу ве на збир ка ва јар ских де ла у Мин хе ну – прим. 
аут.), па нај по сле и слав ну двор ску пи ва ру – то оми ље но пре би ва ли ште 
мин хен ске бу р жо а зи је. Ов де је рас по ло же ње пре ма ра ту ме шо ви то, и упра-
вља се по по ли тич ком раз вит ку и по ра зним ин те ре си ма ра зних пар ти ја. 
Це ла двор ска пар та ја с ду гач ким сво јим ре пом од глад ни ца и удво ри ца, 
ко ји ма је ег зи стен ци ја бит но скоп ча на с оп стан ком ди на сти је Ви телс ба-
хо ва ца, за у зи ма се нај же шће за рат” [Застава, 30. јун 1866]. 

За ни мљи во је да Па вло вић има за па же ну уло гу у ор га ни зо ва њу омла-
дин ске сту дент ске дру жи не ко ја по угле ду на кар бо нар ски по крет у Ита-
ли ји има ин три гант но име За ве ра. Та ор га ни за ци ја има ла је де мо крат ске 
иде је и же љу да се спро ве де на ци о нал но осло бо ђе ње на иде ја ма ли бе ра ли-
зма, а о том дру штву ко је је има ло спе ци фич но име, али и ле гал не ме то-
де ра да, Па вло вић у За ста ви отво ре но пи ше: „У пр вим сво јим са стан ци ма 
са ста ви ла је За ве ра свој по ли тич ки про грам. По шту ју ћи сло бо ду сви ма 
на ро ди ма За ве ра др жи да је пра во да сва ки на род без ичи јег ту тор ства сâм 
со бом упра вља. Сма тра ју ћи др жав ни об лик као не што пре ла зно, а на род 
као ве чи то дру штво За ве ра не при зна је ни ка кав др жав ни ин те гри тет, под 
ко јим се че сто по др жа ва го спод ство јед но га на ро да над дру гим... Ни кул-
ту ра не да је пра во ни јед ном на ро ду да го спо да ри над дру гим. Сва ки је на род 
сâм свој „кул тур тре гер”, сва ки на род има сво ју кул ту ру, и што је јед ном 
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на ро ду кул ту ра мо же дру го ме да бу де про паст” [„Дру штво За ве ра у Мин-
хе ну”, За ста ва, 16. де цем бар 1866]. О том пе ри о ду у жи во ту Јо ва на Па вло-
ви ћа Ми лу ти но вић пи ше: „Би ло би по гре шно ми сли ти да се Па вло вић огра-
ни чио са мо на уну тра шњи дру штве ни рад у За ве ри и на са ста вља њу до пи са 
За ста ви. Не ма сум ње, од свих чла но ва За ве ре, Па вло вић је нај ак тив ни ји; 
на дру жин ским са стан ци ма ње го ва пре да ва ња су нај че шћа, ње го ве кри-
ти ке нај о штри је, ње гов углед нај ве ћи” [Милутиновић 1954: 120].

ЛИ БЕ РАЛ НИ УРЕД НИК СРП СКИХ ЛИ СТО ВА

Јо ван Па вло вић по кре нуо је Пан че вац 25. апри ла 1869. го ди не, и то 
је био лист на ме њен срп ским зе мљо рад ни ци ма, за на тли ја ма, тр гов ци ма, 
ши ро ким на род ним сло је ви ма, са же љом да их про све ти и обра зу је. И ако 
на по чет ку из ла же ња, лист ни је био ори јен ти сан на по ли тич ке те ме, ре дов-
но и ис црп но је пи сао о зби ва њи ма на по ли тич кој сце ни оно га вре ме на. 
„У ве ћи ни слу ча је ва члан ци об ја вље ни у Пан чев цу би ли су крат ки и је згро-
ви ти, па су с то га Па вло ви ћев лист чи та о ци сма тра ли за по пу лар но из да ње 
За ста ве, за ту ма че ње све га што је Ми ле тић пи сао у глав ном стра нач ком 
ор га ну и до жи вља ва ли га као не ку вр сту апо сто ла, ко ји је по ли ти ку На
род не сло бо до ум не стран ке про по ве дао и ту ма чио на на ро чи ти на чин, 
она ко, ка ко би на род све то лак ше мо гао раз у ме ти и при ми ти” [Крестић 
2003: 232].

Па вло вић је у Пан чев цу по ка зао сав свој бо га ти но ви на р ски та ле нат 
али је умео и да осе ти шта чи та о ци же ле. О ни зу пи та ња ко ја су му чи ла 
срп ски на род у Угар ској то га вре ме на, Па вло вић је пи сао на отре сит, лу-
ци дан и хра бар на чин, а у том по слу на ру ку су му ишле по ли тич ке окол-
но сти. Та да је Вој на гра ни ца би ла пред раз во ја че њем. Тре ба ло је да се 
при по ји остат ку Угар ске, где се осе ћао јак при ти сак цен трал не вла де у 
Пе шти, ко ја је те жи ла по ли ти ци ма ђа ри за ци је и цен тра ли за ци је. Вој ни 
кру го ви ко ји су још увек др жа ли власт у Гра ни ци пу сти ли су Па вло ви ћа 
да сло бод ни је пи ше из раз ло га што им се ни је до па ла по де ла зе мље и по 
њи хо вом ми шље њу раз би ја ње Цар ства, ко је су по оце ни ми ли та ри стич ких 
кру го ва спро ве ли Ма ђа ри на кон Ау стро-угар ске на год бе 1867. Та по год-
ност у по чет ку је до бро до шла Пан чев цу ко ји, ка ко је пи сао ње гов уред ник, 
„као да из ла зи на сло бод ној зе мљи Швај цар ске или Се вер не Аме ри ке”.

Иа ко оштар пре ма угар ском цен тра ли зму и кр ше њу пра ва Ср ба и 
дру гих на ро да, Па вло вић ни је био благ ни пре ма Срп ској вла ди ко ја је 
уни шти ла де мо крат ске ин сти ту ци је те је опо зи ци о на ри ма тог ре жи ма по-
пут Све то за ра Ма р ко ви ћа и Вла ди ми ра Љо ти ћа да ла до ста про сто ра у 
свом ли сту. То је иза зва ло Срп ску вла ду да ре а гу је па је Пан чев цу ула зак 
у Ср би ју био за бра њен од 1869. до 1872. го ди не. Па вло вић је у Ср би ји ви део 
пи је монт око ко јег ће се ује ди ни ти сви по ро бље ни су на род ни ци у Осман-
ском цар ству а пре све га у Бо сни и Хер це го ви ни. Он је био убе ђен да је 
по гре шан кон цепт фе де ра ли за ци је Ау стро у гар ске, те је за сту пао те зу да та 
др жа ва не мо же ни ка ко би ти осло нац у осло ба ђа њу Бо сне и Хе р це го ви не 
од тур ске вла сти. У пи са њу око Ис точ ног пи та ња ко је је у том пе ри о ду 
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би ло ве о ма ак ту ел но, Па вло вић се про ти вио и упли та њу Ру си је, јер је сма-
трао да је и то им пе ри јал на си ла ко ја не ма пре ви ше слу ха за ма ле на ро де 
у По ду на вљу. „На ма оста је или да бу де мо Ср би или да бу де мо Ру си. Ср би 
мо же мо би ти са мо у Ду нав ском са ве зу, Ру си би смо мо ра ли по ста ти у ру-
ско-сла вен ском са ве зу... У Ду нав ском са ве зу има ли би смо сло бо ду и са-
мо стал ност, у ру ско-сла вен ском роп ство” [„Ср би у Ду нав ском са ве зу”, 
Пан че вац, 11. ок то бар 1870].

Као ве ли ки ли бе рал и по бор ник на род ног про све ћи ва ња и на прет ка 
Јо ван Па вло вић се про ти вио не кри тич ком ве ли ча њу на ци о нал не про шло-
сти у ро ман ти чар ском ду ху: „Сјај на про шлост, или бар са ња ње о ње зи ној 
сјај но сти мо же са да шњој ге не ра ци ји та ко да за сле пи очи, да она ни је у 
ста њу ви де ти и по зна ти са да шњост на ро да у пра вом об ли ку и исти ни тој 
са др жи ни. Уо бра же ни за нос опа сан је и све ти се љу то ка ко код по је ди но га 
чо ве ка та ко и код це ло га на ро да. По ред ње га ни кад ни је чо век у ста њу да 
ухва ти по у здан ра чун о сво јој сна зи и сво јој моћ но сти, не го увек гра би 
пла но ве на уо бра же ним ци фра ма и ра чу ни ма с уо бра же ним фак то ри ма. 
То нас је ја ко раз ма зи ло. То нас је на ве ло на ла ска ње се би са мо ме и на 
при кри ва ње сво јих ма на, то нам је на ву кло ма глу на очи, кроз ко ју не мо-
же мо да ви ди мо и да по зна мо се бе са ме. Ми сли мо обич но да смо на род, 
ко ји је по зван да чу да ства ра и да вр ши не ку „ми си ју” ме ђу дру гим на ро-
ди ма, па у том за но су не ви ди мо се бе ни из да ле ка ка ко из гле да мо, у том 
за но су за бо ра вља мо да што ви ше зап не мо за одр жа ње те ме ља, ко ји нам 
се ис под но гу из вла чи. Ба да ва је ма шта ти се не бу за ви си не, кад не маш на 
шта но гом ста ти, ба да ва је отва ра ти у гру ди ма сво јим рој же ља и те жњи, 
кад не ма сна ге да се то и оства ри... Ми бар др жи мо, да је по сто пу та бо ље, 
кад на род ни је раз ву чен на про шлост и бу дућ ност, не го кад је што ви ше 
ве зан за са да шњост... На род ко ји у про шло сти жи ви а о бу дућ но сти сни ва, 
тај ни шта ви ше не ра ди у са да шњо сти и, по то ме, мо ра про па сти” [„Бу ди-
мо при се би!”, Пан че вац, 23. ав густ 1870]. 

И у Гра ни ча ру, ли сту ко ји је у Зе му ну по кре нуо 13. де цем бра 1874. 
го ди не, на кон га ше ња Пан чев ца, Јо ван Па вло вић је из но сио сво је ви ђе ње 
од но са из ме ђу на ро да, али и на че ла ко ја га свр ста ва ју у ред на ших нај ли-
бе рал ни јих уред ни ка: „На ро ди не мо ра ју и не тре ба ју да су не при ја те љи 
ме ђу со бом за то, што ис по ве да ју раз не ве ре и го во ре ра зним је зи ци ма. 
Ин те ре си њи хо ви сла жу се пот пу но у за јед нич кој те жњи, сви ју за сло бо-
дом оп штом и у те жњи да сви ма бу де до бро. У тој те жњи ни ком не ће сме-
та ти ту ђа ве ра, туђ је зик. Ми во ли мо сво ју на род ност, али не но си мо у 
ср цу мр жње ни про тив ко је дру ге на род но сти, не го љу бав пре ма сви ма 
ме ђу ко ји ма жи ви мо. Мр ска нам је сва ка ни скост, по длост, роп ско пу же ње, 
не по ште ње, чи нио то Ср бин или Не мац или ко му дра го, и не ће нас ни ка-
кви об зи ри за у ста ви ти, да сна гом ко јом јав на штам па рас по ла же, на пут 
ста не мо свим еле мен ти ма, ко ји би по ку ша ли, да по тај но и кри јум чар ским 
пу то ви ма, за мр се и по ме ту на ме ре и де ла до брих ра дих и по ште них љу ди” 
[„Чи та о ци ма”, Гра ни чар, 1. де цем бар 1874].

Па вло вић је био из ра зи ти ли бе рал и пред став ник ле вог кри ла Ује ди-
ње не омла ди не срп ске те је као та кав за у зи мао ан ти кле ри кал не ста во ве, 
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јер је сма трао да је вер ски ми сти ци зам пре пре ка на род ном про све ћи ва њу 
и на прет ку. По себ но је био огор чен на са рад њу ви со ких цр кве них кру го ва 
с пе штан ском вла дом, јер су у тим мут ним до го во ри ма и пре го во ри ма на 
гу бит ку би ли обич ни љу ди, од но сно на род. У Пан чев цу али и у Гра ни
ча ру Па вло вић је кри ти ко вао ка лу ђе ре. Тра жио је уки да ње њи хо вог ре да 
и уво ђе ње цр кве ног уре ђе ња по угле ду на про те стан те. „Ту је зах те вао 
да се уки ну ка лу ђер ство и је рар хи ја до нај ни жег мо на ха, а да оста ну са мо 
мир ски све ште ни ци. Чла но ви цр кве не оп шти не ће би ра ти па ро ха и от пу-
шта ти га ако им ни је по во љи. Да се у ма на сти ри ма отво ре шко ле и фа бри-
ке, Па вло вић, за раз ли ку од По ли та ни је раз ма трао као мо гућ ност не го је 
по зи вао да се то не из о став но ура ди, а ка лу ђе ри раз ју ре. У кри ти ци мо на-
шког жи во та био је ви ше пу та вул га ран пи шу ћи о блуд ни че њу ка лу ђе ра 
са ма на стир ским пра ља ма и ку ва ри ца ма. Ни је про пу штао да по ме не и 
не при род ну љу бав ме ђу бра ти јом. За ње га је по ве сни ца це ли ба та јед на 
хро ни ка скан да ла. Ма да су нео же ње ни, ка лу ђе ри раз врат ним на чи ном 
про ле та ри јат на род ни мно же. У Пан чев цу се пре ти ло да ће би ти обра-
зо ва на ко ми си ја са за дат ком да над гле да по на ша ње ка лу ђе ра” [Бешлин 
2005: 631–632].

Јо ван Па вло вић био је до ста кри ти чан, не са мо пре ма ка лу ђе ри ма 
не го и пре ма мир ском све штен ству: „Све ште ник је у нај бо љем по ло жа ју 
да на ро ду ко ри сти. Пре дањ из ла зи сав на род са пу но по што ва ња и ува-
жа ва сва ку ње го ву реч, осим то га он је нај не за ви сни ји у дру штву. Па при 
све му том све ште ни ци су ма ло на то ме ра ди ли. Вр ло је ма ло из њи хо ве 
сре ди не, ко ји су свој по ло жај упо тре би ли на уна пре ђе ње свог на ро да, шта 
ви ше, из њи хо ве се сре ди не баш ле гао нај ве ћи кон ти гент про ти ван све му, 
што је сме ра ло на на пре дак на род ни. Јед ни се опет ту же на не про све ће-
ност и не до ра слост на ро да: али то је са мо из го вор да оправ да ју свој не рад, 
јер чо век ко ји је на род ним ду хом од го јен и пра вом на у ком на по јен у чи-
та вом све ту не ће би ти стран” [„Скуп штин ски из гле ди”, Гра ни чар, 16. ја-
ну ар 1875]. 

ПА ВЛО ВИЋ О ИС ТОЧ НОМ ПИ ТА ЊУ

Јо ван Па вло вић је до ста пи сао у Пан чев цу о Ис точ ном пи та њу од но-
сно о осло ба ђа њу по ро бље ног на ро да ко ји је „ча мио” у тур ском роп ству 
ка ко у Бо сни и Хер це го ви ни та ко и у ју жним кра је ви ма. Па вло вић је до-
ста по ле ми сао с хр ват ским ли сто ви ма ко ји су ви де ли мо гућ ност ула ска 
Бо сне и Хер це го ви не у са став Ау стро у гар ске мо нар хи је, че му се отво ре но 
про ти вио; о том по ли тич ком мо мен ту Ми лу ти но вић пи ше: „На хр ват ској 
стра ни Па вло вић осу ђу је шо ви ни стич ко пи са ње Ква тер ни ко ве Хр ват ске, 
ор га на Хр ват ске стран ке пра ва, и за гре бач ке Сло ге, ор га на Уни о ни стич ке 
стран ке (ма ђа ро на), у по гле ду бу ду ће при пад но сти Бо сне и Хер це го ви не: 
Па вло вић ве ли: До год је Тро јед на кра ље ви на под ло га на ро ду ма ђар ском, 
до тле са мо не при ја те љи на род ни мо гу же ле ти да Бо сна и Хер це го ви на 
при пад не Тро јед ној кра ље ви ни, јер то би зна чи ло ме ња ти тур ско го спо-
дар ство с но вим опет тур ским” [Милутиновић 1954: 130]. 
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На про сла ви пу но лет ства кне за Ми ла на Обре но ви ћа ко је је ор га ни-
зо ва но у Бе о гра ду, ав гу ста 1872. по ред Јо ва на Па вло ви ћа, био је и Ла за 
Ко стић и низ нај у глед ни јих срп ских ин те лек ту а ла ца, по ли ти ча ра и умет-
ни ка. То је Mађарској вла ди по слу жи ло да оп ту жи Па вло ви ћа да је у здра-
ви ци ре као да Ср би с обе стра не Са ве тре ба да се ује ди не и осло бо де 
ау стриј ског јар ма. Кра јем ав гу ста 1872. Па вло вић и Ко стић су ухап ше ни 
под оп ту жбом за ве ле и здај нич ки чин и без по диг ну те оп ту жни це не за-
ко ни то су др жа ни у за тво ру пет ме се ци. „Хап ше њем и ви ше ме сеч ним 
за др жа ва њем Па вло ви ћа у за тво ру власт је хте ла да угу ши и сâм лист. 
Ме ђу тим, у том ра чу ну она се пре ва ри ла. Па вло ви ће ви при ја те љи, пр вен-
стве но др Љу бо мир Не на до вић и Ка мен ко Јо ва но вић, ни су до зво ли ли да 
Пан че вац про пад не. У од су ству Па вло ви ћа, Не на до вић се при хва тио уред-
нич ког по сла а Јо ва но вић је бес плат но во дио чи та ву ад ми ни стра ци ју 
ли ста” [Крестић 2003: 243].

Ка да је вла сти ма ипак ус пе ло да угу ше Пан че вац не у мор ни Па вло вић 
на ста вио je исти ли бе рал ни курс пи са ња и у Гра ни ча ру, ко ји је из ла зио 
баш у вре ме по чет ка Хер це го вач ког устан ка. Иа ко је до та да из ла зио два 
пу та не дељ но, због из би ја ња устан ка, Па вло вић је Гра ни чар од 13. сеп тем-
бра до 7. но вем бра 1875. из да вао три пу та не дељ но, ка ко због уче ста лих 
до га ђа ја та ко и због ван ред ног ин те ре со ва ња чи та ла ца. Као ве ли ки по бор-
ник на ци о нал ног осло бо ђе ња и ује ди ње ња Јо ван Па вло вић је у на род ном 
устан ку ви део по че так осло бо ди лач ке ак ци је те је у скла ду с рас по ло же њем 
срп ске јав но сти у Ау стро у гар ској вр шио ме диј ски при ти сак да Ср би ја и 
Цр на Го ра об ја ве рат Тур ској и тим пу тем ре ше пи та ње ко ме ће при па сти 
Бо сна и Хер це го ви на. „Што су кнез Ми лан и срп ска вла да по ка зи ва ли 
ма ње во ље за ак ци ју, што су ви ше окле ва ли, оте за ли и так ти зи ра ли, то је 
Гра ни чар био све упор ни ји, до ка зи ко је је из но сио у при лог ра та би ли су 
све број ни ји и убе дљи ви ји, а зах те ви да рат за поч не све енер гич ни ји. Па-
вло вић је сма трао да је устан ком у Бо сни и Хер це го ви ни куц нуо пра ви час 
од ко јег оп ста нак Ср би је и срп ског на ро да зах те ва, да се Ср би ја ра ши ри, 
да се Срп ство на Бал кан ском по лу о стр ву у јед ној др жа ви ује ди ни” [Крестић 
2003: 252].

Па вло вић је на ро чи то био огор чен чи ње ни цом, да у тре нут ку ка да 
тре ба да спре ма осло бо ђе ње по ро бље ног бо сан ско-хер це го вач ког на ро да 
кнез Ми лан пу ту је у Беч да би ор га ни зо вао сво је вен ча ње, што се сма тра-
ло на ци о нал ном сра мо том и пр во ра зред ним скан да лом. По што се Кнез 
од лу чио на же нид бу усред за о штра ва ња кри зе у ко јој се од ре ђи ва ла бу-
дућ ност Бо сне и Хер це го ви не и осло бо ђе ња ње ног на ро да, Па вло вић се 
у Гра ни ча ру од лу чио на те шку стиг ма ти за ци ју Ми ла на Обре но ви ћа ка да 
му се пре ко стра ни ца свог ли ста ди рект но обра тио: „На тво ју брач ну 
по сте љу пр ска крв срп ске ра је! Хо ћеш ли мо ћи ле ћи на њу! Кне же! Твој 
сва то вац ис пре ки дан је и за гу шен ври ском и ле ле ком си ро ти ње бо сан-
ско-хер це го вач ке!” [Крестић 2003: 253].

Срп ска вла да од лу чи ла је да ста не на пут Па вло ви ћу те је до не ла 
за бра ну ула ска ње го вом ли сту на те ри то ри ју кне же ви не што је Гра ни чар 
ла кон ски за бе ле жио: „Вла да ῾по мир љи во сти и до бре во љеʼ у Ср би ји, за-
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бра ни ла је на ред бом ми ни стра уну тра шњих по сло ва За ста ви и Гра ни
ча ру ли сто ви ма ῾што на стра ни из ла зеʼ пре ла зак у Ср би ју” [„За бра на 
Гра ни ча ра”, Гра ни чар, бр. 15, 20. фе бру ар 1875]. Па вло вић је од из би ја ња 
устан ка у Хер це го ви ни имао до ста но ви нар ских по ле ми ка с хр ват ским 
ли сто ви ма по себ но са Об зо ром, ли стом хр ват ске На род не стран ке ко ји је 
пи сао да „цр но-жу та мо нар хи ја” тре ба да при ско чи у по моћ уста ни ци ма 
и да Бо сну и Хер це го ви ну ин кор по ри ра у свој са став, што је на и ла зи ло 
на оштру осу ду Гра ни ча ра. Ту Па вло вић као ар гу мент на во ди за оно до ба 
аван гард но де мо крат ско ре ше ње ко је су ге ри ше са му су шти ну ње го вог 
ли бе рал ног и истин ски де мо крат ског ду ха. „Не сла жу ћи се са Об зо ром 
и те жња ма На род не стран ке, Па вло вић се у вре ме док је из да вао Гра ни
чар за ла гао да се ра ја пр во са свим осло бо ди, да ни од ко га не за ви си, да 
по ста не свој пот пу ни го спо дар. Убе ђен да је ве ћи на ста нов ни штва Бо сне 
и Хер це го ви не спрем на на ује ди ње ње са две ма кне же ви на ма, Ср би јом и 
Цр ном Го ром, он се за у зи мао за де мо крат ско ре ше ње, за то да на род Бо сне 
и Хер це го ви не по осло бо ђе њу сâм од лу чи хо ће ли се при дру жи ти Ср би ји 
и Цр ној Го ри или обе ма, или мо же би ти Ау стри ји, или ни ко ме” [Крестић 
2003: 255].

ЗА КЉУ ЧАК

Струк ту рал ни је са гле да ва ње исто ри је на шег ли бе ра ли зма али и жур-
на ли сти ке ни је мо гу ће или је не пот пу но, ако се не укљу чи лич ност и но-
ви нар ски рад пу бли ци сте, уред ни ка, кул тур ног и про свет ног рад ни ка Јо-
ва на Па вло ви ћа. Он је сво јим ра дом и за сво је вре ме аван гард но ли бе рал ним 
пи са њем за ду жио на ше но ви нар ство и по ка зао да је срп ска жур на ли сти ка 
у дру гој по ло ви ни 19. ве ка уз два Све то за ра (Мар ко ви ћа и Ми ле ти ћа), те 
Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа и По лит Де сан чи ћа, има ла ли бе рал них ми сли ла ца 
и уред ни ка ко ји се ни су ли би ли да из но се иде је и ста во ве ко ји су згра жа-
ва ли кон зер ва тив це и по бор ни ке цен тра ли зма у он да шњој Ау стро у гар ској 
мо нар хи ји. За шта се све Па вло вић бо рио ја сно и не дво сми сле но је из но-
сио у сво јим ли сто ви ма ка да пи ше: „У на чел ним пи та њи ма, ко ја се не ти чу 
по себ но ове или оне др жа ве, овог или оног на ро да, не го се ти чу це лог све-
та Гра ни чар ће би ти лист сло бо де про тив угње ти ва ча ње них, лист љу ба ви 
и сла га ња ме ђу на род ног на те ме љу по што ва ња сва чи је сло бо де и сва чи јег 
пра ва на раз ви так на род ни и чо ве чан ски, лист про све те про ти ву мра ка 
и за блу да, лист ра да и вред но ће про тив еко ном ских зу лум ћа ра и кон то ра 
(сит ни тр гов ци, ши ћар џи је – прим. аут.)” [„Чи та о ци ма”, Гра ни чар, 1. де-
цем бар 1874].

На осно ву ана ли зе ме ди ја ко је је Па вло вић по кре тао и уре ђи вао мо же 
се за кљу чи ти да се ра ди о вр сном жур на ли сти, до бром по зна ва о цу уре ђи-
ва ња ли сто ва, ко ји је имао узор у он да шњој не мач кој штам пи ко ја је на 
европ ском ни воу би ла ме ђу нај на пред ни јим у про фе си о нал ном и тех нич-
ком сми слу. За сво је вре ме Па вло вић је био ме ђу на шим нај бо љим но ви-
на ри ма због то га што је по ред од лич ног по зна ва ња но ви нар ског по сла 
имао и ши ро ко обра зо ва ње ко је се мо же са гле да ти у ње го вим тек сто ви ма. 



Зна лач ки је пи сао о ни зу те ма, од по ли ти ке и ме ђу на род них од но са и уну-
тра шњих про бле ма, пре ко прав них пи та ња, еко но ми је па све до кул ту ре, 
обра зо ва ња и про све те. Та ко ши рок опус мо гао је по кри ти и уме шно об ра-
ди ти са мо вр стан и обра зо ван ин те лек ту а лац ка кав је Па вло вић сва ка ко 
био. Уз то тре ба на гла си ти и ње гов ли бе рал ни став пре ма ни зу пи та ња, 
а то ме у при лог без ика кве на кнад не иде о ло шке ком по нен те тре ба до да ти 
чи ње ни цу да је Јо ван Па вло вић био из да вач пр вог срп ског пре во да Ко му
ни стич ког ма ни фе ста. „Као што је по зна то Јо ван Па вло вић је у то ку 1871. 
об ја вио у Пан чев цу у на став ци ма, из бро ја у број, пр ви срп ски пре вод Ко-
му ни стич ког ма ни фе ста... У сва ком слу ча ју Јо ва ну Па вло ви ћу при па да 
глав на за слу га што се Ма ни фест већ 1871. по ја вио у срп ском пре во ду. Јер 
ма ко био пре во ди лац Па вло вић је био тај ко ји је пре вод об ја вио пр во у 
сво ме Пан чев цу а за тим га је дао пре штам па ти и у за себ ну књи жи цу” 
[Милутиновић 1954: 124]. Иа ко по опре де ље њу ни је био со ци ја ли ста, Па-
вло вић је осе ћао да тре ба да ти про сто ра но вим иде ја ма, јер је баш у то вре-
ме из би ла Па ри ска ко му на ко ју је у сво јим ли сто ви ма отво ре но по др жа вао, 
а уз ње га тај исто риј ски до га ђај с јав ном по др шком пра ти Мар ко ви ћев 
Рад ник и не што дис крет ни је Ми ле ти ће ва За ста ва. То је још је дан до каз, 
у при лог те зи да је Јо ван Па вло вић био ме ђу нај ли бе рал ни јим ако не и нај-
ли бе рал ни ји но ви нар и уред ник ко ји је пи сао у срп ским ме ди ји ма он да шње 
Ау стро у гар ске мо нар хи је. Иа ко је ви ше пу та ро би јао и због сво јих иде ја и 
тек сто ва ис па штао, Јо ван Па вло вић је иде а ли ма из мла до сти остао одан до 
кра ја жи во та а исто ри ји жур на ли сти ке на овим про сто ри ма оста је за да так 
да ње гов рад до дат но ис тра жи мо, јер се чи ни да по из бо ру те ма, ак ту ел-
но сти, те бор би за сло бо ду штам пе он је сте наш ве чи ти са вре ме ник.
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SUM MARY: This pa per is fo cu sed on a ce le bra ted Ser bian jo ur na list and li be ral, 
Jo van Pa vlo vić, who fo un ded and edi ted, in the se cond half of the 19th cen tury, the fol-
lo wing new spa pers: Pan če vac, Gra ni čar and No vi Gra ni čar. Pa vlo vić tur ned his new-
spa pers in to the most mi li tant and the most li be ral me dia prin ted in Ser bian lan gu a ge in 
Au stria-Hun gary in the se cond half of the 19th cen tury. This pa per analyzes the be gin-
nings of Ser bian li be ral tho ught and in di vi du als who we re sig ni fi cant for the de ve lop ment 
of li be ral ide as in the 19th cen tury. The work of Vla di mir Jo va no vić and ot her li be rals in 
Ser bia has been con si de red, in clu ding the in flu en ce of Sve to zar Mar ko vić and Ser bian 
li be rals in Au stria-Hun gary. The aut hors analyzed Pa vlo vić’s ar tic les in Za sta va, Pan če
vac, Gra ni čar, and No vi Gra ni čar. Pa vlo vić’s new spa pers sup por ted very li be ral and 
mi li tant at ti tu des un li ke ot her prin ted me dia thro ug ho ut the hi story of Ser bian jo ur na lism. 
Pa vlo vić was very in ci si ve when wri ting in an tic le ri cal spi rit, and in many of his ar tic les 
he cri ti ci zed church hi e rarchy. The Ea stern qu e sti on was al so ex ten si vely de alt with in 
his ar tic les. In the hi story of Ser bian jo ur na lism, Jo van Pa vlo vić has been re mem be red 
as a gre at sup por ter of hu man rights, na ti o nal li be ra tion and eman ci pa tion, as well as a 
sig ni fi cant re pre sen ta ti ve of li be ral ide as.

KEYWORDS: Jo van Pa vlo vić, li be ra lism, new spa pers, Pan če vac, Gra ni čar, No vi 
Gra ni čar, jo ur na lism
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СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ау тор ана ли зи ра стра нач ки си стем и струк-
ту ру стра нач ког так ми че ња у Ре пу бли ци Срп ској, од одр жа ва ња пр вих 
оп штих по сли је рат них из бо ра за На род ну скуп шти ну Ре пу бли ке Срп ске 
1996. до по след њих одр жа них 2014. На осно ву ти по ло ги је стра нач ких си-
сте ма Ђо ва ни ја Сар то ри ја ти по ло ги зу је се стра нач ки си стем Ре пу бли ке 
Срп ске, на кон че га се, те о риј ским окви ром Пи те ра Ме и ра, ана ли зи ра струк-
ту ра стра нач ког так ми че ња. Од ре ђе ње стра нач ког си сте ма Ре пу бли ке Срп-
ске на осно ву ње го ве број ча но/иде о ло шке ти по ло ги је не го во ри мно го о 
су шти ни стра нач ког си сте ма. Ау тор уз по моћ три кри те ри ју ма Пи те ра 
Ме и ра ана ли зи ра струк ту ру стра нач ког так ми че ња ко ја ну ди ши ру пер спек-
ти ву ра зу ми је ва ња стра нач ког си сте ма и пре ци зни је де фи ни ше ње го ву 
су шти ну. Упр кос раз ли чи тим про мје на ма ко ји ма су из ло же не по ли тич ке 
стран ке, су шти на стра нач ког си сте ма се ма ни фе сту је кроз тен ден ци ју 
гра ви ти ра ња пре ма ста бил ним обра сци ма стра нач ког так ми че ња.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: стра нач ки си стем, струк ту ре стра нач ког так ми-
че ња, умје ре ни плу ра ли зам, по ли тич ке стан ке, Ре пу бли ка Срп ска

Ка да се го во ри о по ли тич ким стран ка ма у Ре пу бли ци Срп ској (РС) 
и струк ту ри њи хо вог так ми че ња, на ме ће се ло ги чан за кљу чак да је у пи та-
њу стра нач ки си стем Ре пу бли ке Срп ске. Ме ђу тим, чи ње ни ца да је РС као 
ен ти тет ин те грал ни дио по ли тич ког си сте ма Бо сне и Хер це го ви не (БиХ), 
мо же да иза зо ве пој мов ну збр ку око пи та ња да ли по ли тич ки си стем БиХ 
има је дин ствен стра нач ки си стем, или су у пи та њу ен ти тет ски стра нач ки 
си сте ми као суб си сте ми стра нач ког си сте ма БиХ. Из то га ло гич но сли је де 
сље де ћа пи та ња: да ли БиХ има је дан или два стра нач ка си сте ма ако се 
узму у об зир ен ти тет ски ни вои вла сти, или чак три ако их ана ли зи ра мо 
из угла БиХ као по ди је ље ног дру штва у ко јем три ет но/на ци о нал на сег-
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мен та пред ста вља ју раз дво је не и за себ не дру штве не сег мен те с вла сти тим 
дру штве но-по ли тич ким ин сти ту ци ја ма? 

Ана ли зи ра ње по ли тич ких стра на ка и стра нач ког си сте ма БиХ не-
рас ки ди во је по ве за но с ра зу ми је ва њем ши рег по ли тич ког кон тек ста и 
ин сти ту ци о нал ног окви ра уну тар ко јег дје лу ју по ли тич ке стран ке. Стра-
нач ки си стем пред ста вља ин те грал ни дио по ли тич ког си сте ма, и у за ви-
сно сти од при ро де по ли тич ког си сте ма за ви си ће и ка рак тер стра нач ког 
си сте ма. На ка рак тер стра нач ког си сте ма као под си сте ма по ли тич ког 
си сте ма БиХ ути чу ин сти ту ци о нал ни и струк ту рал ни фак то ри. Об лик 
др жав не вла сти и др жав ног уре ђе ња, сте пен де цен тра ли за ци је вла сти, 
вр ста из бор ног си сте ма, као и ка рак тер со ци јал них рас цје па, де тер ми-
ни шу ин те ре се и стра те ги је по ли тич ких стра на ка у њи хо вом ме ђу соб ном 
так ми че њу. Сло же на при ро да по ли тич ког си сте ма БиХ у ве ли кој мје ри се 
од ра жа ва на њен стра нач ки си стем. Аси ме трич но фе де рал но уре ђе ње, двој-
ни фе де ра ли зам, ла ба ви по ли тич ки цен тар, и су штин ско функ ци о ни са ње 
БиХ као ет но фе де ра ци је, ства ра ју по те шко ће при кон цеп ту а ли за ци ји 
ње ног стра нач ког си сте ма. Де ба та о ка рак те ру стра нач ког си сте ма БиХ 
отва ра „Пан до ри ну ку ти ју” и зах ти је ва по себ ну рас пра ву на ту те му. У 
овом ра ду ту рас пра ву оста вља мо по стра ни јер нас она ме то до ло шки не 
огра ни ча ва да се ба ви мо стра нач ким си сте мом у РС. У на став ку тек ста фо-
кус ста вља мо на ти по ло ги ју стра нач ког си сте ма и ви ше стру ка вре мен ска 
опа жа ња (струк ту ра стра нач ког так ми че ња на оп штим из бо ри ма у РС у 
пе ри о ду 1996–2014) уну тар јед не је ди ни це ана ли зе (стра нач ки си стем РС).

ТЕ О РИЈ СКО-АНА ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР

При је не го што де фи ни ше мо те о риј ски оквир за ти по ло ги ју стра нач-
ког си сте ма и ње го ву струк ту ру так ми че ња, ва жно је ука за ти на зна че ње 
стра нач ког си сте ма из ко јег се да ље из во де ти по ло ги ја и струк ту ра. Да би 
стран ке чи ни ле си стем по треб но је по сто ја ње нај ма ње дви је стран ке. При 
то ме, од бро ја стра на ка мно го је ва жни ја њи хо ва ме ђу соб на ин тер ак ци ја 
у бор би за гла со ве и осва ја ње вла сти, та ко да се стра нач ки си стем не мо же 
по ис то вје ти ти са зби ром стра на ка и по ли тич ких су бје ка та умје ша них у 
из бор ну утак ми цу. Нај ја сни ју де фи ни ци ју стра нач ког си сте ма даo је Ђо-
ва ни Сар то ри (Gi o van ni Sar to ri) ко ји ка же да „Стран ке ства ра ју си стем са мо 
ка да су оне ди је ло ви (у мно жи ни), а стра нач ки си стем је упра во си стем 
ин тер ак ци ја ко је про из и ла зе из ме ђу соб ног так ми че ња. Си стем по чи ва 
на од но су из ме ђу стра на ка, на то ме што је сва ка стран ка функ ци ја (у ма-
те ма тич ком сми слу) дру гих стра на ка и што ре а гу је ком пе ти тив но или на 
дру ги на чин на дру ге стран ке (...). Кон цепт си сте ма је бе зна ча јан за ци-
ље ве на уч ног ис тра жи ва ња осим ако: 1) си стем по ка зу је осо би не ко је се 
не од но се на по себ но раз ма тра ње ње го вих са став них ди је ло ва, и 2) си стем 
про из и ла зи из ин тер ак ци ја са став них ди је ло ва ко је по ка зу ју од ре ђе не 
обра сце и са сто ји се од њих, што им пли ци ра да те ин тер ак ци је оси гу ра-
ва ју гра ни це, или ба рем огра ни че ње си сте ма” [Sar to ri 1976: 43–44]. 
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По сто ја ње раз ли чи тих стра нач ких си сте ма зах ти је ва њи хо ву кла си-
фи ка ци ју ко ја се ба зи ра на од ре ђе ном кри те ри ју му. За Мо ри са Ди вер жеа 
(Ma u ri ce Du ver ger) тај кри те ри јум био је број стра на ка па су се стра нач ки 
си сте ми ди је ли ли на дво стра нач ке и ви ше стра нач ке [Du ver ger 1954]. Ка-
сни је је Жан Блон дел (Jean Blon del) та кво кру то од ре ђе ње стра нач ког 
си сте ма убла жио уво ђе њем до дат ног кри те ри ју ма – ре ла тив не ве ли чи не 
стран ке – па су се стра нач ки си сте ми ди је ли ли на дво стра нач ки, си стем 
с две и по стран ке, ви ше стра нач ки си стем с до ми нант ном стран ком, и ви-
ше стра нач ки си стем без до ми нант не стран ке [Blon del 1968]. 

Ме ђу тим, по ред на ве де них и ни за оста лих кла си фи ка ци ја, у по ли ти-
ко ло ги ји је Сар то ри је ва ти по ло ги ја стра нач ких си сте ма до да на шњих да на 
оста ла нај о бу хват ни ја и нај ре ле вант ни ја. Тер мин „ре ле вант на стран ка” 
Сар то ри уво ди у по ли ти ко ло ги ју ка ко би ука зао да се кла си фи ка ци ја/
ти по ло ги ја стра нач ких си сте ма не од ре ђу је са мо пре ма бро ју стра на ка 
ко је су за сту пље не у пар ла мен ту, већ пре ма њи хо вој ре ле вант но сти ко ја 
се про ци је њу је на осно ву: 1) ко а ли ци о ног по тен ци ја ла – стран ка је ре ле-
вант на уко ли ко вр ши власт, ула зи у ко а ли ци о ну вла ду или да је по др шку 
вла ди ка ко вла да не би из гу би ла пар ла мен тар ну ве ћи ну, 2) уцје њи вач ког 
по тен ци ја ла – уко ли ко стран ка има „ве то-по тен ци јал” у до но ше њу за ко на. 
На те ме љу бро ја ре ле вант них стра на ка и иде о ло шке дис тан це као два глав-
на кри те ри ју ма, стра нач ки си сте ми се ди је ле на: 1) си стем с пре до ми нант-
ном стран ком, 2) дво стра нач ки си стем, 3) умје ре ни плу ра ли зам, и 4) по ла-
ри зо ва ни плу ра ли зам [Sar to ri 1976]. Стра нач ки си стем РС ће мо од ре ди ти 
пре ма Сар то ри је вој ти по ло ги ји на ко ју ће мо при мје ни ти те о риј ски оквир 
за ана ли зу струк ту ре стра нач ког так ми че ња. Као што ће мо ви дје ти, пот пу-
ни ји увид у функ ци о ни са ње стра нач ког си сте ма мо же се сте ћи на осно ву 
уви да у ње го ву струк ту ру а не број ча но/иде о ло шку ти по ло ги ју. 

На тра гу Сар то ри је вог од ре ђе ња стра нач ког си сте ма као си сте ма ме-
ђу стра нач ке ин тер ак ци је, Пи тер Ме ир (Pe ter Ma ir) до дат но про ду бљу је 
ра зу ми је ва ње струк ту ре или уста ље них обра за ца ме ђу стра нач ког так ми-
че ња. У ср жи струк ту ре стра нач ког так ми че ња на ла зи се так ми че ње за 
осва ја ње вла сти, од но сно за ње но фор ми ра ње. Ме ир ну ди три кри те ри-
ју ма за ра зу ми је ва ње стра нач ког так ми че ња. Пр во, струк ту ра стра нач ког 
так ми че ња се иден ти фи ку је кроз обра зац стра нач ких ал тер на ци ја у вла ди 
ко је мо гу би ти пот пу не ал тер на ци је (who le sa le al ter na tion), дје ли мич не 
ал тер на ци је (par tial al ter na tion), или чак не по сто је ће ал тер на ци је (non-al ter-
na tion). У пот пу ним ал тер на ци ја ма вла да ју ћа стран ка или стран ке у цје-
ли ни су за мје ње не опо зи ци о ном стран ком или стран ка ма. При дје ли мич-
ним ал тер на ци ја ма но ва вла да ју ћа ве ћи на укљу чу је нај ма ње јед ну стран ку 
из прет ход не вла да ју ће ве ћи не. Не по сто ја ње ал тер на ци је у вла ди ука зу-
је на пот пу ну кон тро лу вла сти од стра не јед не или не ко ли ци не стра на ка 
ду жи пе ри од, без мо гућ но сти дје ли мич не или пот пу не ал тер на ци је. Дру го, 
иден ти фи ку је се сте пен до ко јег су вла да ју ће стран ке уви јек исте или је 
до шло до ино ва ци је (ино ва тив не фор му ле) у по гле ду ко а ли ци о них парт-
не ра. Ино ва тив на фор му ла на ста је ка да власт чи ни стран ка или стран ке 
ко је ра ни је ни ка да ни су би ле у вла сти, или ко је су у ра ни јим пе ри о ди ма 
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би ле у вла сти али ни ка да за јед но у ко а ли ци ји. Тре ће, по ста вља се пи та ње 
ко вла да, и до ко јег је сте пе на при ступ вла ди отво рен за ши ро ки ра спон 
раз ли чи тих стра на ка или огра ни чен на ма њи број стра на ка. С јед не стра не 
ја вља се мо гућ ност свих ре ле вент них стра на ка да вла да ју за јед но, док је 
с дру ге стра не та мо гућ ност огра ни че на на при ви ле го ван и ли ми ти ран 
број стра на ка, при че му су од ре ђе не стран ке пер ци пи ра не као не при хва-
тљи ви парт не ри у вла ди. Ком би на ци ја три на ве де на кри те ри ју ма – ал тер-
на ци је у вла ди, по зна тост/ино ва тив ност вла ди не ком по зи ци је, ра спон стра-
на ка ко је ула зе у вла ду – про из во ди два обра сца у струк ту ри стра нач ког 
так ми че ња. Је дан обра зац је ре ла тив но за тво ре на струк ту ра стра нач ког 
так ми че ња. Стра нач ко так ми че ње ве о ма је пред ви дљи во, ал тер на ци је у 
вла ди су пот пу не или не по сто је ће, вла да ју ћа фор му ла ис кљу чу је ино ва-
тив ност и у пот пу но сти је по зна та, и при ступ вла ди је ли ми ти ран на ма ли 
број стра на ка (при мје ри: Ује ди ње но Кра љев ство, Но ви Зе ланд до сре ди не 
1990-их, Ја пан 1955–1993, Швајцарскa и Ирскa 1948–1989). Дру ги обра зац 
чи ни отво ре ну струк ту ру стра нач ког так ми че ња с ве о ма не пред ви дљи вим 
стра нач ким так ми че њем. Ал тер на ци је у вла ди су дје ли мич не, вла да ју ћа 
фор му ла је ино ва тив на, и при ступ вла ди је отво рен за го то во све ре ле вант-
не стран ке (при мје ри: Дан ска, Хо лан ди ја, по ста у то ри тар ни стра нач ки 
си сте ми) [Ma ir 1997: 206–214; 2002; 2006]. 

На осно ву за тво ре не или отво ре не струк ту ре стра нач ког си сте ма ја-
сни је се ства ра увид у ње го ву си стем ност или ста бил ност. Пр ви тип ука-
зу је на по сто ја ње сна жног и ком пе ти тив ног стра нач ког си сте ма са сна жном 
струк ту ром ко ја про из во ди пред ви дљи ве обра сце стра нач ке ин тер ак ци је. 
Дру ги тип не успи је ва да из гра ди ста бил ну струк ту ру и пред ви дљи вост 
ме ђу стра нач ке ин тер ак ци је, те је сто га ве о ма флу и дан, и у крај њем слу-
ча ју до во ди до сум ње да се уоп ште и на зо ве стра нач ким си сте мом с об зи-
ром да си стем под ра зу ми је ва стан дар ди зо ва не обра сце ин тер ак ци је. Ста-
бил ност стра нач ког си сте ма не мо ра ну жно да под ра зу ми је ва ње го ву 
„ин сти ту ци о на ли за ци ју” она ко ка ко јe де фи ни ше Скот Мејн во ринг [Scott 
Ma in wa ring 1999: 21–39]1. Та ко ђе, ста бил ност не де тер ми ни ше ну жно сте-
пен де мо крат ске кон со ли да ци је, с об зи ром да та два пој ма ни су исто знач на; 
де мо крат ска кон со ли да ци ја под ра зу ми је ва ста би лан стра нач ки си стем, али 
ста би лан стра нач ки си стем не мо ра да им пли ци ра де мо крат ску кон со ли-
да ци ју. По ве за ност за тво ре но сти или отво ре но сти стра нач ког си сте ма с 
ње го вом ин сти ту ци о на ли за ци јом и про це сом де мо крат ске кон со ли да ци је 
су штин ски за ди ре у рас пра ву ко ја је као и пи та ње ка рак те ра стра нач ког 
си сте ма БиХ из ван окви ра на шег ра да. У на став ку ра да из вр ши ће мо ти-
по ло ги за ци ју стра нач ког си сте ма РС на кон че га ће мо на ње га при мје ни ти 
Ме и ров те о риј ски оквир ка ко би смо до ни је ли за кљу чак о сте пе ну за тво-
ре но сти или отво ре но сти стра нач ког си сте ма. 

1 Стра нач ки си стем је ин сти ту ци о на ли зо ван ка да: 1) обра сци стра нач ког так ми че ња 
ма ни фе сту ју ре гу лар ност, 2) по ли тич ке стран ке има ју ја ке ко ри је не у дру штву, 3) се глав ни 
по ли тич ки ак те ри по на ша ју у скла ду с ле ги тим но шћу стра на ка, а гра ђа ни вје ру ју да стран-
ке пред ста вља ју те мељ не ин сти ту ци је де мо кра ти је, 4) стран ке ни су под ре ђе не ин те ре си ма 
ли де ра или ма лих ко те ри ја, и не пред ста вља ју њи хо ве пер со нал не ин стру мен те. 



ТИ ПО ЛО ГИ ЈА СТРА НАЧ КОГ СИ СТЕ МА  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Стра нач ки си стем РС де тер ми ни сан је из бор ним си сте мом ко ји под-
сти че стра нач ку про ли фе ра ци ју и до при но си пред ста вље но сти број них 
по ли тич ких су бје ка та у На род ној скуп шти ни РС. Из бор ни си стем има слаб 
ре ду ци ра ју ћи ефе кат на стран ке, тј. про пу стан је за стран ке ко је с ма лим 
про цен том гла со ва ула зе у Скуп шти ну. Из бор ни си стем про пор ци о нал не 
ре пре зен та ци је обез бје ђу је пр о пор ци о нал ност из ме ђу гла со ва и осво је них 
ман да та. Рас по дје ла ман да та од из бо ра 1998. вр ши се пре ма Сент-Ла ги-
је вом ме то ду умје сто ком би на ци је из бор ног ко лич ни ка и Дон то ве ме то де 
ко ја је би ла за сту пље на на из бо ри ма 1996. и 1997. На из бо ри ма 2002. уве ден 
је из бор ни праг од 3% уну тар из бор них је ди ни ца. До из бо ра 2000. РС је 
би ла јед на из бор на је ди ни ца, да би од 2000. би ла по ди је ље на на шест, а 
од 2014. на де вет из бор них је ди ни ца. Та ко ђе, из бор ни си стем до дје љу је 
ком пен за ци о не ман да те, ко ји, уз из бор ну фор му лу и ни зак из бор ни праг, 
да ју шан су ма њим стран ка ма да осво је ман да те. Ка да по гле да мо Та бе лу 1 
за кљу чу је мо да На род на скуп шти на РС, ко ја бро ји 83 по сла нич ка мје ста, 
у из бор ним пе ри о ди ма 1996–2014. по ка зу је зна ке ато ми за ци је. При мје ра 
ра ди, на из бо ри ма 1998. у Скуп шти ни је ман да те осво ји ло 12 по ли тич ких 
су бје ка та од че га су дви је ко а ли ци је, 2000. го ди не 13 су бје ка та, а 2002. 
го ди не 15 по ли тич ких су бје ка та.

Та бе ла 1. Из бо ри за На род ну скуп шти ну Ре пу бли ке Срп ске

1996. 1997. 1998. 2000. 2002. 2006. 2010. 2014.
По ли тич ки су бје кат Број ман да та 
Срп ска де мо крат ска стран ка 45 24 19 31 26 17 18 24*
Са вез не за ви сних со ци јал де мо кра та – 2 6 11 19 41 37 29
Пар ти ја де мо крат ског про гре са – – – 11 9 8 7 7
Срп ска ра ди кал на стран ка РС 6 15 11 – 4 2 1 *
Со ци ја ли стич ка пар ти ја – 9 10 4 3 3 4 5
Стран ка де мо крат ске ак ци је 14 * * 6 6 3 2 *
Ко а ли ци ја за цје ло ви ту и де мо крат ску БиХ – 16 15 – – – – –
Срп ски на род ни са вез РС – 15 12 2 1 – – –
Де мо крат ски на род ни са вез – – – 3 3 4 6 8*
Со ци ја де мо крат ска пар ти ја БиХ 2 2 2 4 3 1 3 –
Стран ка за Бо сну и Хер це го ви ну 2 – – 4 4 4 – –
На род ни са вез за сло бо дан мир 10 – – – – – – –
Ко а ли ци ја до мо ви на – – – – – – – 5
На род ни де мо крат ски по крет – – – – – – – 5
Де мо крат ска со ци ја ли стич ка пар ти ја – – – 4 – – – –
Де мо крат ски па три от ски блок 2 – – – 1 – – –
Ра ди кал на стран ка РС – – 3 – – – – –
Но ва хр ват ска ини ци ја ти ва – – 1 1 1 – – –
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Де мо крат ска пар ти ја – – – – – – 3 –
Срп ска ко а ли ци ја за РС – – 2 – – – – –
Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра РС – – – 1 1 – – –
Де мо крат ска стран ка РС – – – 1 1 – – –
На род на де мо крат ска стран ка – – – – – – 2 –
Срп ска стран ка Кра ји не 1 – – – – – – –
Срп ска па три от ска стран ка 1 – – – – – – –
Хр ват ска де мо крат ска за јед ни ца БиХ – – 1 – – – – –
Ко а ли ци ја за кра ља и отаџ би ну – – 1 – – – – –
Са вез на род ног пре по ро да – – – – 1 – – –
* На по ме не:
- Го ди не 1997. и 1998. СДА је на сту па ла у Ко а ли ци ји за цје ло ви ту и де мо крат ску БиХ 

за јед но са СзБиХ, Ли бе ра лима БиХ и ГДС,
- Го ди не 2010. СП је на сту па ла у ко а ли ци ји са ПУП,
- Го ди не 2014. СДС је на сту па ла у ко а ли ци ји са СР СРС и ПУП,
- Го ди не 2014. ДНС је на сту пао у ко а ли ци ји са На пред ном срп ском и Срп ском ра ди кал-

ном стран ком,
- Го ди не 2014. СДА је на сту па ла у бо шњач ко-хр ват ској ко а ли ци ји До мо ви на за јед но са 

СзБиХ, ХСП БиХ, СББ БиХ и ДФ.
Из во ри: 1) [Статистички го ди шњак РС 2015: 38–58].
 2) [Народна скуп шти на РС].

У Скуп шти ни је уви јек био за сту пљен ве ли ки број по ли тич ких су-
бје ка та, али број ча но ста ње нам ма ло го во ри о ти по ло ги ји стра нач ког 
си сте ма и струк ту ри стра нач ког так ми че ња. Чи ње ни ца је да по ли тич ки 
су бјек ти пред ста вље ни у Скуп шти ни не ма ју исту сна гу. Ка да при мје ни-
мо Сар то ри је ве кри те ри ју ме за стра нач ку ти по ло ги за ци ју, сли ка ста ња 
ства ри до би ја ја сни ји об лик. Са ста но ви шта стра нач ке ре ле вант но сти 
мно ги по ли тич ки су бјек ти у Скуп шти ни су ире ле вант ни, пр во због бро ја 
осво је них ман да та, а дру го због не по сје до ва ња ко а ли ци о ног и уцје њи вач-
ког по тен ци ја ла. Ка да бро ју ре ле вант них стра на ка до да мо и кри те ри јум 
иде о ло шке дис тан це, мо же мо кон ста то ва ти да стра нач ки си стем РС при-
па да умје ре ном плу ра ли зму2. По сто ја ње три до пет ре ле вант них стра на ка, 
ко а ли ци о не вла де, и цен три пе тал но так ми че ње ре ле вант них по ли тич ких 
стра на ка иду у при лог умје ре ном плу ра ли зму. Ма ла иде о ло шка дис тан-
ца из ме ђу ре ле вант них стра на ка ко је су до ми нант но срп ске (СНСД, СДС, 
ДНС, СП, а у ра ни јим пе ри о ди ма СНС РС и СРС РС) про из и ла зи из иден-
ти тет ске ве за но сти и ло јал но сти гра ђа на и по ли тич ких стра на ка пре ма РС 

2 Пре ма Сар то ри ју, умје ре ни плу ра ли зам на ла зи се из ме ђу дво стра нач ја и по ла ри зо ва ног 
плу ра ли зма. Ка рак те ри ше га по сто ја ње три до пет ре ле вант них стра на ка од ко јих ни јед на 
не мо же да вла да са ма, те су због то га ко а ли ци о не вла де не ми нов не, па струк ту ра умје ре ног 
плу ра ли зма има кон фи гу ра ци ју би по лар них ко а ли ци ја. Ме ђу ре ле вант ним стран ка ма по-
сто ји ма ла иде о ло шка дис тан ца ко ја ука зу је на цен три пе тал но так ми че ње ко је кон вер ги ра 
пре ма по ли тич ком цен тру. Од су ство ре ле вант них ан ти си стем ских стра на ка ели ми ни ше 
по сто ја ње иде о ло шке по ла ри за ци је као у по ла ри зо ва ном плу ра ли зму. Све ре ле вант не стран-
ке су усмје ре не на власт и отво ре не за ко а ли ра ње. Ви дје ти: [Sar to ri 1976: 154–164]. 



и очу ва њу ње ног по ли тич ког и те ри то ри јал ног ин те гри те та. Ни јед на од 
ре ле вант них страна ка ни је по ка зи ва ла ан ти си стем ски ка рак тер, и у слу-
ча је ви ма опо зи ци о ног дје ло ва ња пред ста вља ле су ло јал ну опо зи ци ју, 
та ко да је ис кљу че но по сто ја ње иде о ло шке по ла ри за ци је уну тар стра нач-
ког си сте ма РС, а са мим тим и про мје не стра нач ког си сте ма у прав цу по-
ла ри зо ва ног плу ра ли зма.3 

До ми нант на сна га СДС-а на из бо ри ма 1996. и 20004, као и СНСД-а 
2006. и 2010. не мо же нас на ве сти на за кљу чак да стра нач ки си стем РС 
пред ста вља си стем с пре до ми нант ном стран ком због не мо гућ но сти одр-
жа ва ња кон ти ну и ра не ап со лут не ве ћи не ман да та у Скуп шти ни и не по-
сто ја ња ста бил ног би рач ког ти је ла. Иа ко су на тим из бо ри ма СДС и СНСД 
осво ји ле убје дљи ву ве ћи ну ман да та у од но су на дру ге стран ке (што се 
ви ди из Та бе ле 1), та кво ста ње ства ри је ви ше би ло од раз тре нут не из-
бор не сна ге на ве де них стра на ка, а не њи хо ва си стем ска и кон ти ну и ра на 
сна га ко ја се по твр ђи ва ла на сва ким на ред ним из бо ри ма. 

Та ко ђе, стра нач ки си стем РС не мо же се ква ли фи ко ва ти ни као дво-
стра нач ки, иа ко од из бо ра 2000. па до по след њих одр жа них 2014, СДС и 
СНСД пред ста вља ју дви је нај ве ће кон ку рент ске стран ке у РС. За дво стра-
нач је је по треб но по сто ја ње дви је стран ке ко је се так ми че за ап со лут ну 
ве ћи ну мје ста у Па р ла мен ту при че му јед на од њих вла да са ма, тј. вла де 
су уви јек јед но стра нач ке, а не ко а ли ци о не. У умје ре ном плу ра ли зму то 
ни је слу чај јер СДС и СНСД, иа ко су има ле нај ве ћи број мје ста у Скуп шти-
ни, ни су би ли је ди ни пре тен ден ти на власт и не би мо гли фо р ми ра ти вла-
ду без пра вље ња по сти збор них ко а ли ци ја. 

На кон што смо из вр ши ли ти по ло ги за ци ју стра нач ког си сте ма РС и 
утвр ди ли да се ра ди о умје ре ном плу ра ли зму, пре о ста је нам да утвр ди мо 
ка ква је струк ту ра стра нач ког так ми че ња на осно ву Ме и ро ва три ана ли-
тич ка кри те ри ју ма, јер нам умје ре ни плу ра ли зам не да је ја сни ју сли ку о 
пра вил но сти ма ко је про из и ла зе из ме ђу стра нач ког так ми че ња за фор ми-
ра ње вла сти. Из цен три пе тал ног так ми че ња ре ле вант них по ли тич ких 
стра на ка не мо же се из ве сти за кљу чак о пред ви дљи во сти или не пред ви-
дљи во сти стра нач ког так ми че ња, па са мим тим и о ње го вој ста бил но сти. 
Тек ће мо уз по моћ Ме и ро вих те о риј ско-ана ли тич ких кри те ри ју ма има ти 
пот пу ни ји увид у ре ла ци ју из ме ђу умје ре ног плу ра ли зма и ста бил но сти 
или не ста бил но сти стра нач ког си сте ма. 

3 Од бо шњач ких по ли тич ких стра на ка, Стран ка де мо крат ске ак ци је је у ра ни јим пе-
ри о ди ма (скуп штин ски са зи ви 1996–2006) би ла ре ле вант на стран ка, а њен ан ти си стем ски 
ка рак тер мо же се до ве сти у пи та ње бу ду ћи да је за јед но с ко а ли ци о ним парт не ри ма из Коа-
ли ци је за цје ло ви ту и де мо крат ску БиХ да ва ла скуп штин ску по др шку Вла ди РС у пе ри о ду 
1998–2001. и 2003–2005. СДА је би ла дио ко а ли ци о не вла де за јед но са СДС и ПДП, а у на-
ред ним вла да ма јој је уви јек при па дао ба рем је дан ми ни стар ски ре сор на осно ву ет нич ке 
кво те за Бо шња ке у из вр шној вла сти. Уко ли ко се о СДА мо же го во ри ти као о ан ти си стем ској 
стран ци у Скуп шти ни, ње ни ко а ли ци о ни и уцје њи вач ки по тен ци ја ли су за не ма ри ви, та ко 
да СДА не пред ста вља ре ле вант ну ан ти си стем ску стран ку ко ја би до ве ла до по ла ри за ци је 
стра нач ког си сте ма. 

4 СДС је 1996. с нат по ло вич ном ве ћи ном гла со ва и осво је них скуп штин ских ман да та 
са мо стал но фор ми рао вла ду без ијед ног ко а ли ци о ног па рт не ра. Ка сни је, све су вла де би ле 
ко а ли ци о не.
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СТРУК ТУ РА СТРА НАЧ КОГ ТАК МИ ЧЕ ЊА

Као што смо ра ни је по ми ња ли, струк ту ра стра нач ког так ми че ња огле-
да се у обра сци ма фо р ми ра ња вла сти. У РС, фо р ми ра ње Вла де вр ше но 
је на ба зи пот пу них ал тер на ци ја, осим 2006. ка да је Вла да фор ми ра на на 
ба зи дје ли мич не ал тер на ци је. На и ме, пр ви по сли је рат ни из бо ри у РС на 
власт су до ве ли Срп ску де мо крат ску стран ку ко ја је осво ји ла нат по ло ви чан 
број ман да та у Скуп шти ни и са ма фор ми ра ла Вла ду. Убр зо на кон рас ко ла 
у СДС-у и из два ја ња умје ре ног кри ла ко је је фо р ми ра ло стран ку Срп ски 
на род ни са вез, у РС су 1997. рас пи са ни ван ред ни из бо ри на кон ко јих је 
до шло до пот пу не ал тер на ци је у Вла ди, ко ју је фор ми ра ла ко а ли ци ја 
Сло га, са чи ње на од Срп ског на род ног са ве за, Со ци ја ли стич ке пар ти је и 
Стран ке не за ви сних со ци јал де мо кра та5, пот по мог ну та бо шњач ким стран-
ка ма у Скуп шти ни. Иста ко а ли ци ја је др жа ла власт и на кон из бо ра 1998. 
Сље де ћа пот пу на ал тер на ци ја на ста је на кон из бо ра 2000. ка да на власт 
до ла зи ко а ли ци ја Срп ске де мо крат ске стран ке и Пар ти је де мо крат ског 
про гре са, ко ја се за др жа ла на вла сти и на кон на ред них из бо ра 2002. До-
ла ском до рас ко ла уну тар ко а ли ци је 2006, ПДП је за јед но с оста лим опо-
зи ци о ним стран ка ма из гла сао не по вје ре ње Вла ди РС чи ме је на ба зи дје ли-
мич не ал тер на ци је фо р ми ра на пре ла зна Вла да до рас пи си ва ња из бо ра у 
је сен 2006. У пре ла зној Вла ди ПДП је по стао ко а ли ци о ни парт нер нај ве-
ће опо зи ци о не стран ке, СНСД-а. На кон из бо ра 2006, Вла ду је фор ми ра ла 
ко а ли ци ја ко ју су чи ни ле Са вез не за ви сних со ци јал де мо кра та, Де мо крат-
ски на род ни са вез, Со ци ја ли стич ка пар ти ја и Пар ти ја де мо крат ског про-
гре са, тј. све оне стран ке ко је су кон тро ли са ле пре ла зну Вла ду. ПДП као 
ко а ли ци о ни парт нер је ис ту пио из ко а ли ци је 2009, а на из бо ри ма 2010. и 
2014. ко а ли ци ја СНСД-ДНС-СП је за др жа ла кон ти ну и тет вла сти од 2006.

Ком по зи ци је вла да ју ћих ве ћи на у РС то ком ду жег вре мен ског пе рио-
да по ка зи ва ле су од су ство ино ва тив но сти. На ба зи пот пу не ал тер на ци је, 
на вла сти су се смје њи ва ли стра нач ки бло ко ви с ја сно из ди фе рен ци ра ним 
стран ка ма ко је су чи ни ле те бло ко ве. Је дан су чи ни ле и чи не Срп ска де-
мо крат ска стран ка, Пар ти ја де мо крат ског про гре са, Срп ска ра ди кал на 
стран ка РС, а од 2013. и На род ни де мо крат ски по крет. Дру ги блок је са ста-
вљен од Са ве за не за ви сних со ци јал де мо кра та, Со ци ја ли стич ке пар ти је, 
Срп ског на род ног са ве за, при че му је 2000. ци је па њем СНС-а на ста ла но ва 
стран ка, Де мо крат ски на род ни са вез, ко ја је за јед но са СНСД и СП чи ни ла 
вла да ју ће ко а ли ци је од 2006. СНС на кон свог ци је па ња по ста је ире ле вант-
на стран ка. Ко а ли ци ја СДС-ПДП је др жа ла власт у пе ри о ду 2001–2006, 
док је дру ги блок др жао власт у пе ри о ду 1998–2001, и од 2006. Ино ва тив-
на ком по зи ци ја вла сти се де си ла фор ми ра њем Вла де 2003. ка да су СДС 
и ПДП због не до стат ка ве ћи не у Скуп шти ни ко а ли ра ли с бо шњач ком 
Стран ком де мо крат ске ак ци је. Ула зак СДА у Вла ду пред ста вљао је ино-
ва ци ју с об зи ром да у ра ни јим вла да ма ни је би ло бо шњач ких стра на ка 
и да СДА ни ка да ра ни је ни је би ла у вла сти. Сље де ћа ино ва ци ја је на ста ла 

5 Стран ка не за ви сних со ци јал де мо кра та се спо ји ла с Де мо крат ском со ци ја ли стич ком 
па р ти јом 2002. и фор ми ра ла Са вез не за ви сних со ци јал де мо кра та (СНСД). 
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2006. ка да ПДП из ла зи из ко а ли ци је са СДС-ом и пре ла зи у кон ку рент ски 
по ли тич ки блок гдје за јед но са СНСД, СП и ДНС чи ни вла да ју ћу ве ћи ну. 
ПДП је и ра ни је вла да ла, али ни ка да у та квој вла ди ној ком по зи ци ји. На-
кон уво ђе ња кво та за кон сти ту тив не на ро де у Вла ди РС6 2002, Стран ка 
де мо крат ске ак ци је и Хр ват ска де мо крат ска за јед ни ца су го то во у сва кој 
на ред ној вла ди на осно ву пред ви ђе них кво та до би ја ле од јед ног до два 
ми ни стар ска ре со ра. Ипак, при су ство ових стра на ка у Вла ди ни је ни у 
ко јем слу ча ју ути ца ло на ино ва тив ност вла ди не фор му ле јер су те стран ке 
до би ја ле мје ста на осно ву кво те а не на осно ву по ли тич ке ре ле вант но сти 
ве за не за фо р ми ра ње вла де. Од њи хо ве по др шке ни је за ви си ла ста бил ност 
Вла де јер је она уви јек у Скуп шти ни има ла ста бил ну ве ћин ску по др шку. 

Дво бло ков ска или би по ла р на при ро да умје ре ног плу ра ли зма у РС, 
с до ми нант ним стран ка ма уну тар ко а ли ци о них бло ко ва (СДС и СНСД), 
ути че на сте пен отво ре но сти или за тво ре но сти Вла де за раз ли чи те стран ке. 
Раз ли чи те ком по зи ци је вла да од 1996. на о ва мо го во ре о огра ни че ним мо-
гућ но сти ма свих ре ле вант них стра на ка да бу ду дио вла да ју ће ве ћи не. Вла-
де су би ле ли ми ти ра не на ма њи број ре ле вант них стра на ка при че му су 
од ре ђе не пар ти је пе р ци пи ра не као не при хва тљи ви па рт не ри у Вла ди. 
Не при хва тљи ви па рт не ри се од но се на стран ке из су прот ног по ли тич ког 
бло ка због не по сто ја ња ре ле вант не ан ти си стем ске стран ке у РС ко ја би 
би ла пе р ци пи ра на као не при хва тљив парт нер од стра не оба бло ка. СДС 
и стран ке оку пље не око ње га ни ка да ни су пра ви ле Вла ду са СНСД-ом или 
ње го вим ко а ли ци о ним па рт не ри ма ДНС и СП, као што ва жи и у су прот-
ном смје ру, ни ти су ма ње стран ке из два ри вал ска бло ка на сто ја ле да фор-
ми ра ју вла да ју ће ве ћи не. Је ди ни слу чај био је ула зак ПДП-а за јед но с 
опо зи ци о ним стран ка ма у пре ла зну Вла ду 2006. Ње гов ствар ни ути цај 
на фо р ми ра ње и функ ци о ни са ње Вла де на кон из бо ра исте го ди не био је 
за не мар љив због чи ње ни це да су СНСД-ДНС-СП има ле ап со лут ну кон-
тро лу над скуп штин ском ве ћи ном и ра дом Вла де. 

На кон што смо при мје ни ли Ме и ров те о риј ско-ана ли тич ки оквир на 
стра нач ки си стем РС, пре о ста је нам да про ци је ни мо да ли је струк ту ра 
стра нач ког так ми че ња у ко нач ни ци за тво ре на или отво ре на. По сто ја ње 
пе ри о да пот пу них ал тер на ци ја, ду го роч ног од су ства ино ва тив но сти у 
вла ди ној ком по зи ци ји (осим ула ска СДА у Вла ду 2003. и ПДП-а 2006), 
и ли ми ти ра но сти Вла де на ма њи број ре ле вант них стра на ка на во ди нас 
на за кљу чак о за тво ре но сти струк ту ре. С дру ге стра не, слу ча је ви дје ли-
мич не ал тер на ци је у Вла ди и ино ва тив но сти у ње ној ком по зи ци ји мо гу 
нас на ве сти да за кљу чи мо ка ко је струк ту ра так ми че ња отво ре на. Иде ал-
тип ска апли ка бил ност два струк тур на обра сца на стра нач ки си стем РС на-
и ла зи на пре пре ку, бу ду ћи да је струк ту ра стра нач ког так ми че ња про мјен-
љи ва и да се тре ба по зи ци о ни ра ти на кон ти ну у му у ко јем су отво ре ност 
и за тво ре ност са мо крај ње тач ке. Због при су ства отво ре них и за тво ре них 
струк тур них обра за ца так ми че ња по треб но је ука за ти на тен ден ци ју кре-
та ња струк ту ре так ми че ња.

6 Вла да РС има 16 ми ни стар ста ва, од че га осам ми ни ста ра тре ба би ти из ре да срп ског 
на ро да, пет из бо шњач ког и три из хр ват ског [Влада Ре пу бли ке Срп ске. Ин тер нет презентација].
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У по гле ду ал тер на ци ја у Вла ди, пот пу не ал тер на ци је су за сту пље ни је 
од дје ли мич них. Од пр вих из бо ра 1996. у вла сти су се пот пу но смје њи-
ва ла два по ли тич ка бло ка од ко јих је сва ки кон тро ли сао власт у нај ма ње 
два ман да та. Сва ки блок је укљу чи вао ПДП као свог ма њег парт не ра у 
Вла ди, при че му је у си ту а ци ји дје ли мич не ал тер на ци је 2006. ПДП про-
мје нио свог ве ћег па рт не ра (СДС) и при дру жио се кон ку рент ском ве ли-
ком парт не ру (СНСД) без ду го роч ног кон ти ну и те та ко а ли ра ња (2009. ПДП 
је на пу стио вла да ју ћу ко а ли ци ју и пре шао у опо зи ци ју). Не до ста так ду го-
роч ног кон ти ну и те та одр жа ва ња парт не ра у дје ли мич но ал тер ни ра ју ћим 
вла да ма ука зу је на при мат пот пу них ал тер на ци ја и на тен ден ци ју за тво-
ре но сти струк ту ре так ми че ња. Уко ли ко би дје ли мич не ал тер на ци је на 
вла сти по зи ци о ни ра ле јед ну стран ку ко ја ду го роч но чи ни дио вла сти и 
ми је ња сво је ко а ли ци о не па рт не ре, та да би дје ли мич не ал тер на ци је има ле 
при мат над пот пу ним. У РС то ни је слу чај. Иста си ту а ци ја је и с ино ва-
ци ја ма у ком по зи ци ја ма вла да. Од су ство кон ти ну и ра них смје на на вла сти 
с нео че ки ва ним или не пред ви дљи вим са ста ви ма ко а ли ци ја иде у при лог 
мањ ку ино ва тив них фор му ла. 

Због не до стат ка кон ти ну и те та дје ли мич них ал тер на ци ја, ино ва тив-
них фор му ла, и отво ре них мо гућ но сти за све ре ле вант не стран ке да бу ду 
дио вла да ју ће ко а ли ци је, стра нач ки си стем РС ин кли ни ра ка пред ви дљи-
вим обра сци ма ко а ли ра ња и по ка зу је из ра зи ту тен ден ци ју у прав цу за тво-
ре но сти струк ту ре стра нач ког так ми че ња. Стра нач ки си стем ни је у пот-
пу но сти отво рен или за тво рен, он за са да на кон ти ну у му са мо гра ви ти ра 
пре ма пот пу ној за тво ре но сти, од но сно ду го роч ној пред ви дљи во сти и 
ста бил но сти.

Ана ли зи ра ње струк ту ре стра нач ког так ми че ња пра ви ја сну ди стинк-
ци ју у од но су на ана ли зу из бор них ре зул та та стра на ка. Из бор не флук туа-
ци је гла со ва, не ста бил но би рач ко ти је ло, не ста ја ње, тран сфор ма ци ја или 
на ста ја ње ре ле вант них стра на ка не де тер ми ни ше струк ту ру стра нач ког 
си сте ма ко ја мо же оста ти не про мје ње на упр кос свим мо гу ћим про мје на ма 
ко је мо гу за хва ти ти по је ди не стран ке. Као што се мо же ви дје ти из Та бе-
ле 1, СДС је 1997. имао ду пло ма ње по сла ни ка не го 1996, да би 2000. по-
но во по рас тао број ман да та па на кон то га опа дао итд. Слич на си ту а ци ја 
је и са СНСД-ом ко ји је 1997. имао са мо два по сла ни ка у Скуп шти ни на кон 
че га је њи хов број про гре сив но ра стао до из бо ра 2006. на ко ји ма су осво-
ји ли 41 ман дат, на кон че га се њи хов број по чео сма њи ва ти. Ме ђу тим, све 
ове из бор не флук ту а ци је не ути чу бит но на би по лар ни или дво бло ков ски 
ка рак тер умје ре ног плу ра ли зма у РС ко је је оста ло ре ла тив но ста бил но 
и пред ви дљи во упр кос на гла ше ним из бор ним флук ту а ци ја ма. На кон из-
бо ра 1997. и 1998. Срп ски на род ни са вез и Срп ска ра ди кал на стран ка РС 
по ста ле су ре ле вант не по ли тич ке стран ке, по сли је че га су у на ред ним из-
бор ним ци клу си ма из гу би ле сво ју ре ле вант ност. Без об зи ра на до ми нант ну 
по зи ци ју СНС-а уну тар ко а ли ци је Сло га и ка сни ји гу би так ње не ре ле вант-
но сти, дво бло ков ско умје ре но ви ше стра нач је на ста ви ло је да гра ви ти ра 
пре ма за тво ре ној струк ту ри стра нач ког так ми че ња. Обри си дво бло ков ског 
так ми че ња по че ли су да се по ка зу ју од 1997, на кон че га су на ста ви ли да 



се одр жа ва ју упр кос про мје на ма ко је су по је ди нач не стран ке до жи вје ле, 
а од 2006. се дво бло ков ско так ми че ње још ви ше ста би ли зо ва ло и по мје-
ри ло пре ма за тво ре ној струк ту ри так ми че ња. 

ЗА КЉУ ЧАК

Ана ли за струк ту ре стра нач ког так ми че ња отва ра ши ру пер спек ти-
ву ра зу ми је ва ња обра за ца ин тер ак ци је из ме ђу стра на ка. За ра зу ми је ва ње 
стра нач ког си сте ма ни је до вољ на ње го ва ти по ло ги за ци ја на осно ву бро ја 
ре ле вант них стра на ка и њи хо ве иде о ло шке дис тан це. Осла ња ју ћи се на 
Сар то ри је ву ти по ло ги ју стра нач ких си сте ма за кљу чи ли смо да стра нач-
ки си стем РС пред ста вља си стем умје ре ног плу ра ли зма. О умје ре ном 
плу ра ли зму у РС ви ше се са зна је на осно ву уви да у струк ту ру стра нач ког 
так ми че ња, јер на осно ву ње про цје њу је мо си стем ност или ста бил ност 
стра нач ког си сте ма. Умје ре ни плу ра ли зам мо же по ка зи ва ти зна ке ста бил-
но сти и пред ви дљи во сти у стра нач кој ин тер ак ци ји, као што исто та ко 
мо же про из во ди ти не ста бил ност, не пред ви дљи вост и ни ску ком пе ти тив-
ност. На осно ву три Ме и ро ва кри те ри ју ма за ра зу ми је ва ње струк ту ре стра-
нач ког так ми че ња ана ли зи ра ли смо стра нач ки си стем РС и за кљу чи ли 
да у РС умје ре ни плу ра ли зам про из во ди ста бил не обра сце стра нач ког 
так ми че ња ко је гра ви ти ра пре ма пот пу ној за тво ре но сти, од но сно ду го-
роч ној пред ви дљи во сти и ста бил но сти. 
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SUM MARY: In this pa per the aut hor analyzes the party system and struc tu re of 
party com pe ti tion in the Re pu blic of Srp ska, from the first post war ge ne ral elec ti ons for 
the Na ti o nal As sembly held in 1996, un til the la test elec ti ons held in 2014. Ba sed on Gi-
o van ni Sar to ri’s typo logy of party systems, the aut hor clas si fi es the party system in the 
Re pu blic of Srp ska and analyzes the struc tu re of party com pe ti tion by using Pe ter Ma ir’s 
the o re ti cal fra me work. De ter mi na tion of party system in the Re pu blic of Srp ska ba sed 
on its nu me ri cal/ide o lo gi cal typo logy do es not tell us much abo ut the very es sen ce of the 
party system. By me ans of Pe ter Me ir’s three cri te ria, the aut hor analyzes the struc tu re 
of party com pe ti tion which fo sters a wi der per spec ti ve of un der stan ding the party system 
and de fi nes its es sen ce mo re pre ci sely. Re gar dless of the va ri o us chan ges to which po li-
ti cal par ti es are ex po sed, the very es sen ce of the party system is ma ni fe sted thro ugh 
ten dency to gra vi ta te to wards sta ble pat terns of party com pe ti tion.

KEYWORDS: party system, struc tu re of party com pe ti tion, mo de ra te plu ra lism, 
po li ti cal par ti es, Re pu blic of Srp ska
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СА ЖЕ ТАК: Со ци јал на ре про дук ци ја по ро дич них га здин ста ва об у хва-
та пре нос вла сни штва над имо ви ном, али и тран сфер мо ћи у од лу чи ва њу. 
Њен ток, вре ме, тро шко ви и ис хо ди усло вље ни су ка рак те ри сти ка ма га здин-
ства и ње го вог окру же ња. Ис хо ди со ци јал не ре про дук ци је има ју по сле ди це 
не са мо по оста ле об ли ке ре про дук ци је га здин ства, већ и се о ску по ро ди цу, 
се о ску за јед ни цу и се ља штво у це ли ни. У ра ду се, из ру рал но со ци о ло шке 
пер спек ти ве, ана ли зи ра ју обе леж ја аграр не и ру рал не струк ту ре као фак-
то ри со ци јал не ре про дук ци је. По ста вља се пи та ње о ис хо ди ма со ци јал не 
ре про дук ци је у пост про дук ти ви зму и пост со ци ја ли стич кој тран сфор ма ци ји. 
Ујед но, де фи ни шу се че ти ри мо гу ћа сце на ри ја ефе ка та со ци јал не ре про дук-
ци је по про из вод њу на по ро дич ним га здин стви ма у са вре ме ном срп ском 
дру штву.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: со ци јал на ре про дук ци ја, по ро дич на га здин ства, 
фак то ри со ци јал не ре про дук ци је, аграр на струк ту ра, ру рал на струк ту ра

Иа ко се о раз во ју и раз вој ним по тен ци ја ли ма по ро дич них га здин ста-
ва нај че шће раз ми шља у кон тек сту њи хо ве еко ном ске и де мо граф ске ре-
про дук ци је, не тре ба за бо ра ви ти да се га здин ства ре про ду ку ју и у со ци јал-
ном по гле ду. Под со ци јал ном ре про дук ци јом под ра зу ме ва се обез бе ђи ва ње 
кон ти ну и те та у упра вља њу га здин ством. О со ци јал ној ре про дук ци ји слич-
но го во ри и Пу љиз [1974; на ве де но пре ма: Ilak Per šu rić 2003: 51] ка да је 
де фи ни ше као „об лик на ста ја ња го спо дар ства као со ци јал но-еко ном ских 
је ди ни ца на кон по вла че ња са да шњег до ма ћи на”. Ра до ми ро вић [1976: 
49–52] го во ри о де мо граф ско-со ци јал ној ре про дук ци ји га здин ста ва, апо-
стро фи ра ју ћи да „се љач ко га здин ство се не мо же ре про ду ко ва ти по пут пре-
ду зе ћа ко је узи ма рад ну сна гу са стра не... оно ве зу је суд би ну за се љач ку 
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по ро ди цу”. Со ци јал на ре про дук ци ја је ви ше од пре но са вла сни штва над 
по крет ном и не по крет ном имо ви ном – ње на су шти на је у пре но су упра-
вљач ких функ ци ја, од но сно, пра ва у од лу чи ва њу на га здин ству. 

Пи та ње со ци јал не ре про дук ци је по ро дич них га здин ста ва у са вре ме-
ној срп ској по љо при вре ди од из у зет не је ва жно сти из не ко ли ко раз ло га. 
Пр во, за на шу по љо при вре ду ка рак те ри стич на је се ни ли за ци ја по љо при-
вред ног ста нов ни штва, по себ но ку ће до ма ћи на. По ред то га, је дан део 
по ро дич них га здин ста ва по чи ва на вер ти кал но про ши ре ним по ро ди ца ма 
у ко ји ма ће се до го ди ти или би тре ба ло да се до го ди тран сфер мо ћи на 
на след ни ка. Струк тур не про ме не по љо при вре де и се ла од но се се на мо-
дер ни за ци ју ра да на по ро дич ним га здин стви ма. Рад се мо дер ни зу је усва-
ја њем и при ме ном зна ња и ино ва ци ја. Обим, ин тен зи тет и фре квен ци ја 
тра жње за ино ва ци ја ма бит но за ви се од со ци јал не ви тал но сти по ро дич-
них га здин ста ва, по себ но од со ци о кул тур них обе леж ја оних ко ји од лу чу ју 
на га здин ству, али и оних ко ји би га здин ство тре ба ло да на сле де. При то ме, 
у пост со ци ја ли стич кој тран сфор ма ци ји, ка рак те ри сти ке и ис хо ди со ци јал-
не ре про дук ци је по ро дич них га здин ста ва ва жна су ва ри ја бла у де фи ни са њу 
мре же ак те ра у аграр ном и ру рал ном раз во ју што је од ве ли ког зна ча ја 
за пре ва зи ла же ње по те шко ћа у тран сфор ма ци ји ру рал них обла сти. На 
овом тра гу у ра ду се ана ли зи ра ју схва та ња ау то ра о фак то ри ма и обе-
леж ји ма про це са со ци јал не ре про дук ци је по ро дич них га здин ста ва. Циљ 
ра да је да се кроз при каз и про ми шља ње раз ли чи тих схва та ња ука же на 
нај зна чај ни је еле мен те и мо гу ће ис хо де овог ду го трај ног про це са с ду го-
роч ним по сле ди ца ма. Со ци јал ној ре про дук ци ји при ла зи се из ру рал но-
со цио ло шке пер спек ти ве ко ја би тре ба ла да омо гу ћи пот пу ни ји увид у 
ток и де тер ми ни стич ки оквир овог про це са, али и ње го ве (по себ но ши ре 
дру штве не) по сле ди це.

ПО ЈАМ И АК ТЕ РИ СО ЦИ ЈАЛ НЕ РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈЕ  
ПО РО ДИЧ НИХ ГА ЗДИН СТА ВА 

Пре ма Фе не лу [Fen nel 1981: 19–21; на ве де но пре ма: Bo hak and Bo rec 
2009: 130] со ци јал на ре пр о дук ци ја га здин ста ва под ра зу ме ва не са мо пре-
нос вла сни штва и упра вљач ких функ ци ја, већ се овај (кра ћи или ду жи) 
про цес од но си и на тран сфер зна ња, ра да, ве шти на и кон тро ле. Ве о ма ис-
црп но од ре ђе ње со ци јал не ре про дук ци је у со ци о ло шком кљу чу да је Фо гел 
[Vo gel 2006] на во де ћи шест ње них пот про це са: план пен зи о ни са ња фар-
ме ра, ко нач ну иден ти фи ка ци ју на след ни ка, по сте пе ни пре нос упра вљач ких 
функ ци ја и тзв. ефе кат сук це со ра, за кон ски пре нос вла сни штва над имо-
ви ном, ефе кат сук це си је, ути цај ста во ва на след ни ка и ку ће до ма ћи на на 
жи вот на га здин ству/у по ро ди ци. На осно ву ово га, сле ди да со ци јал на ре-
про дук ци ја под ра зу ме ва обез бе ђи ва ње кон ти ну и те та у ху ма ном ка пи та лу. 

По јам со ци јал не ре про дук ци је умно го ме за ви си од од ре ђе ња кључ-
них ак те ра у овом про це су – ку ће до ма ћи на и на след ни ка. Ку ће до ма ћин је 
глав ни до но си лац од лу ка, она/онај ко ји упра вља по ро дич ним га здин ством 
у да том тре нут ку. Фор мал но и фак тич ки је од го во ран/а за успех га здин ства 



41

као про из вод ног си сте ма, а ти ме и оп ста нак до ма ћин ства као по тро шач ке 
це ли не. С дру ге стра не, Ли ва да и Пе ро вић [1974: 157] под на след ни ком на 
по се ду сма тра ју „сва му шка ли ца ко ји жи ве на го спо дар ству или су при-
вре ме но од сут на (нпр. ра ди шко ло ва ња, се зон ског ра да и сл.), а од ку ће до-
ма ћи на су мла ђа нај ма ње 10 го ди на”. Ме ђу тим, ова квом од ре ђе њу мо гле 
би се упу ти ти од ре ђе не кри ти ке. Из од ре ђе ња ни ка ко не би тре ба ло ис кљу-
чи ти же не, с об зи ром на њи хо во фор мал но, али и фак тич ко пра во да по сед 
на сле де. Исто та ко, у ве ро ват не на след ни ке1 по се да тре ба ло би укљу чи ти 
она пу но лет на ли ца ко ја су за вр ши ла шко ло ва ње и ко ја су рад но ак тив на 
на по ро дич ном га здин ству. Ис кљу чи ва њем оних чла но ва чи је је обра зо-
ва ње још у то ку, као и оних ко ји, иа ко жи ве у до ма ћин ству, ра де ван газ-
дин ства ја сно би се ука за ло на то да би на след ник тре ба ло да бу де онај 
ко ји је соп стве ним из бо ром или на осно ву соп стве них со ци јал них шан си 
„ве зан” за по ро дич но има ње. Та ко се сма њу је мо гућ ност ка сни јег „га ше ња” 
по ро дич ног има ња.

Има ли или не ма на след ни ка на по се ду је јед но од су штин ских пи та ња 
за ре про дук ци ју по ро дич ног га здин ства уоп ште. Тзв. ефе кат сук це со ра 
од ре ђу је кван ти тет и ква ли тет рас по ло жи вих раз вој них по тен ци ја ла и 
обр ну то. У за ви сно сти од то га има ли или не ма на след ни ка на по се ду, ку-
ће до ма ћин до но си стра те шке од лу ке о ку по ви ни и/или ду го роч ном нај му 
зе мље, струк ту ри про из вод ње (по ди за њу ви ше го ди шњих за са да, ку по ви ни 
ве ћег бро ја круп не сто ке и сл.), на бав ци круп не ме ха ни за ци је, ула га њу у 
при вред не објек те, узи ма њу ду го роч них кре ди та и сл. То зна чи да је ефе кат 
сук це со ра од су штин ске ва жно сти за еко ном ску ви тал ност по ро дич ног 
га здин ства, ак ту ел ну и бу ду ћу [Taylor et al. 1998: 553]. Ва жност со ци јал не 
ре про дук ци је по ро дич ног га здин ства са сто ји се у то ме што кон ти ну и тет 
при ват но-по ро дич ног сек то ра пољопривредe из у зет но за ви си од сме не 
ге не ра ци ја – са мо ре про дук ци ја је у овом при вред ном сек то ру, али и у 
се ља штву као дру штве ном сло ју нај и зра же ни ја [La band and Lantz 1983; 
Ми лић 1996: 137, 144; Pe tro vić i Bac ko vić 2015: 236]. 

У ис тра жи ва њу со ци јал не ре про дук ци је по ро дич них га здин ста ва 
ну жно тре ба узе ти у об зир вре мен ски кон текст. То зна чи да пру жа ње од-
го во ра на пи та ње о ње ним обе леж ји ма и ис хо ди ма има дру га чи ју ко но-
та ци ју у тра ди ци о нал ним или са вре ме ним ру рал ним струк ту ра ма. Ово 
мо же мо да по ка же мо и на при ме ру срп ског дру штва. У тра ди ци о нал ном 
срп ском дру штву, га здин ство је нај че шће по чи ва ло на ши рој по ро дич ној 
гру пи по ве за ној вер ти кал ним и боч ним срод нич ким ве за ма.2 У та квим 
усло ви ма, со ци јал на ре про дук ци ја се ба зи ра ла на мо гућ но сти ви ше стру ког 
из бо ра, с об зи ром на то да је на га здин ству би ло ви ше ве ро ват них на след-
ни ка. С про ме на ма које обележавају савремену агра р ну и ру рал ну струк ту-
ру, про це си се ни ли за ци је, ру рал не де по пу ла ци је и де а гра ри за ци је ста ви ли 

1 Пре ма Чи звел [Chi swell 2014: 308] тре ба раз ли ко ва ти по тен ци јал не од ве ро ват них 
на след ни ка. У пр вом слу ча ју, реч је о они ма ко је за ме сто на след ни ка ква ли фи ку је срод нич-
ки од нос с ку ће до ма ћи ном. У дру гом слу ча ју, на след ни ком се сма тра онај ко ји узи ма уче шћа 
у упра вља њу га здин ством. 

2 Ово не од ри че по сто ја ње ма лих по ро ди ца, али ука зу је на че шће по ве зи ва ње уну тар 
ши ре срод нич ке гру пе. 
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су пред со ци јал ну ре про дук ци ју га здин ста ва пред знак „бор бе за на след-
ни ка”. Сто га би се мо гло ре ћи да је да нас пи та ње из бо ра на след ни ка по ро-
дич ног га здин ства још не по сред ни је по ве за но с ње го вим оп стан ком. 

АГРАР НА И РУ РАЛ НА ДРУ ШТВЕ НА СТРУК ТУ РА  
КАО ФАК ТО РИ СО ЦИ ЈАЛ НЕ РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈЕ 

Фак то ри од ко јих за ви си со ци јал на ре про дук ци ја по ро дич них га здин-
ста ва су број ни и развно вр сни. Они од ре ђу ју не са мо ис ход со ци јал не 
ре про дук ци је, већ и ње но вре ме (мо ме нат, али и ду жи ну тра ја ња), об лик 
(пот пу на или де ли мич на сук це си ја) и тро шко ве (ма те ри јал не и не ма те-
ри јал не). Де ло ва ње фак то ра од ре ђе но је са мим обе леж ји ма по ро дич ног 
га здин ства: вла сни штво над сред стви ма за про из вод њу и кон тро ла упра-
вља ња, по ро дич не ве зе из ко јих про из и ла зе рас по ло жи ви ка пи та ли за рад, 
ин тер ге не ра циј ски тран сфер упра вља ња и жи вот на по ро дич ном има њу 
[Gas son and Er ring ton 1993: 18, на ве де но пре ма: Lo bley and Ba ker 2012: 8], 
као и ка рак те ри сти ка ма њи хо вог окру же ња. Та ко, мо же мо го во ри ти о еко-
ном ским и не е ко ном ским, ен до ге ним и ег зо ге ним фак то ри ма. Ме ђу тим, 
у ра ду се ре ле ват ни фак то ри ка те го ри шу пре ма то ме ко јој од две „оба ле” 
ру рал но со ци о ло шког про ми шља ња со ци јал не ре про дук ци је га здин ста ва 
при па да ју – то зна чи да се у ра ду го во ри о ути ца ју обе леж ја аграр не и ру-
рал не дру штве не струк ту ре. 

Пр ва гру па об у хва та фак то ре по пут ка рак те ри сти ка зе мљи шта/ве ли-
чи на по се да, до ми нант них сво јин ских од но са, оби ма и струк ту ре рад не 
сна ге у по љо при вре ди, ти па про из вод ње, тр жи шне ори јен та ци је, укуп ног 
ка пи та ла, тех нич ко-тех но ло шке опре мље но сти га здин ста ва за рад, ме ра 
аграр не по ли ти ке, по де ле ра да у по љо при вре ди на га здин ству, сти ла ру-
ко во ђе ња и сл. То су фак то ри од ко јих ујед но за ви си и по ло жај по љо при-
вре де као при вред не гра не и се ља штва као дру штве ног сло ја. Обе леж ја 
ових по ло жа ја чи не жи вот и рад на по ро дич ном га здин ству ма ње или 
ви ше со ци јал но атрак тив ним. У од но су на рад у дру гим де лат но сти ма и 
жи вот у дру гим со ци јал ним сре ди на ма, обе леж ја по ло жа ја по љо при вре де 
и се ља штва, као и осо би не ру рал ног со ци јал ног про сто ра де лу ју као под-
сти цај ни или огра ни ча ва ју ћи фак то ри со ци јал не ре про дук ци је по ро дич-
них га здин ста ва. Та ко, ве ћи на ис тра жи ва ча на во ди да ве ли чи на зе мљи шног 
по се да по зи тив но ко ре ли ра с ве ро ват но ћом по зи тив ног ис хо да со ци јал не 
ре про дук ци је [Al da don do Oc hoa et al. 2007: 223; Stiglba u er and We iss 2000; 
Gla u ben et al. 2002]. Зна чај овог фак то ра по ве зу је се с рад ном сна гом – на-
и ме, по љо при вре да на ма њем по се ду че сто ни је у мо гућ но сти да ап сор бу је 
укуп ну по ро дич ну рад ну сна гу ко ја због то га сво је „ухле бље ње” тра жи 
ван га здин ства и ти ме по тен ци јал но гу би ин те рес за на сле ђи ва ње. По ред 
ве ли чи не по се да, ана ли зи ра се и ути цај ло ка ци је га здин ства као фак то ра 
ко ји олак ша ва/оте жа ва на сле ђи ва ње3. При том, ло ка ци ја мо же да се по сма тра 

3 Под ло ка ци јом се под ра зу ме ва по зи ци ја га здин ства у спе ци фич ном фи зич ко-еко ло-
шком окру же њу, као и ре ла тив на по зи ци ја га здин ства у од но су на бли зи ну на се ља цен трал ног 
ти па (нај че шће гра да).



у сми слу фи зич ког, али и со ци јал ног про сто ра. Пре ма Ал да дон до Очои 
и др. [Al da don do Oc hoa et al. 2007] про стор на уда ље ност од на се ља цен трал-
ног ти па има не га ти ван ефе кат на на сле ђи ва ње. Кер бле ро во ис тра жи ва ње 
[Ker bler 2012: 293] ука зу је да на со ци јал ну ре про дук ци ју по се бан ути цај 
има пер цеп ци ја по зи ци је га здин ства. Ре зул та ти ис тра жи ва ња [Ker bler 
2012: 293] по ка зу ју да ће сук це си ја из о ста ти код чак 60% га здин ста ва код 
ко јих ку ће до ма ћи ни сма тра ју да је га здин ство изо ло ва но и уда ље но од 
ва жних ин фра струк тур них и су пра струк тур них обје ка та. 

По себ на па жња по све ће на је и ис тра жи ва њу укуп ног ка пи та ла ко јим 
рас по ла же га здин ство. Ка лус, ван Хуј лен брук и Ван Лирд [Ca lus et al. 2008: 
52] ко ри сте кон цепт укуп не имо ви не га здин ства (TFA – to tal farm as sets) 
као ин ди ка тор на ме ре на сле ђи ва ња. TFA об у хва та фи нан сиј ску вред ност 
имо ви не, као и укуп ни про из вод ни ка па ци тет [Ca lus, van Huylen bro eck and 
van Li er de 2008: 41–42]. Што је TFA ве ћа, то је ве ћа ве ро ват но ћа да ће се 
газ динство со ци јал но ре про ду ко ва ти. На осно ву ем пи риј ских ре зул та та, 
ау то ри за кљу чу ју да пи та ње на сле ђи ва ња по чи ње да ути че на ин ве сти-
ци је на га здин ству 10 го ди на пре не го што ће до ћи до ствар ног тран сфе ра 
вла снич ких и упра вљач ких функ ци ја [Ca lus et al. 2008: 52–53]. Та ко ђе, ори-
јен та ци ја ка рад но ин тен зив ним и ви ше го ди шњим про из вод ња ма ко је, 
при то ме, зах те ва ју ви ше ула га ња чи ни со ци јал ну ре про дук ци ју ве ро ват-
ни јом. Не ки ау то ри [Bo hak et al. 2011] упо ре ђу ју обе леж ја со ци јал не ре про-
дук ци је га здин ста ва с ор ган ском и кон вен ци о нал ном про из вод ња ма, ис ти-
чу ћи по зи тив ни ји ути цај спе ци фич не/ор ган ске про из вод ње на со ци јал ну 
ре про дук ци ју.

Ути цај рад не сна ге на со ци јал ну ре про дук ци ју ана ли зи ра се пре ко 
обе леж ја глав них ак те ра у овом про це су. Ка рак те ри сти ке ку ће до ма ћи на 
су јед на од нај че шћих ком плек сних ва ри ја бли у ис тра жи ва њу со ци јал не 
ре про дук ци је. Нај че шће се по ла зи од ути ца ја ста ро сти ку ће до ма ћи на 
[Pi e to la et al. 2003], али се ана ли зи ра и ути цај ње го вог/ње ног обра зо ва ња 
(по себ но обра зо ва ња у по љо при вре ди) [Ca vic chi o li et al. 2015; Чи кић 2012], 
ис ку ства у по љо при вре ди и упра вља њу га здин ством [Kim hi 1994], за по-
сле но сти ван га здин ства [Чикић 2012], по ла [Ca vic chi o li et al. 2015; Чи кић 
2012]. Дру га ком плек сна ва ри ја бла је су ка рак те ри сти ке по тен ци јал ног 
на след ни ка. Ва ри ја бла об у хва та број де це у по ро ди ци, њи хов уз раст и пол 
(с об зи ром на чест па три ли не ар ни обра зац на сле ђи ва ња), со ци јал не шан се 
и жи вот не аспи ра ци је (обра зо ва ње, про фе си о нал на ори јен та ци ја, за ин те-
ре со ва ност за оста нак на по ро дич ном има њу, со ци јал ни ка пи тал), ис ку ство 
у ра ду у по љо при вре ди, пар ти ци па ци ју у до но ше њу од лу ка и сл. Ин те ре-
сант но је схва та ње Лур со ве [Lu hrs 2015] ко ја на во ди да се у до са да шњим 
ис тра жи ва њи ма уо ча ва си сте мат ско за не ма ри ва ње ћер ки ку ће до ма ћи на 
као ак те ра у сук це си ји. 

Ис тра жи ва чи ма агро е ко ном ске ори јен та ци је по себ но је ин те ре сант на 
ана ли за ути ца ја ме ра аграр не по ли ти ке на со ци јал ну ре про дук ци ју. На 
осно ву ис тра жи ва ња по ро дич них га здин ста ва у САД, Миш ра и Ел-Оста 
[Mis hra and El-Osta 2008] за кљу чу ју да фи нан сиј ске ме ре аграр не по-
ли ти ке по зи тив но ути чу на по сто ја ње пла на на сле ђи ва ња. У европ ском 
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кон тек сту, ути цај За јед нич ке аграр не по ли ти ке (ЗАП) на со ци јал ну ре про-
дук ци ју нај че шће се ана ли зи ра на при ме ру ме ре ра ног пен зи о ни са ња. 
Пре ма Пи је то ли, Ва ре и Лан синк [Pi e to li et al. 2003: 110], ви си на до би ти 
од по вла че ња с по зи ци је ку ће до ма ћи на има по зи ти ван ути цај на тран сфер 
вла сни штва и мо ћи у од лу чи ва њу. Би ка [Bi ka 2007: 267] ис ти че ре ги о нал-
не раз ли ке у ЕУ у од но су на про грам ра ног пен зи о ни са ња фар ме ра. При-
ме на ове ме ре нај и зра же ни ја је у под руч ји ма с раз ви је ни јом по љо при вре-
дом, нај ве ћим бро јем мла дих фар ме ра, ин тен зив ном по љо при вред ном 
про из вод њом. 

Дру гу гру пу фак то ра со ци јал не ре про дук ци је чи не обе леж ја ру рал не 
дру штве не струк ту ре, од но сно се о ске по ро ди це, ло кал не се о ске за јед ни-
це, ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја и се о ске кул ту ре. Гр бић [1997: 115–126] 
сма тра да је со ци јал на ре про дук ци ја ди рект но по ве за на са ци клу си ма у 
жи во ту по ро дич ног га здин ства ко ји су од ре ђе ни не са мо ка рак те ри сти ка-
ма ку ће до ма ћи на и на след ни ка, већ и фа зом у раз во ју бра ка и по ро ди це 
(скла па ње бра ка, ра ђа ње де це, од ра ста ње де це). Слич но на во де и Га сон и 
Еринг тон [Gas son and Er ring ton 1993: 266; на ве де но пре ма: Mis hra et al. 2010: 
134] ка да ка жу да „син хро ни за ци ја та два ци клу са (по ро дич ног и по слов-
ног – прим. аут.) мо же би ти кру ци јал на за кон ти ну и тет по ро дич ног га здин-
ства”. Осим то га, на со ци јал ну ре про дук ци ју ути чу и по ро дич ни са став и 
струк ту ра по ро ди це. Ве ли чи на се о ске по ро ди це, тач ни је, број по тен ци-
јал них на след ни ка од ре ђу је не са мо мо гућ ност из бо ра бу ду ћег ку ће до ма-
ћи на, не го и по тре бу и ме ха ни зме за ком пен за ци ју оних ко ји ће из на сле-
ђи ва ња би ти ис кљу че ни. С дру ге стра не, су жи вот три и ви ше ге не ра ци ја 
у се о ској по ро ди ци, иа ко пред ста вља зна ча јан из вор (фи нан сиј ског, со ци-
јал ног, кул тур ног) ка пи та ла, мо же да бу де и узрок не а де кват ној ко му ни-
ка ци ји, па чак и ин тер ге не ра циј ским кон флик ти ма [Miletić-Ste pa no vić 
2010: 215–230] што се не га тив но од ра жа ва на тран сфер мо ћи у од лу чи ва њу, 
као и на мо ти ва ци ју на след ни ка да оста не на по се ду. Стил ро ди тељ ства 
та ко ђе од ре ђу је мо ме нат, тра ја ње и ис ход со ци јал не ре про дук ци је. Ро ди-
тељ ска оче ки ва ња, сте пен ро ди тељ ске кон тро ле и по др шке де лу ју као 
(де)мо ти ви шу ћи чи ни о ци на по тен ци јал ног на след ни ка. На сле ђе на и/или 
уста но вље на прак са ро ди тељ ства об ли ку је прав це со ци ја ли за ци је у по-
љо при вре ди ко ја се по ка зу је као ва жан фак тор со ци јал не атрак тив но сти 
жи во та и ра да на по ро дич ном има њу. Сте пен ин тер/ин тра ге не ра циј ске 
ега ли тар но сти од лу чу је не са мо о по жељ ним ка рак те ри сти ка ма на след-
ни ка на по се ду (му шко/жен ско, нај ста ри је/нај мла ђе, обра зо ва но у по љо при-
вре ди и сл.), већ и о пар ти ци па ци ји ак те ра у до но ше њу од лу ке о со ци јал ној 
ре про дук ци ји. За то, не чу ди што Шум и Бол ман [Schumm and Bol lman 1981, 
на ве де но пре ма: We i gel and We i gel 1990] осно ву за успе шну со ци јал ну ре-
про дук ци ју ви де у аде кват ној ко му ни ка ци ји. Слич но го во ре и Ка план и 
са рад ни ци [Ka plan et al. 2009] – пре ма њи ма, па сив на и/или не до вр ше на 
ко му ни ка ци ја од ла жу до но ше ње ко нач не од лу ке о на след ни ку, по ја ча ва-
ју ћи стрес и не из ве сност про це са. С дру ге стра не, раз ме на ин фор ма ци ја 
омо гу ћа ва по сти за ње кон сен зу са о по ро дич ним ци ље ви ма, њи хо вој хи-
је рар хи ји и сред стви ма за оства ре ње. Ко му ни ка ци ја олак ша ва ре ша ва ње 



по тен ци јал них кон фли ка та и ја ча по ро дич ну со ли дар ност што до при но си 
по зи тив ном ис хо ду со ци јал не ре про дук ци је [We i gel and We i gel 1990: 450]. 
Та ко ђе, на тра гу пер спек ти ве жи вот них то ко ва мо же мо да го во ри мо и о 
ути ца ју од но са лич ног и по ро дич ног вре ме на на ис ход, вре ме, тро шко ве 
сук це си је. 

Тро шко ви и ис хо ди со ци јал не ре про дук ци је од ре ђе ни су и ру рал ном 
кул ту ром. Из ра же ни је при су ство тра ди ци о нал них ру рал них вред но сти 
(зе мља, рад, по ро ди ца) упу ћу је на тра ди ци о нал ни је обра сце по на ша ња 
(по себ но, у ин тер ге не ра циј ским од но си ма) што се ре флек ту је и на оче ки-
ва ња у до ме ну со ци јал не ре про дук ци је. У та квим усло ви ма, ко лек ти ви-
зам над вла да ва лич не аспи ра ци је – пре у зи ма ње га здин ства ту ма чи се као 
из раз по ро дич не од го вор но сти, али и лич ног са зре ва ња. У усло ви ма тра-
ди ци о нал ни јих ру рал но кул тур них вред но сти и обра за ца, со ци јал на ре про-
дук ци ја се ма ње до во ди у пи та ње, а ви ше под ра зу ме ва. С тран сфор ма ци јом 
па три јар хал них ру рал них вред но сти, осе ћа ње при па да ња ко лек ти ву де-
ли мич но гу би на сна зи. По ја вљу ју се но ве вред но сти – лич на сре ћа, обра-
зо ва ње, ви ши жи вот ни стан дард, по тро шња. Сла би ау то ри тет ста ри јих/
ро ди те ља и њи хов мо но пол над кон тро лом по на ша ња мла ђих ге не ра ци ја. 
Ства ра се про стор за ин ди ви ду а ли за ци ју по тре ба, же ља и мо гућ но сти 
мла дих што мо же да до ве де у пи та ње ис хо де со ци јал не ре про дук ци је. 
При хва та ју ћи но ве вред но сти и не же ле ћи да се њи хо ва де ца „му че” као 
што они мо ра ју, и ста ри је ге не ра ци је мо гу да до при не су по ја ча ној не из-
ве сно сти со ци јал не ре про дук ци је. Ру рал на кул ту ра об ли ку је со ци јал ну 
ре про дук ци ју и пре ко кул тур ног ка пи та ла [Mo rell 2014] ку ће до ма ћи на и 
ве ро ват них на след ни ка. Док су ку ће до ма ћи ни и на след ни ци са се љач ким 
кул тур ним ка пи та лом ори јен ти са ни на са мо до вољ ност, очу ва ње sta tus quo 
у про из вод њи, они с пред у зет нич ким кул тур ним ка пи та лом ра ци о нал но 
пла ни ра ју раз вој по сло ва на га здин ству, па та ко и со ци јал ну ре про дук ци ју 
[Kovács 2006; на ве де но пре ма: Mo rell 2014: 90]. Ру рал на кул ту ра об ли ку је 
и од но се ме ђу ро до ви ма. Иа ко су же не као рад на сна га зна чај но за сту пље-
не у по љо при вре ди на га здин стви ма, оне су ре ла тив но рет ко ку ће до ма ћи-
ни. У ЕУ, же не су у 2007. чи ни ле 42% од укуп не рад не сна ге у по љо при-
вре ди, али све га 29% ку ће до ма ћи на [E u ro pean Com mis sion, 2007: 9]. Удео 
же на ку ће до ма ћи на ра сте с го ди на ма ста ро сти, што је по сле ди ца ду жег 
жи вот ног ве ка. Код нас, сва ки ше сти ку ће до ма ћин је же на [Попис по љо-
при вре де 2012]. Же не као на след ни ци по ја вљу ју се нај че шће у слу ча ју не-
по сто ја ња му шког на след ни ка. Сте пен тран сфор ма ци је тра ди ци о нал них 
ру рал них род них ре жи ма фор ми ра дру штве не уло ге, обим и ме ха ни зме 
со ци јал не кон тро ле (по жељ ног) род ног по на ша ња, али и род не со ци јал не 
шан се у на сле ђи ва њу. Ру рал ни род ни ре жи ми од ре ђу ју и (са мо)пер цеп ци ју 
еко ном ске уло ге му шка ра ца/же на у ра ду на по ро дич ном га здин ству. 

Пост про дук ти ви зам чи ни ак ту ел ну сце но гра фи ју за про ми шља ње 
ути ца ја аграр не и ру рал не струк ту ре на со ци јал ну ре про дук ци ју. У пост-
про дук ти ви зму до ла зи до от кло на од про из вод ње ви со ких ин пу та и аут-
пу та и по љо цен трич не про из вод не ори јен та ци је га здин ста ва [Pot ter and 
Til zey 2005: 596]. Са вре ме на по ро дич на га здин ства да нас функ ци о ни шу 
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у усло ви ма сма ње не др жав не фи нан сиј ске по мо ћи, но вих ци ље ва аграр не 
по ли ти ке, раз два ја ња ру рал ног од аграр ног, ре струк ту ри ра ња ру рал ног 
про сто ра, ам би ва лент ног јав ног мње ња о по љо при вре ди, ли бе ра ли за ци је 
тр жи шта по љо при вред них ин пу та и аут пу та, ди фе рен ци ја ци је и сег мен-
та ци је по тра жње, сла би јег ин си сти ра ња на на ци о нал ној пре храм бе ној 
са мо до вољ но сти, ди вер зи фи ка ци је и мул ти функ ци о нал но сти, за ме не 
фи зич ких ин пу та зна њем и ве шти на ма [Wil son 2007: 99–100]. За пост про-
дук ти ви зам ка рак те ри стич на је но ва ру рал на еко но ми ја за сно ва на на 
тран сфор ми са ним об ли ци ма (не)по љо при вред не про из вод ње и ра да на 
га здин ству, уз еви ден тан по раст не из ве сно сти и ри зи ка. На овом тра гу, 
по ста вља се пи та ње: да ли пост про дук ти ви зам иза зи ва кри зу на сле ђи ва ња? 
Два су мо гу ћа од го во ра на ово пи та ње: а) да, кри за на сле ђи ва ња по сто ји, 
и б) не, но во еко ном ско, со ци јал но и по ли тич ко-иде о ло шко окру же ње 
ни је угро зи ло со ци јал ну ре про дук ци ју. За го вор ни ци пр вог од го во ра на 
при ме ру по љо при вре де ЕУ по ка зу ју да се кри за на сле ђи ва ња ма ни фе сту-
је у две рав ни – као пад из ве сно сти со ци јал не ре про дук ци је и као кри за 
ре гру то ва ња на след ни ка [Bur ton and Fis her 2015: 156–158]. При том, кри за 
на сле ђи ва ња је ре ги о нал но ди фе рен ци ра на. С дру ге стра не су ау то ри ко ји 
сма тра ју да су сто пе сук це си је до вољ не те да је са со ци јал ном ре про дук-
ци јом европ ских по ро дич них га здин ста ва све у ре ду [Chi swell 2014; Lo bley 
2010: 849–850]. На су прот пост про дук ти ви стич ком ста ву о па ду дру штве-
ног по ло жа ја се ља штва, ови ау то ри го во ре о об на вља њу ин те ре со ва ња за 
про из вод њу на по ро дич ном има њу и по пра вља њу по ло жа ја фар ме ра. Ти ме 
се при бли жа ва ју Ван дер Плу го вој [Van der Plo eg 2008: 6–8] иде ји о по-
врат ку се ља штва (енгл. re pe a san ti sa tion). Оста нак на га здин ству и/или 
вра ћа ње „блуд них си но ва” на по ро дич но има ње ов де се по сма тра као узрок, 
али и по сле ди ца плу ри ак тив но сти газдинства. Она не во ди од ри ца њу од 
по љо при вре де, већ, пре ма ау то ру, до при но си ја ча њу ре сурс не ба зе за 
раз вој по љо при вре де на га здин ству.

На по слет ку, мо же мо да по ста ви мо пи та ње шта се до га ђа са со ци јал-
ном ре про дук ци јом у европ ским дру штви ма пост со ци ја ли стич ке тран сфор-
ма ци је? Иа ко је реч о хе те ро ге ној гру пи дру шта ва у ко ји ма су по љо при-
вре да и се ло ушли у пост со ци ја ли стич ку тран сфор ма ци ју из раз ли чи тих 
старт них по зи ци ја, ве ћи на њих се су сре ла/су сре ће са слич ним про бле-
ми ма: пад про дук тив но сти по љо при вре де и ни зак, али ре ла тив но ста би-
лан удео рад не сна ге у по љо при вре ди [Tr ze ci ak-Du val 1999: 289], по чет на 
не по вољ на по се дов но-пар цел на струк ту ра уз по сте пе но укруп ња ва ње 
по се да, али и ства ра ње мо но по ла над зе мљом, про из вод њом и тр жи штем, 
не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва за ин ве сти ра ње код ве ћи не сит ни јих 
по сед ни ка, ло ка ли за ци ја тр жи шта, ре ла тив на не спрем ност за но ве зах-
те ве по тро ша ча и сл. Је дан од зна чај них про бле ма је и се ни ли за ци ја ак тив-
ног по љо при вред ног ста нов ни штва, по себ но ку ће до ма ћи на. У ЕУ, ку ће до-
ма ћи ни ста ри ји од 65 го ди на су ка рак те ри стич ни за га здин ства у ју жним 
зе мља ма чла ни ца ма4, као и у ве ћи ни зе ма ља ко је су се при дру жи ле ЕУ 

4 То су Пор ту гал (47,6%), Ита ли ја (37,8%), Грч ка (33,7%), Ки пар (33,5%), Шпа ни ја (31,8%), 
Мал та (26,4%) [E u ro stat 2015: 27]. 
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у и на кон 20045, уз од ре ђе не из у зет ке6 [E u ro stat 2015: 27]. У Ср би ји, сва ки 
тре ћи ку ће до ма ћин има ви ше од 65 го ди на [Попис по љо при вре де 2012]. 
С дру ге стра не, све га 10% еко ном ски ак тив них мла дих у Ре пу бли ци ан га-
жо ва но је у сек то ру по љо при вре де [Бубало-Жив ко вић и Лу кић 2015: 172]. 
Пре ма Пе тро вић [2015: 416, 418–419] ве ћи на мла дих са се ла не ма ин те рес 
(42%) и не пла ни ра да се ба ви по љо при вре дом (¾). Као раз ло ге за сво је 
опре де ље ње, они на во де да жи вот и рад на по ро дич ном га здин ству ни су 
у скла ду с њи хо вим про фе си о нал ним аспи ра ци ја ма, ма ли по сед ко јим 
рас по ла же по ро ди ца, ни зак про фит, као и на по ран по сао [Petrović 2015: 
418–419]. Та ко ђе, уну тра шње ра сло ја ва ње се ља штва у са вре ме ном срп ском 
дру штву [Шљукић и Шљу кић 2012: 299–300] пред ста вља ва жан оквир за 
со ци о ло шко раз у ме ва ње мо гућ но сти и ис хо да со ци јал не ре про дук ци је 
по ро дич них га здин ста ва. Ко ће има ти ве ће из гле де да се со ци јал но ре про-
ду ку је – „пра ви се ља ци” или фар ме ри – као и да ли ће ин тер ге не ра циј ско 
на сле ђи ва ње по ста ти обра зац со ци јал не ре про дук ци је „но вих ла ти фун ди-
ста” бит но за ви си и од ме ра др жав не по др шке по љо при вре ди и спре ча-
ва ња да ље по ла ри за ци је се ља штва [Шљукић и Шљу кић 2012: 307]. 

Под прет по став ком да се на ста ве ак ту ел ни трен до ви (не)за по сле но-
сти мла дих и тран сфор ма ци је по љо при вре де и ру рал них за јед ни ца у 
са вре ме ном срп ском дру штву, мо гу ће је оче ки ва ти че ти ри (паралелнo 
од ви ја ју ћа) сце на ри ја у со ци јал ној ре про дук ци ји га здин ства и ње ном 
ефек ту на про из вод њу (Сх. 1).

Схе ма 1. Мо гу ћи сце на ри ји ефе ка та со ци јал не ре про дук ци је  
по про из вод њу на га здин ству

По зи тив на со ци јал на ре про дук ци ја под ра зу ме ва да ће на кон на сле-
ђи ва ња до ћи до пре ко ра че ња по сто је ће про из вод ње (по оби му, про фи ту). 
То зна чи да упра вља ње га здин ством пре у зи ма на след ник/ца  ко ји је со ци-

5 То су Ру му ни ја (38,2%), Бу гар ска (38,0%), Ли тва ни ја (35,1%), Хр ват ска (31,9%), Сло-
ве ни ја (30,5%), Ма ђар ска (29,8%), Ле то ни ја (30,4%) [E u ro stat 2015: 27]. 

6 То је Пољ ска (8,4%) [E u ro stat 2015: 27].
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ја ли зо ван/а за по љо при вре ду (по зна је и уче ству је у ра ду, има по љо при-
вред но обра зо ва ње, па р ти ци пи ра у до но ше њу од лу ка и сл.) и за ин те ре-
со ван/а за жи вот и рад на има њу. Ве ро ват на је и плу ри ак тив ност ових 
га здин ста ва. Нул та со ци јал на ре про дук ци ја ће се од ви ја ти та мо где на кон 
пре у зи ма ња га здин ства не ће би ти су штин ских про ме на у ка рак те ри сти-
ка ма про из вод ње. Прет по ста вља се да ће се ово до го ди ти у слу ча је ви ма 
ка да на след ни ко ве шан се ни су до вољ не за пот пу ни из ла зак из по љо при-
вре де. Ова кав сце на рио мо гућ је код га здин ста ва ко ја не ма ју до вољ но 
(фи нан сиј ског, обра зов ног, со ци јал ног) ка пи та ла за ин ве сти ци је (тзв. стаг-
нант на га здин ства) ни ти мо ти ва да про ши ру ју, про ду бљу ју или ди вер-
зи фи ку ју про из вод њу (тзв. по лу та ни/ме шо ви та га здин ства). Не га тив на 
со ци јал на ре про дук ци ја под ра зу ме ва да на кон пре у зи ма ња по ро дич ног 
га здин ства, по сте пе но до ла зи до сма њи ва ња оби ма про из вод ње. У овом 
слу ча ју, на след ник ни је за ин те ре со ван за по љо при вре ду, а по ро дич но 
има ње пре у зи ма ка ко би (при вре ме но) од го во рио на зах те ве ро ди те ља 
(ау то ри тет и/или по ро дич на со ли дар ност). Прет по ста вља се да ће вре ме-
ном до ћи до пот пу ног га ше ња га здин ства. Че твр ти сце на рио од но си се 
на из о ста нак со ци јал не ре про дук ци је услед не по сто ја ња (аде кват ног) 
на след ни ка/це . 

Та ко ђе, прет по став ка је да ће из ве стан број по ро дич них га здин ста ва 
по слу жи ти за ап сор бо ва ње на след ни ка ко ји у по љо при вре ди ви де тек свој 
при вре ме ни ин те рес. Та ко ђе, иа ко је ве ро ват но да ће је дан број по ро дич-
них га здин ста ва (оних с ве ћим по се дом, оби мом про из вод ње, про фи том 
и/или спе ци фич ном про из вод њом) ис ку си ти по зи тив ну со ци јал ну ре про-
дук ци ју, прет по ста вља се да ће се зна ча јан део њих су о чи ти с не га тив ном 
или из о стан ком со ци јал не ре про дук ци је. 

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Обе леж ја про це са и ис хо ди со ци јал не ре про дук ци је по ро дич ног га здин-
ства има ју ва жне по сле ди це по ње го ву укуп ну ре про дук ци ју. Из бе га ва ње 
и/или од ла га ње до но ше ња од лу ке о на след ни ку и вре ме ну на сле ђи ва ња 
не по вољ но се одра жа ва на га здин ство, али и на по ро ди цу. Из по зи ци је 
га здин ства, из бе га ва ње/од ла га ње до но ше ња од лу ке о на сле ђи ва њу сма тра 
се не по вољ ним по еко ном ску вред ност по ро дич ног по сла. Из по зи ци је по-
ро ди це, из бе га ва ње/од ла га ње овог, ина че стре сног про це са, не га тив но ути-
че на по ро дич ни ка пи тал у це ли ни. Ње го вом де те ри о ра ци јом у пи та ње 
се до во ди по ро дич на функ ци о нал ност, ква ли тет по ро дич них од но са, као 
и по ро дич на ре зи ли јент ност. С дру ге стра не, по зи тив на со ци јал на ре про-
дук ци ја обез бе ђу је прет по став ке за де мо граф ску ре про дук ци ју га здин ста-
ва. По ред то га, она има по зи тив не ефек те по мо дер ни за ци ју ра да, а ти ме 
и еко ном ску ре про дук ци ју јер, ка ко ис ти чу Га сон и Еринг тон [Gas son and 
Er ring ton 1993; на ве де но пре ма: Sot to mayor et al. 2011: 122] „фар мер са на-
след ни ком на по се ду рас по ла же са тзв. ге не ра циј ским уло гом ко ји се очи-
ту је у на след ни ку и ко ји пред ста вља кон стан тан под сти цај за пла ни ра ње 
и раст”.



49

Спе ци фич ност со ци јал не ре про дук ци је огле да се у ње ним ши рим 
дру штве ним им пли ка ци ја ма. Из о ста нак со ци јал не ре про дук ци је до во ди 
у пи та ње ре про дук ци ју чи та вог сло ја се ља штва. Ујед но, из о ста нак со ци јал-
не ре про дук ци је за пра во зна чи јед но се о ско до ма ћин ство и једну по ро ди цу 
ма ње. С дру ге стра не, успе шна со ци јал на ре про дук ци ја ве зу је по ро ди цу на 
ду жи рок за се о ску за јед ни цу чи ме се до при но си и ре про дук ци ји ру рал-
но сти као на чи на жи во та.
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, 
По љо при вред ни фа кул тет

Трг До си те ја Об ра до ви ћа 8, Но ви Сад, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је при ме ном НЕП ска ле из вр ше но ме ре ње до стиг-
ну тог ни воа еко ло шке све сти сту де на та По љо при вред ног фа кул те та Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду, као бу ду ћих до но си ла ца од лу ка у сфе ри агро би зни-
са. За њих је вр ло ва жно да при хва та ју но ву еко ло шку па ра диг му, ка ко би 
у бу дућ но сти до но си ли од лу ке ко је су у скла ду са одр жи вим раз во јем и 
за шти том жи вот не сре ди не. Ме ре ње је из вр ше но на узор ку од 800 сту де-
на та. Про сеч на вред ност еко ло шке све сти сту де на та ме ре на НЕП ска лом 
из но си 3,47, што по ка зу је да сту ден ти за сту па ју ста во ве но ве еко ло шке 
па ра диг ме, ма да и да ље чвр сто ве ру ју у раз вој тех ни ке и тех но ло ги је ко ја 
ће омо гу ћи ти ком фо ран и си гу ран жи вот за бу ду ће ге не ра ци је, без бит ни јих 
из ме на у обра сци ма по на ша ња. По се бан ак це нат је ста вљен на са гле да ва ње 
ути ца ја од ре ђе них де мо граф ских ва ри ја бли на еко ло шку ори јен ти са ност 
сту де на та. У по гле ду при хва та ња но ве еко ло шке па ра диг ме у це ли ни ни су 
уо че не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке за ви сно од по сма тра них ва ри ја бли, 
али је сте утвр ђе на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка код по је ди них тврд њи 
НЕП ска ле.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: еко ло шка свест, ме ре ње, НЕП ска ла, сту ден ти по-
љо при вре де, ан ке та

Иа ко су по сле ди це еко ном ског ра ста и раз во ја по жи вот ну сре ди ну 
по че ле да се ис по ља ва ју и знат но ра ни је, до зна чај ни јег по ми ња ња ове 
те ме у на уч ним кру го ви ма до шло је тек се дам де се тих го ди на 20. ве ка, 
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ка да је до шло до ши ре ња про е ко ло шких иде ја и ма сов ни јег раз во ја по кре-
та за за шти ту жи вот не сре ди не. У том пе ри о ду по че ле су, на гло бал ном 
ни воу, да се ства ра ју број не ор га ни за ци је у овој обла сти и са зи ва ју кон фе-
рен ци је по све ће не про бле ми ма у жи вот ној сре ди ни. Од та да су пи та ња 
жи вот не сре ди не, у ве ћој или ма њој ме ри, би ла по ста вља на у свим зе мља-
ма. Иа ко је за ин те ре со ва ност за еко ло шке про бле ме у по след њих 20 го ди-
на знат но по ра сла [Tayci and Uysal 2012], ову област и да ље пра те број не 
не до у ми це и огра ни че ња по мно гим пи та њи ма, као што су нпр. ме ре ње 
ни воа за га ђе ња, ин ди ка то ра одр жи во сти, про це на бу ду ћих кре та ња, опа-
сно сти, ре ше ња, а као јед но од стал но ак ту ел них пи та ња ја вља се ме ре ње 
ин фор ми са но сти, зна ња, ста во ва и за бри ну то сти по је ди на ца за жи вот ну 
сре ди ну, као и њи хо вог (про е ко ло шког) по на ша ња.

За ме ре ње про е ко ло шких ста во ва при ме њи ва не су раз ли чи те ска ле. 
Ипак, у ли те ра ту ри по сто ји са гла сност о то ме да се НЕП (New En vi ron-
men tal/Eco lo gi cal Pa ra digm) ска ла из дво ји ла из мно штва дру гих и по ста ла 
нај че шће при ме њи ва ни и нај ши ре при хва ћен ин стру мент ме ре ња про е ко-
ло шких ста во ва. Пр во бит на ‘New En vi ron men tal Pa ra digm’ ска ла, ко ју су 
раз ви ли Дан леп и Ван Лир [Dun lap and Van Li e re 1978] и ко ја је са др жа-
ла 12 тврд њи, ре ви ди ра на је у “New Eco lo gi cal Pa ra digm” ска лу [Dun lap 
et al. 2000] с 15 тврд њи, али је оста ла иста и ње на скра ће ни ца – НЕП, и 
ње на на ме на – да из ме ри до стиг ну ти сте пен тран зи ци је с до та да ши ро-
ко при ме њи ва не и оп ште при хва ће не до ми нант не дру штве не па ра диг ме 
– ДДП (Do mi nant So cial Pa ra digm – DSP) ка но вој еко ло шкој па ра диг ми 
(оту да и ње но име). 

До ми нант на дру штве на па ра диг ма пред ста вља сет уве ре ња и вред-
но сти ко је се за сни ва ју на ан тро по цен трич ном схва та њу, ко је под ра зу ме ва: 
људ ску су пер и ор ност у од но су на при ро ду, по сто ја ње оби ља при род них 
ре сур са и не по сто ја ње по тре бе за њи хо вом за шти том, спо соб ност љу ди да, 
уз по моћ тех но ло ги је и кул ту ре, при ла го де при ро ду сво јим по тре ба ма, пре 
не го што ће се бе при ла го ди ти жи вот ној сре ди ни, осло бо ђе ност људ ских 
би ћа еко ло шких огра ни че ња [Dun lap, 1980 пре ма Er doğan 2009]. Ова ква 
дру штве на па ра диг ма до ве ла је до еко ло шких про бле ма, тј. не из ве сне 
одр жи во сти и угро же ног оп стан ка чо ве ка и пла не те Зе мље. За то је уо че-
на хит ност про ме не ова квог дру штве ног схва та ња, си сте ма вред но сти и 
уве ре ња, ка не кој но вој „еко ло шки јој” па ра диг ми и уве ден је по јам но ва 
еко ло шка па ра диг ма, ко ји у су шти ни пред ста вља но ви по глед на свет, 
усме рен у прав цу су прот ном од оног ко ји је до та да био до ми нан тан [An-
der son 2012]. Та но ва еко ло шка па ра диг ма (НЕП), пре ма Ер до га но вој [2009] 
за сно ва на је на ви со ком вред но ва њу при ро де, са о се ћа њу пре ма дру гим 
вр ста ма, на ро ди ма и ге не ра ци ја ма, па жљи вом пла ни ра њу и при зна њу да 
по сто ји гра ни ца ра ста ко јој љу ди мо ра ју да се при ла го де.

Про бле ма ти ка еко ло шке све сти и мо гућ но сти ње ног ме ре ња све ви ше 
за о ку пља ју па жњу ау то ра и у Ср би ји. За утвр ђи ва ње ни воа еко ло шке све сти 
раз ли чи тих гру па гра ђа на при ме њи ва на је, из ме ђу оста лог, НЕП ска ла 
[Петровић 2012; Ву ке лић 2014], али она до са да ни је (ко ли ко је ау то ри ма 
по зна то) ко ри шће на за ме ре ње ни воа еко ло шке све сти сту де на та по љо-
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при вре де, као бу ду ћих до но си ла ца од лу ка у сфе ри агро би зни са. Основ ни 
циљ овог ра да је да се при ме ном НЕП ска ле утвр ди до стиг ну ти сте пен 
еко ло шке све сти сту де на та По љо при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду јер 
од њи хо ве про е ко ло шке ори јен ти са но сти у ве ли кој ме ри за ви си ко ли ко 
ће по љо при вред на про из вод ња у на ред ном пе ри о ду би ти одр жи ва. 

МЕ ТОД РА ДА И ИЗ ВО РИ ПО ДА ТА КА

НЕП ска ла је кон стру и са на та ко да по кри ва пет аспе ка та еко ло шког 
по гле да на свет [Dun lap et al. 2000]: 

1) ре ал ност гра ни ца ра ста (тврд ње 1, 6 и 11), 
2) ан ти ан тро по цен три зам (тврд ње 2, 7 и 12),
3) осе тљи вост при род не рав но те же (тврд ње 3, 8 и 13),
4) из у зет ност љу ди, од но сно став да су љу ди су пер и ор ни ји од свих 

дру гих би ћа на Зе мљи (тврд ње 4, 9 и 14), и 
5) мо гућ ност на стан ка еко кри за (тврд ње 5, 10 и 15). 

Осам не пар но ну ме ри са них став ки упу ћу ју на про е ко ло шки по глед 
на свет, а се дам пар но ну ме ри са них на не сла га ње са истим [Dun lap et al. 
2000]. За фо кус гру пу у овом ра ду ода бра ни су сту ден ти По љо при вред ног 
фа кул те та у Но вом Са ду јер се ра ди о по пу ла ци ји ко ја се раз ви ја, уве ћа ва 
сво је зна ње и фор ми ра ста во ве и од чи јег ће од но са пре ма жи вот ној сре-
ди ни у ве ли кој ме ри за ви си ти ста ње исте у бу дућ но сти. 

При мар ни по да ци при ку пље ни су ан ке ти ра њем у апри лу 2013. годи-
не. Као сред ство ан ке ти ра ња ко ри шћен је ан кет ни упит ник ко ји је по пу-
ња ван на до бро вољ ној осно ви. Узор ком је об у хва ће но 800 сту де на та свих 
сту диј ских про гра ма и свих го ди на сту ди ја (37% укуп но упи са них). Фор-
ми ран је при год ни узо рак, од но сно њи ме су об у хва ће ни они сту ден ти ко ји 
су у вре ме ан ке ти ра ња би ли на на ста ви, а ко ји су при ста ли да по пу не ан-
кет ни упит ник. Пр ви део упит ни ка од но си се на оп ште ин фор ма ци је о сту-
ден ти ма (пол, сту диј ски про грам, го ди на сту ди ја, пре би ва ли ште, оце на 
ма те ри јал ног ста ту са, обра зо ва ње ро ди те ља). Дру ги део упит ни ка пред-
ста вља ре ви ди ра ну НЕП ска лу, ко ја се са сто ји из 15 тврд њи. На осно ву 
из бо ра ко ји ин тер вју и са ни по је ди нац на пра ви су ди се о ње го вом/ње ном 
про е ко ло шком по гле ду на свет.

Сте пен сла га ња с тврд ња ма НЕП-а ис ка зан је пе то сте пе ном Ли кер-
то вом ска лом (1=уоп ште се не сла жем, 2=углав ном се не сла жем, 3=ни ти 
се сла жем, ни ти се не сла жем, 4=углав ном се сла жем, и 5=пот пу но се сла-
жем). Због не га тив не фор му ла ци је пар них тврд њи НЕП ска ле, нео п ход но 
је би ло из вр ши ти њи хо во тран сфор ми са ње ка ко би се омо гу ћи ла да ља 
ста ти стич ка об ра да по да та ка. 

При ме ње ни упит ник је знат но ши ри и по ред две опи са не це ли не 
чи не га и дру ге ска ле и ин стру мен ти за ме ре ње оста лих аспе ка та еко ло-
шке све сти, али ће, с об зи ром на ода бра ни пред мет и циљ ис тра жи ва ња, 
у овом ра ду би ти опи са ни са мо ре зул та ти ко ји се од но се на НЕП ска лу. 

По ред утвр ђи ва ња сте пе на усво је но сти про е ко ло шког по гле да на свет, 
у ра ду су ис пи ти ва не и ва ри ја бле од ути ца ја на ис по ље не раз ли ке у ни воу 



56

про е ко ло шке ори јен ти са но сти (пол, пре би ва ли ште, го ди на сту ди ја, сту-
диј ски про грам, обра зо ва ње ро ди те ља и ма те ри јал ни по ло жај по ро ди це). 
Те сти ра ње је из ве де но при ме ном од го ва ра ју ћих ста ти стич ких не па ра ме-
тар ских тех ни ка те сти ра ња раз ли ка из ме ђу гру па (Ман-Вит ни јев У тест 
и Кру скал-Во ли сов хи-ква драт тест).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА И ДИ СКУ СИ ЈА

Сте пен усво је но сти про е ко ло шког по гле да на свет

До би је ни ре зул та ти (Tабела 1) по ка зу ју да се ве ћи на ан ке ти ра них 
сту де на та углав ном до у пот пу но сти сла же с не пар но ну ме ри са ним тврд-
ња ма НЕП ска ле, ко је ука зу ју на про е ко ло шки по глед на свет. Ме ђу тим, 
њи хо во не сла га ње с пар но ну ме ри са ним тврд ња ма ни је из ра же но, што 
зна чи да још увек ни су у пот пу но сти на пу сти ли ста во ве ка рак те ри стич не 
за до ми нант ну дру штве ну па ра диг му.

Та бе ла 1. Ди стри бу ци ја од го во ра ис пи та ни ка на тврд ње из НЕП ска ле

У ко јој ме ри се сла же те или не са сле-
де ћим тврд ња ма?

Од го во ри ис пи та ни ка (%)
N Средња 

вред ност**ПС* УС НМ УН ПН

1. При бли жа ва мо се гра ни ци бро ја љу ди 
на Зе мљи ко ји она мо же да по др жи. 25,4 32,2 21,8 11,5 9,1 792 3,53

2.
Љу ди има ју пра во да ме ња ју при род но 
окру же ње да би га при ла го ди ли сво јим 
по тре ба ма.

26,8 27,9 12,1 20,8 12,4 799 2,64

3.
Људ ско ме ша ње у при род не то ко ве мо же 
да про у зро ку је ка та стро фал не по сле-
ди це.

57,8 27,8 8,5 3,9 2,0 796 4,35

4.
Људ ска кре а тив на ре ше ња ће омо гу ћи ти 
да Зе мљу не учи ни мо не по доб ном за 
жи вот.

22,7 34,3 27,6 8,8 6,6 793 2,42

5. Љу ди зна чај но зло у по тре бљава ју жи-
вот ну сре ди ну. 62,2 29,2 5,7 1,9 1,0 790 4,50

6.
Зе мља има оби ље при род них ре сур са, 
са мо је по треб но на у чи ти пра вил но их 
ко ри сти ти.

69,1 23,0 5,6 1,6 0,6 797 1,42

7. Биљ ке и жи во ти ње има ју јед на ко пра во 
да по сто је, као и љу ди. 79,3 10,3 6,0 2,8 1,6 796 4,63

8. При ро да је до вољ но ја ка да се из бо ри 
са ути ца ји ма мо дер не ин ду стри је. 7,2 17,9 19,0 31,4 24,5 792 3,48

9.
Упр кос на шим по себ ним спо соб но сти-
ма, љу ди и да ље под ле жу за ко ни ма 
при ро де.

23,8 35,8 29,5 8,4 2,5 794 3,70

10. Та ко зва не „еко ло шке кри зе” са ко ји ма се 
чо ве чан ство су о ча ва су пре у ве ли ча не. 11,1 17,5 23,0 27,8 20,7 796 3,30

11.
Пла не та Зе мља је као све мир ски брод 
са ве о ма огра ни че ним про сто ром и 
сред стви ма.

23,3 30,0 25,4 12,3 8,9 794 3,46
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12. Љу ди су пред о дре ђе ни да вла да ју остат-
ком при ро де. 10,0 18,7 26,9 19,6 24,9 791 3,31

13. При род на рав но те жа је ве о ма осе тљи ва 
и ла ко се на ру ша ва. 43,1 36,6 13,0 5,7 1,6 795 4,14

14.
Љу ди ће вре ме ном на у чи ти до вољ но о 
то ме ка ко при ро да функ ци о ни ше да би 
мо гли да је кон тро ли шу.

15,1 27,3 26,4 19,5 11,8 796 2,86

15.
Ако  се на ста ви са да шњи тренд, уско ро 
ће мо до жи ве ти ве ли ке еко ло шке ка та-
стро фе.

55,0 30,1 10,3 3,3 1,4 798 4,34

* ПС=пот пу но се сла жем, УС=углав ном се сла жем, НМ=ни ти се сла жем, ни ти се не сла-
жем, УН=углав ном се не сла жем, ПН=у пот пу но сти се не сла жем; N=Број ва лид них 
од го во ра

** Сред ња вред ност пред ста вља арит ме тич ку сре ди ну од го во ра свих ис пи та ни ка, при 
вред но ва њу од го во ра ПС=5; УС=4; НСНН=3; УН=2; ПН=1

Де таљ ни је са гле да ва ње до би је них ре зул та та по ка зу је да су нај ве ћи 
сте пен еко ло шке све сти ис пи та ни ци по ка за ли пре ма тврд њи број 7, од но-
сно ско ро 90% ис пи та ни ка се сло жи ло (де ли мич но или у пот пу но сти) са 
ста вом да „Биљ ке и жи во ти ње има ју јед на ко пра во да по сто је као и љу ди”. 
Из у зет но ви сок сте пен сла га ња за сту пљен је и код тврд њи број 3, 5 и 15 
из че га се мо же за кљу чи ти да су сту ден ти све сни ути ца ја ко је чо век има 
на жи вот ну сре ди ну и на мо гу ће не га тив не (ка та стро фал не) по сле ди це 
ко је та кво де ло ва ње мо же иза зва ти.

С дру ге стра не, сту ден ти су нај у да ље ни ји од про е ко ло шких ста во ва 
ка да су у пи та њу тврд ње број 6, 4 и 2. Та ко се чак 92% ис пи та них сту де-
на та сла же с тврд њом из НЕП ска ле да „Зе мља има оби ље при род них 
ре сур са, са мо је по треб но на у чи ти пра вил но их ко ри сти ти”. Иа ко ова кав 
став пред ста вља су прот ност но вој еко ло шкој па ра диг ми, не тре ба га сма-
тра ти раз о ча ра ва ју ћим јер мо же да бу де знак при сут но сти оп ти ми зма и 
ве ре у на у ку и тех но ло ги ју ко ја ће би ти у слу жби одр жи вог раз во ја. 

Сла га ње ан ке ти ра них сту де на та с тврд ња ма ко је упу ћу ју на про е ко-
ло шки по глед на свет (не пар но ну ме ри са ним из ја ва ма) охра бру је, али њи-
хо во од ба ци ва ње пар но ну ме ри са них тврд њи ни је на ни воу ко ји зах те ва 
про е ко ло шки по глед на свет, што ука зу је да је пред сту ден ти ма и да ље 
дуг пут до ње го вог пу ног до сти за ња. 

Ути цај де мо граф ских ва ри ја бли на еко ло шку  
ори јен ти са ност сту де на та

Ути цај по је ди них фак то ра на ис по ље не про е ко ло шке ста во ве ем пи-
риј ски је ис тра жи ван још од 1970, да кле пре раз во ја НЕП ска ле [Tu na 2004]. 
Нај че шће је ис пи ти ва на ко ре ла ци ја из ме ђу по ла ис пи та ни ка, ста ро сти, 
сте пе на обра зо ва ња, ме ста жи вље ња (ру рал но на су прот ур ба но), ни воа 
до хот ка и по ли тич ког опре де ље ња, с јед не и ис по ље них еко ло шких ста-
во ва с дру ге стра не. 

Ути цај по ла на ста во ве пре ма жи вот ној сре ди ни ана ли зи ра ли су мно-
ги ау то ри, а до би је ни ре зул та ти су не рет ко би ли кон тра дик тор ни. Та ко су 
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јед ни уста но ви ли да осо бе жен ског по ла по ка зу ју ма њи ни во за бри ну то сти 
за жи вот ну сре ди ну [Ar cury and Ti mothy 1987; Ar cury et al. 1987], док су 
дру ги уста но ви ли су прот но [Fil son 1993; Ewert and Ba ker 2001; Ta skin 2009; 
Tayci and Uysal 2012]. 

Раз ли ка у ис по ље ним ста во ви ма ме ђу ан ке ти ра ним сту ден ти ма и сту-
дент ки ња ма те сти ра на је при ме ном Ман-Вит ни је вог У те ста (Та бе ла 2). 

Та бе ла 2. Ре зул та ти Ман-Вит ни је вог У те ста у те сти ра њу род них раз ли ка у 
ис по ље ним ста во ви ма 

Тврд ња 
П

ол
 и

с п
и т

а н
и к

а*
Бр

ој
 в

а л
ид

 ни
х 

од
 го

 во
 ра

 (N
)

Md Mr U p z r

Људи зна чај но зло у по тре бља ва ју 
жи вот ну сре ди ну

м 378 5 375,13
70168 0,005 -2,804 0,10

ж 412 5 414,19
Зе мља има оби ље при род них ре сур са, 
са мо је по треб но на у чи ти пра вил но их 
ко ри сти ти 

м 384 1 420,33
71106 0,002 -3,107 0,11

ж 413 1 379,17

Биљ ке и жи во ти ње има ју јед на ко пра во 
да по сто је, као и љу ди

м 382 5 366,00
66658 0,000 -5,415 0,19

ж 414 5 428,49
Упр кос на шим по себ ним спо соб но сти ма, 
љу ди и да ље под ле жу за ко ни ма при ро де

м 383 4 418,32
70732 0,010 2,582 0,09

ж 411 4 378,10
Та ко зва не „еко ло шке кри зе” са ко ји ма се 
чо ве чан ство су о ча ва су пре у ве ли ча не

м 383 3 379,20
71697 0,019 -2,339 0,08

ж 413 4 416,40
При род на рав но те жа је ве о ма осе тљи ва 
и ла ко се на ру ша ва

м 382 4 382,51
72967 0,050 -1,962 0,07

ж 413 4 412,32
Ак о се на ста ви са да шњи тренд, уско ро 
ће мо до жи ве ти ве ли ке еко ло шке 
ка та стро фе

м 384 5 375,90
70424,5 0,002 -3,103 0,11

ж 415 5 421,39

* м = осо бе му шког по ла; ж = осо бе жен ског по ла
Md = ме ди ја на; Mr = сред ња вред ност ран га; U = вред ност Ман-Вит ни је вог У те ста; 
p = ни во зна чај но сти; z = ко лич ник; r = ве ли чи на ути ца ја

До би је ни ко е фи ци јен ти по ка зу ју да по сто је ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке у ис по ље ном сте пе ну сла га ња с НЕП тврд ња ма број 5, 6, 7, 9, 10, 13 
и 15 (Та бе ла 2), што ука зу је на не што „еко ло шки ји” по глед на свет ан ке-
ти ра них сту дент ки ња. Ипак, по што је вред ност ве ли чи не ути ца ја ма ла 
(r<0,3) не мо же се го во ри ти о ве ли ким, су штин ским род ним раз ли ка ма.

Ка да је у пи та њу ути цај ме ста жи вље ња на еко ло шке ста во ве, ре зул-
та ти ра ни јих ис тра жи ва ња ука зу ју на ве ћу за бри ну тост за жи вот ну сре-
ди ну ста нов ни ка ур ба них не го ста нов ни ка ру рал них под руч ја [But tel and 
Flinn 1978]. Раз ло зи за то ле же у чи ње ни ци да су ур ба ни ста нов ни ци че шће 
по го ђе ни еко ло шким про бле ми ма (за га ђен ва здух, во да, и др.). Фрој ден бург 
[Fre u den burg 1991] ис ти че да ис ка за ни еко ло шки ста во ви чла но ва се о ске 



за јед ни це у ве ли кој ме ри за ви се од еко ном ске ак тив но сти по је дин ца. Кон-
крет но, ово зна чи да осо бе ко је се ба ве по љо при вре дом ис ка зу ју ве ћу за-
бри ну тост за жи вот ну сре ди ну од дру гих чла но ва јед не се о ске за јед ни це. 
Овај ау тор, та ко ђе, сма тра да су ста нов ни ци ру рал них под руч ја мно го 
ви ше за ви сни од екс пло а та ци је и ко ри шће ња при род них ре сур са, а исто-
вре ме но и осе тљи ви ји на еко ном ска кре та ња, те да их то мо же во ди ти ка 
фа во ри зо ва њу еко ном ског раз во ја, чак и по це ну на ру ша ва ња жи вот не 
сре ди не. 

У овом ра ду ни су от кри ве не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у по гле ду 
сла га ња с тврд ња ма НЕП ска ле из ме ђу сту де на та из се ла и из гра да. Је ди-
на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка уо че на је по пи та њу тврд ње да „Биљ ке 
и жи во ти ње има ју јед на ко пра во да по сто је као и љу ди”, с ко јом су ис пи та-
ни ци из гра да по ка за ли ве ћи сте пен сла га ња (N=426, Md=5, Mr=412,43) не го 
ис пи та ни ци са се ла (N=370, Md=5, Mr=382,46, U=72876, z=0,010, p=-2,579), 
али је и ов де раз ли ка из у зет но ма ла (r=0,09).

Број на су и ис тра жи ва ња у ко ји ма је са гле да ван ути цај обра зо ва ња 
и/или го ди на ста ро сти на сте пен еко ло шке све сти. Ли те ра ту ра су ге ри ше да 
су ни во обра зо ва ња и ста рост по је дин ца ва ри ја бле ко је у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва по зи тив но ко ре ли ра ју с про е ко ло шким ста во ви ма. Еко ло шко 
зна ње и обра зо ва ње су, на и ме, те сно по ве за ни јед но с дру гим јер раз у ме-
ва ње са вре ме них еко ло шких про бле ма зах те ва ви сок сте пен зна ња о жи вот-
ној сре ди ни [Tu na 2004], а за сти ца ње зна ња су, опет, по треб не го ди не. Та ко 
су, на при мер, Ју верт и Беј кер [E wert and Ba ker 2001] у свом ис тра жи ва њу 
ко јим је об у хва ће но 285 сту де на та у Ве ли кој Бри та ни ји, за кљу чи ли да 
ста ри ји сту ден ти има ју „еко ло шки је” ста во ве не го сту ден ти ни жих го ди на. 
Они ни су ис кљу чи ли мо гућ ност да су та кви ста во ви де лом ре зул тат зре-
ло сти, али оправ да но се мо же сма тра ти да је ути цај обра зо ва ња на фор ми-
ра ње про е ко ло шких ста во ва ипак ја чи. Ме ђу тим, по сто је и тврд ње да тре ба 
би ти ја ко опре зан код ту ма че ња ре зул та та јер мла ди и ви со ко обра зо ва ни 
има ју (упра во услед ути ца ја обра зо ва ња) тен ден ци ју да ви ше од дру гих 
при кри ју сво је ствар не и ис ка жу оне ста во ве за ко је ве ру ју да су по жељ ни 
[But tel and Flinn 1978]. 

Ис тра жу ју ћи ути цај го ди на ста ро сти на ни во еко ло шке све сти број ни 
ау то ри до шли су до за кључ ка да мла ђи љу ди има ју раз ви је ни ју еко ло шку 
свест, не го ста ри је осо бе [Dun lap et al. 2000; Fil son 1993; Johnson et al. 2004; 
Mar qu art-Pyatt 2012]. Ка да је по љо при вре да у пи та њу Фил сон [1993] је, 
ана ли зи ра ју ћи ни во еко ло шке све сти фар ме ра, за кљу чио да ви со ко обра-
зо ва ни фар ме ри има ју раз ви је ни ју еко ло шку свест, као и мла ђи фар ме ри 
ко ји има ју на ме ру да стек ну ака дем ски ни во обра зо ва ња. Ње го ва ис тра-
жи ва ња су по ка за ла да та кви фар ме ри ис ка зу ју ви ши сте пен за бри ну то-
сти за жи вот ну сре ди ну и ја чу на ме ру да је шти те. 

У овом ра ду ове две ва ри ја бле (сте пен обра зо ва ња и го ди не ста ро сти) 
су те сти ра не кроз јед ну за јед нич ку ва ри ја блу, а то је го ди на сту ди ја. По шло 
се, на и ме, од ре ал не прет по став ке да су на ви шим го ди на ма сту ди ја ста-
ри ји сту ден ти, а да су они сте кли и ви ше зна ња од сту де на та ни жих го-
ди на сту ди ја. Из вр ше но те сти ра ње раз ли ке ме ђу сту ден ти ма раз ли чи тих 
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го ди на сту ди ја по ка за ло је да не по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у 
ис по ље ним ста во ви ма пре ма свим НЕП тврд ња ма, осим пре ма тврд њи 
да „Љу ди има ју пра во да ме ња ју при род но окру же ње да би га при ла го-
ди ли сво јим по тре ба ма” (Та бе ла 3).

Та бе ла 3. Ре зул та ти Кру скал-Во ли со вог те ста у са гле да ва њу раз ли ка у ста во-
ви ма у од но су на го ди не сту ди ја

Тврд ња Го ди на 
сту ди ја 

Број ва лид них 
од го во ра (N) Md Mr χ2 p

Људи има ју пра во да ме ња ју 
при род но окру же ње да би га 
при ла го ди ли сво јим по тре ба ма

1 316 2 363,58

21149 0,000
2 142 2 409,95
3 172 2 402,81
4 142 3 447,13
5 27 4 508,22

Md  = ме ди ја на; Mr = сред ња вред ност ран га; χ2 = хи-ква драт вред ност; p = ни во зна чај но сти

Да ља ана ли за до би је них од го во ра по ка за ла је да по сто ји ста ти стич-
ки зна чај на раз ли ка у сте пе ну сла га ња с овом тврд њом из ме ђу сту де на та 
пр ве и че твр те и сту де на та пр ве и пе те го ди не сту ди ја, при че му су сту-
ден ти ви ших го ди на сту ди ја по ка за ли ви ше еко ло шке ста во ве не го сту-
ден ти пр ве го ди не. Ме ђу тим, ка ко су раз ли ке уо че не са мо у јед ној од 
укуп но 15 НЕП тврд њи, мо же се за кљу чи ти да ста рост и сте пен обра зо-
ва ња ан ке ти ра них сту де на та ни су ва ри ја бла од ути ца ја на ни во еко ло шке 
ори јен ти са но сти.

Ни во обра зо ва ња на фор ми ра ње еко ло шке све сти мо же де ло ва ти не 
са мо не по сред но, већ и по сред но, пре ко ни воа обра зо ва ња ро ди те ља, на 
при мер. Тај џи и Уј сал [Tayci and Uysal 2012] спро ве ли су ис тра жи ва ње у 
ко јем су ана ли зи ра ли ути цај обра зо ва ња ро ди те ља на ис по ље но еко ло шко 
зна ње и ста во ве де це осмог раз ре да основ не шко ле. Њи хо ва ис тра жи ва ња 
по ка за ла су да ви ши сте пен обра зо ва ња ро ди те ља до при но си фор ми ра њу 
ви шег ни воа еко ло шке све сти де це. Из тог раз ло га у овом ра ду те сти ра на 
је и раз ли ка у сте пе ну сла га ња с НЕП ска лом у од но су на ни во обра зо ва ња 
ро ди те ља.

Спро ве де ни Кру скал-Во ли сов тест (Та бе ла 4) је по ка зао да обра зо ва-
ње оца ни је ва ри ја бла од ути ца ја на ис по ље не ста во ве јер код ве ћи не НЕП 
тврд њи не по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у ис по ље ним ста во ви ма 
из ме ђу сту де на та чи ји оче ви има ју раз ли чит ни во обра зо ва ња.

Јед на од ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у ста во ви ма уо че на је пре ма 
тврд њи број де сет, да су „Та ко зва не еко ло шке кри зе с ко ји ма се чо ве чан-
ство су о ча ва пре у ве ли ча не”. Сту ден ти чи ји оче ви има ју са мо основ но обра-
зо ва ње по ка за ли су ве ћи сте пен не сла га ња с овом НЕП тврд њом, не го сту-
ден ти чи ји оче ви има ју ви ши сте пен обра зо ва ња, од но сно по ка за ли су 
ве ћи сте пен про е ко ло шке ори јен ти са но сти, што је у су прот но сти са ста вом 
да са по ра стом обра зо ва ња ро ди те ља ра сте и ни во еко ло шке све сти.
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Та бе ла 4. Ре зул та ти Кру скал-Во ли со вог те ста у ана ли зи раз ли ка у ста во ви ма 
у од но су на обра зо ва ње ро ди те ља

Тврд ња О бра зо ва ње 
ро ди те ља 

Број ва лид них 
од го во ра (N) Md Mr χ2 p

Так озване „еко ло шке кри зе” са ко-
ји ма се чо ве чан ство су о ча ва су пре-
у ве ли ча не 

ОШ* 38 3 338,67
6634 0,036СШ* 538 3 389,72

ВШ* 217 4 425,25
Зе мља је као све мир ски брод са ве о-
ма огра ни че ним про сто ром и сред-
стви ма*

ОШ* 37 4 488,04
7949 0,019СШ* 538 4 385,74

ВШ* 216 4 405,78
Љу ди ће вре ме ном на у чи ти до вољ но 
о то ме ка ко при ро да функ ци о ни ше 
да би мо гли да је кон тро ли шу**

ОШ** 61 3 376,74
9255 0,010СШ** 522 3 382,22

ВШ** 208 3 436,24
*Обра зо ва ње оца, **Обра зо ва ње мај ке (ОШ – основ на шко ла; СШ – сред ња шко ла; 
ВШ – ви ша или ви со ка шко ла)
Md = ме ди ја на; Mr = сред ња вред ност ран га; χ2 = хи-ква драт вред ност; p = ни во зна чај но сти

Обра зо ва ње мај ке се, та ко ђе, ни је по ка за ло као ва ри ја бла од ути ца ја 
на ис по ље не раз ли ке у еко ло шкој ори јен ти са но сти из ме ђу сту де на та. 
Је ди на раз ли ка је уо че на пре ма тврд њи да ће „Љу ди вре ме ном на у чи ти 
до вољ но о то ме ка ко при ро да функ ци о ни ше да би мо гли да је кон тро ли-
шу” с чим се у ве ћој ме ри не сла жу сту ден ти чи је су мај ке ви шег сте пе на 
обра зо ва ња. 

На ста ва на По љо при вред ном фа кул те ту у Но вом Са ду из во ди се на 
три на уч на по ља (тех нич ко-тех но ло шком, дру штве но-ху ма ни стич ком и 
ме ди цин ском) па је би ло ин те ре сант но утвр ди ти да ли по сто је раз ли ке у 
ис по ље ним ста во ви ма НЕП ска ле у од но су на на уч но по ље ко јем при па да 
сту диј ски про грам ко ји по ха ђа ју сту ден ти. Из вр ше на ана ли за по ка за ла 
је да из ме ђу сту де на та чи ји сту диј ски про грам при па да раз ли чи тим по-
љи ма не по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у ис по ље ним ста во ви ма 
ни пре ма јед ној од НЕП тврд њи. 

Од нос из ме ђу еко ло шких ста во ва и при пад но сти од ре ђе ној дру штве ној 
кла си је та ко ђе че сто био пред мет ис тра жи ва ња. Ту на [Tu na 2004] твр ди 
да при пад ност од ре ђе ној дру штве ној кла си мо же у ве ли кој ме ри да се по-
ве же с ни во ом обра зо ва ња, а ти ме и еко ло шких зна ња. Батл и Флин [But tel 
and Flinn 1978] су у сво јим ис тра жи ва њи ма за кљу чи ли да су еко ло шки нај-
ви ше осве шће ни при пад ни ци сред њег и ви шег ста ле жа. Ин те ре с ант но је 
да су у њи хо вим ис тра жи ва њи ма ис пи та ни ци сред ње кла се по ка за ли ве ћи 
сте пен за бри ну то сти за жи вот ну сре ди ну не го ис пи та ни ци ко ји при па да ју 
и ни жим и ви шим кла са ма. До истих за кљу ча ка до шли су и Тај џи и Уј сал 
[Tayci and Uysal 2012]. Мар кварт-Пјат [Mar qu art-Pyatt 2012] је у ме ђу на-
ци о нал ној ана ли зи до шла до за кључ ка да ве ће на ци о нал но бо гат ство др жа-
ве не мо ра да во ди и ка ве ћој за бри ну то сти за жи вот ну сре ди ну, тј. да ве ћи 
ГДП не ке др жа ве ни је раз лог „про е ко ло шки јих” ста во ва ње них ста нов ни ка.

У овом ра ду је у ци љу оце не дру штве ног по ло жа ја сту ден та од ис пи-
та ни ка зах те ва но да про це не ма те ри јал ни по ло жај сво је по ро ди це (као 
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да ле ко из над про се чан, из над про се чан, про се чан, ис под про се чан, да ле ко 
ис под про се чан). Кру скал-Во ли сов тест от крио је ста ти стич ки зна чај ну 
раз ли ку ме ђу сту ден ти ма раз ли чи тог ма те ри јал ног по ло жа ја са мо код 
две од пет на ест тврд њи из НЕП ска ле (Та бе ла 5). 

Та бе ла 5. Ре зул та ти Кру скал-Во ли со вог те ста у ана ли зи раз ли ка у ста во ви ма 
у од но су на ма те ри јал ни по ло жај по ро ди це

Тврд ња 
Са мо про це на 
ма те ри јал ног 
по ло жа ја по ро ди це 

Број ва лид них 
од го во ра (N) Md Mr χ2 p

Так озване „еко ло шке 
кри зе” са ко ји ма се 
чо ве чан ство су о ча ва 
су пре у ве ли ча не 

да ле ко из над про се ка 8 1,5 234,88

11319 0,023
из над про се ка 63 3 385,02
про се чан 642 3 392,53
ис под про се ка 69 4 466,92
да ле ко ис под про се ка 12 3,5 384,58

Љу ди су пред о дре ђе ни 
да вла да ју остат ком 
при ро де 

да ле ко из над про се ка 8 3 371,38

10381 0,034
из над про се ка 63 4 403,49
про се чан 637 3 386,34
ис под про се ка 69 4 475,24
да ле ко ис под про се ка 12 3,5 364,33

Md = ме ди ја на; Mr = сред ња вред ност ран га; χ2 = хи-ква драт вред ност; p = ни во зна чај но сти

Ка ко се ра ди о ма лом бро ју тврд њи код ко јих је до ка за на ста ти стич ки 
зна чај на раз ли ка у ис по ље ним ста во ви ма ме ђу те сти ра ним гру па ма, не 
мо же се ре ћи да ис пи ти ва на ва ри ја бла (ма те ри јал ни по ло жај по ро ди це) 
има ути ца ја на еко ло шку ори јен та ци ју сту де на та По љо при вред ног фа кул-
те та у Но вом Са ду.

ЗА КЉУ ЧАК

Ме ре ње еко ло шке све сти по је ди на ца и дру штва је стал но ак ту ел но 
пи та ње и по ље у коме су мо гу ће и нео п ход не но ве иде је и раз вој. Основ не 
ска ле, ме ђу ко ји ма и НЕП ска ла об ра ђе на у овом ра ду, са мо су је дан од 
ала та ко ји су на рас по ла га њу за ме ре ње еко ло шког по гле да на свет, ста-
во ва, вред но сти, уве ре ња, по ве за но сти с при ро дом и по на ша ња. Иа ко су 
вре ме ном убла же на, мно га огра ни че ња ко ја пра те ову област и да ље по-
сто је јер се ска ле за сни ва ју на са мо про це ни и са мо вред но ва њу, пра те их 
не до ста ци ве за ни за искре ност, до след ност и по ве за ност са ствар ним 
по на ша њем. Због то га би у бу дућ но сти сва ка ко тре ба ло раз ви ја ти дру ге 
на чи не ме ре ња до стиг ну те еко ло шке све сти, али до та да тре ба ко ри сти-
ти по сто је ће ска ле јер и оне, у не до стат ку бо љих, мо гу би ти ква ли те тан 
ин стру мент. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве де ног на узор ку од 800 сту де на та 
По љо при вред ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду по ка зу ју да по-
сто ји ви сок сте пен сла га ња сту де на та с про е ко ло шким тврд ња ма НЕП 
ска ле. То зна чи да се сте пен при хва та ња но ве еко ло шке па ра диг ме сту де-
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на та мо же по зи тив но оце ни ти. Ме ђу тим, због сла бог од ба ци ва ња тврд њи 
ко је се од но се на до ми нант ну дру штве ну па ра диг му, мо же се за кљу чи ти 
да је пут до пот пу ног при хва та ња но ве еко ло шке па ра диг ме и да ље дуг. 
Сту ден ти, на и ме, при хва та ју еко ло шке ста во ве, али и да ље чвр сто ве ру ју 
у раз вој тех ни ке и тех но ло ги је ко ја ће омо гу ћи ти ком фо ран и си гу ран жи-
вот за бу ду ће ге не ра ци је, без бит ни јих из ме на у обра сци ма по на ша ња. Дру-
гим ре чи ма, сту ден ти при хва та ју но ве вред но сти, али се још увек не од ри чу 
ста рих, што за пра во пред ста вља коч ни цу у по ди за њу еко ло шке све сти. 

Мо же се за кљу чи ти да, иа ко по сто ји свест о ри зи ци ма за оп ста нак 
пла не те под са да шњим усло ви ма, осе тљи во сти при род не рав но те же и мо-
гу ћим еко ло шким ка та стро фа ма, сту ден ти не сма тра ју да су нео п ход не 
про ме не у са да шњем по на ша њу, већ се на да ју и оче ку ју ре ше ња ко ја не ће 
из и ски ва ти од ри ца ње од са да шњих бла го де ти.

Те сти ра ња из вр ше на Ман-Вит ни је вим У те стом и Кру скал-Во ли со-
вим те стом су по ка за ла да код по је ди них тврд њи из НЕП ска ле по сто је 
ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у ис по ље ним ста во ви ма у од но су на ода бра-
не де мо граф ске ва ри ја бле, што је до каз да оне је су фак тор од ути ца ја на 
ни во еко ло шке све сти сту де на та по љо при вре де. Ме ђу тим, ка ко су ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке утвр ђе не са мо код ма лог бро ја тврд њи и при том 
су ве ли чи не ути ца ја ре ла тив но ма ле не мо же се го во ри ти о су штин ским 
раз ли ка ма у ни воу еко ло шке све сти из ме ђу сту де на та му шког и жен ског 
по ла, оних ко ји жи ве у се лу и у гра ду, сту де на та раз ли чи тих го ди на сту-
ди ја, раз ли чи тог на уч но-обра зов ног по ља, ни воа обра зо ва ња ро ди те ља 
или (са мо)про це ње ног ма те ри јал ног по ло жа ја по ро ди це. 

Иа ко у овом ис тра жи ва њу ни је до ка зан ути цај ни јед не од ода бра них 
де мо граф ских ва ри ја бли на ис по ље ну ва ри ја бил ност од го во ра, НЕП ска ла 
ни је мер ни ин стру мент ко ји тре ба да бу де за не ма рен у бу ду ћим ис тра жи-
ва њи ма. Она већ 35 го ди на на ла зи при ме ну у раз ли чи тим ис тра жи ва њи ма 
на те му ста во ва пре ма жи вот ној сре ди ни што је са свим до во љан раз лог 
по зи тив не оце не ска ле. По ред то га, она је гло бал но при хва ће на од ве ли ког 
бро ја ис тра жи ва ча ши ром све та. Ове две ка рак те ри сти ке ска ле омо гу ћа-
ва ју про стор но и вре мен ско по ре ђе ње ре зул та та ис тра жи ва ња кроз раз ли-
чи те ме ђу на ци о нал не ана ли зе, са гле да ва ње трен до ва и про це не бу ду ћих 
ста ња. Ре зул та ти до би је ни при ме ном НЕП ска ле мо жда и ни су до во љан 
по ка за тељ до стиг ну тог ни воа еко ло шке све сти, али ње но укљу чи ва ње, 
као до дат ног или по моћ ног сред ства за са гле да ва ње ста во ва пре ма жи вот-
ној сре ди ни, мо же би ти од ве ли ке ко ри сти. 

У да љим ис тра жи ва њи ма, тре ба ло би на ста ви ти с при ме ном НЕП 
ска ле у дру штви ма у ко ји ма она још ни је (или ни је до вољ но) при ме њи-
ва на и на ста ви ти с утвр ђи ва њем ути ца ја по је ди них фак то ра на ис по љен 
ни во про е ко ло шког по гле да на свет, а све с ци љем де фи ни са ња ме ха ни-
за ма и ак тив но сти за упли ви са ње на исте. По ред стан дард них ва ри ја бли, 
као што су пол, ста рост, ви си на до хот ка, пре би ва ли ште, ни во обра зо ва ња, 
по ли тич ка опре де ље ност и слич но, у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма би ло би 
по жељ но са гле да ти од нос ис ка за ног еко ло шког зна ња, вред но сти и уве-
ре ња пре ма еко ло шком по гле ду на свет.



64

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Пе тро вић, Ми на (2012). За шти та жи вот не сре ди не на ло кал ном ни воу: пер цеп ци ја 
кључ них ак те ра. Те ме, 36(2): 525–544.

Ву ке лић, Је ли са ве та (2014). „Мо гућ но сти на стан ка и раз во ја еко ло шког по кре та у Ср би-
ји у кон тек сту пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је”. Док тор ска ди сер та ци ја. 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град.

An der son, Mark W. (2012). New eco lo gi cal pa ra digm (NEP) sca le. The Ber kshi re encyclo pe
dia of su sta i na bi lity: me a su re ments, in di ca tors, and re se arch met hods for su sta i na bi lity, 
Oro no: Uni ver sity of Ma i ne, 260–262.

Ar cury, Tho mas A. and Ti mothy P. Johnson (1987). Pu blic En vi ron men tal Know led ge: A 
Sta te wi de Sur vey. The Jo ur nal of En vi ron men tal Edu ca tion, 18(4): 31–37.

Ar cury, Tho mas A.; Su san Ј. Scol lay and Johnson P. Ti mothy (1987). Sex dif fe ren ces in en vi ron-
men tal con cern and know led ge: The ca se of acid rain. Sex Ro les, 16(9–10): 463–472.

But tel, Fre de rick H. and Wil li am L. Flinn (1978). So cial Class and Mass En vi ron men tal Be li efs 
A Re con si de ra tion. En vi ron ment and Be ha vi or Sep tem ber, 10(3): 433–450.

Dun lap, Ri ley E. and Kent D. van Li e re (1978). The “new en vi ron men tal pa ra digm”: A pro po sed 
me a su ring in stru ment and pre li mi nary re sults. Jo ur nal of En vi ron men tal Edu ca tion, 
9(1): 10–19.

Dun lap, Ri ley E.; Kent D. van Li e re, An ge la D. Mer tig, Ro bert Em met Jo nes (2000). Me a su-
ring En dor se ment of the New Eco lo gi cal Pa ra digm: A Re vi sed NEP Sca le. Jo ur nal of 
So cial Is su es, 56(3): 425–442.

Er do ğan, Na zmiye (2009). Te sting the new eco lo gi cal pa ra digm sca le: Tur kish ca se. Afri can 
Jo ur nal of Agri cul tu ral Re se arch, 4(10): 1023–1031.

Ewert, Alan and Do ug Ba ker (2001). Stan ding for Whe re You Sit: An Ex plo ra tory Analysis 
of the Re la ti on ship bet we en Aca de mic Ma jor and En vi ron ment Be li efs. En vi ron ment 
and be ha vi or, 33(5): 687–707.

Fil son, Glen C. (1993). Com pa ra ti ve Dif fe ren ce s in On ta rio Far mers En vi ron men tal At ti tu des. 
Jo ur nal of Agri cul tu ral and En vi ron men tal Et hics, 9(2): 165–184.

Fre u den burg, R. Wil li am (1991). Ru ral-Ur ban Dif fe ren ces in En vi ron men tal Con cern: A Clo ser 
Lo ok. So ci o lo gi cal In qu iry, 61(2): 167–198.

Johnson, Cas san dra Y.; J. M. Bow ker and Ken H. Cor dell (2004). Et hnic va ri a tion in en vi ron-
men tal be li ef and be ha vi or: An exa mi na ti on of the New Eco lo gi cal Pa ra digm in a So cial 
Psycho lo gi cal Con text. En vi ron ment and Be ha vi or, 36(2): 157–186.

Mar qu art-Pyatt, San dra T. (2012). Con tex tu al in flu en ces on en vi ron men tal con cerns cross-na-
ti o nally: A mul ti le vel in ve sti ga tion. So cial Sci en ce Re se arch, 41: 1085–1099.

Ta skin, Ozgur (2009). The En vi ron men tal At ti tu des of Tur kish Se ni or High School Stu dents 
in the Con text of Post ma te ri a lism and the New En vi ron men tal Pa ra digm. In ter na ti o nal 
Jo ur nal of Sci en ce Edu ca tion, 31(4): 481–502.

Tayci, Fat ma and Fu sun Uysal (2012). A study for de ter mi ning the ele man tary school stu dents 
en vi ron men tal know led ge and en vi ron men tal at ti tu de le vel. Pro ce dia – So cial and Be
ha vi o ral Sci en ces, 46: 5718–5722.

Tu na, Mu am mer (2004). Pu blic En vi ron men tal At ti tu des in Tur key. Pa per pre sen ted at the 3rd 
Glo bal Con fe ren ce Eco lo gi cal Ju sti ce and Glo bal Ci ti zen ship, Darwin: Char les Dar win 
Uni ver sity, 11–20.



65

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

EN VI RON MEN TAL AWA RE NESS OF THE STU DENTS OF AGRI CUL TU RE  
AT THE UNI VER SITY OF NO VI SAD: TE STING THE DIF FE REN CES  

USING NEP SCA LE

by

JE LE NA KA RA PAN DŽIN
je le nak @polj.un s.ac .rs 

VE SNA RO DIĆ
ro dic v@polj.un s.ac .rs 

Uni ver sity of No vi Sad, Fa culty of Agri cul tu re
Trg Do si te ja Ob ra do vi ća 8, No vi Sad, Ser bia

SUM MARY: In this pa per, the NEP sca le has been used for me a su re ment of ac hi-
e ved le vel of en vi ron men tal awa re ness of stu dents of the Fa culty of Agri cul tu re at the 
Uni ver sity of No vi Sad. As they are fu tu re de ci sion ma kers in the fi eld of agri bu si ness, 
it is very im por tant for them to ac cept the new eco lo gi cal pa ra digm in or der to be able to 
ma ke de ci si ons in the fu tu re that are con si stent with su sta i na ble de ve lop ment and en vi-
ron men tal pro tec tion. The re se arch has been con duc ted on a sam ple of 800 stu dents. The 
ave ra ge va lue of the en vi ron men tal awa re ness of stu dents me a su red by NEP sca le is 3.47, 
which in di ca tes that stu dents ha ve a pro-eco lo gi cal wor ldvi ews, but still firmly be li e ve 
in tec hno lo gi cal de ve lop ment which will pro vi de com for ta ble and sa fe li fe for fu tu re ge ne-
ra ti ons, wit ho ut ma jor chan ges in be ha vi or pat terns. Spe cial emp ha sis was put on un der-
stan ding of the ef fects of cer tain de mo grap hic va ri a bles on stu dents’ eco lo gi cal ori en ta-
tion. A sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ce in terms of ac cep tan ce of new en vi ron men tal 
pa ra digm has not been ob ser ved re gar ding the se va ri a bles, but the re is a sta ti sti cally 
sig ni fi cant dif fe ren ce when it co mes to the in di vi dual NEP sca le sta te ments.

KEYWORDS: en vi ron men tal awa re ness, me a su ring, NEP sca le, stu dents, agri cul-
tu re, sur vey
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О ЈЕД НОЈ АКА ДЕМ СКОЈ И ИСТО РИ О ГРАФ СКОЈ  
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(По во дом члан ка Дра га на Алек си ћа и Ива не Кр стић Ми стри џе ло вић 
„Кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић и но ва власт у Ју го сла ви ји”)
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се рас пра вља о кри тич ким освр ти ма ко је су у свом 
члан ку „Кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић и но ва власт у Ју го сла ви ји” (ЗМСДН, 
158–159/2016) из не ли ње го ви ау то ри др Дра ган Алек сић и др Ива на Кр стић 
Ми стри џе ло вић о књи зи чи ји је ау тор пот пи сник овог ра да. Де таљ но од го-
ва ра ју ћи на кри тич ке оп сер ва ци је, уз ис ти ца ње да су ови ко а у то ри у свом 
члан ку пре у зи ма ли чи ње ни це и за кључ ке из књи ге ко ју кри ти ку ју, без 
на во ђе ња из во ра из ког се пре у зи ма ње вр ши ло, ау тор на сто ји да на та ква 
ме ста ука же па ра лел ним на во ђе њем тек ста књи ге и од го ва ра ју ћих ме ста из 
члан ка. На кра ју, ар гу мен ту ју се тврд ње да је основ на те за члан ка чи ји су 
ау то ри Алек сић и Кр стић Ми стри џе ло вић не тач на, уз на гла ша ва ње ни за 
ме то до ло шких при мед би ис тра жи вач ком по ступ ку ко ји су при ме ни ли 
ау то ри члан ка, ка ко у ис тра жи ва њу про бле ма, та ко и у при ре ђи ва њу исто-
риј ских из во ра ко је об ја вљу ју као при лог свог ра да.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић, Др жав на ко ми си ја за утвр-
ђи ва ње зло чи на, ре ха би ли та ци ја, ре ви зи о ни зам, исто ри о гра фи ја

О ПРИ РО ДИ КРИ ТИЧ КОГ ОСВР ТА И О ПРО БЛЕ МУ  
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА

У научном ча со пи су Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке 
(бр. 158–159/2016), об ја вљен је ко а у тор ски чла нак др Дра га на Алек си ћа и 
др Ива не Кр стић Ми стри џе ло вић, по све ћен по је ди ним пи та њи ма ве за ним 
за ре ха би ли та ци ју кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа. Не ко ли ко го ди на уна зад, 
ба вио сам се и сâм овим пи та њи ма. Је дан од ре зул та та мог рада на овој те ми 
је књи га Isto ri ja pred su dom [Milošević 2013], ко ја се ба ви ана ли зом по ступ-
ка про гла ше ња кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа за зло чин ца 1945. и про це са 
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ње го ве ре ха би ли та ци је, 2011. године. Ау то ри члан ка по ме ну тог у на сло ву, 
по све ти ли су освр ту на ту књи гу је дан и по па сус, че ти ри обим не фу сно те 
и не ко ли ко ин си ну а ци ја, а бар по ло ви ну тог про сто ра ис ко ри сти ли су за 
јед ну вр сту нео д ме ре не кри ти зер ске ин век ти ве.1 

Из ра жа вам на ду да ће чи та о ци, оце њу ју ћи ову по ле ми ку, ува жа ва ти 
прин цип да оце на сва ке ин тер пре та ци је за ви си, на пр вом ме сту, од ис прав-
но сти при ме ње ног ме то до ло шког при сту па, као и од те о риј ских по ла зи-
шта. Без те о ри је, на и ме, не ма на уч не ин тер пре та ци је или је она тек здра-
во ра зум ско до ми шља ње и ту ма ра ње од из во ра до из во ра, не спо соб но да 
са бра ним чи ње ни ца ма удах не сми сао. Код мо јих кри ти ча ра, ме ђу тим, 
те о риј ска па ра диг ма је не по сто је ћа, а бе не во лент но би се мо гао на зре ти 
ка кав вул гар ни, им пли цит ни исто ри ци зам. Оту да, чи ње ни цу да ре ха би ли-
та ци је са гле да вам као из раз де ло ва ња но ве при ви ле го ва не иде о ло шке па ра
диг ме у „тран зи ци о ном дру штву”, ау то ри три ви јал но оце њу ју као за сту па-
ње „те о ри је за ве ре”, по зи ва ју ћи се на јед ну прет ход ну кри ти ку књи ге.

Углав ном се об ру шив ши на оп ште за кључ ке и (ле ги тим не) ем пи риј-
ске ге не ра ли за ци је ко је из но сим у књи зи, пи сци члан ка из бе га ва ју да се 
ба ве мо јим ар гу мен ти ма. То га у њи хо вој кри ти ци не ма, иа ко је сва ко ме ко 
има и ма гло вит по јам о ака дем ској по ле ми ци ја сно да се оп шти за кључ ци 
о не чи јем ра ду мо гу до не ти је ди но на осно ву вр ло ис црп не кри ти ке ау то-
ро ве ар гу мен та ци је, ме то до ло ги је, евен ту ал них те о риј ских не до ста та ка. 
Но, мо ји кри ти ча ри углав ном сма тра ју да на реч тре ба да им се ве ру је да су 
кри ти ке ко је су про су те у њи хо вом ра ду осно ва не. У том по гле ду ни шта 
не ме ња што пи сци члан ка-ин век ти ве илу стру ју сво је тврд ње не ко ли ким 
при ме ри ма, као до ка зи ма мог то бо жњег струч ног по ср ну ћа. Без кри ти ке 
мо јих ар гу ме на та и из во ђе ња соп стве них, ле жер ни ко мен та ри на осно ву 

1 Ау то ри о књи зи ка жу сле де ће: „Већ на пр ви по глед (sic!) мо же се уо чи ти да је Ми ло-
ше вић тен ден ци о зно об ли ко вао сво је ис тра жи ва ње с уна пред по ста вље ним пре тен ци о зним 
ци љем да – број ним ʻпро ве ре ним чи ње ни ца ма’ и вред но сним су до ви ма – ʻна уч но’ об ја сни 
и до ка же да је по сту пак по сле рат них ко му ни стич ких вла сти ко је су осу ди ле кне за Па вла 
био ис пра ван, а да ʻРе ше ње’ Ви шег су да у Бе о гра ду о ре ха би ли та ци ји по чи ва на иде о ло шким 
а не на прав ним раз ло зи ма. Сто га, иа ко је сту ди ја про же та кри тич ким то ном и, по ре чи ма 
ау то ра, тра га за исто риј ском исти ном, због број них мањ ка во сти (по вр шног при сту па оскуд-
не хе у ри стич ке осно ве, ве ли ког бро ја ма те ри јал них гре ша ка, са гле да ва ња и ту ма че ња не-
оспор них чи ње ни ца са др жа них у пр во ра зред ним ар хив ским из во ри ма кроз лич ну иде о ло шку 
при зму; се лек тив не и су бјек тив не упо тре бе исто риј ских из во ра) огра ни чен је са знај ни до мет 
са мог де ла, а мо же да се до ве де у пи та ње и ње гов на уч ни ка рак тер… Ми ло ше вић ни је не по-
сред но имао увид у до ку мен та ко ја ана ли зи ра, већ њи хов са др жај ин тер пре ти ра на осно ву 
де ло ва ко је, као до ка зе, на во ди Ви ши суд у Бе о гра ду у по ступ ку ре ха би ли та ци је, те за то че сто 
се бе до во ди у не са гла сност с не по бит ним чи ње ни ца ма са др жа ним у до ступ ној ар хив ској 
до ку мен та ци ји (sic!)... Це ла књи га про же та је су бјек тив ним гле ди штем ау то ра, у ко јем он, 
из но се ћи не у вер љи ве чи ње ни це по соп стве ном на хо ђе њу и с лич не иде о ло шке тач ке, за не-
ма ру је ре ал ност… Због по ку ша ја да ма ни пу ли ше исто риј ским из во ри ма и не скри ве но ру ко-
во ђен иде о ло шким а не на уч ним мо ти ви ма у ту ма че њи ма, Ми ло ше вић је за ка зао као исто-
ри чар. Пот пу но не у те ме ље но, без и јед ног из во ра или би ло ка кве ана ли зе он из но си те зу да 
је ре ха би ли та ци ја кне за Па вла из вр ше на услед ‘пре о вла ђу ју ћег ан ти ко му ни зма и до ми нант-
ног ан ти ју го сло вен ског опре де ље ња нај у ти цај ни јег де ла ели те срп ског дру штва’” [Алексић 
и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 433–434]. Оштре ре чи и иро ни ја у кри ти ци мо гу да до при не-
су ди на ми ци рас пра ве, али ва жно је да су уте ме ље не. У свом од го во ру де таљ но ћу по ка за ти 
ко јим кри тич ким по ступ ком су пи сци члан ка до ова квих за кљу ча ка до шли и ко ли ко су ове 
оце не уте ме ље не.
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на па бир че них илу стра ци ја слу же ау то ри ма за пу ке дис ква ли фи ка ци је. 
Ше ма њи хо ве кри ти ке је, да кле, сле де ћа: оп шта не га тив на оце на → мо ја 
тврд ња као илу стра ци ја за ту оп шту оце ну (без освр та на ар гу мен та
ци ју) → њи хо ва тврд ња без ар гу мен та ци је. О сва кој по је ди нач ној при мед-
би би ће оп шир но ре чи.

Но, пре не го што пре ђем на при мед бе ау то ра, за др жа ћу се на ве о ма 
ва жном пи та њу ко је, и не све сни то га, по кре ћу ау то ри у свом члан ку. Већ 
у пр вим ре до ви ма они на во де и оце ну са вре ме ног су да да су ко му ни стич ке 
вла сти кне за Па вла про гла си ле за зло чин ца упр кос то ме што та ква ква-
ли фи ка ци ја „не по чи ва на ма те ри јал ној исти ни” (Подв. С. М.) [Решење 
2011: 13]. Та ко је са вре ме ни суд за кљу чио и кон ста то вао у из ре ци ре ше ња. 
Крат ка сен тен ца – „не по чи ва на ма те ри јал ној исти ни” – из Ре ше ња о ре-
ха би ли та ци ји кне за Па вла су бли ми ра по ла зи ште кри ти ке ко ју сам из нео 
у књи зи. На и ме, да ли је не ки од на во да о де лат но сти кне за Па вла са др жа-
них у Од лу ци ко ја је до не та 1945. (ко ја је у про це су ре ха би ли та ци је по ни-
ште на) ма те ри јал на исти на или ни је, прин ци пи јел но, ни ка ко не би сме ло 
да спа да у над ле жност са вре ме ног су да, ко ји је, од лу чу ју ћи о то ме, упло-
вио у су ве ре но по ље исто ри о гра фи је. Да се ма кар у тој сво јој узур па ци ји 
суд по тру дио да от кри је ствар не чи ње ни це и окол но сти, ште та би до не
кле мо гла би ти ма ња. По ред то га, суд ским ар би три ра њем о „ма те ри јал ној 
исти ни” о пи та њи ма из 1934–1941. пре ста је да ва жи (ма кар у овом слу ча ју) 
ис ти ца ње за го вор ни ка ре ха би ли та ци ја да се су до ви у тим по ступ ци ма ба ве 
ис кљу чи во процесним аспек ти ма чи та ве про бле ма ти ке. Та ква је оце на 
ци нич на или, пак, на ив на јер се бе ло да но по ка зу је да су до ви у про це си-
ма ре ха би ли та ци је да ју до при нос ре ви зи ји исто ри је и суд ски ве ри фи ку ју 
од ре ђе не ин тер пре та ци је про шло сти.2 С ка квим под сме хом би се да нас 
с пра вом го во ри ло о „ко му ни стич ком пра во су ђу” да су по сле 1945. суд ски 
ре ха би ли то ва ни сви со ци ја ли сти и ле ви ча ри, жр тве ау то ри тар них и дик-
та тор ских ре жи ма мо нар хиј ске про шло сти?3 Али ка да се та кво на си ље над 
пра вом и ис то ри(огра фи)јом вр ши у окви ри ма при ви ле го ва не иде о ло шке 
па ра диг ме (ем пи риј ска ге не ра ли за ци ја), то се на зи ва исто риј ском прав дом.

Пи сци ма члан ка све то, да кле, не сме та. И са ми за кљу чу ју да је ква ли-
фи ко ва ње по сту па ка кне за Па вла од стра не ко му ни стич ке вла сти би ло 
„иде о ло шки об ра чун” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 451]. То је 

2 По јам ре ви зи ја исто ри је (ре ви зи о ни зам) тре ба раз ли ко ва ти од те о риј ско-ме то до ло шки 
уте ме ље них про ме на у чи ње нич ном скло пу, ин тер пре та ци ји од ре ђе них по ја ва и про це са. 
Ре ви зи о ни зам је не га тив на по ја ва ко ја под ра зу ме ва не на уч не, неис то риј ске им по зи ци је у ис тра-
жи вач ком про це су, ко је тај про цес ком про ми ту ју, а из вр ше не про ме не чи не на уч но не при-
хва тљи вим. Оту да је три ви јал на при мед ба да је ре ви зи ја/ре ви зи о ни зам у осно ви раз во ја 
на уч ног ми шље ња. Та квом при мед бом де ба та се сво ди на три ви јал ну пој мов ну рас пра ву, 
иа ко је ја сно да кри ти ка ре ви зи о ни зма (од оних ко ји ту по ја ву кри ти ку ју) ни ка ко не зна чи 
да се по др жа ва ју ока ме ње не и „све те исти не” би ло ко је ин тер пре та ци је. О то ме ви де ти: 
[Milošević 2013a: 11–25].

3 Што се ти че ко му ни ста, они су та кво прав но на си ље учи ни ли, при ме ра ра ди, у слу-
ча ју по на вља ња по ступ ка Д. Ди ми три је ви ћу – Апи су. Осим „слу ча ја Апис”, не по сто ји суд ска 
по ли тич ко-иде о ло шка пре су да „ко му ни стич ког пр а во су ђа” ко ја би се за ла у про шлост ду бље 
од 15-ак го ди на. Шта суд има да ка же о би ло че му по сле 70 го ди на и то у од но су на мр тве 
љу де? (Из у зе так су жи ви по чи ни о ци рат них зло чи на и ге но ци да, чи ја де ла не за ста ре ва ју).



по тен ци јал но ле ги ти ман исто ри о граф ски за кљу чак, али суд о тим де ша-
ва њи ма од пре се дам де це ни ја, с одав но не ста лим ак те ри ма, ни ти тре ба 
ни ти је ком пе тен тан да ар би три ра. Ау то ри члан ка се то бо же тру де да оста-
ну из над иде о ло шког дис кур са, али ди ску си ју не по гре ши во во де у идео ло-
шким ко ор ди на та ма ко је је тра си ра ла ре ха би ли та ци ја. Ов де вре ди по ме ну-
ти да је сво је вре ме но у на цр ту јед ног про јек та (ко јим је за по чео кри ти ку 
мо је књи ге) Д. Алек сић на гла сио да „део јав но сти ко ји се про ти ви ре ха-
би ли та ци ја ма, ис те ри ва ње исто риј ске прав де (а то су ре ха би ли та ци је – 
прим. С. М.) ту ма чи као чин не прав де” [Алексић 2013: 1].4 Члан ком у ко јем 
је оп се жно кри ти ко ва на мо ја књи га ње гов пр во пот пи са ни ау тор ни је 
де ман то вао ова кву од бра на шку по зи ци ју у од но су на ре ха би ли та ци је. 
Украт ко, да кле, пре ма Алек си ћу, про ти вље ње ре ха би ли та ци ја ма је идео-
ло ги ја, а по др шка том про це су – ваљ да су шта на у ка! Са сво је стра не, сма-
трам да су раз ли чи та ста но ви шта о ре ха би ли та ци ја ма у на у ци на чел но 
ле ги тим на, ако се осла ња ју на ре ле вант на исто ри о граф ска и прав на зна ња. 
Но, осим ових оп штих на по ме на, на при мед бе о иде о ло шким им по зи ци-
ја ма у мо јој књи зи не ћу од го ва ра ти по што ни чим ни су пот кре пље не у овом 
ко а у тор ском члан ку: ау то ри су по де ли ли са чи та о ци ма сво је не су ви сле 
ути ске.

Ка ко Алек сић и Кр стић Ми стри џе ло вић раз у ме ју суд ско ар би три ра ње 
о „ма те ри јал ној исти ни” о до га ђа ји ма од пре се дам де це ни ја све до чи и 
сле де ћи њи хов став: „Прем да је пра во сна жним суд ским ре ше њем прав но 
по ни ште на од лу ка по сле рат них вла сти (подв. С. М.), у јав но сти је отво-
ре на рас пра ва о ис прав но сти овог ак та” [Алексић и Кр стић Ми стри џе-
ло вић 2016: 432]. Су ге сти ја ова кве оце не је да јав но не тре ба ди ску то ва ти 
о том ви со ко бла го род ном „пра во сна жном суд ском ре ше њу”.5 Али по што 
се отво ри ла рас пра ва, он да се и ау то ри члан ка укљу чу ју, ма хом на фо ну 
по др шке ду ху ре ха би ли та ци је, уси ље но се тру де ћи да за др же на вод ну 
„не у трал ност” и „објек тив ност”. За пра во, реч је о при стан ку ис тра жи ва ча 
про шло сти да о исто риј ским про це си ма од лу чу ју су до ви. Исто ри ча ри ће 
то да се р ви си ра ју, твр де ћи све у диљ да се ба ве на у ком. По што чи та о це 
упо зо ре на ово „пра во сна жно ре ше ње”, ау то ри га оста вља ју по стра ни и 
по ми њу га углав ном у кон тек сту од бра не тог ак та од мо је кри ти ке. На и ме, 
чи тав свој рад мо ји ува же ни кри ти ча ри су и по све ти ли од бра ни зна ча ја, 
ка ко ка жу – „нај ва жни јих до ку мен та на ко ји ма по чи ва ʻРе ше ње’ о ре
ха би ли та ци ји” (Подв. С. М.) од мо је на вод не ре ла ти ви за ци је.

Дру га по је ди ност на ко ју же лим да ука жем ти че се јед не опа ке тврд ње 
пи са ца члан ка:

4 Реч је о на цр ту про јек та чи ји је пи сац Д. Алек сић, „Исто риј ско-прав на ана ли за оп-
ту жни ца по диг ну тих про тив Кра љев ског на ме сни штва и чла но ва вла де због при сту па ња 
Ју го сла ви је пак ту Си ла Осо ви не” (23. но вем бар 2013). Као са рад ни ци на про јек ту на ве де ни 
су: др Дра ган Алек сић, др Зо ран Ја ње то вић, др Со фи ја Бо жић, проф. др Го ран Илић и су-
ди ја Пре драг Ва сић, а на ја вље на је и „мо гућ ност ан га жо ва ња још три са рад ни ка”. На црт је 
при лог За пи сни ку са сед ни це На уч ног ве ћа Ин сти ту та за но ви ју исто ри ју Ср би је у Бе о гра-
ду, одр жа не 26. но вем бра 2013. На црт ће би ти ци ти ран као: [Алексић 2013].

5 No ta be ne: уо би ча је но је да се не ко мен та ри шу пр во сте пе не пре су де, а пра во сна жна 
ак та јав ност, на ро чи то струч на, мо же да ко мен та ри ше ко ли ко хо ће.
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„Ми ло ше вић ни је не по сред но имао увид у до ку мен та ко ја ана-
ли зи ра, већ њи хов са др жај ин тер пре ти ра на осно ву де ло ва ко је, као 
до ка зе, на во ди Ви ши суд у Бе о гра ду у по ступ ку ре ха би ли та ци је, те 
за то (sic!) че сто се бе до во ди у не са гла сност с не по бит ним чи ње ни ца ма 
са др жа ним у до ступ ној ар хив ској до ку мен та ци ји” [Алексић и Кр стић 
Ми стри џе ло вић 2016: 432].

Што се ти че ко мен та ра да ни сам имао увид у до ку мен та, то је мо гу-
ће про ве ри ти пре гле дом еви ден ци је о ко ри шће ним фон до ви ма у Ар хи ву 
Ју го сла ви је, ко ја по сто ји за сва ког ис тра жи ва ча ко ји је та мо ис тра жи вао. 
Мо же сва ко за ин те ре со ван да утвр ди да сам за сво ја ис тра жи ва ња ко ри-
стио фон до ве Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи-
хо вих по ма га ча (да ље: ДК), Ми ни стар ства пра во су ђа, Збир ку кне за Па вла 
и др. и да сам из тих фон до ва ко пи рао до ку мен та. Ме ђу њи ма и она о ко-
ји ма је ов де реч.

Но, ако се из у зме овај про из вољ ни на пад кри ти ча ра, по сто ји јед на 
не оче ки ва на ли ни ја са гла сно сти из ме ђу ау то ра члан ка и ме не: са свим је 
тач но да, ка ко твр де пи сци члан ка, „као до ка зе” Ви ши суд у Бе о гра ду на-
во ди, у „де ло ви ма”, ра зна до ку мен та, при че му ту ма че ња и „се ци ра ња” тих 
до ку ме на та, ка ко по ка зу јем у сво јој књи зи, са др же сва ко вр сне бе сми сли-
це, чи ме је суд (а не ау тор књи ге, ка ко ка жу пи сци члан ка) до вео се бе „у 
не са гла сност с не по бит ним чи ње ни ца ма”. На те не до след но сти, ко је и 
кри ти ча ри сти дљи во уо ча ва ју – до ду ше три го ди не по сле ау то ра чи ји рад 
раз о бру че но на па да ју и у уве ре њу да би бо ље од суд ског ре ше ња ре ха-
би ли то ва ли кне за Па вла – у сво јој књи зи и ука зу јем, на гла ша ва ју ћи да 
је суд од лу чи вао на осно ву та квих не тач них на во да. То је је дан од ва жних 
за кљу ча ка књи ге и би ло би ака дем ски је ди но ис прав но да су ау то ри у члан-
ку по ме ну ли тај за кљу чак. Та кво оче ки ва ње, на жа лост, по ка за ло се су ви ше 
ла ко вер ним.

О АКА ДЕМ СКОЈ ЧЕ СТИ ТО СТИ

Пи сци члан ка по ка за ли су да су мно го гла го љи ви ка да на па да ју, али 
ве о ма шкр ти ка да тре ба да по ка жу про фе си о нал но ува жа ва ње за ту ђи 
рад. Чак то ли ко шкр ти, да ус кра ћу ју ау то ру чи ји рад ко ри сте по ми ња ње 
у ма кар јед ној на по ме ни, што ни је пи та ње при стој но сти, већ про фе си о-
нал на оба ве за. По што ва ње те оба ве зе се зо ве ака дем ска че сти тост. На 
не ко ли ко ме ста у овом ко а у тор ском ра ду мо гу се про чи та ти за кључ ци о 
по је ди ним аспек ти ма ис тра жи ва ног про бле ма о ко ји ма је у исто ри о гра фи-
ји пи сао (са мо или из ме ђу оста лих) пи сац ових ре до ва. Ипак, по зи ва ња на 
мо ју књи гу не ма. Ука зу ју ћи на та ме ста по ка за ћу ка ко из гле да ака дем ска 
че сти тост пре ма схва та њу ува же них кри ти ча ра.

У сво јој књи зи о по ступ ку ре ха би ли та ци је кне за Па вла пи шем: 

„Sud je pre ma ve ro do stoj no sti i re le vant no sti ma te ri jal nih či nje ni ca 
za u zeo ne pri hva tljiv stav: uvažavaojeisključivomaterijalnečinjenicekoje
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jeiznosiotimzarehabilitaciju(подв. С.М.), ne tru de ći se čak ni da te 
či nje ni ce pro ve ri, a ni je po ka zao ni mi ni mum sprem no sti da uzme u ob zir 
či nje ni ce ko je po bi ja ju ne ret ko sa svim po greš ne tvrd nje ti ma za re ha bi li-
ta ci ju” [Milošević 2013: 57]. 

Алек сић и Кр стић Ми стри џе ло вић у ра ду у ко јем на па да ју ре зул та те 
мо јих ис тра жи ва ња ка жу: 

„̒ Ре ше ње о ре ха би ли та ци ји кне за Па вла’ до не то је у јед но стра-
нач ком по ступ ку у коjeм је Судутврђиваочињеничностањесамо
наосновуматеријалакојемуједоставиоподносилацзахтева(подв. 
С.М.)” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 434]. 

У че му бит ном се раз ли ку ју на ве де не тврд ње – мо ја из 2013. и Алек-
си ће ва и Кр стић Ми стри џе ло ви ће ве из 2016? При то ме, ова ква тврд ња мо же 
би ти са мо ре зул тат ис тра жи ва ња: мо ра се прет ход но из вр ши ти ана ли за 
по ступ ка ре ха би ли та ци је и утвр ди ти шта је суд ува жио, а шта ни је. По-
што је то учи ње но у књи зи чи ји сам ау тор, по што се за кљу чак пи са ца 
члан ка ов де углав ном по кла па с мо јим и по што им је књи га по зна та, с 
ка квим оправ да њем та кав за кљу чак ау то ри пред ста вља ју као свој?

За тим, у књи зи пи шем сле де ће: 

„Ključ ni za kon ski pro pis ko ji bi omo gu ćio da se po ve de i od go va-
ra ju ći sud ski pro ces (про тив кне за Па вла – прим. С.М.) do net je neš to 
ka sni je... Reč je o do pu ni Za ko na o kri vič nim de li ma pro tiv na ro da i 
dr ža ve od 16. ju la 1946. go di ne, ko ja je do ne ta u de cem bru 1947. go di ne 
uno še njem čla na 3a: ‚Kao uči ni lac kri vič nog de la pro tiv na ro da i dr ža
ve ka zni će se i onaj ko je do da na ka pi tu la ci je ju go slo ven ske vla de 1941 
(подв. С.М.) go di ne ko ri ste ći svoj ru ko vo de ći po lo žaj u dr žav nom apa ra tu 
ili ina če svoj uti caj ni po lo žaj ra di odr ža va nja ne na rod nog i pr o tiv de mo krat-
skog po ret ka ili ši re nja fa ši stič kih ide ja, iz vr šio rad nju ko ja je sla bi la od-
bram be nu sna gu ze mlje...” итд. [Milošević 2013: 88]. 

Ову ела бо ра ци ју Алек сић и Кр стић Ми стри џе ло вић са жи ма ју на сле-
де ћи на чин: 

„За слу чај кне за Па вла зна чај на је до пу на овог за ко на до не та 4. 
де цем бра 1947. го ди не ко јом је но вим чла ном 3-а, про ши ре но вре мен-
ско ва же ње ʽЗа ко на о кри вич ним де ли ма про тив на ро да и др жа ве’ и 
на пе ри од пре да на ка пи ту ла ци је Ју го сло вен ске вла де 1941. го ди не... 
о че му ће би ти ви ше го во ра на од го ва ра ју ћем ме сту у ра ду (sic!)” 
[Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 437].

Има ли по тре бе на гла ша ва ти да Алек сић и Кр стић Ми стри џе ло вић 
ни у овом слу ча ју не на во де књи гу Isto ri ja pred su dom из ко је очи то пре-
у зи ма ју по дат ке па и за кључ ке? Је ди ни њи хов до при нос је пре ци зи ра ње 
да је до пу на из вр ше на 4. де цем бра, док у мо јој књи зи пи ше са мо „де цем бра 
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1947”. Ме ђу тим, ко ли ко су не ве што вр ше на пре у зи ма ња све до чи и то што 
ау то ри члан ка не обра ћа ју па жњу да у књи зи пи ше да би до пу на ре че ног 
за ко на би ла ре ле вант на (у евен ту ал ном суд ском по ступ ку про тив кне-
за Па вла, до ко јег, ме ђу тим, ни је до шло). Оту да је ова до пу на за ко на, 
за пра во, ире ле вант на за слу чај кне за Па вла. За то је не ис пу ње но оста ло 
обе ћа ње да ће „на од го ва ра ју ћем ме сту у ра ду” би ти об ја шње но за што је, 
ка ко ка жу, „за слу чај кне за Па вла зна чај на” та до пу на значајна. Обе ћа ње 
ни је ис пу ње но јер у мо јој књи зи не ма на став ка (то би био суд ски про цес). 
Ни је се има ло ода кле пре у зе ти, па је обе ћа ње за бо ра вље но, што се ла ко 
де си кад се ме ха нич ки пре пи су је.

Да ље, у ис тој књи зи на ко ју су се об ру ши ли не са мо ка ко би је кри-
ти ко ва ли (што је, ка да се кри ти ка вр ши ар гу мен то ва но, нај ја чи за ма јац 
на уч ног ми шље ња), не го и ка ко би што шта што им се до па да пре у зе ли 
без на во ђе ња из во ра, пи шем и сле де ће:

„Lon don ska de kla ra ci ja, ko ju su 8. av gu sta 1945. go di ne pot pi sa li 
pred stav ni ci SSSR, SAD, Ve li ke Bri ta ni je i Fran cu ske i Sta tut me đu na rod nog 
voj nog tri bu na la (Sta tut MVT), kao aneks te de kla ra ci je, pred sta vlja ju te-
me lje pro ce sa iz grad nje po sle rat nog me đu na rod nog kri vič nog pra va. U čla-
nu 6a Sta tu ta MVT pro pi sa no je da se kao kri vič no de lo zlo čin pro tiv mi ra 
sma tra ʽpla ni ra nje, pri pre ma nje, za po či nja nje ili vo đe nje agre sor skog ra ta, 
ili ra ta ko jim se kr še me đu na rod ni ugo vo ri, spo ra zu mi ili ga ran ti je, ili uče-
stvo va nje u ne kom za jed nič kom pla nu ili za ve ri za iz vr še nje ma kog od 
go re na ve de nih de la’. Za te mu ovog ra da od po seb ne va žno sti je to što je 
Ju go sla vi ja pri hva ti la Lon don sku de kla ra ci ju od mah po nje nom usva ja nju, 
av gu sta 1945. go di ne, kao i Sta tut Me đu na rod nog voj nog tri bu na la” [Milo-
še vić 2013: 59].

О истом Алек сић и Кр стић Ми стри џе ло вић у свом ра ду пи шу: 

„По себ но зна чај не кри вич но прав не од ред бе о рат ним зло чи ни ма 
би ле су са др жа не у тзв. Лон дон ском спо ра зу му о го ње њу и ка жња ва њу 
глав них зло чи на ца си ла Осо ви не у Евро пи и осни ва њу Ме ђу на род ног 
вој ног су да ко ји су Ве ли ке си ле, по бед ни це у ра ту, за кљу чи ле 8. ав гу ста 
1945. го ди не. У Ста ту ту Ме ђу на род ног вој ног су да ко ји се сма тра са-
став ним де лом Лон дон ског спо ра зу ма так са тив но су на ве де на де ла ко ја 
се сма тра ју зло чи ни ма и ко ја до ла зе у над ле жност овог Су да. За на ше 
ис тра жи ва ње зна чај на је од ред ба под а) у чл. 6 ко ја као ме ђу на род но 
кри вич но де ло утвр ђу је зло чин про тив ми ра ʽто јест пла ни ра ње, при-
пре ма ње, за по чи ња ње или во ђе ње агре сор ског ра та или ра та ко јим се 
кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо ра зу ми или га ран ти је, или уче ство ва-
ње у не ком за јед нич ком пла ну или за ве ри за из вр ше ње ма ког од го ре 
на ве де них де ла…’” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 437].

Ово су, раз у ме се, оп ште чи ње ни це, ко је ни су на ро чи то ори ги на лан 
ре зул тат ис тра жи ва ња, ни мог, а ни пи са ца члан ка-ин век ти ве, прем да су све 
то ау то ри члан ка код ме не мо гли да про чи та ју и про чи та ли су. Шта ви ше, 
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на тај на чин по сло же не, ове по дат ке су мо гли да про на ђу са мо у књи зи 
ко ју кри ти ку ју. Ме ђу тим, као из вор за ову тврд њу ау то ри на во де јед ну 
збир ку пу бли ко ва них до ку ме на та. То је ра зу мљи во, јер je њи хов про блем 
не ре шив: об ја вље но је све то што они на во де као ре зул тат свог ис тра жи-
ва ња на пу бли ко ва ним из во ри ма (Зе че вић и По по вић), да кле све што они 
пре при ча ва ју у свом ра ду, али је об ја вље но у књи зи ко ју по ку ша ва ју да 
дис кре ди ту ју. 

О то ме с ко ли ко не па жње и бр зо пле то сти су и у овом слу ча ју пре-
узи ма ли оно што им се до па да ло све до чи и чи ње ни ца да се ви ше ниг де у 
њи хо вом ра ду не вра ћа ју на пи та ња на ко ја се од но си члан 6 Ста ту та 
Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла (МВТ), иа ко на ја вљу ју: „за на ше ис тра-
жи ва ње зна чај на је од ред ба под а) у чл. 6”. То ли ко је зна чај на да је ви ше 
ниг де не ма у том „ис тра жи ва њу”. Јед но став но су из мо је књи ге ме ха нич-
ки пре у зе ли је дан део фак то гра фи је, су штин ски зна ча јан за ана ли зу ко ју 
из во дим у књи зи ко ју кри ти ку ју. Али по што им се тај део ана ли зе ни је 
сви део – из о ста ви ли су га, па је овај фак то граф ски део остао да „ви си” у 
њи хо вом ра ду, из ван сва ког кон тек ста. Уко ли ко гре шим, пи та ње за кри-
ти ча ре гла си: За ко ји део њи хо вог „ис тра жи ва ња” је ма кар им пли цит но 
ре ле ван тан 6. члан Ста ту та МВТ? Где се, из ме ђу ко јих ре до ва, на на чин 
схва тљив обич ном смрт ни ку, у ра ду ба ве пи та њем по ве за ним с тим чла-
ном? По што се у ра ду ба ве до ку мен ти ма ко ја (ка ко твр де) по ти чу из ја нуа
ра 1945, на ко ји вол шеб ни на чин ме ђу на род ни акт из ав гу ста 1945. мо же 
би ти „зна ча јан” за њи хо во то бо жње ис тра жи ва ње?

По себ но тре ба ис та ћи сле де ћи за кљу чак, ко ји је та ко ђе ре зул тат ис-
тра жи ва ња ау то ра књи ге ко ју кри ти ку ју: 

„kao što Dr žav na ko mi si ja ni je bi la sud ko ji je me ri tor no pre su đi
vao, ta ko ni nje ne od lu ke ni u tre nut ku do no še nja, a ni ka sni je, ni su ima le 
ni for mu, ni ka rak ter, pa ni sna gu pra vo sna žne pre su de, ni ti ih je si stem 
pre po zna vao kao ta kve” [Milošević 2013: 72]. 

О од лу ка ма ко је је до но си ла ДК, њен пред сед ник Ду шан Не дељ ко вић 
пи сао је у за вр шном из ве шта ју из 1948, ко ји је ис црп но ци ти ран у књи зи 
ко ју кри ти ку ју пи сци члан ка. О то ме у књи зи пи шем: 

„Ja sno je da ova kav akt ni je mo gao ima ti ka rak ter op tu žni ce, a još 
ma nje ka rak ter kon dem na tor ne pre su de… De lat nost Dr žav ne ko mi si je i 
nje ne od lu ke pred sta vlja le su ne sum nji vo po ja vu sui ge ne ris i, upra vo zbog 
ve li kog zna ča ja ko ji je u nji ma pri da van mo ral no-po li tič koj di men zi ji, one 
ni su mo gle bi ti pri hva će ne kao pra vo sna žna ak ta” [Milošević 2013: 72, 80]. 

На исту те му Алек сић и Кр стић Ми стри џе ло вић пи шу у свом ра ду, 
са жи ма ју ћи оно што су про чи та ли у мо јој књи зи: 

„мо же се за кљу чи ти да је Др жав на ко ми си ја по сво јој прав ној 
при ро ди би ла ор ган sui ge ne ris, а не ор ган пра во су ђа” [Алексић и Кр стић 
Ми стри џе ло вић 2016: 439]. 
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Та ко ђе, ком би ну ју ћи за кључ ке из мо је књи ге и из ве штај пред сед ни ка 
ДК Не дељ ко ви ћа, пи шу: 

„Од лу ка о кне зу Па влу би ла је акт ко ји ре дов на пра во суд на прак са 
ни је по зна ва ла и ко ја је по сво јој прав ној при ро ди би ла акт sui ge ne ris 
(као и сâм ор ган ко ји је Од лу ку до нео). Нај зад, и Од лу ка о кне зу Па-
влу је има ла са мо де кла ра ти ван ка рак тер, од но сно она ни је мо гла има-
ти ни ка рак тер оп ту жни це, а још ма ње ка рак тер кон дем на тор не пре-
су де” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 450]. 

Тач но је да се мо же све то за кљу чи ти и не ко је пре њих то и за кљу чио, 
они зна ју ко, а зна ју и где то све пи ше. Зна ју, али пред ста вља ју за кљу чак 
као свој. 

О ДА ТУ МУ ДО НО ШЕ ЊА ОД ЛУ КЕ ДР ЖАВ НЕ КО МИ СИ ЈЕ  
О СЛУ ЧА ЈУ КНЕ ЗА ПА ВЛА

Из књи ге чи ју су оп шту оце ну из не ли у већ ци ти ра ним на во ди ма (в. 
на по ме ну 1), кри ти ча ри су се опре де ли ли да ко ли ко-то ли ко фо ку си ра ној 
кри тич кој оце ни из ло же тек не ко ли ко по је ди но сти, као илу стра ци је ње не 
не ва ља ло сти. А ни те илу стра ци је ни су би ле нео п ход не јер, ка ко се твр ди, 
„већ на пр ви по глед” би ло је мо гу ће да се уви ди да књи га за слу жу је нај-
го ре оце не, ка кве су пи сци члан ка и из не ли. Тај „пр ви по глед”, по ка за ће 
се, оми ље ни је ме тод ува же них кри ти ча ра. Од го ва ра ју ћи на сва ку од при-
мед би-илу стра ци ја по ка за ћу ка ко тај ме тод „пр вог по гле да” функ ци о ни ше 
и ка кви су ње го ви ре зул та ти.

Пре ма тврд њи пи са ца члан ка, по гре шно на во дим да је ДК 17. сеп тем-
бра 1945. до не ла Од лу ку ко јом је кнез Па вле про гла шен за зло чин ца и из-
дај ни ка. Ци ти ра ју ћи ме сто из мо је књи ге ко је са др жи ту тврд њу о твор цу 
и да ту му од лу ке, пи сци члан ка на ста вља ју: 

„У ори ги нал ном до ку мен ту се, ме ђу тим, ниг де не мо же про на ћи 
тај да тум, већ је он унет у ‘Ре ше ње’ гре шком Су да, па га и Ми ло ше вић 
пре у зи ма из овог до ку мен та и ко ри сти као не по бит ну исти ну” [Алексић 
и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 435]. 

Овој тврд њи, ко ја за пра во тре ба да илу стру је кон тем пли ра ње о то ме 
да „Ми ло ше вић ни је имао не по сре дан увид у до ку мен та ко ја ана ли зи ра”, 
пи сци члан ка се вра ћа ју не ко ли ко пу та, уз „до бро на мер не” ме то до ло шке 
по у ке: 

„Суд ко ји ову гре шку (у ве зи са да ту мом – прим. С.М.) пра ви у 
Ре ше њу о ре ха би ли та ци ји кне за Па вла ве ро ват но је пре у зео из ма те-
рија ла ко ји му је под нео прав ни тим под но си о ца зах те ва. Што се исто
ри ча ра ко ји се овим пи та њем ба ве на на уч ној осно ви, пак, (ти че? 
– прим С.М.) прет по став ка је да ко ри сте сву до ступ ну ар хив ску 
гра ђу уз по што ва ње пра ви ла стру ке о ње ном вред но ва њу” (Подв. 
С.М.) [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 447]. 



Нај пре, и тек ус пут но, да ту ми на до ку мен ти ма не спа да ју у ка те го ри-
ју исти ни тог или не и сти ни тог, ако по јам исти не схва та мо те о риј ско-ме-
то до ло шки, фи ло зоф ски, а не три ви јал но. На да ље, ко мен тар кри ти ча ра 
у ве зи с да ту мом до но ше ња Од лу ке ДК о утвр ђи ва њу зло чи на кне за Па вла 
су ге ри ше, за пра во, жа ло сну чи ње ни цу да соп стве ну „ме то до ло шку и хеу-
ри стич ку” не до ра слост пи сци члан ка про јек ту ју на дру ге: „увид у до ку-
мен та”, ка ко се чи ни, ни су има ли упра во они, при че му др ско упу ћу ју та кве 
при мед бе дру ги ма. Ко је су то „пра ви ло стру ке” ко ри сти ли ови струч ња ци 
па су до шли до тврд ње да је Од лу ка по гре шно да ти ра на оста је не по зна то, 
као што не по зна ни ца оста је и ко ји су то „ма те ри ја ли” за ве ли суд (а пре ко 
су да и ме не) да по ми сли да је да тум до но ше ња Од лу ке ДК за кне за Па вла 
17. сеп тем бар. Но, по зна то је ко ја „пра ви ла стру ке” ни су ко ри сти ли, а тре-
ба ло је: то су чи та ње ар хив ске гра ђе и ње на па жљи ва кри ти ка (у овом 
слу ча ју – спо ља шња). Иа ко ау то ри члан ка не на во де да ли има ју би ло 
ка кав чврст раз лог да у на ве де ни да тум сум ња ју (осим ло ги ци зи ра ња о 
хро но ло ги ји), раз лог за мо ју тврд њу да упра во они „ни су има ли увид” у 
до ку мен та сâм про го ва ра из њи хо вог ра да у ко јем пи ше: 

„Мо же се осно ва но прет по ста ви ти да је и део Од лу ке (ко ју је 
до не ла ДК – прим. С.М.) ко ји ни је са чу ван са др жао уо би ча јен по пис 
до ка за и име на са у че сни ка.” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 
448].

Ин ту и ци ја на ших ау то ра, ако им је за уте ху, по ка за ла се као тач на. 
Је ди ни про блем је што за ин ту и ци јом ни је би ло по тре бе: део Од лу ке за 
ко ји др же да не до ста је по хра њен је у фон ду ДК у Ар хи ву Ју го сла ви је. И 
за и ста, са др жи „уо би ча јен по пис до ка за и име на са у че сни ка”. Али и још 
не што, уо би ча је но – да тум до но ше ња од лу ке: 17. сеп тем бар 1945. (Ви де ти 
фак си мил до ку мен та).6 Из очи глед не чи ње ни це да упра во ау то ри члан ка 
ни су има ли увид у из во ре за кљу чу јем да су и по да так о де ли мич ној очу-
ва но сти ове од лу ке пре у зе ли из мо је књи ге: пре ме не о фрагментарноj 
очу ва но сти Од лу ке ни је пи сао ни ко.7

6 На по ми њем да ов де пре до ча вам са мо фак си мил, а кри тич ко из да ње до ку мен та при-
ре дио сам у књи зи.

7 Ка да су већ би ли у не по треб ној не до у ми ци око да ту ма до но ше ња Од лу ке, ко ју ни су 
ни „пр во по глед ну ли”, не из не на ђу је ни то што се ау то ри ни су по слу жи ли јед но став ним 
ме то дом за при бли жно утвр ђи ва ње да ту ма до но ше ња од лу ке (ка да овог не би би ло). На и ме, 
од лу ка за кне за Па вла но си озна ку Ф бр. 3572 (за ко ју је Алек сић сво је вре ме но ко мич но твр дио 
да је ар хив ска сиг на ту ра). И све дру ге од лу ке има ју озна ку ко ја са др жи сло во Ф и ред ни број. 
Ако је по зна та та озна ка, а евен ту ал но не до ста је по след ња стра ни ца не ке од лу ке (а ти ме и 
по да так о да ту му до но ше ња), мо гу ће је пре ма да ту ми ма ко је но се „су сед не”, у це ли ни са чу-
ва не од лу ке, при бли жно или са свим по у зда но утвр ди ти да тум до но ше ња од лу ке ко ји је евен-
ту ал но не по знат. Ре ци мо, од лу ке за на ме сни ке Стан ко ви ћа и Пе ро ви ћа но се озна ке Ф бр. 3573 
и 3574. Од лу ка за Влат ка Ма че ка – Ф бр. 3577, за Ми ла на Ан ти ћа – Ф бр. 3579 и та ко ре дом, 
за све ак те ре ве за не за при ступ Трој ном пак ту. И све но се исти да тум – 17. сеп тем бар 1945, 
као и од лу ка ко ја се од но си на кне за Па вла, Ф бр. 3572. За тај увид је тре ба ло чи та ти ори ги-
нал на до ку мен та, а не не ка кве „за во дљи ве” суд ске ма те ри ја ле.
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О РА ЗНИМ МАР ГИ НА ЛИ ЈА МА, А НАЈ ВИ ШЕ  
О ЈЕД НОМ „ПРАВ НОМ МИ ШЉЕ ЊУ”

Уве ре ни да су про на шли ис тра жи вач ку „злат ну жи цу”, Алек сић и 
Кр стић Ми стри џе ло вић отва ра ју „на уч ну” паљ бу из свих ору ђа. Вре ди 
ту ти ра ду оп се жно ци ти ра ти и ко мен та ри са ти. Пре ма ела бо ра ци ји ко ју 
из во де кри ти ча ри, у сво јој књи зи твр дим (ка ко ау то ри сма тра ју – по гре-
шно) да је ДК 17. сеп тем бра 1945. до не ла ʽОд лу ку о утвр ђи ва њу зло чи на 
оку па то ра и њи хо вих по ма га ча̓ , ко ја се од но си ла на кне за Па вла. За тим 
сле ди тра ги ко мич на при мед ба о да ту му, чи је је род но ме сто чи ње ни ца да 
ау то ри члан ка ни су ко ри сти ли ар хив ску гра ђу, а по том, од мах да ље ка жу: 

„Дру га још озбиљ ни ја гре шка у ве зи с овим ва жним исто риј ским 
из во ром (sic!) је што „Од лу ку о про гла ше њу Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат-
ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем” (sic!) ни је до не ла Др жав на 
ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, ка ко то 
у ра ду твр ди ау тор (sic!)” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 433].

На стра ну то што ве ро ват но ни са ми твор ци ових бе сми сле них тврд-
њи не зна ју за што би „гре шка”, па „још озбиљ ни ја”, би ло то што је не ку 
од лу ку 1945. до нео или ни је до нео је дан или дру ги ор ган. Ни сам ви ше 
си гу ран ни да ли ау то ри твр де да је то, мо же би ти, мо ја гре шка. Но, то је 
тек њи хо ва је зич ка не ве штост. Ов де је зна чај но утвр ди ти сле де ће: ка да 
већ тач но уо ча ва ју да твр дим да је ДК 17. сеп тем бра 1945. до не ла Од лу ку 
о утвр ђи ва њу зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, ко јом је кнез Па-
вле про гла шен за зло чин ца и из дај ни ка (што је тач но, ма шта о то ме кон-
фа бу ли ра ли ау то ри члан ка), оста је не ја сно за што ми при пи су ју да то бо же 
твр дим и да је ДК до не ла не ка кву Од лу ку о про гла ше њу Па вла Ка ра ђор
ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем. Реч је о два пот пу-
но раз ли чи та до ку мен та, од ко јих је је дан, онај пр ви, зва нич ни акт јед ног 
др жав ног ор га на, од но сно ДК. Ниг де у свом ра ду не твр дим ни шта та ко 
бе сми сле но као што би би ла тврд ња да је ДК до не ла Од лу ку о про гла ше њу 
Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем. То 
су ау то ри члан ка јед но став но из ми сли ли, а за тим на ста вља ју:

„Да би кон стру и сао уна пред по ста вље ну те зу о ис прав но сти суд-
ске од лу ке (sic!) по сле рат них ко му ни стич ких вла сти и на мет нуо соп-
стве ну пред ста ву о „по ли тич ком и иде о ло шком кон тек сту ʽРе ше ња 
о Ре ха би ли та ци ји‘”, Ми ло ше вић из но си не тач не и ни чим уте ме ље не 
тврд ње...” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 434]. 

У ве зи с овим нај пре ис ти чем да ау то ри члан ка из ми шља ју да би ло 
где по ми њем не ка кву фан том ску „суд ску од лу ку по сле рат них ко му ни стич-
ких вла сти” (ни ти је по ми њем ни ти је суд ска од лу ка у ве зи с кне зом Па влом 
по сто ја ла). По ми њем са мо од лу ку ДК, за кљу чу јем да овај ор ган ни је био 
суд и да од лу ке ДК ни су има ле сна гу суд ских пре су да. Ме ђу тим, ау то ри 
члан ка ми при пи су ју да бра ним из ми шље ну суд ску од лу ку, ка ко би мо је 
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за кључ ке о ка рак те ру ДК и ње них од лу ка при пи са ли се би. За и ста, и др ско 
и ко мич но. 

У на став ку ау то ри члан ка оп ту жу ју да на вод но не у те ме ље не тврд ње 
из но сим ка ко бих „ре ла ти ви зо вао зна чај јед ног до ку мен та ко ји је као кључ-
ни до каз ути цао да суд до не се од лу ку о ре ха би ли та ци ји” и ци ти ра ју сле-
де ћу мо ју те зу (ни ка ко ар гу мен те), ко ја тре ба да илу стру је те мо је на вод но 
не у те ме ље не и не тач не тврд ње: 

„Ме ђу до ку мен ти ма ко је је тим за ре ха би ли та ци ју пре до чио су ду 
и из ко јих је суд на кра ју де ли мич но из вео до ка зе на ла зи се и јед но 
прав но ми шље ње (под ву кли ау то ри) из ја ну а ра 1945. го ди не чи ји је 
ау тор слу жбе ник по ве ре ни штва за пра во су ђе НКОЈа (под ву кли 
ау то ри). Ово ʽправ но ми шље ње’ је ту ма че ње По ве ре ни штва за пра во-
су ђе НКОЈ-а на цр та Од лу ке о про гла ше њу кне за Па вла зло чин цем и 
на род ним не при ја те љем, а ʽслу жбе ник по ве ре ни штва за пра во су ђе 
НКОЈ-а’ је Фра не Фрол, по ве ре ник пра во су ђа (ко ји је у при вре ме ној 
ко му ни стич кој вла ди имао ранг ми ни стра прав де), ко ме је, као вр хов-
ној за ко но дав ној ин стан ци суд ске вла сти, био упу ћен зах тев да одо бри 
прав ну за сно ва ност ̔ Од лу ке’” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 
434]. 

Пи сци члан ка, мо ји ува же ни кри ти ча ри, по себ но су на гла си ли два 
де та ља: да на во дим да је у кон тек сту рас пра ве с по чет ка 1945. о на чи ну на 
ко ји би тре ба ло ква ли фи ко ва ти де ло ва ње кне за Па вла и у ко јој фор ми то 
учи ни ти из не то јед но прав но ми шље ње, као и да то прав но ми шље ње при-
пи су јем слу жбе ни ку по ве ре ни штва пра во су ђа уме сто по ве ре ни ку Фра ну 
Фро лу. За што су ау то ри на гла си ли син таг му „прав но ми шље ње” ни је нај-
ја сни је, осим ако не су ге ри шу да је у пи та њу не ка кво оба ве зу ју ће ту ма че-
ње, ко је ја сма трам тек нео ба ве зу ју ћим прав ним ми шље њем. Твр дим и 
да ље да ни је реч о оба ве зу ју ћем ту ма че њу. Не ка кри ти ча ри до ка жу су прот-
но. За тврд њу ау то ра члан ка да је тво рац до ку мен та Фрол (друг Флор, из 
Ре ше ња о ре ха би ли та ци ји), искре но бих во лео да имам раз ло га да при-
знам ау то ри ма члан ка ма кар то да сам, при пи су ју ћи ау тор ство ано ним ном 
слу жбе ни ку ми ни стар ства, по гре шио. Али та кво би при зна ње би ло бр зо-
пле то. На и ме, је дан на црт од лу ке о про гла ше њу кне за Па вла за зло чин ца 
и не при ја те ља на ро да до ста вљен је По ве ре ни штву пра во су ђа, ка ко би оно 
да ло сво је су ге сти је. Из По ве ре ни штва је сти гло по ми ња но прав но ми шље-
ње, али не ма до ка за да је ње гов ау тор сâм по ве ре ник Фрол, ка ко твр де 
ау то ри члан ка. Но, ре ци мо да би фор му ла ци ја да је у пи та њу „ми шље ње 
По ве ре ни штва” би ла срећ ни ја од оне да је ми шље ње дао не ки слу жбе ник. 
Уко ли ко рас по ла жу увер љи вим до ка зом да је ау тор ипак сâм по ве ре ник, 
ау то ри су нам тај до каз ус кра ти ли, а има ли су шан су да по ен ти ра ју, до-
ка зу ју ћи да је Фрол ау тор до ку мен та ко ји об ја вљу ју као При лог 3 и ко ји 
ци ти рам у сво јој књи зи. Из гле да као да је „епи зо да” с Фро лом по слу жи-
ла ау то ри ма да ис пра зно иро ни зи ра ју на ра чун јед не ре че ни це из мо је 
књи ге, што би би ла ус пе ла по ле мич ка фи гу ра, ка да би има ла ио ле чвр шћи 
основ. А шта тек ре ћи о то ме да је по ве ре ник пра во су ђа (ранг ми ни стра, 



да кле из вр шна власт) озна чен у члан ку као „вр хов на за ко но дав на ин стан-
ца суд ске вла сти (све подв. С. М.)”. Мо жда је реч о ори ги нал ном „до при-
но су” схва та њу (со ци ја ли стич ком си сте му свој стве ног) кон цеп та је дин ства 
вла сти, али је те шко на ћи не су ви сли ју кон струк ци ју у ли те ра ту ри ко ја 
се ба ви пи та њи ма функ ци о ни са ња по ли тич ког и прав ног си сте ма.

У ве зи с истим прав ним ми шље њем ау то ри ста вља ју за мер ку и на 
сле де ћи за кљу чак, ко ји ци ти ра ју: 

„Pre ma tom prav nom miš lje nju, za de la ka kva se kne zu Pa vlu sta vlja-
ju na te ret na čel no je nad le žna Dr žav na ko mi si ja. Ovaj deo ar gu men ta ci je 
sa vre me ni sud ni je uzeo u ob zir” [Milošević 2013: 66]. 

У књи зи, ме ђу тим, да ље пи ше: 

„U do ku men tu ko ji sa dr ži po me nu to prav no miš lje nje ta ko đe je na gla-
še no i da je ogra ni če nje de lo kru ga Dr žav ne ko mi si je na pe riod oku pa ci je 
ipak pre pre ka za utvr đi va nje nje ne nad le žno sti za kon kre tan slu čaj kne za 
Pa vla. Na i me, tvr di se da ʻde la Pa vla Ka ra đor đe vi ća... kao li ca ko je je po-
be glo iz ze mlje pre oku pa ci je (is ta kao S. M.) ne bi mo gla da bu du pred met 
iz vi đa nja pred Ko mi si jom za utvr đi va nje zlo či na oku pa to ra i nje go vih po ma-
ga ča’. Ovu pri med bu sa vre me ni sud je uva žio i ospo rio nad le žnost Dr žav
ne ko mi si je za slu čaj kne za Pa vla (Подв. С. М.)” [Milošević 2013: 66].

У ве зи с овим на во ди ма из књи ге, пи сци члан ка ка жу: 

„Тврд ња да је пре ма ми шље њу По ве ре ни штва пра во су ђа Др жав на 
ко ми си ја над ле жна за де ла ко ја се ста вља ју на те рет кне зу Па влу је сте 
не тач на, јер се у том до ку мен ту на во ди: ʻДе ла Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа 
пре ма то ме, као ли ца ко је је по бе гло из зе мље пре оку па ци је, не би 
мо гла да бу ду пред мет из ви ђа ња пред Ко ми си јом за утвр ђи ва ње зло-
чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча’” [Алексић и Кр стић Ми стри џе-
ло вић 2016: 434]. 

На мер но или, пак, не схва та ју ћи су шти ну ана ли зе ко ју у књи зи из во-
дим, пи сци члан ка ми, да кле, при пи су ју не што што уоп ште не твр дим, већ 
ана ли зу усме ра вам у са свим дру гом прав цу. Ја сно је да твр дим да је суд 
се лек тив но по сту пао, сма тра ју ћи да је је дан аспект прав не екс пер ти зе из 
1945. до бар, а дру ги не. Са мо по се би то је мо гу ће, али се у Ре ше њу о ре ха-
би ли та ци ји та кво ста но ви ште не ар гу мен ту је или се ар гу мен ту је рђа во. 
Да кле, ниг де у књи зи не твр дим да је у по ме ну том прав ном ми шље њу По
ве ре ни штва би ло из не то ста но ви ште да ДК мо же од лу чи ва ти у слу ча ју 
кне за Па вла (што ми при пи су ју кри ти ча ри), већ да се у ње му твр ди да је 
ДК на чел но над ле жна да до но си од лу ке у ве зи с ли ци ма ко ји ма су на 
те рет ста вља на де ла ка ква се при пи су ју и кне зу Па влу, а реч је о из да ји 
и зло чи ни ма. И то је не спор на чи ње ни ца. Она про из и ла зи из исто риј ског 
из во ра ко ји чак са ми пи сци члан ка по ку ша ва ју да кри тич ки при ре де као 
при лог свом ра ду: „Од лу ком Ав ној-а од 30. 11. 1943. обра зо ва на је Др жав на 
ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча. Циљ ове 
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ко ми си је је да утвр ђу је од го вор ност (подв. С. М.), про на ла зи и при во ди 
ка зни сва ли ца од го вор на за зло чи не ко је су у Ју го сла ви ји по чи ни ли и 
чи не оку па то ри и њи хо ви по ма га чи.” Да кле, на чел но, ДК је над ле жна за 
де ла из да је, зло чи на и др., од но сно за де ла за ка ква „кон ку ри ше” и кнез 
Па вле. У Ре ше њу о ре ха би ли та ци ји ин си сти ра се на то ме да ДК уоп ште 
ни је би ла над ле жна да до но си би ло ка кве од лу ке (не са мо у слу ча ју кне за 
Па вла) [Решење 2011: 13]. Оту да мој за кљу чак да се са вре ме ном су ду ни је 
сви де ло прав но ми шље ње о над ле жно сти ДК да утвр ђу је од го вор ност за 
зло чи не и из да ју (јер је при хва тио пот пу но де за ву и са ње ра да ДК, ка кво 
је на мет нуо тим ко ји је за сту пао ре ха би ли та ци ју), па је то ми шље ње од-
ба цио. На су прот то ме, при хва тио је ар гу мен та ци ју из истог прав ног ми
шље ња, да у од но су на кне за Па вла ДК не са мо да ни је има ла над ле жност 
да до но си од лу ке, већ ни да уоп ште раз ма тра ње гов слу чај. Исто та кво 
ста но ви ште ка кво је усво јио суд, за сту па ју и пи сци члан ка: 

„На и ме, ни Од лу ка АВ НОЈ-а ни Пра вил ник о ра ду Др жав не ко-
ми си је не оста вља ју ме ста ни нај ма њој сум њи о вре мен ском пе ри о ду 
у окви ру ко га је по сто ја ла над ле жност Др жав не ко ми си је за утвр ђи-
ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча – у оба ак та ја сно је 
озна че но да се ра ди о вре ме ну ра та и оку па ци је” [Алексић и Кр стић 
Ми стри џе ло вић 2016: 450]. 

Иа ко суд, као ни пи сци члан ка, ни је раз ма трао мо гућ ност и дру га чи-
јег ту ма че ња ака та ко ји су де фи ни са ли над ле жност ДК, та кво ту ма че ње 
је сво је вре ме но ипак би ло усво је но, о че му не по сто ји са чу ва на (или ми 
ни је по зна та) прав на ар гу мен та ци ја па не зна мо ка ко је на кра ју од лу че но 
да ДК до но си од лу ке у ве зи с де ло ва њем лич но сти ко је се од ви ја ло пре 
оку па ци је. Прет по став ке с тим у ве зи из но сим у сво јој књи зи, осла ња ју ћи 
се на ме тод ло гич ког и циљ ног ту ма че ња прав них ака та ко ји су уте ме љи ли 
рад ДК. Осим то га, од нај ве ће ва жно сти у овом слу ча ју је хро но ло ги ја, 
као и члан 6-а Ста ту та МВТ, из ав гу ста 1945. Ау то ри члан ка тај део, као што 
је већ ре че но, пре пи су ју из мо је књи ге, али не освр ћу се на ар гу мен та ци-
ју и заборављају обећање да ће се по за ба ви ти зна ча јем чла на 6 МВТ, што 
у ра ду не чи не, јер им за пра во тај члан ру ши чи та ву тро шну кон струк-
ци ју. Су шти на је у то ме да је та да кон сти ту и са но де ло „зло чин про тив 
ми ра”, под ко је је мо гао да се под ве де сва ки вој но-по ли тич ки аран жман 
са си ла ма Осо ви не, на ро чи то на чи њен ка да је њи хов агре сор ски рат већ 
за по чео. Та кав аран жман је, на при мер, и при ступ Трој ном пак ту. Та да, 
ав гу ста 1945, ДК до би ја чврст осло нац у ме ђу на род ном пра ву да до но си-
о це од лу ке о при сту па њу Ју го сла ви је Трој ном пак ту оп ту жи за од ре ђе не 
ин кри ми на ци је из Ста ту та МВТ. За то се од лу ке ДК ко је се од но се на 
„по ли тич ке кри ви це” и до но се тек по сле ав гу ста 1945.8 С дру ге стра не, 
це ло куп на ана ли за у члан ку чи ји су ау то ри Алек сић и Кр стић Ми стри џе-
ло вић кон цен три ше се на ја ну ар 1945. По сле усва ја ња Ста ту та МВТ, на 
осно ву чла на 6, мо гао се до но си о ци ма од лу ке о при сту па њу Трој ном пак-

8 При сту па ње Трој ном пак ту је од стра не ДК схва ће но као при пре ма агре сив ног ра та.
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ту при пи са ти упра во зло чин про тив ми ра. Ово је, уи сти ну, нај о се тљи ви је 
пи та ње, јер би се мо гло евен ту ал но до ка зи ва ти да је у прак си ДК овај члан 
ту ма чен (пре)ши ро ко. За сту пам те зу да ни је. Од лу ка ДК не по сред но пре-
у зи ма фор му ла ци ју из по ме ну тог чла на Ста ту та МВТ – при пре ма агре сив-
ног ра та. Да је ова од лу ка до не та по чет ком 1945. или ра ни је, ка ко твр де 
кри ти ча ри, то би зна чи ло да је ју го сло вен ска ДК ан ти ци пи ра ла ко ја ин-
кри ми на ци ја ће се на ћи у ме ђу на род ном ак ту ко ји ће би ти до нет осам 
ме се ци ка сни је. 

По сле оп ту жби да „Ми ло ше вић ни је не по сред но имао увид у до ку-
мен та”, по сле три ча вих иро ни зи ра ња и про ма ше них при мед би, на ред је 
до шла и мо ја то бо жња „зла на ме ра” и „ма ни пу ла ци ја”, што пи сци члан ка 
до ка зу ју јед ним „ку сим” ци та том: 

„Ми ло ше вић на во ди сајт на ко јем су об ја вље на до ку мен та о ре-
ха би ли та ци ји кне за Па вла, и из во ди за кљу чак: На овом сај ту об ја вље-
но је ви ше раз ли чи тих до ку ме на та, за ко је се твр ди да их је из да ло 
Под пред сед ни штво На ци о нал ног ко ми те та осло бо ђе ња Ју го сла ви је и 
По ве ре ни штво пра во су ђа. Ме ђу тим, глав ни до ку мент, Од лу ку Ф број 
3572, ко јом се утвр ђу ју зло чи ни кне за Па вла Ка ра ђо р ђе ви ћа, до не ла 
је Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по-
ма га ча, ко ја се ни не по ми ње на овој адре си у том кон тек сту” [Алексић 
и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 434]. 

Из о ста вље ни део, ко јим је ци тат тре ба ло да се за вр ши гла си: „ia ko je 
tekst Od lu ke ob ja vljen me đu do ku men ti ma na saj tu” (Подв. С. М.) [Milošević 
2013: 8]. Су шти на мо је при мед бе је, очи то, у то ме да Пот пред сед ни штво 
НКОЈ и По ве ре ни штво ни су је ди ни твор ци до ку ме на та ко ји су на сај ту 
об ја вље ни, већ је тво рац јед ног од об ја вље них ака та – ДК, ко ја ни је на ве-
де на ме ђу те ли ма чи ја су до ку мен та об ја вље на. Да кле, оно га ко је об ја вио 
фак си ми ле до ку ме на та „оп ту жу јем” за не пре ци зност: уме сто ин фор ма-
ци је да су ту об ја вље на до ку мен та Пот пред сед ни штва и По ве ре ни штва, 
тре ба ло је да до да „и Др жав не ко ми си је”. Сум њам да би и са ми ау то ри 
уме ли да об ја сне ка ко су из ус пут ног кон ста то ва ња јед не не пре ци зно сти 
ис кон фа бу ли ра ли сле де ће: 

„Овим зло на мер ним за кључ ком Ми ло ше вић по ку ша ва да до ве де 
у пи та ње ау тен тич ност и ре ла ти ви зу је зна чај нај ва жни јих до ку мен та 
на ко ји ма по чи ва ʻРе ше ње’ о ре ха би ли та ци ји, и да су ге стив но упу ти 
на по ми сао да је ʻОд лу ка’ ко јом је кнез Па вле про гла шен рат ним зло-
чин цем, на мер но из о ста вље на од уви да јав но сти” [Алексић и Кр стић 
Ми стри џе ло вић 2016: 434].

То ме „ре кре а тив но” до да ју и да „књи га ина че оби лу је ова квим ма-
ни пу ла ци ја ма, не у вер љи вим за кључ ци ма, по лу и сти на ма и не струч ном 
упо тре бом исто риј ских из во ра”. Сма трам да сам и у до са да из не тим 
при ме ри ма по ка зао ка ко из гле да ју „не ма ни пу ла тив ни ме тод”, „увер љи ви” 
за кључ ци, „це ло ви те исти не” и „струч на упо тре ба” исто риј ских из во ра 
у из вед би мо јих ува же них кри ти ча ра. Но, нај ва жни је тек сле ди.
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О НА ВОД НОЈ „ОД ЛУ ЦИ ПРЕД СЕД НИ ШТВА АВ НОЈ-а”

По што су се, на на чин ко ји се на ла зи „с ону стра ну” ака дем ске при-
стој но сти око ми ли на књи гу ко ја им се ни ка ко не до па да, због од ре ђе них 
ту ма че ња истих оних чи ње ни ца ко је су из те књи ге „по зај ми ли” без на-
во ђе ња ода кле „по зајм љу ју”, усле ди ло је „на уч но ве ли ко фи на ле” ко а у тор-
ског „ис тра жи вач ког” по ду хва та. У на став ку од го во ра на при мед бе, од-
но сно у на став ку мо је кон тра кри ти ке, сле ди ана ли за оног де ла члан ка 
ува же них кри ти ча ра ко ји је „но се ћи стуб” тро шне кон струк ци је њи хо вог 
то бо жњег ис тра жи ва ња. Но се ћа те за ко а у тор ског члан ка гла си: 

„...сав рад око про гла ше ња и по ку ша ја осу де кне за Па вла пре у-
зе ло на се бе Пред сед ни штво АВ НОЈ-а уз осло нац на НКОЈ и Др жав ну 
ко ми си ју за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча” [Алек-
сић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 443].

По гре шио је, да кле, и суд, ко ји је у ре ха би ли та ци ји по ни штио „по гре-
шан” акт – Од лу ку ДК, а по гре шио је и ау тор кри ти ко ва не књи ге, по во де ћи 
се за тим суд ским ре ше њем чи ме је, твр де Алек сић и Кр стић Ми стри џе-
ло вић, до вео се бе „у не са гла сност с не по бит ним чи ње ни ца ма са др жа ним 
у до ступ ној ар хив ској до ку мен та ци ји”. 

О овом по ду хва ту кри ти ча ра мо же се са мо по но ви ти ус клик Ила ри-
о на Ру вар ца: „Жа ли бо же ар ти је!” По што бе сми сли цу о Пред сед ни штву 
АВ НОЈ-а као твор цу ак та ко јим је кнез Па вле уи сти ну про гла шен за из-
дај ни ка и зло чин ца у сво јој књи зи не по ми њем, то је та ко ђе пред мет кри-
ти ке дво је ау то ра, ко ји и на ту те му има ју сво је иш ча ше но ви ђе ње: По што 
су под се ти ли чи та о це да твр дим да је Од лу ку о утвр ђи ва њу зло чи на за 
кне за Па вла до не ла ДК, ау то ри на ста вља ју са сво јом кон тра тврд њом да 
је Од лу ку о про гла ше њу Па вла рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те-
љем до не ло Пред сед ни штво АВ НОЈ-а, на пред лог НКОЈ-а, што се, на рав-
но – „већ на пр ви по глед, без ве ћег на по ра (подв. С. М.), мо же утвр ди ти 
уви дом у ова до ку мен та ко ја се на ла зе у Ар хи ви Ви шег су да у Бе о гра ду 
и у Ар хи ву Ју го сла ви је” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 433]. 

Го то во да је дир љи во уве ре ње ау то ра да су по ка за ли да је кнез Па вле 
за из дај ни ка и зло чин ца про гла шен не ка квом фан том ском Од лу ком Пред-
сед ни штва АВ НОЈ-а. Ипак, што се чи ни ис прав ним „на пр ви по глед”, у 
по дроб ној ана ли зи че сто се по ка же по гре шним. Но, пре не го што се по-
све тим об ја шње њу за што твр дим да (прав но) не по сто ји ни ка ква Од лу ка 
Пред сед ни штва АВ НОЈ-а и при ка зи ва њу на став ка тра ги ко ме ди је „по што-
ва ња пра ви ла стру ке” у из вед би мо јих кри ти ча ра, мо рам да се, за тре ну-
так, де таљ ни је до так нем пред и сто ри је овог члан ка, јер нам она ука зу је 
на то ко је ње гов spi ri tus mo vens. 

На и ме, Дра ган Алек сић је још пре три го ди не мар ки рао мо ју књи гу 
као пред мет сво јих на па да и кри ти ке. Још та да је те зе ко је су про су те у 
члан ку о ко јем је ов де реч из нео у по ме ну том чуд но ва том на цр ту про јек та 
на сло вље ног Исто риј скоправ на ана ли за оп ту жни ца по диг ну тих про тив 
Кра љев ског на ме сни штва и чла но ва вла де због при сту па ња Кра ље ви не 
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Ју го сла ви је пак ту Си ла Осо ви не. Ука зи вао сам не ким ко ле га ма, бу ду ћи да 
ми је та те ма ти ка би ла у то вре ме ве о ма „све жа”, да ни ка квих оп ту жни-
ца, ни по диг ну тих ни не по диг ну тих, про тив „Кра љев ског на ме сни штва” 
не ма, као ни да не ма ни ка квих оп ту жни ца про тив „чла но ва вла де”. За бав-
на стра на тог про јек та би ла је, да кле, та што је те ма би ла до слов но не по
сто је ћа. Да ли је Алек сић с вре ме ном и сâм уви део да од тог про јек та не 
мо же оста ти „ни ка мен на ка ме ну” (иа ко је ис пр ва на ја вио да ће се то бо-
жњим ис тра жи ва њем ба ви ти чак шест ис тра жи ва ча, „уз мо гућ ност ан га-
жо ва ња још три са рад ни ка” са за дат ком да се об ја ве „две мо но гра фи је и 
ви ше на уч них рас пра ва на за да ту те му”, ко ја, да кле, ни не по сто ји) – те шко 
је ре ћи. Тек, од две мо но гра фи је, већ три го ди не – ни тра га, а од „на уч них 
рас пра ва на за да ту те му”, ако не ра чу на мо овај ко а у тор ски рад (ко ји би 
хтео да бу де, али ни је „на уч на рас пра ва”) – ни гла са. Али не ке те зе Алек-
сић је, на сво ју не сре ћу, спа сао од за слу же ног за бо ра ва и уде нуо их у овај 
ко а у тор ски чла нак. Још та да, на и ме, у вре ме ка да је за ми шљао да ће де-
вет ис тра жи ва ча да ана ли зи ра не што не по сто је ће, па још исто риј ски-прав-
но, Алек сић је фик си рао фа мо зну „Од лу ку Пред сед ни штва АВ НОЈ-а” као 
глав ни до ку мент, ко јим је кнез Па вле про гла шен за из дај ни ка и на род ног 
не при ја те ља. За то са зна ње би ло је до вољ но, ка ко је твр дио (чи та о ци се 
не ће из не на ди ти) „овлаш за ви ри ти у до ка зни ма те ри јал” [Алексић 2013: 2].

Да кле, одав ни је плод уо бра зи ље Дра га на Алек си ћа, у шта је (не знам 
ка ко) ус пео да убе ди ко а у тор ку члан ка, да је Пред сед ни штво АВ НОЈ-а 
до не ло Од лу ку о про гла ше њу Па вла Ка ра ђо р ђе ви ћа рат ним зло чин цем и 
на род ним не при ја те љем. До ду ше (и ов де се вра ћам сво јој ар гу мен та ци ји 
о ире ле вант но сти овог из во ра) не зна се тач но кад: нај пре ци зни је што нам 
ау то ри члан ка о то ме мо гу ре ћи је сте да се то зби ло „ја ну а ра 1945”. И та ко, 
док за оста ле од лу ке Пред сед ни штва АВ НОЈ-а зна мо без ма ло и сат ка да 
су до не те, за ову Алек си ће ву – је два и ме сец. Оно што на ро чи то из не на-
ђу је па жљи вог чи та о ца члан ка, је сте ра зум но уви ђа ње ње го вих ау то ра 
(ве ро ват но Кр стић Ми стри џе ло ви ће ве) да је би ло пред ви ђе но да на вод на 
од лу ка Пред сед ни штва АВ НОЈ-а сту пи на сна гу да ном „об на ро до ва ња”, 
иза че га, ме ђу тим, сле ди нон ша лант но ко а у тор ско об ја шње ње: 

„Уви дом у са чу ва ну ар хив ску гра ђу и об ја вље на до ку мен та но вих 
вла сти ни смо на шли по твр ду да је ова Од лу ка би ло где об ја вље на, 
што би зна чи ло да ни је ни сту пи ла на сна гу. Из о ста ло је и по треб но 
одо бре ње ове Од лу ке Пред сед ни штва АВ НОЈа од стра не АВ НОЈа 
ко ји је сво је Тре ће за се да ње одр жао у Бе о гра ду у ав гу сту 1945” 
(Подв. С.М) [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 448]. 

Ау то ри овај та чан за кљу чак иг но ри шу и твр де да је овом нео бја вље
ном од лу ком Пред сед ни штва АВ НОЈ-а кнез Па вле про гла шен за зло чин ца, 
док је од лу ка ДК од, та ко ре ћи, се кун дар ног зна ча ја. Да кле, пре ма раз у ме-
ва њу пи са ца члан ка, Пред сед ни штво АВ НОЈ-а је до не ло од лу ку, при че му 
је као услов сту па ња на сна гу од лу ке на ве де но ње но об на ро до ва ње. Од лу-
ка ни ка да ни је об на ро до ва на, али је пи сци члан ка ипак сма тра ју пра во сна-
жним ак том ко јим је кнез Па вле про гла шен за зло чин ца и о то ме пи шу 
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чла нак. Ово је то ли ко не ра зум но да сам чак склон уве ре њу да су пи сци 
члан ка мо же би ти уо бра зи ли и да је од лу ка сту пи ла на сна гу „об на ро до-
ва њем” у при ло гу њи хо вог ра да. Но, чак и да ци нич но прет по ста ви мо ову 
ла ко вер ну на ду пи са ца члан ка у мо гућ ност та кве „прав не гим на сти ке”, 
кљу чан је од го вор на пи та ње: за што ова од лу ка ни је об на ро до ва на, па са-
мим тим ни сту пи ла на сна гу, тог да ле ког „ја ну а ра 1945”? Од го вор на то 
пи та ње је јед но ста ван. Иа ко ау то ри члан ка са мо у ве ре но пи шу: 

„Од лу ка Пред сед ни штва АВ НОЈ-а о про гла ше њу бив шег кра љев-
ског на ме сни ка Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним 
не при ја те љем и о кон фи ско ва њу ње го ве имо ви не до не та је (подв. С. М.), 
ка ко у увод ном де лу Од лу ке сто ји ‚на пред лог На ци о нал ног Ко ми те та 
Осло бо ђе ња Ју го сла ви је’” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 447].

та (ни ти би ло ко ја дру га) од лу ка у ве зи с кне зом Па влом за пра во ни ка да 
ни је усво је на/до не та од стра не Пред сед ни штва АВ НОЈ-а, или бар за то не 
по сто ји ни ка кав до каз. Све од лу ке овог те ла пре тре са не су на сед ни ца ма, 
на ко ји ма су во ђе ни за пи сни ци. О од лу ци у ве зи с кне зом Па влом, пак, ни 
у за пи сни ци ма са са ста на ка, као ни у де ло вод ном про то ко лу Пред сед ни-
штва АВ НОЈ-а, не ма ни по ме на. О до ку мен ту-узда ни ци, на ко јем по чи ва 
ко а у то р ски чла нак, Пред сед ни штво ни ка да ни је рас пра вља ло. Ни ти је 
рас пра вља ло, ни ти је до ку мент усво ји ло без рас пра ве, о че му би та ко ђе 
остао за пи сник. До ку мент ко ји су „об на ро до ва ли” пи сци члан ка био је и 
остао на црт од лу ке, што у књи зи и твр дим. Од ње ног до но ше ња од стра не 
Пред сед ни штва АВ НОЈ-а очи то се од у ста ло. 

На да ље, иа ко се у члан ку не и сти ни то твр ди да су од лу ку „пот пи са ли 
пред сед ник Пред сед ни штва АВ НОЈ-а др Иван Ри бар и се кре тар Пред сед-
ни штва АВ НОЈ-а Ро до љуб Чо ла ко вић” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 
2016: 447], тих пот пи са на до ку мен ту не ма. Пи са ћом ма ши ном от ку ца на 
су њи хо ва име на, јер је на црт од лу ке био до вр шен и та ко је тре ба ло да 
из гле да до ку мент у евен ту ал ној ко нач ној ре дак ци ји. Да је од лу ка усво-
је на, Ри бар и Чо ла ко вић би на од го ва ра ју ћа ме ста ста ви ли сво је пот пи се. 
А био би ста вљен и пе чат Пред сед ни штва АВ НОЈ-а, ко јег, раз у ме се, на 
до ку мен ту та ко ђе не ма. Уко ли ко у ово ме гре шим, чак и да се, да кле, од-
не куд до ка же да је од лу ка усво је на (а твр дим да ни је), она се ни ка ко не 
мо же сма тра ти ак том ко јим је кнез Па вла про гла шен за зло чин ца, по што је 
(ка ко уви ђа ју, али из са мо њи ма зна них раз ло га иг но ри шу пи сци члан ка) 
об ја вљи ва ње би ло услов да акт уоп ште сту пи на сна гу, као што, при ме ра 
ра ди, за кон не мо же сту пи ти на сна гу и по че ти да про из во ди прав не по-
сле ди це од мах по што га усво ји пар ла мент, већ тек по што бу де об ја вљен 
у слу жбе ном гла си лу. 

Мо же мо по ста ви ти пи та ње: за што се од у ста ло од то га да Пред сед ни-
штво АВ НОЈ-а до не се та кву од лу ку? Од го вор се мо же про на ћи у чи ње-
ни ци да је АВ НОЈ, по сле пре го во ра на Ви су и у Бе о гра ду 1944, све ви ше 
тре ба ло да де лу је као пред став нич ко те ло у бур жо а ском сми слу (пре тва-
ра ње у При вре ме ну На род ну скуп шти ну), а не као пред став нич ко те ло 
со ци ја ли стич ке ре во лу ци је [Petranović 1988: 379–393]. То је би ла ди пло-
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мат ско-по ли тич ка игра. С дру ге стра не, пре ма те о ри ји др жа ве и пра ва у 
со ци ја ли зму, по де ла вла сти за ме ње на је је дин ством вла сти, а на род но 
пред став ни штво је сре ди ште те кон цен тра ци је [Крб ек 1946: 177–189; Ђор-
 ђе вић 1950]. Осу да од стра не та квог те ла са свим је при хва тљи ва фор ма 
са ста но ви шта со ци ја ли стич ке док три не, бу ду ћи да на род но пред став-
ни штво, као сре ди ште је дин ства вла сти, мо же да усво ји, ви ше-ма ње, све 
што по же ли. Ипак, ни ка да и ниг де у со ци ја ли стич ким зе мља ма на род но 
пред став ни штво ни је за и ста до би ло та кву власт, на ро чи то не у прак си. 
Још ма ње је то мо гло да се при ме ни по чет ком 1945, ка да се но ва власт у 
Ју го сла ви ји бо ри ла за ме ђу на род но при зна ње. Украт ко – та кав по сту пак 
био би пре ви ше ре во лу ци о на ран. Иде ја да се до не се та ква од лу ка од стра-
не АВ НОЈ-а би ло је са мо јед но у ни зу „за ле та ња” де ло ва вла сти „пле беј ске 
ре пу бли ке ја ко би на ца”, ка ко је Кар дељ јед ном при ли ком на звао со ци ја ли-
стич ку Ју го сла ви ју, ко је је у по след њем тре нут ку јед но став но за у ста вље но. 
С дру ге стра не, вла сти у Ју го сла ви ји су мо гле да бу ду и на ста но ви шту да 
тре ба са че ка ти раз вој ме ђу на род но прав них про пи са, ко ји су би ли у про це-
су на стан ка. Ако је то био њи хов мо тив да не до но се од лу ку пре у ра ње но 
– по ка за ло се да су има ли пра во.

И на чин на ко ји Алек сић и Кр стић Ми стри џе ло вић при ре ђу ју исто-
риј ске из во ре за об ја вљи ва ње оправ да но по бу ђу је бо ја зан да по сре ди 
мо жда и ни је тек пу ки не мар, већ са свим сра чу на та рђа ва на ме ра да се је дан 
до ку мент пред ста ви као не што што он за пра во ни је (бу ду ћи да прав но не 
по сто ји), че га су и они, чи ни се, до не кле све сни. На и ме, и про се чан сту дент 
исто ри је зна да је, ка да се критички об ја вљу је исто риј ски из вор, уко ли ко се 
већ не до но си фак си мил до ку мен та (па и ако се об ја вљу је и сâм фак си мил), 
нео п ход но што вер ни је пре не ти ори ги нал ни из глед из во ра (у сми слу свих 
фор мал них ка рак те ри сти ка). Све што мо же иза зва ти ма кар ка кву не до-
у ми цу по треб но је по дроб но ко мен та ри са ти. Узми мо као при мер са мо за-
вр ше так из во ра за ко ји ау то ри (у ко нач ном, ипак) др же да је пра во сна жни 
акт Пред сед ни штва АВ НОЈ-а. Ова ко об ја вљу ју тај до ку мент:

...
Члан 6 

Ова Од лу ка сту па на сна гу да ном об на ро до ва ња.
У Бе о гра ду ја ну а ра 1945. 

ПРЕТ СЕД НИ ШТВО АН ТИ ФА ШИ СТИЧ КОГ ВЕ ЋА НА РОД НОГ 
ОСЛО БО ЂЕ ЊА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ 
Се кре тар Пред сед ник 
Ро до љуб Чо ла ко вић, с.р. Др Иван Ри бар, с.р.

Уз оп шту на по ме ну да се при ли ком об ја вљи ва ња из во ра не вр ше 
ни ка кве ис прав ке (оту да ау то ри гре ше ка да реч ко ја у ори ги на лу гла си 
„Прет сед ник” ис пра вља ју и пи шу „Пред сед ник”) сле ди при мер ис прав-
ног на чи на об ја вљи ва ња, с по треб ним ко мен та ри ма:



...
Члан 6 

Ова Од лу ка сту па на сна гу да ном об на ро до ва ња.9
У Бе о гра ду,    ја ну а ра 1945.10

ПРЕТ СЕД НИ ШТВО АН ТИ ФА ШИ СТИЧ КОГ ВЕ ЋА НА РОД НОГ  
ОСЛО БО ЂЕ ЊА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ 

  Се кре тар Прет сед ник
Ро до љуб Чо ла ко вић, с.р. Др Иван Ри бар, с.р.11

По што је (чи ни ми се) пе ти пут по но вље на те за да је Од лу ка ДК Ф бр. 
3572 за кне за Па вла по гре шно да то ва на и по што пи сци члан ка за кљу чу-
ју да је тај акт усво јен чак и пре на вод не Од лу ке Пред сед ни штва АВ НОЈ-а, 
сво је ло ги ци зи ра ње на ста вља ју тврд њом да је „ја сно да би на кон до но ше-
ња Од лу ке Пред сед ни штва АВ НОЈ-а о про гла ше њу Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа 
за рат ног зло чин ца и на род ног не при ја те ља у ја ну а ру 1945. до но ше ње по-
себ не од лу ке од стра не Др жав не ко ми си је о истом ли цу у сеп тем бру 1945. 
би ло бес пред мет но”. Ово би мо гло би ти тач но, прем да не ну жно, има ју ћи 
у ви ду раз ли чит ста тус јед ног и дру гог ак та. Но, то је ма ње ва жно, а бит но 
је сле де ће: ако би до но ше ње две од лу ке раз ли чи тог сте пе на сна ге и раз
ли чи тог зна ча ја још не ка ко и мо гло да се при хва ти, до но ше ње два ак та 
истог прав ног деј ства, с истим од ред ба ма, у ис тој прав ној ства ри би ло 
би, за и ста, бе сми сле но. Оту да, да је ова од лу ка Пред сед ни штва АВ НОЈ-а 
за и ста до не та, на осно ву ње би би ла кон фи ско ва на и имо ви на кне за Па вла 

9 До ку мент ни је об ја вљен у слу жбе ним гла си ли ма ни ти по сто ји ин ди ци ја да је би ло 
где об ја вљен, па са мим тим ни је ни сту пио на сна гу (ни је по стао пра во сна жан).

10 До ку мент не ма пот пун да тум, али је оста вљен про стор иза на зи ва ме ста. Пре ма 
по сто је ћој фор ми до ку мен та не мо же се твр ди ти да је реч о усво је ном ак ту, јер би се у про-
тив ном знао да тум ње ног до но ше ња.

11 Име на се кре та ра и пред сед ни ка Пред сед ни штва АВ НОЈ-а ис пи са на су пи са ћом ма-
ши ном, без сво је руч них пот пи са. На до ку мен ту се не на ла зи пе чат Пред сед ни штва АВ НОЈ-а. 
И ове окол но сти ука зу ју да се на осно ву фор мал них ка рак те ри сти ка из во ра, не мо же твр-
ди ти да је реч о усво је ном до ку мен ту. На овом ме сту на ро чи то ука зу јем на сле де ће: ау то ри 
члан ка до ку мен та ко ја при ре ђу ју за об ја вљи ва ње про на ла зе у Ар хи ви Ви шег су да у Бе о гра ду. 
У тој ар хи ви не би ни ка ко мо гла/сме ла да се на ла зе ори ги нал на до ку мен та из 1945, осим ако 
евен ту ал но ни су у при ват ном по се ду ли ца ко је под но си зах тев за ре ха би ли та ци ју. Ме ђу тим, 
ка ко би ори ги нал на од лу ка Пред сед ни штва АВ НОЈ-а из 1945. мо гла да се на ђе у ру ка ма 
под но си о ца зах те ва за ре ха би ли та ци ју кне за Па вла? Да ни је ко јим слу ча јем Пред сед ни штво 
АВ НОЈ-а кне зу ко ле но при кло но до ста ви ло сво ју то бо жњу од лу ку на кућ ну адре су у Ју жној 
Афри ци? Ако су ау то ри члан ка у Ар хи ви Ви шег су да у Бе о гра ду за и ста про на шли ори ги нал
ну Од лу ку Пред сед ни штва АВ НОЈ-а, ка ква не по сто ји ни ти у јед ном фон ду Ар хи ва Ју го сла-
ви је, пи та ње ко је се по ста вља је сле де ће: Ка ко је мо гу ће да се је дан та кав ори ги нал ни до ку мент 
на ђе ван фон да ко јем ор ган ски при па да, од но сно ван фон да Пре зи ди ју ма На род не скуп шти-
не у Ар хи ву Ју го сла ви је? Ако су, пак, пи сци члан ка као при лог свог ра да при ре ди ли до ку-
мен та на осно ву ко пи ја ко је се на ла зе у Ар хи ви Ви шег су да у Бе о гра ду (а ме ни су на увид 
од стра не Ви шег су да увек ста вља не са мо ко пи је), он да се та кав по сту пак мо же сма тра ти 
ве ли ким про фе си о нал ним про пу стом, јер су ау то ри ма би ли до ступ ни ори ги на ли до ку ме на та, 
у ре ле вант ним фон до ви ма Ар хи ва Ју го сла ви је. Сма трам да је у пи та њу ово дру го, што би 
зна чи ло да су, об ја вљи ва њем из во ра на осно ву ко пи ја, го во ре ћи је зи ком мо јих кри ти ча ра, 
пи сци члан ка „за ка за ли као исто ри ча ри”.
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(под се ти ћу да пу ни на зив не у сво је ног ак та Пред сед ни штва АВ НОЈ-а гла си: 
Од лу ка о про гла ше њу Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род
ним не при ја те љем и о кон фи ско ва њу ње го ве имо ви не. Кон фи ска ци ју пред-
ви ђа њен 2. члан). Ме ђу тим, пи сци члан ка, мо ји ува же ни кри ти ча ри, 
за бо ра ви ли су би ло ту чи ње ни цу, би ло Указ из мар та 1947. о од у зи ма њу 
др жа вљан ства и кон фи ска ци ји имо ви не свих Ка ра ђор ђе ви ћа, па и имо ви-
не кне за Па вла. Да кле, или су ко му ни сти то ли ко мр зе ли кне за Па вла, па 
су му „бе сми сле но” два пу та кон фи ско ва ли имо ви ну или су за бо ра ви ли да 
су је кон фи ско ва ли „ја ну а ра 1945”, па по но ви ли исту кон фи ска ци ју мар та 
1947? По сре ди је, на рав но, не што тре ће: по што имо ви ну кне за Па вла ни су 
кон фи ско ва ли до 1947. (што зна чи да ни ка кве од лу ке Председништва 
АВНОЈа о про гла ше њу зло чин цем и о кон фи ска ци ји имо ви не ни је би ло 
ра ни је), учи ни ли су то по ме ну тим Ука зом из мар та 1947. До та да је у ве зи 
с де ло ва њем кне за Па вла по сто ја ла са мо од лу ка ДК, на осно ву ко је је, у 
по гле ду имо ви не, мо гао да на сту пи, и то тек од лу ком су да – ис кљу чи во 
се кве стар на имо ви ни [Milo še vić 2013: 74–79]. То је још је дан, по сред ни 
до каз да од лу ка Пред сед ни штва АВ НОЈ-а о про гла ше њу кне за Па вла Ка-
ра ђор ђе ви ћа за зло чин ца и на род ног не при ја те ља и о кон фи ска ци ји ње го ве 
имо ви не ни ка да ни је до не та.

И за крај, још јед на не пре ци зност пи са ца члан ка, ко ји у свом члан ку 
ка жу: 

„Пот пред сед ни штво НКОЈ-а са чи ни ло је на црт Од лу ке бр. 42 
(подв. С. М.) ко јом се кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић огла ша ва рат ним зло-
чин цем и на род ним из дај ни ком и сва ње го ва лич на имо ви на кон фи-
ску је у ко рист др жа ве, ко ји је 11. ја ну а ра 1945. го ди не (подв. С. М.) до-
ста ви ло По ве ре ни штву пра во су ђа на ми шље ње и евен ту ал не при мед бе” 
[Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 444]. 

За тим, у на по ме на ма и по пи су из во ра без за зо ра пи шу: Од лу ка бр. 42. 
Да кле, не пра ве раз ли ку из ме ђу на цр та и евен ту ал но усво је не од лу ке. Ту 
на вод ну Од лу ку бр. 42 за ко ју упор но твр де да је усво је на „ја ну а ра 1945”, 
при пи су ју ра ду Пред сед ни штва АВ НОЈ-а, иа ко је Пред сед ни штво АВ НОЈ-а, 
при ме ра ра ди, у но вем бру 1944. по бро ју од лу ка већ да ле ко пре ма ши ло 
број 42.12 Број 42 је ну ме ра ци ја на цр та, ко ји ни је мо гао да пред ви ди ко ји 
би број по нео тај акт да га је усво ји ло Пред сед ни штво АВ НОЈ-а.

ЗА КЉУ ЧАК

У свом ра ду Алек сић и Кр стић Ми стри џе ло вић бра не пот пу но не-
од  бра њи ве те зе, ко је ова ко са жи ма ју:

12 При ме ра ра ди, „Од лу ка о оп штој ам не сти ји ли ца ко ја су у чет нич ким је ди ни ца ма 
Дра же Ми ха и ло ви ћа уче ство ва ла или их по ма га ла или су уче ство ва ла у је ди ни ца ма хр ват-
ског и сло ве нач ког до мо бран ства”, Слу жбе ни лист ДФЈ 1/1945, до не та је од стра не АВ НОЈ-а 
21. но вем бра 1944. и но си број – 69. При то ме, на по ми њем да се од лу ке АВ НОЈ-а и Пред сед-
ни штва АВ НОЈ-а ну ме ри шу кон ти ну и ра но, као је дин ствен низ. 
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„Ова са мо де ли мич но са чу ва на Од лу ка Др жав не ко ми си је (из ме-
ђу оста лог, не до ста је и део са да ту мом Од лу ке) се и у исто ри о гра фи ји 
и у Ре ше њу о ре ха би ли та ци ји ис ти че у пр ви план, као да Од лу ка пред-
сед ни штва АВ НОЈ-а не по сто ји, а уз то се и по гре шно да ти ра у 17. сеп-
тем бар 1945” [Алексић и Кр стић Ми стри џе ло вић 2016: 447].

Те шко да се на ма њем пр о сто ру мо же из ре ћи ви ше по гре шних тврд њи. 
У овој кон тра кри ти ци до ка зу јем (и др жим до ка за ним) да је сва ки на вод 
из ци ти ра ног за кључ ка пи са ца члан ка не та чан, осим тврд ње да се Од лу ка 
ДК ис ти че у исто ри о гра фи ји у пр ви план. То се чи ни с до брим раз ло гом. 
Оста је, на и ме, не по бит на чи ње ни ца да је кнез Па вле за зло чин ца и из дај-
ни ка пр о гла шен са мо и је ди но Од лу ком о утвр ђи ва њу зло чи на оку па то ра 
и њи хо вих по ма га ча Ф бр. 3572, чи ја по след ња стра ни ца, упр кос де ли мич-
ној очу ва но сти до ку мен та, не „не до ста је” и са др жи, из ме ђу оста лог, да тум 
до но ше ња од лу ке – 17. сеп тем бар 1945. го ди не, ко ји кри ти ча ри, чак ни не 
пр во по глед нув ши до ку мент, на па мет од ба цу ју. Ни ка ква од лу ка Пред сед-
ни штва АВ НОЈ-а у ве зи с пр о гла ше њем кне за Па вла за зло чин ца и на род-
ног не при ја те ља за и ста (прав но) ни ти је по сто ја ла, ни ти по сто ји (по сто ји 
са мо на црт од лу ке, ко ја ни ка да ни је усво је на, па ни „об на ро до ва на”). То је 
глав но по ље су ко ба из ме ђу за кљу ча ка мог ис тра жи ва ња, ко је не у те ме ље-
но и си ко фант ски кри ти ку ју у свом члан ку Алек сић и Кр стић Ми стри џе-
ло вић, и пот пу но по гре шних ди рек ци ја њи хо вог то бо жњег ис тра жи ва ња, 
чи је ре зул та те у свом члан ку из но се. 

Ако, ко јим слу ча јем, пи сци члан ка уо бра жа ва ју да њи хо во „об на ро-
до ва ње” на цр та од лу ке Пред сед ни штва АВ НОЈ-а на стра ни ца ма на уч ног 
ча со пи са не што ме ња у ста ту су овог на цр та од лу ке Пред сед ни штва 
АВ НОЈ-а, на гла ша вам да оно ни је ни прав но, а на жа лост, ни исто ри о граф-
ски ре ле вант но. Пр во, због прав но мар ги нал ног зна ча ја из во ра ко ји об ја вљу-
ју, а дру го – због не про фе си о нал ног по ступ ка у ко мен та ри са њу из во ра. 

У це ли ни гле да но, чла нак кри ти ча ра жан ров ски осци ли ра из ме ђу 
ин век ти ве и ху мо ре ске. Осим са др жај но вер ног (иа ко је и ту би ло про пу-
ста), али ака дем ски не ко рект ног пре при ча ва ња ту ђих ис тра жи ва ња, без ма-
ло све што је „сво је и са мо свој но” у овом ра ду без на де жно је осло бо ђе но 
сми сла. У рад се ту и та мо про ву кла по ко ја сми сле на тврд ња, пре пла вље на 
бр зо бу ји цом гре ша ка. На ро чи то ис ти чем као др скост оп ту жбе за не ко ри-
шће ње исто риј ских из во ра, упу ће не пи сцу кри ти ко ва не књи ге, и то од стра-
не оног ко ји бе ло да но по ка зу је да сâм ни је ко ри стио нај ва жни је из во ре. 
Ко нач но, глав на те за чи та вог „ис тра жи ва ња” је бе сми сли ца, а кључ ни до-
ку мент ко јим се ба ве ау то ри су шти је исто ри о граф ски omp ha lo tus ole a ri us: 
ли чи да је акт Пред сед ни штва АВ НОЈ-а, а ни је.

За не ко ли ко го ди на, од на цр та про па лог про јек та с не по сто је ћом 
те мом, до јед ног бе сми сле ног члан ка, у ко јем од ау тен тич ног до при но са 
ау то ра вре де ис кљу чи во од ре ђе на прав нич ка пре ци зи ра ња ко ја чла нак 
има да за хва ли Кр стић Ми стри џе ло ви ће вој (за ко ју сам уве рен да се гор ко 
пре ва ри ла ин ве сти ра њем по ве ре ња у ис тра жи вач ке спо соб но сти пр во-
пот пи са ног ау то ра члан ка), ме то до ло шки по сту пак Дра га на Алек си ћа 
пре шао је ево лу ци ју од „овла шног за ви ри ва ња” до „пр во по гле да ња”, али му 
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се осла ња ње на сум њив хе у ри стич ки по тен ци јал и јед не и дру ге „без на-
пор не” ме то де „оби ло о гла ву”. Остав ши без ослон ца на ту ђе ре зул та те, 
оти снув ши се у ва ло ви те во де по ку ша ја са мо стал ног ис тра жи ва ња, ко-
ау тор ски тим за вр шио је, пре те жно за хва љу ју ћи Алек си ће вом „до при но су”, 
у вр тло гу ама тер ских гре ша ка. Уз то, ака дем ски ча со пис зло у по тре бљен 
је за пу ке ди фа ма ци је у члан ку ко ји је све дру го пре не го на уч ни до при-
нос би ло че му. Оту да се пра зни на ове ка ко фо нич не ин век ти ве-ху мо ре ске 
„у че ти ри ру ке” мо же ме ри ти је ди но са ште том ко ју су об ја вљи ва њем овог 
ра да, као ка кав дво јац без кор ми ла ра и ком па са, при чи ни ли ње го ви ау то-
ри се би, ча со пи су ко ји им је усту пио про стор и ре цен зен ти ма ко ји су рад 
по зи тив но оце ни ли. Тај не до ста ју ћи кор ми лар и пре ко по треб ни ком пас, 
нео п ход ни за кре та ње кроз про сто ре ака дем ске за јед ни це и бу ји цу исто-
риј ских из во ра, је су по у зда на на уч на ме то до ло ги ја и кул ту ра ди ја ло га, 
на ро чи то кри ти ке. Обе ове вред но сти оста ле су за мо је ува же не кри ти ча ре 
књи га са се дам пе ча та.
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Прилог 1. Факсимил последње странице Odluke o utvrđivanju zločina okupatora 
i njihovih pomagača (F број 3572) која се односи на кнеза Павла Карађорђевића, 

АЈ, 110 – 1 – л. 314/bis. У попису саучесника уз Р. Станковића погрешно je 
наведен број одлуке која се односи на њега. И из пописа саучесника јасно се 

види да је реч о одлуци која се односи на кнеза Павла (на листи недостаје 
само његово име, будући да се документ односи на њега).
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Прилог 2. Завршни део нацрта неусвојене Одлуке Председништва АВНОЈа 
о проглашењу бившег краљевског намесника Павла Карађорђевића ратним 

злочинцем и народним непријатељем и о конфисковању његове имовине, 
АЈ, 49 – 2 – 502 (факсимил).
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ЦИ ТИ РА НИ ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Из во ри

Од лу ка о про гла ше њу бив шег кра љев ског на ме сни ка Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа из дај ни ком 
и на род ним не при ја те љем и о кон фи ска ци ји ње го ве имо ви не. Ар хив Ју го сла ви је, 
Ми ни стар ство пра во су ђа (49) – ку ти ја 2 – лист 502 (На црт не у сво је не од лу ке, 
ја ну ар 1944).

Od lu ka o utvr đi va nju zlo či na oku pa to ra i nji ho vih po ma ga ča, F broj 3572. Ар хив Ју го сла ви је, 
Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча (110) – 
ку ти ја 111 – лист 313–314/bis. (Од лу ка се од но си на кне за Па вла Ка ра ђор ђе вића, 
17. сеп тем бар 1945).
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PO LE MIC

ABO UT AN ACA DE MIC AND HI STO RI O GRAP HIC FA I LU RE
(With re gard to the ar tic le “Prin ce Pa vle Ka ra đor đe vić and New Yugo slav  

Aut ho ri ti es in 1945” writ ten by Dra gan Alek sić and Iva na Kr stić-Mi stri dže lo vić)

by

SR ĐAN MI LO ŠE VIĆ
In sti tu te for Re cent Hi story of Ser bia 
Trg Ni ko le Pa ši ća 11, Bel gra de, Ser bia

sr djan.mi lo se vic @i nis.bg .ac .rs 

SUM MARY: In this pa per the aut hor pre sen ted exam ples of aca de mic dis ho nesty 
and sub stan tial hi sto ri o grap hic mi sta kes and fal la ci es – in ter pre ta ti ve, met ho do lo gi cal 
and fac tual – ma de by the aut hors of the ar tic le men ti o ned in the ti tle of this con tri bu tion. 
An swe ring to the ir de li be ra te cri tics of the aut hor’s bo ok Isto ri ja pred su dom, he po ints 
out that the aut hors of the men ti o ned ar tic le, firstly, did not of fer ne it her pro per nor suf-
fi ci ent ar gu men ta tion for the ir ge ne ral re marks abo ut his work, la be ling the bo ok as one 
of “qu e sti o na ble sci en ti fic va lue”. Sup por ting this and si mi lar ot her la bels they qu o te 
se ve ral pa ra graphs from the aut hor’s bo ok, con tem pla ting abo ut them in stead of gi ving 
ar gu men ta ti ve com ments, so me ti mes even er ro ne o usly at tri bu ting to him the cla ims that 
he did not ma ke in his bo ok. Se condly, the aut hor of this pa per in di ca tes that the men ti o ned 
aut hors to ok over so me facts and con clu si ons from his bo ok, wit ho ut ma king any re fe-
ren ces to it. Thirdly, and most im por tantly, he de ve lo ped a com pre hen si ve ar gu men ta tion 
for his cla im that the do cu ment the se aut hors fo un ded the ir al le ged re se arch upon has 
ne ver pas sed thro ugh the pro cess of enac tment and em po wer ment. Na mely, the so cal led 
“De ci sion of dec la ring Prin ce Re gent Pa vle Ka ra đor đe vić a war cri mi nal and an enemy 
of the pe o ple” has ne ver been adop ted by the Pre si dency of AV NOJ, as ar gued by Alek sić 
and Kr stić Mi stri dže lo vić. The do cu ment un der the gi ven ti tle, which they used as if it 
was a hi sto ri cal so ur ce is sued by the Pre si dency of AV NOJ, is me rely a draft of a de ci sion 
that has ne ver been pas sed. 

KEYWORDS: Prin ce Pa vle Ka ra đor đe vić, Sta te Com mis sion for In ve sti ga tion on 
Cri mes, re ha bi li ta tion, re vi si o nism, hi sto ri o graphy





О Ру си ји се да нас све ви ше рас пра вља у 
ра зним цен три ма у све ту, у уста но ва ма ко је 
се по себ но ба ве ге о по ли тич ким про бле ми ма 
са вре ме ног све та. Ве ли ке сла бо сти ру ко во ди-
ла ца не ка да шњег СССР охра бри ле су сна ге 
За па да (Евро пе и САД) да отво ре но ис ка жу 
пре тен зи је на бо гат ства и те ри то ри је ове 
огром не зе мље. Збиг њев Бже жин ски ау то ри-
те том ге о по ли ти ча ра и ге о стра те га а по том 
Ма длен Ол брајт у ери Клин то но вих, са мо у ве-
ре но су из ра жа ва ли став да је не прав да да јед-
на ве ли ка зе мља рас по ла же то ли ким при род-
ним ре сур си ма и да је нео п ход на не ка њи хо ва 
пра вед ни ја рас по де ла. Од мах је би ло ја сно 
ко јим пу тем се на ме ра ва ићи у тој „рас по де-
ли” бо гат ста ва. Али са вре ме ни свет се ме ња 
ве о ма бр зо. Пла не ри по ме ну те рас по де ле ни су 
оче ки ва ли про ме не у све ту: по ди за ње Ру си је, 
по ја ву Ки не и не ких дру гих зе ма ља у те жњи 
да се су прот ста ве по де ли све та у усло ви ма 
је ди не ве ли ке си ле САД, ко ја је уве ли ко и за-
по че ла да ме ња свет пре не бре га ва ју ћи нор ме 
ме ђу на род ног пра ва и ве ли ке свет ске ху ма-
ни стич ке те ко ви не. Исто вре ме но су по је ди ни 
ли де ри ини ци ра ли про цес по ве зи ва ња по је-
ди них зе ма ља с раз ли чи тих кон ти не на та уви-
ђа ју ћи оп шту опа сност од до ми на ци је са мо 
јед не ве ли ке си ле. Иде ја о по ли цен трич но сти 
све та на мет ну ла се са ма као из раз те жње за 
оп ста нак на родâ и др жа ва.*

У Ру си ји то се осе ти ло по себ но, про бу ди-
ле су се сна ге са мо о чу ва ња, свест о на је зди 

* Про ши ре но и до пу ње но из ла га ње ко је је 
пи сац имао у ди ску си ји у Би бли о те ци „Ми лу-
тин Бо јић” у Бе о гра ду 14. де цем бра 2016. у ко јој 
су уче ство ва ли г-ђа Ла тин ка Пе ро вић и г. Ми лан 
Су бо тић.

На по ле о на Бо на пар те и агре си ји Хи тле ра 
ни је мо гла да иш че зне из се ћа ња на ро да. А 
ге о по ли ти ча ри За па да, Аме ри ке, ге о стра те-
зи по све му су де ћи из гле да ни су из у ча ва ли 
до вољ но Ру си ју па су отуд мо гу ћа ра зна из-
не на ђе ња. „Ру ске те ме” ва жне су и у сло вен-
ском све ту, њи хо во ра за би ра ње је из у зет но 
ва жно и у Ср би ји.1 Успе шно са вре ме но по и ма-
ње Ру си је ни је, ме ђу тим, мо гу ће ако се не по-
за ба ви мо и ње ном про шло шћу. Уо ста лом, то 
је оп шти услов за све ко ји хо ће да раз у ме ју 

1 У со вјет ском пе ри о ду, у за пад ним од го-
ва ра ју ћим цен три ма, Ру си ја је би ла пред мет 
озбиљ них из у ча ва ња с нај ра зли чи ти јих ста но ви-
шта. Не ки од нај и стак ну ти јих фи ло со фа, со цио-
ло га, по ли ти ко ло га итд. као Хер берт Мар ку зе, 
Гу став Ве тер, мно ги тзв. Кре мљо ло зи, Хен ри Ки-
син џер, са вет ник ви ше аме рич ких пред сед ни ка 
и пи сац број них ана ли за свет ских зби ва ња уоп-
ште; њих је во ди ла иде ја да је нео п ход но по зна-
ва ти не при ја те ља – ко му ни зам да би се он мо гао 
по бе ди ти. То је, мо же се ре ћи, пра ста ро пра ви ло. 
Вој ни те о ре ти чар Кла у зе виц га је са мо фор му ли-
сао те мно ги на во де то пра ви ло као прин цип тог 
вој ног кла си ка. Као при мер вр ло озбиљ них ис-
тра жи ва ња у то до ба мо же мо на ве сти књи гу Џејм-
са Би линг то на Ико на и се ки ра [Bi ling ton 1988], 
обим но де ло, не ка вр ста ен ци кло пе ди је о Ру си ји, 
с би бли о граф ским из во ри ма. Књи га је пре ве де на 
и код нас али је, ре кло би се, оста ла не при ме ће на 
а да нас је ско ро за бо ра вље на.

Ка да је реч о Ср би ји оче ки ва ло би се да 
по сто је цен три у ко ји ма се из у ча ва исто ри ја Ру-
си је, ру ско срп ских ве за, цен три у ко ји ма ра де 
спе ци ја ли сти ко ји би би ли не ка вр ста струч ног 
те ла на осно ву чи јих ана ли за би се фор ми ра ла 
и по ли ти ка на ше др жа ве пре ма Ру си ји не са мо 
да нас не го и у бу дућ но сти. То га на жа лост не ма, 
има струч ња ка са за па же ним спи си ма о Ру си ји, 
али као са мо стал них и без ин сти ту ци о нал не по-
др шке ко ја је нео п ход на.
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са вре ме на зби ва ња, да се мо ра ју упо зна ти са 
свим ва жним чи ни о ци ма ко ји су прет хо ди ли 
да на шњем ста њу.

Пред на ма је је дан од не за о би ла зних из во-
ра за увид у раз вој Ру си је. Де ло има ин ди ка-
ти ван на слов Про шлост и раз ми шља ња, по-
ти че из пе ра Алек сан дра Хер це на, јед ног од 
ве ли ких ру ских и европ ских ми сли ла ца ко ји 
су исто вре ме но би ли у од ре ђе ној ме ри и ак те-
ри у зби ва њи ма у Ру си ји и још ви ше у Евро-
пи. У обим ном опу су Хер це на ова књи га за-
у зи ма по себ но ме сто. У њој на ла зи мо не ку 
вр сту ре зи меа ми сли и ак ци ја про ниц љи вог 
ума ко ји се по отво ре но сти мо же сло бод но 
по ре ди ти с Ру со ом, с ње го вом књи гом Ис по
ве сти. По ре ђен је и са Вол те ром, али је оце на 
да је он Ру ски Вол тер осно ва ни ја. Хер це но во 
де ло и по ред за бра на де це ни ја ма је иле гал но 
ши ре но у Ру си ји где су ге не ра ци је ре во лу ци-
о на ра цр пи ле иде је и во ди ле рас пра ве о осло-
бо ђе њу на ро да. Хер цен је био по знат и ути-
ца јан и у Ср би ји на ро чи то кра јем 19. ве ка, 
мо же се ре ћи све до по чет ка бал кан ских и 
Свет ског ра та. По је ди ни на ши љу ди ко ји су се 
шко ло ва ли у Евро пи на раз не на чи не би ли су 
с њим у ко му ни ка ци ји као и с оста лим ру ским 
ре во лу ци о на ри ма раз ли чи тих стру ја, по ста-
вља ју ћи ве ли ка пи та ња о то ме ко јим пу тем 
Ср би ја тре ба да иде [Перовић 1993].

Хер це но во де ло Про шлост и раз ми шља ња 
пр ви пут је у на шем пре во ду об ја вље но у За-
гре бу 1948. [Her cen 1948], а за тим у Бе о гра ду 
1951. у три књи ге [Her cen 1951]. Та да су об ја-
вље ни и не ки дру ги спи си као Пи сма о из у
ча ва њу при ро де, је дан од ње го вих нај ва жни-
јих фи ло соф ских спи са. По сле ше зде сет пет 
го ди на по ја вио се но ви пре вод Хер це но ве књи-
ге Про шлост и раз ми шља ња, мо же се ре ћи 
у пра ви час. Наш чи та лац је у при ли ци да се 
упо зна не са мо с из у зет ним пре гле дом раз-
во ја ру ске фи ло соф ске и дру штве не ми сли 
не го и с европ ским то ко ви ма у ко ји ма је Хер-
цен имао зна чај ну уло гу, ево лу ци ју по гле да 
ра зних ак те ра као и епи лог: од ве ли ких на да 
у Евро пу до ве ли ких раз о ча ре ња.

Хер це но ва до мо ви на Ру си ја је већ с кра ја 
17. ве ка у успо ну, у 18. и 19. ве ку она је и по-
ред уну тра шњих те шко ћа иза шла на свет ску 
сце ну као ве ли ка си ла, и је дан од од лу чу ју ћих 
чи ни ла ца у европ ским зби ва њи ма. Пе тар I 
Ве ли ки, им пе ра тор, ми сли о ци као Ра ди шчев, 
Ско во ро да, Ло мо но сов, Ча а да јев, де ка бри сти, 
Пу шкин, по кре ну ли су ру ско дру штво из из-
ве сне учма ло сти и од та да се оно на ла зи у 

не пре кид ним и убр за ним про ме на ма. На ста ла 
је јед на спе ци фич на кул ту ра али у усло ви ма 
не ви ђе не не јед на ко сти љу ди у Ру си ји. Кмет-
ство је би ло коч ни ца раз во ја, те жња за ње го-
вим уки да њем ра ђа ла је иде је о нео п ход но сти 
ре во лу ци је али су је за го вор ни ци раз ли чи то 
за ми шља ли.2 Уче сни ци Отаџ бин ског ра та 
го не ћи На по ле о на Бо на пар ту су сре ли су се 
на За па ду, пре све га у Фран цу ској с раз ли чи-
тим стру ја њи ма, мно ги од њих по бу ни ли су 
се убр зо са зах те вом да се ру ско дру штво ре-
фор ми ше и да се ство ри устав на мо нар хи ја. 
Во ђи де ка бри ста ко ји су то тра жи ли – Ри ље јев, 
Пе стељ и дру ги ка жње ни су ве ша њем а мно-
ги дру ги из ра зних де ло ва Ру си је осу ђе ни на 
ро би ју и про гон ство у да ле ке кра је ве Ру си је.

Хер це но во де ло Про шлост и раз ми шља ња 
као и књи ге Пи сма о из у ча ва њу при ро де и С 
дру ге оба ле су без сум ње глав ни из во ри за 
про у ча ва ње ње го вих фи ло соф ских, на уч них 
и дру штве но по ли тич ких схва та ња. Ње гов 
опус ина че оби ман, по след ње исто риј ско и 
кри тич ко из да ње има три де сет то мо ва, из да-
ње је за по че то 1954. а за вр ше но 1966. Од тог 
вре ме на усле ди ле су раз ли чи те ин тер пре та-
ци је ње го вих по гле да и у Ру си ји и на За па ду. 
Сâм Хер цен ја сно је из ла гао глав не пре ми се 
сво јих по гле да и то на из ван ре дан на чин, че-
сто при вла чан и као књи жев ни из раз. Опи си 
су ком по но ва ни у кон текст при ват не и јав не 
дру штве не де лат но сти. Он као лич ност но сио 
је сво је вр стан пе чат пле мић ког жи во та Ру си је. 
По ти че из не за ко ни тог бра ка пле ми ћа Ива-
на Ја ко вље ва, јед ног од нај бо га ти јих љу ди и 
мај ке ко ја ни је при па да ла том кру гу. Отац му 
је дао име по ко ме је по стао по знат – од ре чи 
Hertz – ср це, ср ча ни, и омо гу ћио из ван ред но 
при ват но обра зо ва ње. Већ по ме ну та окол ност 
чи ни ла је по ро ди цу спе ци фич ном, брак са бли-
ском ро ђа ком, доц ни је жи вот са су пру гом свог 
нај бли жег са рад ни ка Огар јо ва с ко јом је имао 
и де цу, сен ка ин це сту о зно сти би ла се над-
не ла над ње го вим жи во том; смрт су пру ге и 
де це оп те ре ћи ва ле су овог ства ра о ца ко ји је 
био и про тив реч на при ро да и кад је реч о не-
ким по гле ди ма, ола ким на да ма у Им пе ра то ра 
Алек сан дра II. Али ако се по сма тра ју глав не 

2 Пу шкин, нај ве ћи ру ски пе сник, из ра жа-
вао је стра хо ва ње од ре во лу ци је у ко јој ће се ма-
ни фе сто ва ти не из бе жна сти хи ја ру ског на ро да 
ко ја ће би ти ра зор на, уни шта ва ју ћа. И дру ги про-
ниц љи ви умо ви тог вре ме на и они из „ви ших”, 
вла да ју ћих кру го ва из ра жа ва ли су бо ја зни те 
вр сте.



ли ни је ње го ве ми сли и де ла без сум ње је да је 
био сна жна фи гу ра већ при до бро вољ ном на-
пу шта њу Ру си је, опре де ље њу за сло бод ну реч, 
сло бо ду штам пе, за сло бо ду на ро да, у од бра-
ни По ља ка и њи хо вог пра ва на сло бо ду, по-
др шци сво јим след бе ни ци ма из бе глим из Ру-
си је итд. Фи ло соф ске пре ми се ње го вог де ла 
су из ве сна вр ста ма те ри ја ли зма ка рак те ри-
стич ног за оно вре ме ка да су у при род ним 
на у ка ма отво ре не ве ли ке пер спек ти ве. Он 
као за чет ник народњaшт ва, раз о ча ран у Евро-
пу ко ју је сма трао ма ло гра ђан ском по чео је 
ка сни је да тра жи но ве мо гућ но сти ре ша ва ња 
дру штве них про бле ма, по чео је да се окре ће 
Ис то ку. Чвр сто је ве ро вао у ру ски на род, чи је 
осло бо ђе ње је на сто јао да по мог не али и да 
исто вре ме но упо зна Евро пу с Ру си јом. Хер-
це нов пе си ми зам на стао је из ду бо ког уви да у 
не у спех Евро пе, ру ска оп шти на – за јед ни ца, 
пру жа ла му је уте ху, у њој је ви део осно ву бу-
ду ћег ру ског со ци ја ли зма. Су ве ре ност лич но-
сти оста ла је као не ка кон стан та у ње го вим 
уве ре њи ма. Та ко ђе и од лу чан став да на си ље 
ра ђа на си ље. У апе ли ма им пе ра то ру Алек сан-
дру II и ње го вом на след ни ку ис ти цао је не оп-
 ход ност про ме не пра во су ђа, уки да ње смрт не 
ка зне, про ме не обра зов ног си сте ма.

Хер цен се ро дио 1812. у Мо скви и ка ко сâм 
пи ше ње го ва ге не ра ци ја ста са ва ла је у сен ци 
ве ша ла на ко ји ма су во ђи де ка бри сти из дах-
ну ли, а умро 1870. Он при па да ге не ра ци ја ма 
из ко јих су по те кли број ни ми сли о ци ко ји су 
још у вре ме сту ди ја, на ро чи то на Мо сков ском 
уни вер зи те ту обе ле жи ли да љи раз вој ру ске 
ми сли и осло бо ди лач ког по кре та уоп ште. Те 
ге не ра ци је ра но су са зре ва ле у усло ви ма ка да 
је цар ска власт су ро во гу ши ла све по ку ша је 
сло бо до у мља. А тих по ку ша ја је би ло већ мно-
го. Ја вља ју се љу ди ко ји су би ли нео бич но 
да ро ви ти, код ко јих се да ро ви тост ис по љи ла 
ра но али исто вре ме но и пле ме ни та же ља да 
се ме ња ју при ли ке у зе мљи. Би ли су спрем ни 
на сва стра да ња са мо да се про ме не при ли ке 
не до стој не љу ди. Сло бо да је би ла сан. Хер цен, 
је дан од тих сво је вр сних под ви жни ка, кад му 
је би ло пет на ест го ди на, 1827, за јед но с Ни-
ко ла јем Огар јо вим од ла зи на Во ро бјо ва бр да, 
и на ме сту где се да нас на ла зи Мо сков ски 
др жав ни уни вер зи тет „Ло мо но сов”, за кли њу 
се да ће по све ти ти цео свој жи вот бор би за 
осло бо ђе ње на ро да. То ме сто ће би ти го то во 
све то за ру ске ре во лу ци о на ре. Не ко ли ко де-
це ни ја по сле то га, на том ме сту мла ди Пле-
ха нов и Ве ра За су лич по ла жу исту за кле тву. 

И ка да су се вра ти ли из еми гра ци је 1918, од-
ла зе на то ме сто не по сред но пред смрт да су-
зним очи ма из ја ве да су ис пу ни ли свој за вет.3

Хер цен уче ству је у ве ли ким и зна чај ним 
рас пра ва ма о да љим пу те ви ма Ру си је. Из два-
ја ју се два ве ли ка кру га ми сли ла ца: За пад ња
ци и Сло ве но фи ли. Во де се ве ли ке ди ску си је 
о фи ло со фи ји Хе ге ла, Ше лин га, доц ни је и о 
Фо јер ба ху али и о дру гим про бле ми ма на у-
ке, кул ту ре, умет но сти. Хер цен, Бје лин ски, 
Ча а да јев, Гра нов ски итд., за го ва ра ју нео п ход-
ност уста но ва у Ру си ји по пут оних у Фран цу-
ској, Швај цар ској итд; фи ло со фи ја тре ба да 
тра жи осно ве у при род ним на у ка ма. Сло ве-
но фи ли Хо мја ков4, бра ћа Ки ри јев ски – Иван, 
фи ло соф и Пе тар, ет но лог, ет но граф Кон стан-
тин Ак са ков, Са ма рин сма тра ју да Ру си ја тре-
ба да се окре не сво јим ко ре ни ма; сво ју тра-
ди ци ју фи ло со фи ја тре ба да усме ра ва ви ше 
пре ма хри шћан ству. Али ов де је реч о јед ној 

3 [Шуб 1969]. Ова књи га спа да у из у зет не 
из во ре, по ти че из пе ра не са мо зна чај ног ак те ра 
ру ског ре во лу ци о нар ног по кре та не го и ис тра-
жи ва ча до ку мен та ци је ко ја се чу ва у ра зним на-
уч ним, уни вер зи тет ским цен три ма ши ром све-
та. Шуб је пре глед за по чео упра во с Хер це ном 
де таљ но при ка зу ју ћи ње гов ми са о ни раз вој и 
жи вот ни пут од го ди на жи во та у Ру си ји до кра-
ја жи во та, у еми гра ци ји где је про вео ве ћи део 
жи во та. Да ље сле де по гла вља о Чер ни шев ском, 
Ла вро ву, Ни ко ла ју Ми хај лов ском, за тим о они ма 
ко је озна ча ва као пре те че Ле њи на и то с пра вом: 
За ич њев ски, Тка чов, Ба ку њин, Ње ча јев, на кра ју 
тог по гла вља пред ста вљен је Ле њин у све тлу сво-
је ак тив но сти ка да се на шао на кор ми лу ре во лу-
ци је, осво јив ши сву власт. И на ред на по гла вља 
су нео бич но ва жна јер су ду го би ли не по зна ти 
мно ги по да ци: о Пле ха но ву, ли бе ра ли зму у Ру-
си ји, Др жав ној Ду ми, рас па ду II ин тер на ци о на ле 
и ста ву со ци ја ли ста За па да пре ма ра ту и ка сни је 
пре ма бољ ше ви ци ма, о тзв. плом би ра ном ва го ну 
у ко ме се гру па бољ ше ви ка пре ве зла уз по моћ Не-
ма ца у Ру си ју, Кро пот ки ну, Ко ро љен ку и Мак-
си му Гор ком, њи хо вим уло га ма, као и о уло зи 
Је вре ја у Ру ској ре во лу ци ји.

4 Ина че ме ђу пле ми ћи ма, спа хи ја ма би ло је 
не са мо ис так ну тих ми сли ла ца не го и пла ме них 
при ро да. Је дан од њих био је Алек сеј Хо мја ков, 
фи ло соф, исто ри чар, бо го слов, пе сник, ко ји је 
по све тио јед ну оду Ср би ма, ка да му је би ло се-
дам на ест го ди на по бе гао је из оче вог до ма у на-
ме ри да оде у Ср би ју и да се та мо бо ри про тив 
Ту ра ка. Убр зо је су стиг нут и вра ћен. Као ства-
ра лац под се ћао је на ре не сан сне љу де. Из у мео 
је и на пра ве ка ко би се ља ци ма са свог има ња 
олак шао рад. Ка да је умро се ља ци су да ни ма 
пла ка ли на ње го вом гро бу за хвал ни за до бра 
ко ја им је чи нио.
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ге не рал ној де о би; иа ко је она на не ки на чин 
сво је вр сна вер ти ка ла ру ске ми сли не са мо 
до кра ја 19. ве ка не го и на кон то га, и по сле 
Ре во лу ци је 1917. на ста вља ју се на од ре ђен 
на чин рас пра ве ко је има ју из ве сне од зву ке 
све до на шег вре ме на. Оно што се ме ђу тим 
ис пу шта из ви да је чи ње ни ца да су мно ги ми-
сли о ци има ли ево лу ци ју, ме ња ли сво ја схва-
та ња већ пре ма зби ва њи ма и у Ру си ји и на 
свет ској сце ни. Ча а да јев, на при мер, за го вор-
ник за пад ња штва ко ји је у Фи ло соф ским пи
 сми ма, којих има осам, из нео по ра жа ва ју ћу 
сли ку Ру си је, због че га га је им пе ра тор Ни ко-
лај, у гне ву, огла сио лу дим да би га по ни зио и 
осу дио на уса мље ност, пред крај жи во та је 
пред ви ђао ве ли ку бу дућ ност Ру си ји. Хер цен 
та ко ђе до спе ва до ве ли ког раз о ча ре ња у Евро-
пу, про гла ша ва је по сле не у спе лих ре во лу ци ја 
три де се тих и че тр де се тих го ди на за ма ло-
гра ђан ску, и да због то га ни су мо гу ћа оства-
ре ња ве ли ких со ци јал них иде а ла брат ства, 
сло бо де и јед на ко сти у њој. Сло ве но фи ли та-
ко ђе ме ња ју уне ко ли ко сво је по гле де.5

Од за пад них ми сли ла ца Сен-Си мон, Фу-
ри је и Ро берт Овен има ју ве ли ки ути цај на 
ру ске ре во лу ци о нар не кру го ве. Хер цен је 
при хва тао мно ге иде је Сен-Си мо на па и Фу-
ри јеа а био је све док и про па сти Ове но вог по-
ку ша ја да ство ри но во дру штво, Фа лан сте-
ри је.6 Нај ве ћи ути цај Фу ри је је имао на круг 
Пе тра шев ског чи ји су при пад ни ци су ро во 
ка жње ни. Ме ђу њи ма је био и мла ди До сто-
јев ски ко ји је по сле за стра шу ју ћег це ре мо-
ни ја ла осу де на смрт, по ми ло ван и осу ђен на 
те шку ро би ју у Се ми па ла тин ску. На ро би ји 
до ла зи до пре о бра жа ја, До сто јев ски по ста је 
хри шћан ски ства ра лац, при па да тзв. по чве-
њи ци ма, тј. они ма ко ји тра же у ру ском тлу и 
би ћу глав ну осно ву. По се та За па ду га у то ме 
осна жу је. На том пу ту је и ис так ну ти фи ло соф 
Ни ко лај Стра хов до сад не до вољ но чи тан и 

5 Спек тар фи ло зоф ских, на уч них и те о-
ло шких кон цеп ци ја, иде ја ре во лу ци о нар ног по-
кре та из ло жио сам у: [Ђорђевић 2008–2011].

6 Ро берт Овен (1771–1856), ен гле ски со ци-
ја ли ста-уто пи ста, по знат по то ме што је уло жио 
све сво је бо гат ство да осну је „но во дру штво” ве-
ру ју ћи да је оно мо гу ће ако се за сни ва на ње го-
вим ко му ни стич ким прин ци пи ма. Та за јед ни ца 
про па ла је као и це ло куп но бо гат ство Ове на [Jo ka 
1978: 89–102]. У овој књи зи при ка за не су и број не 
дру ге фи гу ре уто пиј ског со ци ја ли зма, чу де сне на 
раз ли чи те на чи не. Не ке од њи хо вих иде ја доц-
ни је су се у ма ње или ви ше слич ним об ли ци ма 
ја вља ле у слич ним дру штве ним окол но сти ма.

не пот пу но оце њи ван. Поједини од за пад ња ка, 
као Бје лин ски, ра но уми ру. Али раз вој до га-
ђа ја и у Ру си ји и на За па ду до во ди до но вих 
иза зо ва. До ла зе ге не ра ци је ре во лу ци о на ра из 
дру гих со ци јал них сло је ва, из сло је ва тзв. раз-
но чи на ца. Исто вре ме но и да ро ви ти и спрем-
ни на жр тво ва ње. Нај и стак ну ти ји ме ђу њи ма, 
Чер ни шев ски, син све ште ни ка, фи ло соф, на-
уч ник, пи сац број них де ла на ро чи то из еко но-
ми је, по зна ва лац че тр на ест је зи ка (на мно ги ма 
од њих је пи сао), си бир ски за то че ник, осу ђен 
на веч но про гон ство. Карл Маркс се ди вио 
ње го вим де ли ма и из у ча вао је ру ски је зик да 
би бо ље из у чио де ла овог из у зет ног ми слио-
ца и ре во лу ци о на ра. До бро љу бов, та ко ђе син 
све ште ни ка, жи вео је са мо два де сет пет го ди-
на али сво јим књи жев но-кри тич ким опу сом, 
ко ји ни је ма ли, из у зет но је ути цао у јед ном 
пе ри о ду на ро чи то на омла ди ну. Дми триј Пи-
са рев, сво јим фи ло соф ским и књи жев ним опу-
сом, кон цеп ци јом ути ли та ри стич ке есте ти-
ке имао је та ко ђе из у зе тан ути цај, чак и код 
нас, на при мер на Ла зу Ко сти ћа и не ке дру-
ге. Овај за то че ник Пе тро па влов ске твр ђа ве 
нео бич них спо соб но сти ко је су се ис по љи ле 
још у нај ра ни јим го ди на ма при вла чио је па-
жњу не са мо след бе ни ка не го и про тив ни ка.7 
Под ути ца јем ових али и број них дру гих ре-
во лу ци о на ра ти кру го ви су се бр зо ши ри ли 
и уве ћа ва ли ши ром Ру си је. Они су ужи ва ли 
умно го ме сим па ти је ши ре јав но сти, чак и у 
по је ди ним нај ви шим кру го ви ма плем ства. И 
пре им пе ра то ра Алек сан дра II у тим кру го ви-
ма се уви ђа ла нео п ход ност уки да ња кмет ства 

7 Дми триј Ива но вич Пи са рев (1840–1868) 
по ре клом из плем ства, био је ра ди ка лан ре во лу-
ци о нар, као и ње го ви прет ход ни ци из нај ви ших 
кру го ва, вој них и по ли тич ких, ре во лу ци о на ри, 
атен та то ри, као Со фи ја Пе ров ска и би ли су по све-
ће ни иде ји свр га ва ња ца ри зма и осло бо ђе ња на-
ро да жр тву ју ћи и свој жи вот за ту иде ју. Пи са рев 
је од ба ци вао по ре дак и вред но сти цар ског ре жи ма 
ина у гу ри шу ћи са свим но ве. На зван је у ли те ра ту-
ри ни хи лист иа ко тај из раз ни је аде ква тан ин тен-
ци ја ма ње го вог де ла. Жи вео је ре ла тив но крат ко, 
два де сет де вет го ди на од ко јих је че ти ри го ди не 
био за тво рен у Пе тро па влов ској твр ђа ви, у стро ги 
за твор за опа сне ре во лу ци о на ре по ре жим – бра-
не ћи Хер це на чи је су иде је би ле у то до ба стро го 
за бра ње не у Ру си ји. Ау тор је зна чај них фи ло соф-
ских и књи жев но-те о риј ских спи са. О ње му се 
пи са ло ве о ма мно го и у Ру си ји и на За па ду, при-
вла чио је па жњу и след бе ни ка и про тив ни ка и 
због нео бич ног ре во лу ци о нар ног ме си ја ни зма 
жр тву ју ћи се за сво је иде је. Ње гов жи вот и де ло 
те мељ но је из у чио Е. А. Со ло вјев [Соловьев 1922].
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– јед не вр сте роп ства али се сма тра ло да то 
ни је мо гу ће учи ни ти од је дан пут, пу тем ука-
за не го по сте пе но упра во да би се из бе гле по-
бу не, ре во лу ци ја о ко јој су ма шта ли у Ру си ји 
још од вре ме на Пу шки на. На пр ви по глед па-
ра докс је што је нај ве ћи број по ку ша ја атен-
та та из вр шен упра во на им пе ра то ра Алек сан-
дра II ко ји је пр ви за по чео ре фор ме чи ји је 
циљ био уки да ње кмет ства. Од вре ме на ка да 
је Ка ра ко зов 1866. по ку шао да уби је Ца ра 
би ло је на де се ти не атен та та све до оног 1. мар-
та 1881. ка да је Алек сан дар II и уби јен.8 Де се-
ти не хе ро ја и му че ни ка је стра да ло а не по сред-
ни из вр ши о ци Со фи ја Пе ров ска и дру ги су 
обе ше ни. Ме ђу атен та то ри ма би ли су си но ви 
и кће ри ге не ра ла, пле ми ћа али и из дру гих 
сло је ва све до сло је ва рад ни штва. При сти за-
ле су но ве ге не ра ци је. Али и не ки од ста ри-
јих, као Ба ку њин, у мла до сти су во ди ли ве-
ли ке рас пра ве о Хе ге ло вој фи ло со фи ји ни је 
по су стао, шта ви ше те жи ште ак ци је по ме рио 
је из сфе ре те о ри је у сфе ру бун та још ви ше. 
На сто јао је да лич но уче ству је у бу на ма у 
Евро пи. За го ва ра ју ћи анар хи зам и бо ре ћи се 
про тив Марк са сма трао је да је уни ште ње по-
сто је ћег си сте ма глав но. За пад њак Тур ге њев 
је пра тио жи вот овог бун тов ни ка и пред ста-
вио га је у ли ку Ру ђи на, у исто и ме ном ро ма-
ну; пра тио је и жи во те дру гих ра ди кал них 
ре во лу ци о на ра и ова пло тио их у сво јим де ли-
ма као што су Оче ви и де ца, Уо чи но вих да на 
и др. Ба за ров из овог пр вог ро ма на је при каз 
Пи са ре ва. Ба ку њин је сма трао да је у бор би 
про тив по сто је ћих дру штве них од но са до пу-
ште но све – об ма не, уби ства у име ве ли ког 
ци ља. На пи сао је Ис по вест, обра тио се и Ни-
ко ла ју I. Обра тио се пи смом им пе ра то ру Алек-
сан дру II мо ле ћи га да му одо бри по вра так у 
Ру си ју да се ка ко је пи сао „спре ми за нај ве ћи 
до га ђај жи во та – за смрт”. Ти до ку мен ти от-
кри ве ни су у ар хи ви тај не по ли ци је тек 1918. 
Им пе ра тор Ни ко лај I му је до зво лио по вра-
так али га је Ба ку њин убр зо об ма нуо и по-
но во по бе гао из зе мље – про бу дио се у ње му 

8 Ин ди ка тив на је окол ност да се пр ва бом ба 
од би ла о ко чи је у ко ји ма је био им пе ра тор али 
се он сме ло окре нуо пре ма атен та то ру. Ве ру је 
се да га је упи тао че му то ка да је већ по че ла ре-
во лу ци ја, тзв. бе ла, „од о зго” јер се та ко из бе га ва 
она кр ва ва, „од о здо”. У том тре нут ку дру ги атен-
та тор је ба цио бом бу ко јом је им пе ра тор био раз-
нет. Стра шну сли ку смр ти свог оца по сма трао је 
на след ник пре сто ла Алек сан дар III ко ји је за у-
ста вио ве ли ки про цес уки да ња кмет ства.

по но во ин стинкт бун тов ни ка. У еми гра ци ји 
је био опет ак ти ван, по ма гао је нај ра ди кал ни-
је ре во лу ци о на ре као што је Сер геј Ње ча јев. 
Сма тра се да је он и по ма гао Ње ча је ва у са ста-
вља њу јед ног од нај стра шни јих до ку ме на та 
уоп ште – Ка те хи зис ре во лу ци о на ра, а са ра-
ђи вао је и с Тка чо вом.9 До сто јев ски је пра тио 
жи вот ових ре во лу ци о на ра чи је је иде је у 
ра ној мла до сти де лио у кру гу Пе тра ше ва ца 
и ова пло тио их умет нич ки у сво јим де ли ма, 
по себ но у ро ма ну Не чи сте си ле или ка ко је 
по сле Дру гог свет ског ра та пре во ђен тај ро-
ман као Зли ду си. Овај ро ман је имао ве ли ки 
ути цај јер су се ти по ви тих ре во лу ци о на ра 
ја вља ли у мно гим со ци јал ним по кре ти ма и 
у 20. ве ку укљу чу ју ћи и по кре те у на шим зе-
мља ма чак и по сле Дру гог свет ског ра та.

Алек сан дар Хер цен био је сво је вр сни хро-
ни чар, ту мач зби ва ња. За ње го ва схва та ња 
ин те ре со ва ле су се ге не ра ци је ре во лу ци о на ра 
и у Ру си ји и на За па ду. На пред лог нај по пу-
лар ни јег пе сни ка он да шње Ру си је Ње кра со ва, 
код Хер це на у Лон дон тај но од ла зи Чер ни шев-
ски иа ко су већ на ста ле од ре ђе не раз ли ке у 
по гле ди ма из ме ђу ове дво ји це ми сли ла ца. У 
усло ви ма све ве ћег за о штра ва ња дру штве них 
при ли ка све ви ше љу ди, ко ји су на сто ја ли да 
про ме не те при ли ке од лу чи ва ло се за на си-
ље, те рор. Глав на те о риј ска пи та ња би ла су 
од нос из ме ђу сред ста ва и ци ље ва. Ши ро ка 
дел та стру ја на род ња штва де ли ла се на раз-
ли чи те стру је, од тзв. ле гал ног на род ња штва 
чи ји је не спор ни ау то ри тет био Ни ко лај Ми-
хај лов ски, ко ји је имао зна тан ути цај на раз-
ли чи те ми сли о це па до ру ских ја ко би на ца 
као што је За ич њев ски, ко му ни ста Спе шњев, 
анар хистâ, ко ји су та ко ђе би ли раз ли чи ти, 
Ба ку њи но ви след бе ни ци али и след бе ни ци 
дру гог апо сто ла анар хи зма фи ло со фа и на уч-
ни ка-ге о гра фа Пе тра Кро пот ки на. Не ки од 
на род ња ка ба ви ли су се до ста и фи ло со фи јом 

9 Сво је вр сну ен ци кло пе ди ју ру ског ре во-
лу ци о нар ног по кре та на ла зи мо у обим ном де лу 
Уֳо ֲ и че ский со ци а лизм в Рос сии. Хре сֳо ма ֳ ия 
[Володин и Шах ма тов 1985]. Овај при руч ник је 
не за о би ла зан и осим би о гра фи ја са др жи и од-
лом ке из дeла ре во лу ци о на ра у ко ји ма на ла зи мо 
основ на на че ла ра зних стру ја ру ске ре во лу ци о-
нар не ми сли и де ла пред ста вље на у кон тек сту 
исто риј ских при ли ка, од Бје лин ског и Хер це на 
до Пле ха но ва. Зна чај ну ан то ло ги ју тек сто ва ру-
ских ми сли ла ца при ре дио је Ни ко лај Бер ђа јев 
ко ју је при ре дио С. Жа ба [Жаба 1954]. Ова књи-
га је по себ но ва жна јер са др жи пре глед раз во ја 
Хер це но вих схва та ња.



али то ком бо рав ка на За па ду још ви ше су се 
уве ри ли да Ру си ја не мо ра да иде пу тем ко јим 
су ишле зе мље Евро пе. Та кав је био Пе тар 
Тка чов ко ји је по ле ми сао с Ен гел сом ука зу-
ју ћи му на не по зна ва ње при ли ка у Ру си ји. 
Тка чов је жи вео крат ко али је оста вио зна тан 
траг и као фи ло соф. Ви ше од по ла ве ка од ње-
го ве смр ти, пре ма све до че њу Бонч-Бру је ви ча, 
се кре та ра Ле њи на у вре ме ре во лу ци је, Ле њин 
је тра жио да се при ку пе сви спи си Тка чо ва и 
об ја ве, да се из у че, на гла ша ва ју ћи да је он сâм 
за ин те ре со ван за оства ре ње те ини ци ја ти ве.

Пи та ње тзв. ин ди ви ду ал ног те ро ра рас-
пра вља ло се ду го, и у Пр вој и у Дру гој ин тер-
на ци о на ли, и де ли ло је чла но ве тих ме ђу на-
род них рад нич ких ор га ни за ци ја. Мно ги су 
се ра зним од лу ка ма и ста во ви ма дис тан ци-
ра ли од те зе о оправ да но сти ин ди ви ду ал ног 
те ро ра али је та вр ста те ро ра на ста вља на. Жи-
вот је, да кле ишао дру гим пу тем, те о ри је су 
оста ја ле по стра ни. И бољ ше ви ци су се фор-
мал но огра ђи ва ли од те зе о оправ да но сти 
ин ди ви ду ал ног те ро ра и ре во лу ци о нар ног 
на си ља али ка да су се на шли пред опа сно шћу 
да из гу бе власт при бе гли су јав но, не са мо 
ин ди ви ду ал ном не го и ма сов ном те ро ру по-
сле по ку ша ја атен та та на Ле њи на 1918; од мах 
је усле дио Де крет ко ји је пот пи сао он да шњи 
ру ко во ди лац со вјет ске ре пу бли ке Свер длов, 
о ма сов ном „бес по штед ном те ро ру”.

Хер цен је не са мо сво јом чу ве ном књи гом 
Про шлост и раз ми шља ња не го це ли ном свог 
бо га тог опу са под сти ца јан и у на ше вре ме 
ка да се тра же пу те ви оп штег оп стан ка љу ди 
на пла не ти. Он је још у мла до сти пре тре-
са ју ћи те ме Хе ге ло ве фи ло со фи је, Хе ге ло ву 
ди ја лек ти ку на звао „ал ге бра ре во лу ци је”. 
Исто риј ски про цес је ла нац су ко ба, јед не по-
лар но сти ра ђа ју дру ге, ре во лу ци је иза зи ва ју 
кон тра ре во лу ци је, дра стич ни об ли ци не јед-
на ко сти ра ђа ју сна жни је об ли ке и та ла се от-
по ра. По ста вља ју се увек из но ва ве ли ки иде-
а ли и те жи њи хо вом оства ре њу а сред ства 
ко ја се би ра ју су те рор, на си ље, атен та ти. Али 
те рор, на си ље не на ста је са мо у по кре ти ма 
ко ји те же ра ди кал ној про ме ни не го и у струк-
ту ра ма дру штва ко је се бра ни. Др жа ве та ко ђе 
ор га ни зу ју апа ра те за те рор, на си ље не уну-
тар сво јих струк ту ра дру штве ног си сте ма 
не го и у кри лу нај бор бе ни јих ре во лу ци о нар-
них по кре та. Тај на по ли ци ја, Охра на (че сто 
у де ми ну ти ву – Охран ка) ства ра иле гал но не 
са мо син ди ка те не го и мре же про во ка то ра, 
ства ра пар ти је, мре же про во ка то ра ко је про-

те жу и на део све штен ства као што је Га по-
нов по крет – ин сти ту ци ја ис по ве сти у цр кви 
би ва не по сред но по ве за на с тај ном по ли ци јом. 
Сна жан апа рат Охра не де лу је и у ино стран-
ству пре ци зно ре ги стру ју ћи све што се про тив 
Ру ске им пе ри је чи ни у еми гра ци ји. Ра чин ски 
и дру ги је два да су пре ва зи ђе ни у по гле ду ин-
вен тив но сти. А не што доц ни је Азеф, Ма ли-
нов ски и дру ги ко ји су би ли уба че ни у нај-
бор бе ни је иле гал не пар ти је Ру ске им пе ри је 
до сти жу вр ху нац у „умет но сти” те ро ра. Бо-
рис Са вин ков био је не са мо не у стра ши ви хе-
рој те ро ра не го и пи сац ко ји је, мо гло би се 
ре ћи, у сво јим ау то би о граф ским ро ма ни ма, 
„опе вао” под ви ге ра зних ре во лу ци о на ра. По-
ли циј ски ге не ра ли из до ба ца ри зма у сво јим 
се ћа њи ма та ко ђе су опи си ва ли сво ју „умет-
ност” у стра те ги ји пла ћа ња про во ка то ра. До-
вољ но је да по ме не мо са мо књи гу Ге ра си мо-
ва об ја вље ну на мно гим је зи ци ма још не где 
од 20-их и 30-их го ди на 20. ве ка.10

Шта је да нас но во у од но су на до ба ко је 
опи су је Хер цен, па и де це ни је по сле ње го ве 
смр ти. Те ро ри зам у 20. ве ку та ко ђе ор га ни-
зу ју пре све га ве ли ке др жа ве да би се обез бе-
дио по сто је ћи си стем, кла се и дру ге дру штве-
не гру пе ко је те же да оства ре до ми на ци ју над 
сла би јим. Све то је по при ми ло за стра шу ју ће 
об ли ке и до ве ло до пер ма нент не опа сно сти за 
љу де свих ме ри ди ја на. Ор га ни зо ван је те рор 
на осно ву су прот ста вља ња на ро да и др жа ва, 
на осно ву њи хо вих ре ли ги ја, кон фе си ја. Стра-
те ги ји ма сов ног фа на ти зо ва ња љу ди при бе га-
ва се ши ром све та. У су да ру ве ли ких, по кре ти 
ма лих на ро да за осло бо ђе ње осу ђу ју се на гру-
бо пот чи ња ва ње и ка та стр о фу. Иде а ли и уто-
пи је о бо љем све ту за бо ра вља ју се у бор би за 
над моћ, про фит а нај ши ре ма се ши ром све та 
осу ђе не су на бор бу за пу ки оп ста нак.

И фи ло со фи и на уч ни ци ко ји су кроз сто-
ле ћа тра жи ли и про на ла зи ли пу те ве за де ло-

10 О то ме по сто ји обим на ли те ра ту ра ко ја 
на жа лост ни је до вољ но по зна та код нас. Ви де ти 
из во ре у ен гле ском из да њу на ве де не књи ге Би-
линг то на [Po spi e lovsky 1971] с би бли о гра фи јом. 
Реч је о док тор ској ди сер та ци ји на пи са ној на ен-
гле ском је зи ку ко ја је доц ни је при ре ђе на за ру ског 
чи та о ца – [Поспеловский 1987; Са вин ков 1990], с 
би о граф ским при ло зи ма о пу те ви ма ре во лу ци о-
на ра, атен та то ра као и о нај по зна ти јим по ли циј-
ским про во ка то ри ма Азе фу, Ма ли нов ском итд. 
Нео бич но ва жан из вор је и књи га јед ног од ру-
ко во ди ла ца Охра не (тај не по ли ци је) Ге ра си мо ва, 
из да ва на на фран цу ском и не мач ком је зи ку из ме-
ђу два свет ска ра та и ка сни је [Герасимов 1985].
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ва ње на свест љу ди раз ли чи тих де ло ва све та 
као да су по су ста ли. Не ма ви ше љу ди као што 
су Сар тр, Ра сел и дру ги ко ји сво јим лич ним 
при ме ром де лу ју и по сти жу зна тан ути цај 
[Джорджевич 2012: 42–46]. Да нас је го то во 
уса мље ник Но ам Чом ски у ука зи ва њи ма на 
опа сност им пе ри јал не по ли ти ке САД за це-
ло куп но чо ве чан ство. Прин ци пи про кла мо-
ва ни у до ба Фран цу ске ре во лу ци је за ко је су 

се бо ри ле и жр тво ва ле ге не ра ци је, ти та ни 
– брат ство, јед на кост и сло бо да као да су за-
бо ра вље ни. Де мон ска11 стра на при ро де чо ве ка 
ни је у ста њу да са вла да се бе, и та ко исто риј ски 
про цес по при ма не ки ка та кли змич ки пра вац. 
Оста ју са мо на де у ра зум, ко ји ка ко из гле да, 
је ди но оства ри ва њем не ке рав но те же али са мо 
у сен ци атом ског оруж ја мо же да при ве де не-
ком ми ру.

11 Тим про бле мом ви ше сам се ба вио у књи-
зи Ан тро по ло шке гра ни це у ре а ли за ци ји исто риј
ских про је ка та [Ђорђевић 2006: 83–94].
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УВОД У СТУ ДИ ЈЕ КА ПИ ТА ЛИ ЗМА
(Јир ген Ко ка, Исто ри ја ка пи та ли зма, Clio, Бе о град 2016;  

Пре ве ла с не мач ког Ма ја Ма тић)

Јир ген Ко ка (Jürgen Koc ka, ро ђен 1941. го-
ди не) је дан је од нај у ти цај ни јих не мач ких ис-
то ри ча ра ко ји је, за јед но са Хан сом-Ул ри хом 
Ве ле ром, кра јем 60-их го ди на 20. ве ка за сно-
вао но ву исто ри о граф ску шко лу – Исто риј ску 
со ци јал ну на у ку. По ја ва Би ле фелд ске шко ле 
(ка ко је по пу лар но на зи ва на) озна чи ла је сво-
је вр сну „сме ну па ра диг ме” у не мач кој исто-
ри о гра фи ји ко јом је на ме сто тра ди ци о нал-
ног исто ри зма сту пи ла јед на вр ста исто ри је 
дру штва. Јир ген Ко ка се то ком свог на уч ног 
и на став ног ра да ис тра жи вач ки ба вио исто-
ри јом 19. ве ка про у ча ва ју ћи на ста нак и раз-
вој ка пи та ли стич ке при вре де (док тор ски рад 
по све ћен је упра во „од но су ка пи та ли зма и 
би ро кра ти је” на при ме ру фа бри ке Си менс 
1847–1914), за тим чи нов ни штва, гра ђан ства 
и дру гих дру штве них гру па што га је учи ни-
ло свет ски при зна тим ау то ри те том за дру-
штве ну и еко ном ску исто ри ју. Исто вре ме но, 
Ко ка је кон ти ну и ра но ис по ља вао жи во ин те-
ре со ва ње за те о риј ска и ме то до ло шка пи та ња 
исто риј ске на у ке о че му, по ред оста лог, све-

до чи и из бор ње го вих огле да об ја вљен на 
срп ском је зи ку под на зи вом О исто риј ској 
на у ци (СКЗ, Бе о град 1994). 

Књи га Исто ри ја ка пи та ли зма је сте оби-
мом не ве ли ка али са др жа јем из у зет но бо га та 
књи га ко ја, у је згро ви тој фор ми, при ка зу је 
на ста нак ка пи та ли зма пра те ћи ње гов раз вој 
од сред њег ве ка до са вре ме них да на. На сто-
је ћи да од ре ди зна че ње пој ма ка пи та ли зам, 
Ко ка је у пр вом по гла вљу „Шта зна чи ка пи-
та ли зам?” (стр. 7–23) ука зао на ка рак те ри стич-
на схва та ња тро ји це кла си ка – Кар ла Марк са, 
Мак са Ве бе ра и Јо зе фа Шум пе те ра – чи ји су 
по гле ди нај ве ћим де лом об ли ко ва ли са вре ме-
не рас пра ве о ка пи та ли зму као и при сту пе 
ње го вом ис тра жи ва њу. При то ме, Ко ка с пра-
вом ис ти че да је Марк со ва ана ли за де вет нае-
сто ве ков ног „ка пи та ли стич ког на чи на про из-
вод ње”, са сво јим на гла ша ва њем тр жи шта, 
аку му ла ци је ка пи та ла, ме ђу соб но су прот ста-
вље них ин те ре са из ме ђу ка пи та ла и на јам ног 
ра да те ди на ми ком ко ју у се би са др жи ка пи-
та ли зам, из вр ши ла убе дљи во нај да ле ко се жни-
ји ути цај на схва та ња на ред них ге не ра ци ја, 
упр кос то ме што је она пред ста вља ла пред-
мет без број них кри ти ка. За раз ли ку од Марк-
са, Ве бер је ути цај кал ви ни стич ко –пу ри тан ске 
ети ке сма трао кључ ним чи ни о цем за на ста-
нак ка пи та ли зма и на гла ша вао је ње гов ра цио-
нал ни ка рак тер. Ко нач но, Јо зеф Шум пе тер је 
ино ва ци је ко је се оства ру ју по сред ством по
зајм ље ног нов ца сма трао су штин ским обе-
леж јем ка пи та ли зма. На до ве зу ју ћи се на по-
ме ну те те о ре ти ча ре, Ко ка је по ну дио јед ну 
иде ал но тип ску де фи ни ци ју ка пи та ли зма ко ја 
ис ти че три ну жне ком по нен те – по сто ја ње 
при ват ног вла сни штва, тр жи шта и ка пи та ла 
ко ји се ин ве сти ра и ре ин ве сти ра у са да шњо-
сти ка ко би се оства ри ла до бит у бу дућ но сти.

По ла зе ћи од ове рад не де фи ни ци је, Ко ка 
је у на ред ном по гла вљу „Тр го вач ки ка пи та-
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ли зам” (стр. 25–45) ука зао на окол но сти у ко-
ји ма је на стао ка пи та ли зам. Оно што на пр ви 
по глед из не на ђу је је сте хро но ло шко и про-
стор но из ме шта ње на стан ка ка пи та ли зма 
да ле ко из ван уо би ча је них гра ни ца. На и ме, 
по чет ке ка пи та ли стич ког при вре ђи ва ња у 
об ли ку тзв. тр го вач ког ка пи та ли зма Ко ка про-
на ла зи у сред њо ве ков ној Ки ни и арап ском 
ка ли фа ту. Бу ду ћи да је ра ни сред њи век у 
За пад ној Евро пи био обе ле жен „ре гре си јом 
тр жи шне при вре де, де мо не та ри за ци јом и 
ре а гра ри за ци јом” (стр. 32), ка пи та ли зам се у 
За пад ној Евро пи ја вио са из ве сним за ка шње-
њем, тек од 12. ве ка и то у при мор ским гра-
до ви ма се вер не Ита ли је, ју жне Фран цу ске, 
се вер не Не мач ке (Хан за) и Ка та ло ни је. При 
то ме, Ко ка ис ти че јед ну осо бе ност у раз во ју 
ка пи та ли зма у европ ским гра до ви ма ко ја је 
из о ста ла у арап ском све ту и Ки ни. Реч је о 
на стан ку пред у зе ћа као са мо стал ног прав ног 
ли ца као и по ја ви но вог об ли ка ка пи та ли зма 
– фи нан сиј ског ка пи та ли зма у ви ду бан кар-
ских по сло ва. Иа ко је пред ста вљао ма њин ски 
фе но мен с об зи ром да је био огра ни чен на 
тр го вач ке и фи нан сиј ске кру го ве, ка пи та ли-
зам се у За пад ној Евро пи од ли ко вао ди на мич-
но шћу – по зајм љи ва њем ка пи та ла но си о ци ма 
по ли тич ке вла сти и ње го вим ула га њем у тзв. 
кућ ну ин ду стри ју, од но сно, се о ску ра ди ност.

 Раз до бље ра ног но вог ве ка (16–18. век) 
пред ста вља вре ме екс пан зи је што је, ујед но, 
и на зив тре ћег по гла вља (стр. 47–75). Иа ко не 
сма тра да је ко ло ни за ци ја ва не вроп ског све та 
би ла пр вен стве но под стак ну та ка пи та ли змом, 
Ко ка ис ти че да су „еко ном ски ин те ре си – те-
жња за бо гат ством и про фи том, по хле па за 
пле ме ни тим ме та ли ма, јаг ма за тр го вин ским 
при ви ле ги ја ма ко је су би ле по треб не да би се 
оп ста ло у кон ку рен ци ји с дру гим европ ским 
си ла ма” (стр. 48), пред ста вља ли кључ не чи-
ни о це у ко ло ни јал ном ши ре њу европ ских 
др жа ва. У овом пе ри о ду ка пи та ли зам се про-
ши рио и на област по љо при вре де у ви ду тзв. 
аграр ног ка пи та ли зма – док је у но вом све ту 
то би ла план та жер ска про из вод ња ко ја је ко-
ри сти ла ро бов ску рад ну сна гу, у зе мља ма 
Сред ње и Ис точ не Евро пе уну тар фе у дал ног 
дру штва ус по ста вље на је ка пи та ли стич ка 
по љо при вред на про из вод ња те, сто га, Ко ка 
го во ри о „фе у дал ном аграр ном ка пи та ли зму 
Сред њо и сточ не и Ис точ не Евро пе” (стр. 61). 
Оба при ме ра по твр ђу ју Ко кин став да је ка-
пи та ли зам по ка зао из у зет ну при ла го дљи вост 
раз ли чи тим тра ди ци ја ма и ло кал ним усло-

ви ма, обе леж је ко је је за др жао до да на шњег 
да на. Ко нач но, про дор ка пи та ли зма у за нат ску 
про из вод њу као и у ру дар ство при пре мио је 
усло ве за три јумф ка пи та ли зма у 19. ве ку.

Овој те ми Ко ка је по све тио че твр то по гла-
вље „Ка пи та ли зам у сво јој епо хи” (стр. 77–119) 
при ка зу ју ћи ка рак те ри стич не мо мен те у раз-
во ју ка пи та ли зма од 1800. го ди не до да нас. 
Ин ду стри ја ли за ци ја је пред ста вља ла кључ ну 
но ви ну ко ја је из ме ни ла ка пи та ли зам та ко 
што је учи ни ла на јам ни рад ма сов ном по ја-
вом, омо гу ћи ла аку му ла ци ју ка пи та ла без 
пре се да на у ра ни јој исто ри ји чо ве чан ства и 
по ве ћа ла зна чај тех но ло шко-тех нич ких и 
ор га ни за ци о них ино ва ци ја и, ко нач но, усло-
ви ла по ја ву по вре ме них ве ли ких кри за ка пи-
та ли зма ко је ути чу на це ло куп но дру штво, 
кул ту ру и по ли ти ку. То ком ин ду стриј ског 
раз до бља на ста ли су но ви ти по ви ка пи та ли-
зма – тзв. вла снич ки ка пи та ли зам у ко јем је 
вла сник исто вре ме но и упра вљао сво јим пред-
у зе ћем. Иа ко је овај об лик ка пи та ли зма и да-
нас при су тан ка да је реч о тзв. ма лим и сред-
њим пре у зе ћи ма, са укруп ња ва њем ка пи та ла 
у не ви ђе ним раз ме ра ма ство ре ни су но ви ти-
по ви пред у зе ћа – де о ни чар ска дру штва ко ји-
ма упра вља кла са про фе си о нал них ме на џе ра 
– а са њи ма и но ви тип ка пи та ли зма – ме на
џер ски ка пи та ли зам. Исто вре ме но, јед но од 
обе леж ја са вре ме ног ка пи та ли зма пред ста-
вља тзв. фи нан си ја ли за ци ја тј. до ми на ци ја 
фи нан сиј ског ка пи та ли зма у ра ни је не за бе-
ле же ним раз ме ра ма. Рас пра вља ју ћи о глав ним 
тен ден ци ја ма у са вре ме ном раз во ју ка пи та ли-
зма Ко ка је ука зао на пре о бра жа је на јам ног 
ра да то ком ми ну ла два ве ка као и на уло гу 
рад нич ког по кре та у пре о бра жа ју ка пи та ли-
стич ког дру штва у де мо крат ском прав цу усло-
ви ви ши јед ну вр сту „ци ви ли зо ва ња ка пи та-
ли зма” (стр. 106). Исто вре ме но, он је ана ли-
зи рао и од нос из ме ђу тр жи шта и др жа ве ко ји 
је про шао кроз раз ли чи те фа зе то ком прет ход-
на два сто ле ћа. Ко нач но, Ко ка ни је про пу стио 
ни украт ко да раз мо три узро ке ак ту ел не 
еко ном ске кри зе (од 2008. го ди не на о ва мо), 
ис та кав ши да је кри за де ман то ва ла јед но од 
основ них на че ла до ми нант не нео ли бе рал не 
идео ло ги је – ве ру у ау то но ми ју и спо соб ност 
тр жи шта за са мо ре гу ла ци ју – при че му су 
не ки од нај ве ћих ак те ра фи нан сиј ског ка пи-
та ли зма (ко ји су, ујед но, и нај од го вор ни ји за 
иза зи ва ње фи нан сиј ске и еко ном ске кри зе) 
„без ма ло пре кли ња ли вла де сво јих др жа ва 
да огром ним из но си ма фи нан сиј ске по мо ћи 
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спре че пот пу ни слом, што су оне – уз ар гу-
мент too big to fail – та да и учи ни ле” (стр. 115). 
Пре ма то ме, не спор но је да је кри за гло бал них 
раз ме ра иза зва на не у ре ђе но шћу („де ре гу ли-
са њем”) фи нан сиј ског сек то ра ко ји ни је ин-
ве сти рао но вац у про дук тив не свр хе већ у 
фи нан сиј ске шпе ку ла ци је ко је су, исти на уз 
огром не ри зи ке, до но си ле огром не про фи те. 
Упра во сто га, Ко ка до ка зу је да је за оп ста нак 
ка пи та ли зма нео п ход на др жав на ин тер вен-
ци ја и то не са мо да би се обез бе ди ли усло ви 
за по сто ја ње је дин стве них тр жи шта већ и 
ра ди над зи ра ња и кон тро ле фи нан сиј ског ка-
пи та ли зма бу ду ћи да он, ако ни је укљу чен у 
ши ре дру штве не струк ту ре, по ста је ау то де-
струк ти ван као што по ка зу је ка ко ис ку ство 
ак ту ел не еко ном ске кри зе та ко и оних из про-
шло сти (1873, 1929/30). Ме ђу тим, глав ну пре-
пре ку у „ци ви ли зо ва њу” са вре ме ног гло ба ли-
зо ва ног ка пи та ли зма пред ста вља, по Ко ки ном 
ми шље њу, чи ње ни ца да не по сто ји ни ка кав 
од го ва ра ју ћи „тран сна ци о нал ни гло бал ни 
су ве ре ни тет” ко ји би мо гао да га ста ви под 
кон тро лу што, ујед но, пред ста вља про блем 
ко ји тек че ка за до во ља ва ју ће ре ше ње. У сво-
је вр сном за кључ ку ка рак те ри стич ног на сло-
ва „По глед у бу дућ ност” (стр. 121–125) Ко ка 
украт ко ре зи ми ра глав не про бле ме ко је са 
со бом но си раз вој ка пи та ли зма ис ти чу ћи да 
се, упр кос оправ да ним кри ти ка ма, још увек 
ни је по ја ви ла убе дљи ва ал тер на ти ва ко ја би 
се по ка за ла над моћ ни јом у од но су на ка пи-
та ли зам. Сто га, свој крат ки пре глед Ко ка за-
кљу чу је по зи ва ју ћи на кри ти ку ка пи та ли зма 
ка ко би се омо гу ћи ла ње го ва ре фор ма што, по 
ње го вом су ду, „пред ста вља тра јан за да так”. 
Књи га до но си још и ис црп ну би бли о гра фи ју 
ре ле вант них де ла ве ћи ном на не мач ком и ен-
гле ском је зи ку као и ин декс лич них име на. 

Из вор но об ја вље на на не мач ком је зи ку 
2013. (од стра не јед не од нај у глед ни јих не-
мач ких из да вач ких ку ћа C. H. Beck) Ко ки на 
Исто ри ја ка пи та ли зма је 2016. пре ве де на и 
на ен гле ски је зик (и об ја вље на код углед ног 
Prin ce ton Uni ver sity Press-a). Сто га ра ду је да 
је, го то во исто вре ме но, она об ја вље на и пре-
ве де на на срп ски је зик. Ово по себ но бу ду ћи 
да је реч о зна лач ки на пи са ној исто риј ској син-
те зи ко ја се те ме љи на огром ној еру ди ци ји 
и на ви ше де це ниј ском ис тра жи ва њу дру штве-
не и еко ном ске исто ри је. Исто вре ме но, књи га 
пру жа и од ли чан увид у са вре ме не при сту пе 
ис тра жи ва њу ка пи та ли зма и на до ме шта хро-
нич ну оску ди цу рас по ло жи ве ли те ра ту ре на 
срп ском је зи ку ка да је реч о еко ном ској исто-
ри ји. При каз Ко ки не Исто ри је ка пи та ли зма 
за кљу чи ће мо оце ном да је реч о из ра зи то вред-
ној исто риј ској син те зи ко ја све до чи о ана ли-
тич но сти са вре ме не не мач ке исто ри о гра фи је 
као и о ну жно сти при ме не те о риј ских мо де ла 
у ин тер пре та ци ји исто риј ске фак то гра фи је. 
У том сми слу, Ко ки на књи га пред ста вља за-
и ста уз о ран при мер. 

Ко нач но, нео п ход но је ука за ти и на од ли-
чан пре вод за ко ји је за слу жна Ма ја Ма тић. 
Упр кос то ме што Ко кин стил, бо гат тер ми ни-
ма из дру штве не те о ри је, пред ста вља иза зов 
за пре во ди о ца, Ма ја Ма тић је ус пе ла да у ја-
сном и стил ски бес пре кор ном срп ском пре-
во ду бу ду са чу ва ни пре ци зност и ана ли тич-
ност ори ги нал ног тек ста. Има ју ћи у ви ду 
број не пре во де књи га на срп ски је зик ко ји су 
пре пу ни не са мо стил ских ро го бат но сти већ 
и ма те ри јал них гре ша ка, уто ли ко ви ше пре-
во ди о чев на пор за слу жу је сва ку по хва лу. 

Доц. др Ми ха ел Ан то ло вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Пе да го шки фа кул тет, Сом бор
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ПРЕДГОВОР

У Збор ни ку Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке об ја вље на је 2010. 
го ди не би бли о гра фи ја чла на ка, с Ре ги стром ау то ра и Пред мет ним ре ги-
стром. Би бли о гра фи ја је об у хва ти ла члан ке од пр ве све ске, об ја вље не 
1950, па до 130. све ске, об ја вље не 2010. го ди не. Би бли о гра фи ју чла на ка ура-
ди ле су Љи ља на Кле вер нић, Ка та Ми рић и Ол га Ру долф из Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске. У овом пе ри о ду об ја вље но је укуп но 2.025 би бли о граф ских 
је ди ни ца, углав ном ори ги нал них на уч них ра до ва и рас пра ва, али и пре-
глед них на уч них ра до ва, хро ни ка, освр та, при ка за, бе ле жа ка, би бли о гра-
фи ја итд. Члан ци и рас пра ве од но си ли су се на фи ло зоф ске, со ци о ло шке, 
еко ном ске, прав не, де мо граф ске, ан тро по ло шке, ет но ло шке, пе да го шке, 
по ли ти ко ло шке, ко му ни ко ло шке, исто ри о граф ске, кул тур но и сто риј ске, 
ар хе о ло шке, еко ло шке, ту ри змо ло шке и дру ге срод не те ме. У овом пе рио-
ду по ја ви ло се 874 ау то ра, углав ном с јед ним ау тор ским члан ком, са мо-
стал но или у ко а у тор ству, а од ре ђен број с ви ше при ло га.

Би бли о гра фи ју ко ју об ја вљу је мо у овом бро ју пред ста вља ју сви члан-
ци об ја вље ни у пе ри о ду од 2010. до 2016. го ди не, од но сно од бро ја 131 до 
бро ја 160. Ча со пис је и у овом пе ри о ду на ста вио с об ја вљи ва њем чла на ка 
из дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка: еко но ми је, пра ва, со ци о ло ги је, 
фи ло зо фи је, по ли ти ко ло ги је, исто ри о гра фи је, де мо гра фи је, ет но ло ги је, 
ту ри змо ло ги је итд. Члан ци у овој би бли о гра фи ји да ти су хро но ло шки, 
по го ди на ма и бро је ви ма. Би бли о граф ски опис сва ке је ди ни це са др жи: 
пре зи ме и име ау то ра члан ка (од но сно пре зи ме и име пр вог ау то ра у ко-
а у тор ским тек сто ви ма), на слов члан ка, име и пре зи ме ау то ра (уко ли ко 
је рад ко а у тор ски са др жи име на свих ау то ра), категорију ра да и стра ни-
це у све сци. Је ди ни це са др же на по ме не о ре ги стри ма, би бли о гра фи ја ма, 
са же ци ма или на по ме на ма и би бли о граф ским ре фе рен ца ма уз текст. Уко-
ли ко је реч о освр ту или при ка зу на во де се пот пу ни би бли о граф ски по да ци 
за из да ње за ко је је на пи сан осврт од но сно при каз.

Иза би бли о граф ских је ди ни ца на ла зи се Ре ги стар ау то ра чла на ка и 
Пред мет ни ре ги стар. 

При лог 1. Пре глед бро ја ау то ра по члан ку

Број ау то ра Категорија
1 338
2 80
3 27
4 2
7 1

Укуп но чла на ка 448



Прилог 2. Вр ста чла на ка об ја вље них у овом пе ри о ду у ЗМСДН 

Чла нак Број чла на ка 
О ри ги нал ни на уч ни рад 277
Пре глед ни на уч ни рад 57

При каз 52
Осврт 31

Не кро лог 7
Хро ни ка 4

На уч на хро ни ка 3
Ба шти на 3
Ин тер вју 2
На сле ђе 2

Ко мен тар 1
Оглед 1

Пред го вор 1
Би бли о гра фи ја 1

Има го ло ги ја 1
Прет ход но са оп ште ње 1

Пре вод 1
Го ди шњи ца 1

Оста ло 2
УКУП НО 448

У 27 све за ка (131–160) члан ке је об ја ви ло 445 ау то ра. Ако се освр не мо 
на ста ти сти ку чла на ка мо же мо за па зи ти да је у 75,4% слу ча ја је дан ау тор 
члан ка; с два ау то ра је 17,9% чла на ка; три ау то ра 6,0%; и че ти ри ау то ра 
0,5% чла на ка. Је дан ко а у тор ски рад са др жи се дам ау то ра што је 0,2% од 
об ја вље них чла на ка. 

По ред до ма ћих ау то ра, у ча со пи су су ра до ве об ја вљи ва ли и ау то ри 
из дру гих зе ма ља, пре све га из Бо сне и Хер це го ви не од но сно Ре пу бли ке 
Срп ске, за тим Ру си је, Бу гар ске, Хр ват ске, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Ки не, 
Ру му ни је, Ки пра итд. Упо ре ђу ју ћи пе ри од из ла же ња од 1950. до 2010. 
(узи ма ју ћи у об зир да је и ча со пис из ла зио у две све ске а од 2009. у че ти ри), 
мо же мо за кљу чи ти да је у пе ри о ду од 2010. до кра ја 2016. од но сно за пе-
ри од од се дам го ди на број ау то ра из но сио не што ви ше од 50% у од но су 
на пе ри од од 1950. до 2010. од но сно за пе ри од од 60 го ди на. 

По је ди ни тек сто ви штам па ни су на ен гле ском и ру ском је зи ку. Об ја-
вље но је и не ко ли ко пре во да ори ги нал них ра до ва, као и пре во ди већ об ја-
вље них ра до ва у на уч ним ча со пи си ма уз одо бре ње ау то ра или ре дак ци је 
ча со пи са у ко јем је чла нак об ја вљен. Ре зи меи су нај ве ћим де лом на ен гле-
ском је зи ку, и по је дан на ру ском, фран цу ском, сло вач ком и не мач ком. 

На кра ју сва ке све ске на во де се кра ће би о би бли о граф ске је ди ни це 
ау то ра ори ги нал них и пре глед них на уч них ра до ва.
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Сва ке го ди не, у пр вој све сци об ја вљу је се ли ста ре цен зе на та ру ко пи са 
из прет ход не го ди не.

Глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са у овом пе ри о ду био је ака де-
мик Ча слав Оцић. Ча со пис је у овом пе ри о ду из ла зио ре дов но – че ти ри 
све ске го ди шње, а у 2016, од че ти ри све ске три су об ја вље не у ви ду дво-
бро ја (155–156, 157–158, 159–160). Све ске 131 и 148 су те мат ске и у њи ма су 
об ја вље ни ра до ви са оп ште ни на ме ђу на род ном сим по зи ју му о де мо гра-
фи ји „Ака де мик Бе ри слав Бе рић” ко ји се ор га ни зу је сва ке че твр те го ди-
не а ра до ви се об ја вљу ју у ЗМСДН (ра до ви у 148. све сци су на ен гле ском 
је зи ку). 

111





Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А 

Го ди на 2010/LXI, Све ска 2, Број 131
1. 
ГРУ ЈИЋ, Или ја

УЛО ГА ПРИ МАР НЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У ОСТВА РИ ВА ЊУ ПРО НА ТА ЛИ-
ТЕТ НЕ ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ / Или ја Гру јић, Љу бо мир Ми ла ши-
но вић, Зо ри ца Гру јић. – Ори ги нал ни на уч ни рад.1 – Стр. 11–22.

Би бли о гра фи ја: стр. 21–22. – Sum mary: RO LE OF PRI MARY HE ALTH PRO TEC TION 
IN THE RE A LI ZA TION OF THE PRO NA TA LIST PO PU LA TION PO LICY IN VOJ VO DI NA / 
стр. 22.
2. 
ШО БОТ, Ан ки ца

ПО ПУ ЛА ЦИ О НИ ИЗА ЗО ВИ ИЗ РОД НЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ / Ан ки ца Шо бот. – ОНР. 
– Стр. 23–32. 

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 31. – Sum mary: 
PO PU LA TION CHAL LEN GES FROM THE GEN DER PER SPEC TI VE / стр. 32.
3. 
МА РИН КО ВИЋ, Дра шко

ДЕ МО ГРАФ СКИ РАЗ ВОЈ И СПРО ВО ЂЕ ЊЕ МЈЕ РА ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ / Дра шко Ма рин ко вић. – ОНР. – стр. 33–43.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 42. – Sum mary: DE MO GRAP HIC DE VE LOP-
MENT AND IM PLE MEN TA TION OF PO PU LA TION PO LICY ME A SU RES IN THE RE PU BLIC 
OF SRP SKA / стр. 42–43.
4. 
ЈО ВА НО ВИЋ, Со ња

ФАК ТО РИ КО ЈИ УТИ ЧУ НА БРОЈ РАЗ ВЕ ДЕ НИХ БРА КО ВА, ПО ОП ШТИ НА МА У 
АП ВОЈ ВО ДИ НИ У 2008. ГО ДИ НИ / Со ња Јо ва но вић, Је ле на Лу кић. – ОНР. – стр. 45–53.

Би бли о гра фи ја: стр. 48. – Sum mary: FAC TORS IN FLU EN CING THE NUM BER OF 
DI VOR CED MAR RI A GES, AC COR DING TO MU NI CI PA LITY IN THE AU TO NO MO US 
PRO VIN CE / стр. 53.
5. 
ПА У НО ВИЋ, Дра га на

ИС КУ СТВА ФИН СКЕ У ПРО НА ТА ЛИ ТЕТ НОЈ ПО ЛИ ТИ ЦИ / Дра га на Па у но вић. 
– ОНР. – стр. 55–65.

1 У да љем тек сту ОНР.



На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 64–65. – Sum-
mary: EX PE RI EN CES OF FIN LAND RE LA TED TO THE PRO-NA TAL PO LICY / стр. 65.
6. 
ЋУК, Ми ра

ЕФЕК ТИ ПРО НА ТА ЛИ ТЕТ НИХ ПО ПУ ЛА ЦИ О НИХ МЈЕ РА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП-
СКОЈ У ОП ШТИ НА МА СА НЕ ГА ТИВ НИМ ПРИ РОД НИМ ПРИ РА ШТА ЈЕМ / Ми ра Ћук. 
– ОНР. – Стр. 67–77.

Би бли о гра фи ја: стр. 76–77. – Sum mary: EF FECTS OF PRO NA TA LIST PO PU LA TION 
ME A SU RES IN THE RE PU BLIC OF SRP SKA IN THE MU NI CI PA LI TI ES WITH NE GA TI VE 
NA TU RAL GROWTH / стр. 77.
7. 
КХА ДЕ МИ ВИ ДРА, Ани ко 

ПО РО ДИ ЦА, ВАС ПИ ТА ЊЕ И ЗА ЈЕД НИ ЦА – РЕ ЗУЛ ТА ТИ СО ЦИ О ЛО ШКОГ ИС ТРА-
ЖИ ВА ЊА ОМЛА ДИ НЕ У ТЕ РЕК СЕНТ МИ КЛО ШУ / Ани ко Кха де ми Ви дра, Ен дре Бар ко, 
Ти бор Сар вак. – ОНР. – Стр. 79–90.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 89. – Sum mary: FA MILY, EDU CA TION AND 
COM MU NITY — RE SULTS OF A SO CI O LO GI CAL RE SE ARCH ON THE YOUTH IN TÖRÖK-
SZENTMIKLÓS / стр. 90.
8. 
ПО ЛО ВИ НА, На да

ПРО МЕ НЕ У МИ ШЉЕ ЊУ РО ДИ ТЕ ЉА О БРО ЈУ ДЕ ЦЕ У ПО РО ДИ ЦИ ТО КОМ ПЕ-
РИ О ДА ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ (1998–2009) / На да По ло ви на. – ОНР. – Стр. 91–102.

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 100–102. – Sum mary: CHAN GES IN PA REN TAL 
THIN KING RE GAR DING THE NUM BER OF CHIL DREN IN THE TRAN SI TION PE RIOD 
(1998—2009) / стр. 102.
9. 
ВУ КО ВИЋ, Јо ван ка

ПО ЛО ЖАЈ И ПО ТРЕ БЕ ДЈЕ ЦЕ У ВИ ШЕЧ ЛА НИМ ПО РО ДИ ЦА МА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ 
СРП СКОЈ / Јо ван ка Ву ко вић, На да Ли по вац, Ма ри ја на Ка са по вић. – ОНР. – Стр. 103–114.

Би бли о гра фи ја: стр. 114. – Sum mary: THE PO SI TION AND NE EDS OF CHIL DREN IN 
FA MI LI ES WITH MO RE MEM BERS IN THE RE PU BLIC OF SRP SKA / стр. 114.
10. 
ЛУ КИЋ, Та ма ра

ДО СЕ ЉА ВА ЊЕ У ПРИ ГРАД СКА НА СЕ ЉА, СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА: ОП ШТИ НА ТЕ-
МЕ РИН / Та ма ра Лу кић, Алек сан дра Дра гин, Љу би ца Ива но вић. – ОНР. – Стр. 115–126.

Би бли о гра фи ја: стр. 124–125. – Sum mary: IM MI GRA TION IN THE SU BUR BAN SET-
TLE MENTS, CA SE STUDY: THE MU NI CI PA LITY OF TE ME RIN / стр. 125–126.
11. 
ЛУ КИЋ, Ве сна

ДЕ ЛАТ НОСТ РАД НИ КА У ФУНК ЦИ ЈИ РАЗ ВО ЈА ДНЕВ НИХ МИ ГРА ЦИ ЈА НА ПОД-
РУЧ ЈУ ВОЈ ВО ДИ НЕ / Ве сна Лу кић, Жељ ко Бје љац. – ОНР. – Стр. 127–135.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 134. – Sum mary: 
SEC TOR AC TI VITY OF WOR KERS IN THE FUN CTION OF DE VE LOP MENT OF COM MU TING 
IN THE AREA OF VOJ VO DI NA / стр. 135.
12. 
ПЕ НЕВ, Го ран

О СА МО У БИ СТВИ МА СТА РИХ И МЛА ДИХ У ВОЈ ВО ДИ НИ / Го ран Пе нев, Би ља на 
Стан ко вић. – ОНР. – Стр. 137–148. 

Би бли о гра фи ја: стр. 147. – Sum mary: ON SU I CI DE OF THE EL DERLY AND YOUNG 
IN VOJ VO DI NA / стр. 148.
13. 
ШО ЛАК, Здрав ко

ЗИП ФОВ ЗА КОН И ГРА ДО ВИ У СР БИ ЈИ / Здрав ко Шо лак, Ни ко ла До брић. – ОНР. 
– Стр. 149–154.

114



Би бли о гра фи ја: стр. 152–153. – Sum mary: ZIPF’S LAW AND CI TI ES IN SER BIA / стр. 
153–154.
14. 
ПЕТ КО ВИЋ, Да ра

УТИ ЦАЈ МИ ГРА ЦИ О НИХ КОМ ПО НЕН ТИ СРЕМ СКОГ ОКРУ ГА НА ДЕ МО ГРАФ СКИ 
РАСТ / Да ра Пет ко вић. – ОНР. – Стр. 155–164.

Би бли о гра фи ја: стр. 163–164. – Sum mary: IN FLU EN CE OF MI GRA TI O NAL COM PO-
NENTS OF THE SREM DIS TRICT ON DE MO GRAP HIC GROWTH / стр. 164.
15. 
ВУ КО ВИЋ, Дрен ка

СТА РОСТ И СИ РО МА ШТВО / Дрен ка Ву ко вић. – ОНР. – Стр. 165–175.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 174. – Sum mary: 

OLD AGE AND PO VERTY / стр. 175.
16. 
СТО ЈИЛ КО ВИЋ, Је ле на

ОД НОС БРО ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА И ЗА ПО СЛЕ НИХ У КОН ТЕК СТУ ДЕ МО ГРАФ СКОГ 
СТА РЕ ЊА СТА НОВ НИ ШТВА У СР БИ ЈИ / Је ле на Сто јил ко вић, Мир ја на Де ве џић. – ОНР. 
– Стр. 178–186.

Би бли о гра фи ја: стр. 185. – Sum mary: RE TI RE ES AND EM PLOYEE S RA TIO IN THE 
CON TEXT OF DE MO GRAP HIC AGE ING IN SER BIA / стр. 186.
17. 
МА РИ ЧИЋ, Би ља на

БУ ДУЋ НОСТ СТА РЕ ЊА – ПРАВ ЦИ РАЗ ВО ЈА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ СТА РИХ 
ЉУ ДИ У ЗА ЈЕД НИ ЦИ / Би ља на Ма ри чић. – ОНР. – Стр. 187–197.

Би бли о гра фи ја: стр. 196. – Sum mary: THE FU TU RE OF AGING — DI REC TI ONS OF 
DE VE LOP MENT OF SO CIAL PRO TEC TION OF THE EL DERLY IN THE COM MU NITY / 
стр. 196–197.
18. 
РА ШЕ ВИЋ, Мир ја на

О СТА РЕ ЊУ И СТА РО СТИ У СР БИ ЈИ / Мир ја на Ра ше вић. – ОНР. – Стр. 199–209.
Би бли о гра фи ја: стр. 208. – Sum mary: ON AGE ING AND OLD AGE IN SER BIA / стр. 

208–209.
19. 
АЧ НИ КО ЛИЋ, Ер же бет

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ВА ЛИД НО СТИ И ПО У ЗДА НО СТИ WHO QOL-BREF УПИТ НИ КА 
ЗА ПО ПУ ЛА ЦИ ЈУ СТА РИХ У ВОЈ ВО ДИ НИ / Ер же бет Ач Ни ко лић, Со ња Чан ко вић, На-
та ша Драг нић, Ива на Ра дић. – ОНР. – Стр. 211–220.

Би бли о гра фи ја: стр. 219–220. – Sum mary: AS SES SMENT OF VA LI DITY AND RE LI A-
BI LITY OF THE WHO QOL-BREF QU E STI ON NA I RE FOR THE EL DERLY PO PU LA TION 
IN VOJ VO DI NA / стр. 220.
20. 
ВИ ЋЕН ТИ ЈЕ ВИЋ, Рад ми ла

СТА РЕ ЊЕ СТА НОВ НИ ШТВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И БЕ О ГРА ДА КРОЗ ПРИ ЗМУ 
ОД НО СА СТА РО СНЕ СТРУК ТУ РЕ СТА НОВ НИ ШТВА И СТА РО СНЕ СТРУК ТУ РЕ ЧЛА-
НО ВА ДО МА ЋИН СТА ВА / Рад ми ла Ви ћен ти је вић. – ОНР. – Стр. 221–227.

Би бли о гра фи ја: стр. 227. – Sum mary: AGING OF THE PO PU LA TION OF THE RE PU BLIC 
OF SER BIA AND BEL GRA DE THRO UGH THE PRISM OF THE RE LA TION OF THE AGE 
STRUC TU RE OF THE PO PU LA TION AND THE AGE STRUC TU RE OF HO U SE HOLD MEM-
BERS / стр. 227.
21. 
ДР ЧА, Јан ко

СО ЦИ ЈАЛ НА ЗА ШТИ ТА СТА РИХ – ЕВРОП СКЕ ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ / Јан ко Др ча. – ОНР. 
– Стр. 229–238.

115



Би бли о гра фи ја: стр. 237–238. – Sum mary: SO CIAL PRO TEC TION OF THE OLD-EU RO-
PEAN TEN DEN CI ES / стр. 238.
22. 
ЛЕ ПИР, Љу бо

БРИ ГА О СТА РИМ ЛИ ЦИ МА У СИ СТЕ МУ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ 
СРП СКЕ / Љу бо Ле пир. – ОНР. – Стр. 239–253.

Би бли о гра фи ја: стр. 252. – Sum mary: CA RE OF THE EL DERLY PER SONS IN THE 
SYSTEM OF SO CIAL PRO TEC TION IN THE RE PU BLIC OF SRP SKA / стр. 252–253.
23. 
МР ЂЕН, Сње жа на

ЕТ НИЧ КИ МИ ЈЕ ША НИ БРА КО ВИ НА ПРО СТО РУ БИВ ШЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ, 1970–2005. 
ГО ДИ НА / Сње жа на Мр ђен. – ОНР. – Стр. 255–267.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 266. – Sum mary: ET HNI CALLY MI XED 
MAR RI A GES IN THE AREA OF THE FOR MER YUGO SLA VIA (1970—2005) / стр. 267.
24. 
БУ БА ЛО ЖИВ КО ВИЋ, Мил ка

ДЕ МО ГРАФ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ НА СЕ ЉА У ГРА ВИ ТА ЦИО-
НОЈ ЗО НИ БЕ О ГРА ДА / Мил ка Бу ба ло Жив ко вић, Та ма ра Ко ва че вић, Бо јан Ђер чан. – ОНР. 
– Стр. 269–277.

Би бли о гра фи ја: стр. 277. – Sum mary: DE MO GRAP HIC CHA RAC TE RI STICS OF THE 
SET TLE MENTS IN VOJ VO DI NA IN THE ZO NE GRA VI TA TING TO BEL GRA DE / стр. 277.
25. 
ПА ШИЋ, Ми ла на

НЕ ЗА ПО СЛЕ НОСТ КАО ЈЕ ДАН ОД ВО ДЕ ЋИХ ПРО БЛЕ МА ДЕ ПО ПУ ЛА ЦИ ЈЕ У 
ПО ГРА НИЧ НИМ ОП ШТИ НА МА БА НА ТА / Ми ла на Па шић, Ан ђе ли ја Ив ков Џи гур ски, 
Алек сан дра Дра гин. – ОНР. – Стр. 279–292.

Би бли о гра фи ја: стр. 290–291. – Sum mary: UNEM PLOYMENT AS ONE OF THE LE A-
DING PRO BLEMS OF DE PO PU LA TION IN BOR DER MU NI CI PA LI TI ES OF BA NAT / стр. 
291–292.
26. 
ИВА НО ВИЋ, Љу би ца

ПРО МЕ НА БРО ЈА СТА НОВ НИ КА ШАЈ КА ШКЕ У ПЕ РИ О ДУ 1869–2002. ГО ДИ НА 
/ Љу би ца Ива но вић, Бра ни слав С. Ђур ђев. – ОНР. – Стр. 293–304.

Би бли о гра фи ја: стр. 304. – Sum mary: CHAN GE IN THE NUM BER OF IN HA BI TANTS 
OF ŠAJ KAŠ KA IN THE PE RIOD FROM 1869 TO 2002 / стр. 304.
27. 
ИВ КОВ ЏИ ГУР СКИ, Ан ђе ли ја

ПРО МЕ НЕ БРО ЈА СТА НОВ НИ КА БА НА ТА КРА ЈЕМ XX ВЕ КА, СА ОСВР ТОМ НА 
ПО ГРА НИЧ НЕ ОП ШТИ НЕ / Ан ђе ли ја Ив ков Џи гур ски, Мил ка Бу ба ло Жив ко вић, Ми ла на 
Па шић. – ОНР. – Стр. 305–317.

Би бли о гра фи ја: стр. 315–316. – Sum mary: CHAN GES IN THE NUM BER OF THE PO-
PU LA TION OF BA NAT AT THE END OF THE 20TH CEN TURY WITH A RE WI EW ON THE 
BOR DER MU NI CI PA LITY / стр. 317.
28. 
ДЕ ВЕ ЏИЋ, Мир ја на

КОН ТРО ВЕР ЗЕ ДЕ МО ГРАФ СКОГ РАЗ ВИТ КА ПЧИЊ СКОГ ОКРУ ГА / Мир ја на Де-
ве џић. – ОНР. – Стр. 319–327.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 326–327. – Sum mary: CON TRO VER SI ES OF 
DE MO GRAP HIC DE VE LOP MENT IN THE PČI NJA CO UNTY / стр. 327.
29. 
МАР КО ВИЋ, Са ша

ОД НОС СРП СКОГ КУЛ ТУР НОГ КЛУ БА ПРЕ МА СТРУК ТУ РИ СТА НОВ НИ ШТВА 
ВОЈ ВО ДИ НЕ / Са ша Мар ко вић, Сне жа на Бе сер ме њи. – ОНР. – Стр. 329–337.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 336. – Sum mary: 
RE LA TION OF THE SER BIAN CUL TU RAL CLUB RE LA TED TO THE STRUC TU RE OF 
THE PO PU LA TION OF VOJ VO DI NA / стр. 337.
30. 
РА ДУ ШКИ, На да

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РИ ЗАМ ВОЈ ВО ДИ НЕ И ДЕ МО ГРАФ СКИ РАЗ ВИ ТАК НА ЦИ О НАЛ-
НИХ МА ЊИ НА / На да Ра ду шки. – ОНР. – Стр. 339–347.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 346. – Sum mary: 
MUL TI CUL TU RA LISM IN VOJ VO DI NA AND DE MO GRAP HIC DE VE LOP MENT OF NA-
TI O NAL MI NO RI TI ES / стр. 347.
31. 
ВРА ЊЕШ, Рај ко

ПРО МЈЕ НЕ У ПРИ РОД НОМ КРЕ ТА ЊУ СТА НОВ НИ ШТВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 
/ Рај ко Вра њеш. – ОНР. – Стр. 349–357.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 357. – Sum mary: 
CHAN GES IN THE NA TU RAL MO VE MENTS OF THE PO PU LA TION OF THE RE PU BLIC 
OF SRP SKA / стр. 357.
32. 
МА РИН КО ВИЋ, Иван

РАЗ ЛИ КЕ У СМРТ НО СТИ СТА НОВ НИ ШТВА ЦЕН ТРАЛ НЕ СР БИ ЈЕ И ВОЈ ВО ДИ НЕ 
/ Иван Ма рин ко вић. – ОНР. – Стр. 359–368.

Би бли о гра фи ја: стр. 367. – Sum mary: THE DIF FE REN CI ES IN MOR TA LITY IN CEN TRAL 
SER BIA AND VOJ VO DI NA / стр. 367–368.
33. 
ИГ ЊА ТО ВИЋ, Су за на

РЕ ГИ О НАЛ НЕ СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ У ОД РА СЛОСТ У ЕВРО ПИ ИЗ 
СО ЦИО-ДЕ МО ГРАФ СКЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ / Су за на Иг ња то вић. – ОНР. – Стр. 369–375.

Би бли о гра фи ја: стр. 374. – Sum mary: RE GI O NAL CHA RAC TE RI STICS OF TRAN SI TION 
TO ADULT HOOD IN EU RO PE FROM SO CIO-DE MO GRAP HIC PER SPEC TI VE / стр. 375.
34. 
БЈЕ ЉАЦ, Жељ ко

СТА НОВ НИ ШТВО НА ПРО СТО РУ ПРИ ВРЕД НО-ГЕ О ГРАФ СКЕ ЦЕ ЛИ НЕ ВР ШАЧ-
КИХ ПЛА НИ НА / Жељ ко Бје љац, Ве сна Лу кић. – ОНР. – Стр. 377–386. 

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 384–384. – Sum-
mary: PO PU LA TION IN THE TER RI TORY OF THE ECO NO MIC-GE O GRAP HIC UNIT OF 
THE VR ŠAC MO UN TA INS / стр. 385–386.
35. 
РА ДО ВА НО ВИЋ, Оли ца

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ И ПРО БЛЕ МИ ДЕ МО ГРАФ СКОГ РАЗ ВО ЈА ТИ МОЧ КЕ КРА-
ЈИ НЕ У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XX ВЕ КА / Оли ца Ра до ва но вић, Сне жа на То шић. – ОНР. – Стр. 
387–395.

Би бли о гра фи ја: стр. 394–395. – Sum mary: CHA RAC TE RI STICS AND PRO BLEMS OF 
DE MO GRAP HIC DE VE LOP MENT OF TI MOČ KA KRA JI NA IN THE SE COND HALF OF 
THE 20TH CEN TURY / стр. 395.
36. 
СТОЈ ШИН, Сне жа на

УТИ ЦАЈ НА МЕР НОГ ПРЕ КИ ДА ТРУД НО ЋЕ НА ПРИ РОД НО КРЕ ТА ЊЕ СТА НОВ-
НИ ШТВА / Сне жа на Стој шин. – ОНР. – Стр. 397–403.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 402–403. – Sum-
mary: IM PACT OF DE LI BE RA TE TER MI NA TION OF PREG NANCY ON THE NA TU RAL 
PO PU LA TION DYNA MICS / стр. 403.
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37. 
ПА КАИ, Ана ма риа

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ УСПЕ ШНО СТИ СИ СТЕ МАТ СКИХ ГИ НЕ КО ЛО ШКИХ ПРЕ ГЛЕ ДА 
КОД МА ЂА РИ ЦА ОР ГА НИ ЗО ВА НИХ У ОКВИ РУ НА ЦИ О НАЛ НОГ ПРО ГРА МА / Ана ма-
риа Па каи, Ани ко Дер, Ил ди ко Крис ба хер, Ка та лин Не мет, Ла још Ме са рош, Ер же бет Мак, 
Пе тер Ба лаж. – ОНР. – Стр. 405–414.

Би бли о гра фи ја: стр. 413–414. – Sum mary: IN VE STI GA TION ON THE SUC CESS OF 
SYSTE MA TIC GYNA E CO LO GI CAL CHEC KUPS AMONG THE FE MA LE HUN GA RIAN 
OR GA NI ZED WIT HIN THE NA TI O NAL PRO GRAM / стр. 414.
38. 
КО ВА ЧЕК СТА НИЋ, Гор да на

ПО РО ДИЧ НО ПРАВ НИ АСПЕКТ БИ О МЕ ДИ ЦИН СКИ ПОТ ПО МОГ НУ ТОГ ОПЛО ЂЕ-
ЊА У ПРА ВУ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКИМ ПРА ВИ МА / Гор да на Ко ва чек Ста нић. – ОНР. – Стр. 
415–430.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 429–430. – Sum-
mary: FA MILY LAW ASPECT OF BI O ME DI CALLY AS SI STED CON CEP TION IN SER BAIN 
AND EU RO PEAN LAW / стр. 430.
39. 
БО БИЋ, Мир ја на

УБР ЗА ЊЕ МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈЕ БРАЧ НО СТИ КАО УСЛОВ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈЕ РА-
ЂА ЊА У СР БИ ЈИ / Мир ја на Бо бић. – ОНР. – Стр. 431–442.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 440–441. – Sum-
mary: AC CE LE RA TION OF MO DER NI ZA TION OF MAR RI A GE AS A CON DI TION TO THE 
RE HA BI LI TA TION OF PROC RE A TION IN SER BIA / стр. 442.
40. 
ПРЕ ДО ЈЕ ВИЋ ДЕ СПИЋ, Је ле на

МО ГУЋ НО СТИ ЗА ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ И СА РАД ЊУ СА СР БИ ЈОМ: СТА ВО ВИ НО ВИ ЈЕ 
СРП СКЕ ДИ ЈА СПО РЕ У КА НА ДИ И СЈЕ ДИ ЊЕ НИМ АМЕ РИЧ КИМ ДР ЖА ВА МА / Је ле на 
Пре до је вић Де спић. – ОНР. – Стр. 443–453.

Би бли о гра фи ја: стр. 452–453. – Sum mary: POS SI BI LI TI ES FOR CON NEC TION AND 
CO O PE RA TION WITH SER BIA: STAND PO INTS OF NEW SER BIAN DI A SPO RA IN CA NA-
DA AND THE USA / стр. 453.
41. 
РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ, Би ља на

ОДР ЖИ ВОСТ РАД НЕ СНА ГЕ У УСЛО ВИ МА ИН ТЕН ЗИВ НОГ ДЕ МО ГРАФ СКОГ 
СТА РЕ ЊА / Би ља на Ра ди во је вић, Вла ди мир Ни ки то вић. – ОНР. – стр. 455–464.

Би бли о гра фи ја: стр. 463–464. – Sum mary: LA BO UR FOR CE SU STA I NA BI LITY UN DER 
CON DI TI ONS OF DE MO GRAP HIC AGE ING / стр. 464.
42. 
КА МЕ НОВ, Емил

РАЗ ЛИ ЧИ ТИ ОБ ЛИ ЦИ РА ДА У ДЕЧ ЈИМ ЈА СЛИ ЦА МА И ВР ТИ ЋИ МА КАО УСЛОВ 
ЗА ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊЕ РА ЗНО ВР СНИХ ПО ТРЕ БА ПРЕД ШКОЛ СКЕ ДЕ ЦЕ И ЊИ ХО ВИХ 
РО ДИ ТЕ ЉА / Емил Ка ме нов. – ОНР. – Стр. 465–472.

Би бли о гра фи ја: стр. 472. – Sum mary: DIF FE RENT FORMS OF WORK IN NUR SE RI ES 
AND KIN DER GAR TENS AS A CON DI TION FOR THE SA TIS FAC TION OF DI VER SE NE EDS 
OF PRESCHOOL CHIL DREN AND THE IR PA RENTS / стр. 472.
43. 
ГА ВРИ ЛО ВИЋ, Ана

ПРЕД ШКОЛ СКЕ УСТА НО ВЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ КРОЗ ЕЛЕ МЕН ТЕ РЕ ЛЕ ВАНТ НЕ ЗА 
ПО ПУ ЛА ЦИ О НУ ПО ЛИ ТИ КУ / Ана Га ври ло вић. – ОНР. – Стр. 473–485.

Би бли о гра фи ја: стр. 483–484. – Sum mary: PRESCHOOL IN STI TU TI ONS IN VOJ VO-
DI NA THRO UGH THE ELE MENTS RE LE VANT FOR THE PO PU LA TION PO LICY / стр. 
484–485.
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44. 
ПРЕН ТО ВИЋ, Ри сто

МО ГУЋ НО СТИ НО ВО САД СКИХ ПРИ ВАТ НИХ ВР ТИ ЋА У ПО ДР ШЦИ ПО РО ДИ-
ЦИ У ОСТВА РИ ВА ЊУ ПРО НА ТА ЛИ ТЕТ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ / Ри сто Прен то вић. – ОНР. – Стр. 
487–496.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 495–496. – Sum-
mary: POS SI BI LI TI ES OF NO VI SAD PRI VA TE KIN DER GAR TENS IN SUP POR TING FA MILY 
IN FUL FIL LING ITS PRO-NA TAL FUN CTION / стр. 496.
45. 
ГА БРИЋ МОЛ НАР, Ирен

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ КВА ЛИ ТЕ ТА ЖИ ВО ТА НА СЕ ВЕ РУ ВОЈ ВО ДИ НЕ / Ирен Га брић 
Мол нар. – ОНР. – Стр. 497–505.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 504–505. – Sum-
mary: QU A LITY OF LI FE RE SE ARCH IN NORTH VOJ VO DI NA / стр. 505.
46. 
ВА СИЋ, Пе тар

МО ГУЋ НО СТИ АНА ЛИ ЗЕ ДЕ МО ГРАФ СКИХ КА РАК ТЕ РИ СТИ КА ПО ТРО ША ЧА 
НА ОСНО ВУ ПО ДА ТА КА АН КЕ ТЕ О ПО ТРО ШЊИ ДО МА ЋИН СТА ВА / Пе тар Ва сић. – 
ОНР. – Стр. 507–515.

Би бли о гра фи ја: стр. 514–515. – Sum mary: POS SI BI LI TI ES OF THE ANALYSIS OF DE-
MO GRAP HIC CHA RAC TE RI STICS OF CON SU MERS ON THE BA SIS OF THE FACTS FROM 
THE SUR VEY ABO UT HO U SE HOLD CON SUMP TION / стр. 515.

Го ди на 2010/LXI, Све ска 3, Број 132
47. 
МА ЛО ВИЋ, Гој ко

МА ЂА РИ У ОЧИ МА СР БА ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА / Гој ко Ма ло вић. – ОНР. 
– Стр. 7–23. 

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 22–23. – Sum-
mary: PER CEP TION OF HUN GA RI ANS BY THE SERBS BET WE EN THE TWO WORLD 
WARS / стр. 21–22. 
48. 
ХРУ СТИЋ, Ха си ба

СР БИ ЈА И ГЕ О Е КО НОМ СКА ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА / Ха си ба Хру стић. – ОНР. – Стр. 
25–40.

Би бли о гра фи ја: стр. 38–40. – Sum mary: SER BIA AND GE O E CO NO MIC GLO BA LI ZA-
TION / стр. 40. 
49. 
РА ДО ВА НО ВИЋ, Вељ ко

ИН ТЕ ГРАЛ НИ РУ РАЛ НИ РАЗ ВОЈ: КА СКЛАД НИ ЈЕМ РЕ ГИ О НАЛ НОМ РАЗ ВО ЈУ 
/ Вељ ко Ра до ва но вић. – ОНР. – Стр. 41–51.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 50. – Sum mary: 
IN TE GRAL RU RAL DE VE LOP MENT: TO WARD A MO RE HAR MO NI O US RE GI O NAL 
DE VE LOP MENT / стр. 50–51.
50. 
KOR NI LOV, Ale xan der A. 

THE RE GI ONS OF VOL GA FE DE RAL DIS TRICT: ET HNIC IDEN TITY AS A PO LI TI CAL 
PROJEСT / Ale xan der A. Kor ni lov, Ilya Yu. Ryab kov (Алек сан дар А. Кор ни лов, Иља Ј. Рјаб ков). 
– ОНР. – Стр. 53–63.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 61–62. – Ре зи ме 
на срп ском је зи ку: РЕ ГИ О НИ У ПО ВОЛ ШКОМ ФЕ ДЕ РАЛ НОМ ДИ СТРИК ТУ: ЕТ НИЧ КИ 
ИДЕН ТИ ТЕТ КАО ПО ЛИ ТИЧ КИ ПРО ЈЕКТ / стр. 62–63.



51. 
БЈЕ ЛИ ЦА, Сло бо дан

ПРО МЕ НЕ ЕТ НИЧ КЕ И ВЕР СКЕ СТРУК ТУ РЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ / Сло бо дан Бје ли ца. – 
При каз. – Стр. 65–66.

При каз књи ге: [Саша Ки цо шев и Дра го Ње го ван: Раз вој ет нич ке и вер ске струк ту ре 
Вој во ди не, Но ви Сад 2010: Про ме теј и Ма ло исто риј ско друш тво]. 
52. 
КЛЕ ВЕР НИЋ, Љи ља на

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА: 1950–2010. / Љи ља на Кле вер нић, Ка та Ми рић, Ол га Ру долф. – Би-
бли о гра фи ја. – Стр. 69–299. 

Пред го вор: стр. 69–71; Би бли о гра фи ја: стр. 73–253. – Ре ги стар ау то ра: стр. 255–266. 
– Пред мет ни ре ги стар: стр. 267–299.

Го ди на 2010/LXI, Све ска 4, Број 133
53. 
ПРО ЛЕ, Дра ган

TER TI UM DA TUR: СЛО ТЕР ДАЈК И ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА МЕ ДИ ЈА / Дра ган Про ле. – ОНР. 
– Стр. 7–18.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 17–18. – Sum mary: TER TI UM DA TUR: SLO-
TER DIJK AND PHI LO SOPHY OF THE ME DIA / стр. 18.
54. 
НИ КО ЛИЋ, Мар ко

АК ТУ ЕЛ НИ ОД НО СИ РИ МО КА ТО ЛИЧ КЕ (РКЦ) И СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ 
(СПЦ) / Мар ко Ни ко лић. – ОНР. – Стр. 19–37.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 34–36. – Sum mary: CON TEM PO RARY RE LA-
TI ONS OF SER BIAN ORT HO DOX AND RO MAN CAT HO LIC CHUR CHES / стр. 37.
55. 
ТРИ ФУ НО ВИЋ, Ве сна

РЕ ЛИ ГИЈ СКО ОБРА ЗО ВА ЊЕ И КУЛ ТУР НИ ИДЕН ТИ ТЕТ / Ве сна Три фу но вић. – ОНР. 
– Стр. 39–48.

Би бли о гра фи ја: стр. 48. – Sum mary: RE LI GI O US EDU CA TION AND CUL TU RAL IDEN-
TITY / стр. 48.
56. 
ДО СТА НИЋ, Ду шан

ЈНП ЗБОР И СРП СКО ПРА ВО СЛА ВЉЕ / Ду шан До ста нић. – ОНР. – Стр. 49–73.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 71–73. – Sum mary: 

JNP ZBOR AND SER BIAN ORT HO DOXY / стр. 73.
57. 
ПА ВИ ЋЕ ВИЋ, Алек сан дра

ПУ ТУ ЈУ ЋИ КРОЗ ВРЕ МЕ: ПО ШТО ВА ЊЕ И УПО ТРЕ БА БО ГО РО ДИ ЧИ НИХ ИКО НА 
У СРП СКОЈ ТРА ДИ ЦИ ЈИ И ДА НАС / Алек сан дра Па ви ће вић. – ОНР. – Стр. 75–86.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 84–85. – Sum mary: 
TRA VEL LING THRO UGH TI ME: RE SPECT AND USE OF VIR GIN MARY ICONS IN SER BIAN 
TRA DI TION / стр. 86.
58. 
ЧИ КИЋ, Јо ва на

ЗНА ЊЕ КАО ЧИ НИ ЛАЦ УНА ПРЕ ЂЕ ЊА ОР ГАН СКЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ НА ГА ЗДИН-
СТВИ МА ВОЈ ВО ДИ НЕ / Јо ва на Чи кић, Жи во јин Пе тро вић. – ОНР. – Стр. 87–96.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 95. – Sum mary: 
KNOW LED GE AS A FAC TOR OF OR GA NIC PRO DUC TION IM PRO VE MENT IN FARMS IN 
VOJ VO DI NA / стр. 96.
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59. 
РАТ КО ВИЋ ЊЕ ГО ВАН, Би ља на

КА БЛОВ СКИ ДИ СТРИ БУ ЦИ О НИ СИ СТЕ МИ У СР БИ ЈИ: ИЗ ЛАЗ ИЗ СИ ВЕ ЗО НЕ 
ПО СЛО ВА ЊА / Би ља на Рат ко вић Ње го ван, Вла ди мир Ра ден ко вић. – ОНР. – Стр. 97–110.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 110. – Sum mary: 
SER BIA’S CA BLE DI STRI BU TION SYSTEMS: LE A VING THE GREY AREA OF BU SI NESS 
PRAC TI CES / стр. 110.
60. 
SO RO KI NA, Li lia G. (СО РО КИ НА, Ли лия Г.)

OVER CO MING THE SO CIAL CRI SIS IN RUS SIA: SYSTE MIC MO DER NI ZA TION AS 
AN AL TER NA TI VE FOR ITS FURT HER DE VE LOP MENT / Li lia G. So ro ki na (Ли ли ја Г. Со-
ро ки на). – ОНР. – Стр. 110–117. 

Би бли о гра фи ја: стр. 116–117. – Ре зи ме на срп ском је зи ку: КА КО ПРЕ ВА ЗИ ЋИ ДРУ-
ШТВЕ НУ КРИ ЗУ У РУ СИ ЈИ: СИ СТЕМ СКА МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА КАО АЛ ТЕР НА ТИ ВА 
ЊЕ НОГ ДА ЉЕГ РАЗ ВО ЈА / стр. 117.
61. 
ВА ПА ТАН КО СИЋ, Је ле на

ПРО МЕ НЕ У НА ЧИ НУ ПО СЛО ВА ЊА АГЕН ЦИ ЈА ЗА ОСИ ГУ РА ЊЕ И ФИ НАН СИ-
РА ЊЕ ИЗ ВО ЗА / Је ле на Ва па Тан ко сић. – Пре глед ни на уч ни рад.2 – Стр. 119–130. 

Би бли о гра фи ја: стр. 128–129. – Sum mary: RE CENT CHAN GES IN BU SI NESS PRAC TI CES 
OF THE EX PORT IN SU RAN CE AND FI NAN CING AGEN CI ES / стр. 129–130.
62. 
МА ЛИ НИЋ, Ду ши ца

ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ ИЗ ПЕ Р СПЕК ТИ ВЕ УЧЕ НИ КА / Ду ши ца Ма ли нић, Ђур ђи ца Ко мле-
но вић. – ОНР. – Стр. 131–143.

Би бли о гра фи ја: стр. 141–142. – Sum mary: GRA DING FROM THE PER SPEC TI VE OF 
PU PILS / стр. 143.
63. 
НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Са ша

ЉУ БА ЈО ВА НО ВИЋ – ДР ЖАВ НИК ИЗ БО КЕ / Са ша Не дељ ко вић. – ПНР. – Стр. 145–159.
Би бли о гра фи ја: стр. 157–159. – Sum mary: LJU BA JO VA NO VIĆ – STA TE SMAN FROM 

BO KA / стр. 159.
64. 
ЛОН ЧА РИЋ, Јо ван

СРП СКО-БУ ГАР СКО ЕКО НОМ СКО ЗБЛИ ЖЕ ЊЕ / Јо ван Лон ча рић. – На сле ђе. – Стр. 
161–166.

Чла нак об ја вљен у ли сту Де ло, Бе о град, 1911, XVI, 61: 454–460.
65. 
ОЦИЋ, Ча слав

О ЈО ВА НУ ЛОН ЧА РИ ЋУ / Ча слав Оцић. – На сле ђе. – Стр. 167–169.
66. 
РА ДО ВА НО ВИЋ, Вељ ко

СВЕ СТРА НО РАЗ МА ТРА ЊЕ КРИ ЗЕ У СВЕ ТУ И КОД НАС / Вељ ко Ра до ва но вић. – 
Осврт. – Стр. 171–179.

Осврт на збор ник ра до ва: [Криза и раз вој: Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град 2010].

Го ди на 2011/LXII, Све ска 1, Број 134
67. 
МИ ТРО ВИЋ, Ми ло ван М.

СРП СКА ИДЕ ЈА У ДО БА ЗБР КА НЕ ИСТО РИЈ СКЕ СВЕ СТИ / Ми ло ван М. Ми тро вић. 
– ОНР. – Стр. 1–16.

2 У да љем тек сту: ПНР.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 14–15. – Sum-
mary: THE SER BIAN IDEA IN AN ERA OF CON FU SED HI STO RI CAL CON SCI O U SNESS / 
стр. 16.
68. 
БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Гор да на

ИН ТЕР НЕТ У СА ВРЕ МЕ НИМ ЕТ НО ЛО ШКИМ И АН ТРО ПО ЛО ШКИМ ИС ТРА ЖИ-
ВА ЊИ МА / Гор да на Бла го је вић. – ОНР. – Стр. 17–27.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 26–27. – Sum mary: THE IN TER NET AS A 
FI ELD AND A ME ANS IN CON TEM PO RARY ET HNO LO GI CAL AND AN THRO PO LO GI CAL 
RE SE ARCH / стр. 27.
69. 
БУ ЈИ ШИЋ, Бра ни сла ва

МО РИС АЛЕ, БО РАЦ ПРО ТИВ НЕ ПРИ КО СНО ВЕ НИХ ИСТИ НА / Бра ни сла ва Бу-
ји шић. – ПНР. – Стр. 29–50. 

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 44–45. – Sum-
mary: MA U RI CE AL LA IS, FIG HTER AGA INST UN QU E STI O NED TRUTHS / стр. 45–46. – 
Ин тер вју Мо ри са Алеа: стр. 46–50.
70. 
ПАЈ ВАН ЧИЋ, Ана

УЛО ГА ЛО КАЛ НОГ СТА НОВ НИ ШТВА У РАЗ ВО ЈУ ЕКО ТУ РИ ЗМА: СТА ВО ВИ 
ГРА ЂА НА ВОЈ ВО ЂАН СКИХ ГРА ДО ВА НА ДУ НА ВУ / Ана Пај ван чић, Сло бо дан ка Мар-
ков. – ОНР. – Стр. 51–67.

Би бли о гра фи ја: стр. 66–67. – Sum mary: THE RO LE OF THE LO CAL PO PU LA CE IN 
THE DE VE LOP MENT OF ECO TO U RISM: THE VI EWS OF RE SI DENTS OF VOJ VO DI NA 
CI TI ES ON THE DA NU BE / стр. 67.
71. 
ГО ЛУ БО ВИЋ, Ве ли зар

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ / Ве ли зар Го лу-
бо вић. – ПНР. – Стр. 69–79.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 78–79. – Sum mary: 
SO CIAL PEN SION OR IN CRE A SED SO CIAL AS SI STAN CE / стр. 79.
72. 
БА РО ВИЋ, Вла ди мир

ОД НОС БЕЗ БЕД НО СНО-ОБА ВЕ ШТАЈ НИХ СЛУ ЖБИ И МЕ ДИЈ СКИХ СИ СТЕ МА 
С АСПЕК ТА НО ВИ НАР СКЕ ЕТИ КЕ / Вла ди мир Ба ро вић. – ПНР. – Стр. 81–93.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 92–93. – Sum-
mary: THE RE LA TION BET WE EN SE CU RITY-IN TEL LI GEN CE SE R VI CES AND ME DIA 
SYSTEMS FROM THE ASPECT OF JO UR NA LISM ET HICS / стр. 93.
73. 
КО МА ЗЕЦ, Гор да на

СЕ ПА РИ РА ЊЕ, БА ЛИ РА ЊЕ И ПРЕ РА ДА ОТ ПА ДА / Гор да на Ко ма зец, Са ша Ки цо шев, 
Го ран Пу зић. – ОНР. – Стр. 95–111.

Би бли о гра фи ја: стр. 110. – Sum mary: SE PA RA TING, BA LING AND PRO CES SING 
WA STE / стр. 111.
74. 
СТО ЈА НО ВИЋ, Вла ди мир

ДРУ ШТВЕ НО ГЕ О ГРАФ СКА ПЕ Р СПЕК ТИ ВА ПРО У ЧА ВА ЊА ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ-
НЕ СРЕ ДИ НЕ / Вла ди мир Сто ја но вић, Дра ган До ли нај, Ми ла на Па шић. – ПНР. – Стр. 
113–119.

Би бли о гра фи ја: стр. 118. – Sum mary: THE HU MAN-GE O GRAP HIC PE R SPEC TI VE OF 
EN VI RON MEN TAL STU DI ES / стр. 119.
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75. 
МИ ЈИЋ, Љу би ца 

СА ВРЕ МЕ НИ ТРЕН ДО ВИ ПРИ МЕ НЕ МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈА У ВИ СО КО ШКОЛ СКОМ 
БИ О ХЕ МИЈ СКОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ / Љу би ца Ми јић, Ја сна Ада мов, Мир ја на Се ге ди нац. – 
ПНР. – Стр. 121–130.

Би бли о гра фи ја: стр. 129–130. – Sum mary: CUR RENT TRENDS IN THE AP PLI CA TION 
OF MUL TI ME DIA IN HIG HER EDU CA TION IN THE FI ELD OF BI OC HE MI STRY / стр. 130.
76. 
БИ ЛИ МО ВИЋ, Алек сан дар Д.

БО ГО ТРА ЖИ ТЕ ЉИ, ЕВР О А ЗИЈ ЦИ И МА ТЕ РИ ЈАЛ НА КУЛ ТУ РА / Алек сан дар А. 
Би ли мо вић. – Ба шти на. – Стр. 131–141.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. Пре вод с ру ског: Рај ко Бу квић.
77. 
ОЦИЋ Ча слав

АК ТУ ЕЛ НОСТ ИДЕ ЈА АЛЕК САН ДРА БИ ЛИ МО ВИ ЋА / Ча слав Оцић. – Ба шти на. 
– Стр. 143–153.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. Би бли о гра фи ја о Алек сан дру Би ли-
мо ви ћу: стр. 147–148. – Де ла Алек сан дра Би ли мо ви ћа: стр. 149–153.
78. 
ША ТО ХИН, Сер геј Ан то но вич

СА ВРЕ МЕ НО ЕВР О А ЗИЈ СТВО – ПО ЛИ ТИЧ КА ДЕ МА ГО ГИ ЈА / Сер геј Ан то но вич 
Ша то хин. – Ин тер вју. – Стр. 155–158.

На по ме не уз текст. – Ин тер вју во дио: Ви та лиј Фи ља јев. – Пре вод с ру ског: Рај ко Бу квић.
79. 
БУ КВИЋ, Рај ко

КО ЈЕ КО У РАС ПРА ВИ О (НЕО)ЕВР О А ЗИЈ СТВУ / Рај ко Бу квић. – Ба шти на. – Стр. 
159–168.
80. 
МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, Јо ва на

ДА РО ВИ ТОСТ И МО РАЛ НОСТ / Јо ва на Ми лу ти но вић, Сла ђа на Зу ко вић. – Хро ни ка. 
– Стр. 169–172.

Осврт на ме ђу на род ни на уч ни скуп: [„Да ро ви тост и мо рал ност”, Вр шац, 1. јул 2011].
81. 
МА Р ЈА НО ВИЋ, Ми лош

ДЕ МО КРА ТИ ЈА НА ЗА ЛА СКУ? / Ми лош Ма р ја но вић. – При каз. – Стр. 173–176.
При каз књи ге: [Зоран Ви до је вић: Де мо кра ти ја на за ла ску – ау то ри тар ното та ли тар

на пи та ња, Слу жбе ни гла сник – Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град 2010].
82. 
НИ КО ЛИЋ, Мир ја на

ТЕХ НО ЛО ШКИ РАЗ ВОЈ – ПРО МО ТЕР ИЛИ КОЧ НИ ЧАР ДЕ МО КРАТ СКОГ РАЗ ВО-
ЈА ДРУ ШТВА / Мир ја на Ни ко лић. – При каз. – Стр. 176–180.

При каз књи ге: [Триво Ин ђић: Тех но ло ги ја и кул тур ни иден ти тет, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2009].
83. 
ВУ ЈО ВИЋ, Сре тен

КА ПИ ТАЛ НО ДЕ ЛО МУЛ ТИ ДИ СЦИ ПЛИ НАР НОГ КА РАК ТЕ РА / Сре тен Ву јо вић. 
– При каз. – Стр. 180–184.

При каз књи ге: [Бранислав Кр стић: Спо ме нич ка ба шти на – свје до чан ство и бу дућ ност 
про шло сти; Ау тор; Synop sis, Са ра је во; Synop sis, За греб и ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град 
1990–2010].
84. 
СВИР ЧЕ ВИЋ, Ми ро слав 

О СО ЦИ ЈАЛ НОМ И КУЛ ТУР НОМ ИН ЖЕ ЊЕ РИН ГУ / Ми ро слав Свир че вић. – При-
каз. – Стр. 184–186.
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При каз књи ге: [Миша Ђур ко вић: Сли ка, звук и моћ: огле ди из поппо ли ти ке, МСТ Га јић, 
Бе о град 2009].
85. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

ПРО ТИВ НА МЕТ НУ ТИХ СТЕ РЕ О ТИ ПА О КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ / Дра го Ње го ван. 
– При каз. – Стр. 187.

При каз књи ге: [Јован Пе јин: Об на вља ње иде је „кр ва вог” сул та на Аб ду ла Ха ми да II и 
НА ТОЕУ  агре си ји на Ср би ју; Re sto ra tion of idea of “bloody” Sul tan Ab dul Ha mid II and NA TOEU  
agres sion on Ser bia, Дом кул ту ре „Све ти Са ва” – Хво сно, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2010].
86. 
Ано ним

ПО ДА ЦИ О АУ ТО РИ МА / Ано ним. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 189–194.
Би о би бли о граф ске бе ле шке о ау то ри ма.

Го ди на 2011/LXII, Све ска 2, Број 135
87. 
НИ КО ЛИЋ, Ду шан

ПРА ВО И ВРЕ МЕ (Уме сто пред го во ра) / Ду шан Ни ко лић. – Пред го вор. – Стр. 207–209.
Би бли о гра фи ја: стр. 209. 

88. 
ЂА ЈИЋ, Са ња

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА / Са ња 
Ђа јић. – ОНР. – Стр. 211–230.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 228–230. – Sum-
mary: TEM PO RAL JU RIS DIC TION OF IN TER NA TI O NAL JU DI CIAL AND AR BI TRAL 
CO URTS / стр. 230.
89. 
ЛУ КИЋ, Та тја на

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕТ ХОД НОГ КРИ ВИЧ НОГ ПО СТУП КА / Та тја на Лу кић. – ПНР. 
– Стр. 231–240.

Би бли о гра фи ја: стр. 240. – Sum mary: OR GA NI ZA TION OF PRE PA RA TORY CRI MI NAL 
PRO CE E DINGS / стр. 240.
90. 
ЛОН ЧАР, Зо ран

УЛО ГА ОР ГА НА ДР ЖАВ НЕ УПРА ВЕ У ПО СТУП КУ ИЗ ДА ВА ЊА ПУТ НИХ ИС ПРА-
ВА / Зо ран Лон чар. – ПНР. – Стр. 241–258.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 257. – Sum mary: 
JU RIS DIC TION OF STA TE AD MI NI STRA TION IN THE PRO CE DU RE OF IS SU ING TRA VEL 
DO CU MENTS / стр. 257.
91. 
ЧИ ПЛИЋ, Све то зар

ОД НОС ПО СЛА НИ КА И ПО ЛИ ТИЧ КИХ СТРА НА КА / Све то зар Чи плић. – ОНР. 
– Стр. 259–268.

Би бли о гра фи ја: стр. 267–268. – Sum mary: THE RE LA TI ON SHIP BET WE EN THE MEM-
BERS OF PAR LI A MENT AND PO LI TI CAL PAR TI ES / стр. 268.
92. 
ЛА ЂЕ ВАЦ, Иво на

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВР ОП СКОЈ УНИ ЈИ – ОД УГО ВО РА ИЗ 
МА СТРИХ ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА / Иво на Ла ђе вац, Дра ган Ђу ка но вић. – ПНР. 
– Стр. 269–278.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 277–278. – Sum-
mary: THE LIS BON TRE ATY AND THE PRIN CI PLE OF SUB SI DI A RITY / стр. 278.
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93. 
ПЛА НО ЈЕ ВИЋ, Ни на

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ ОД НЕ ВЛА СНИ КА У НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ 
ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ ЗА ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК / Ни на Пла но је вић. 
– ОНР. – Стр. 279–291.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 290–291. – Sum-
mary: ASQU I SI TI ON OF OW NER SHIP BY NON-OW NERS IN THE DRAFT OF COM MON 
FRA ME OF RE FE REN CE STUDY GRO UP FOR EU RO PEAN CI VIL CO DE / стр. 291.
94. 
ДУ ДАШ, Ати ла

О ПО СТУП КУ УСВА ЈА ЊА НО ВОГ ГРА ЂАН СКОГ ЗА КО НИ КА РЕ ПУ БЛИ КЕ МА-
ЂАР СКЕ / Ати ла Ду даш. – ОНР. – Стр. 293–311.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 309–310. – Sum-
mary: ON THE PRO MUL GA TION OF THE NEW HUN GA RIAN CI VIL CO DE / стр. 310–311.
95. 
НИ КО ЛИЋ, Ду шан

ДВА ВЕ КА АУ СТРИЈ СКОГ ГРА ЂАН СКОГ ЗА КО НИ КА (1811–2011) / Ду шан Ни ко лић. 
– ПНР. – Стр. 313–327.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 325–326. – Sum-
mary: TWO CEN TU RI ES OF THE AU STRIAN CI VIL CO DE (1811–2011) / стр. 326–327.
96. 
Ано ним

ПО ДА ЦИ О АУ ТО РИ МА / Ано ним. – Стр. 328–334.
Би о би бли о граф ске бе ле шке о ау то ри ма.

Го ди на 2011/LXII, Све ска 3, Број 136
97. 
АЋИ МО ВИЋ, Мир ко

О ПО ЧЕТ КУ СРП СКЕ ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ / Мир ко Аћи мо вић. – ОНР. – Стр. 337–353.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 352–353. – Sum-

mary: ON THE BE GIN NING OF SER BIAN PHI LO SOPHY / стр. 353.
98. 
ЈЕВ ТИЋ, Ми ро љуб

ЈЕ ЗИЧ КИ ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ У СЛУ ЖБИ ЦИ ВИЛ НОГ ДРУ ШТВА / Ми ро љуб Јев тић. 
– ОНР. – Стр. 355–368.

Би бли о гра фи ја: стр. 368. – Sum mary: LAN GU A GE EN GI NE E RING IN THE SER VI CE 
OF CI VIL SO CI ETY / стр. 368.
99. 
МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо рис

ЈЕ ДИН СТВО ДР ЖА ВЕ, ВЛА СТИ И ПРА ВА У ПРАВ НО-ПО ЛИ ТИЧ КОЈ ТЕ О РИ ЈИ 
СЛО БО ДА НА ЈО ВА НО ВИ ЋА / Бо рис Ми ло са вље вић. – ОНР. – Стр. 369–380.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 379–380. – Sum-
mary: UNITY OF STA TE, LAW AND PO WER IN LE GAL AND PO LI TI CAL THE ORY OF 
SLO BO DAN JO VA NO VIĆ / стр. 380.
100. 
РА ДУ ШКИ, На да

ПРО СТО Р НИ РАЗ МЕ ШТАЈ И ЕТ НИЧ КА ХО МО ГЕ НИ ЗА ЦИ ЈА СТА НОВ НИ ШТВА 
СР БИ ЈЕ / На да Ра ду шки. – ОНР. – Стр. 381–394.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 393–394. – Sum-
mary: SPA TIAL DI STRI BU TION AND ET HNIC HO MO GE NI ZA TION OF PO PU LA TION IN 
SER BIA / стр. 394.
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101. 
МАР КО, Јан

АНА ЛИ ЗА ЛЕК СИ КО НА СЛО ВАЧ КИХ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИХ 
ПЕ ДА ГО ГА И НА УЧ НИ КА / Јан Мар ко. – ОНР. – Стр. 395–416.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 416. – Súhrn: RO ZBOR LE XIKÓNU SLO VEN-
SKÝCH VOJ VO DINSKÝCH VYSO KOŠ KOLSKÝCH  UČITEĽOV A VED COV / стр. 416.
102. 
БУ КВИЋ, Рај ко

ЦИ ТИ РА ЊЕ У ЗБОР НИ КУ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ ЗА ДРУ ШТВЕ НЕ НА У КЕ У 2010. ГО-
ДИ НИ – ПРИ ЛОГ ЗА СНИ ВА ЊУ НА У КО МЕ ТРИ ЈЕ У СР БИ ЈИ / Рај ко Бу квић. – ОНР. – Стр. 
417–432.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 431–432. – Sum-
mary: CI TING IN MA TI CA SRP SKA SO CIAL SCI EN CE QU AR TERLY IN 2010 – EM PI RI CAL 
ANALYSIS AS A CON TRI BU TION FOR FO UN DING SCI EN TO ME TRICS IN SER BIA / стр. 
432.
103. 
ГУ ДО ВИЋ, Зо ран

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА У ДРУ ШТВЕ НИМ НА У КА МА / Зо ран Гу до вић. – При каз. – Стр. 
433–436.

При каз књи ге: [Владимир Ми лић: Осно ве ме то до ло ги је ис ку стве ног ис тра жи ва ња 
у дру штве ним на у ка ма, За вод за про у ча ва ње се ла, Бе о град 2011, 294 стр.].
104. 
КО СА НО ВИЋ, Бог дан

ИЗА ЗОВ ЗА ПРО МИ ШЉА ЊЕ НЕ КИХ АСПЕ КА ТА КУЛ ТУ РЕ / Бог дан Ко са но вић. 
– При каз. – Стр. 436–437.

При каз књи ге: [Рат ко Р. Бо жо вић: Иза зо ви кул ту ре, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 2010, 270 стр.].
105. 
Ано ним

ПО ДА ЦИ О АУ ТО РИ МА / Ано ним. – Би о би бли о граф ске бе ле шке о ау то ри ма. – Стр. 
439–441.

Го ди на 2011/LXII, Све ска 4, Број 137
106. 
ПЕ ЛЕ ВИЋ, Бра ни слав

ГЛО БАЛ НА ТР ГО ВИН СКА НЕ РАВ НО ТЕ ЖА И ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА / Бра ни слав 
Пе ле вић, Вла ди мир Вуч ко вић. – ОНР. – Стр. 443–454.

Би бли о гра фи ја: стр. 453–454. – Sum mary: GLO BAL TRA DE IM BA LAN CE AND ECO-
NO MIC CRI SIS / стр. 454.
107. 
ЗА ХА РОВ, Вла ди мир Ја ко вље вич (За ха ров Вла ди мир Яко вле вич)

КРИ ЗИС И УПРА ВЛЕ НИЕ РЫНКА МИ В ТРАН СФОР МИ РУЮЩЕЙСЯ ЭКО НО МИ КЕ 
/ Вла ди мир Яко вле вич За ха ров (Вла ди мир Ја ко вље вич За ха ров). – ОНР. – Стр. 455–464.

Би бли о гра фи ја: стр. 464. – Sum mary: MA NA GE MENT OF MAR KETS IN THE TRAN-
SFOR MING ECO NOMY / стр. 464.
108. 
ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, Се ле на

СТУ ДИ ЈЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ У ПРА И СТО РИЈ СКОЈ АР ХЕ О ЛО ГИ ЈИ / Се ле на Ви те зо вић. 
– ОНР. – Стр. 465–480.

Би бли о гра фи ја: стр. 477–479. – Sum mary: STU DI ES OF TEC HNO LOGY IN PRE HI STO-
RIC AR CHA E O LOGY / стр. 480.



127

109. 
НО ВА КО ВИЋ, Дра ган

ИСЛАМ СКИ МИ СТИ ЦИ ЗАМ – СУ ФИ ЗАМ / Дра ган Но ва ко вић. – ОНР. – Стр. 481–494.
Би бли о гра фи ја: стр. 493–494. – Sum mary: ISLA MIC MYSTI CISM – SU FISM / стр. 494.

110. 
ВУЧ КО ВИЋ, Жељ ко

ПРО ЛЕ ГО МЕ НА ЗА КРИ ТИЧ КУ ЕСТЕ ТИ КУ МЕ ДИ ЈА / Жељ ко Вуч ко вић. – ОНР. 
– Стр. 495–507.

Би бли о гра фи ја: стр. 507. – Sum mary: PRO LE GO ME NA RE GAR DING CRI TI CAL ME DIA 
AEST HE TICS / стр. 507.
111. 
БЈЕ ЛИ ЦА, Сло бо дан

ТРАН СФОР МА ЦИ ЈЕ ИДЕ ЈЕ О АУ ТО НО МИ ЈИ ВОЈ ВО ДИ НЕ / Сло бо дан Бје ли ца. 
– ОНР. – Стр. 509–520.

Би бли о гра фи ја: стр. 519–520. – Sum mary: TRAN SFOR MA TI ONS OF THE ”AU TO NO-
MUS VOJ VO DI NA” IDEA / стр. 520.
112. 
ЧУЧ КО ВИЋ, Алек сан дар

МА ГИЈ СКИ КО РЕ НИ ЕСТЕТ СКОГ У УМЕТ НО СТИ И ТЕХ НИ ЦИ / Алек сан дар Чуч-
ко вић. – ОНР. – Стр. 521–532.

Би бли о гра фи ја: стр. 532. – Sum mary: MA GIC RO OTS OF THE AEST HE TIC IN ART 
AND TEC HNI CITY / стр. 532.
113. 
ЋА ЛО ВИЋ, Дра ган

ПО ЛИ ТИ ЗА ЦИ ЈА УМЕТ НО СТИ У ПО СЛЕ РАТ НОЈ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ / Дра ган Ћа ло-
вић. – ОНР. – Стр. 533–546.

Би бли о гра фи ја: стр. 545–546. – Sum mary: ART PO LI TIC KING IN POST WAR YUGO-
SLA VIA / стр. 546.
114. 
ВА ЛИЋ НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ду брав ка

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ЉУД СКИХ ПРА ВА У ДНЕВ НИМ НО ВИ НА МА У СР БИ ЈИ: АНА-
ЛИ ЗА СА ДР ЖА ЈА / Ду брав ка Ва лић Не дељ ко вић. – ОНР. – Стр. 547–558.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 557. – Sum mary: HU MAN RIGHTS IN SE-
LEC TED DAILY NEW SPA PER IN SER BIA: A CON TENT ANALYSIS / стр. 558.
115. 
МЕ КЛА ФЛИН, Гре го ри

ИЗ ХЛАД НОГ РА ТА У – ВРЕ ЛУ ТРАН ЗИ ЦИ ЈУ: Сли ке ис точ но е вроп ских ре во лу ци ја 
у бри тан ским ме ди ји ма / Гре го ри Ме кла флин (Gre gory McLa ug hlin). – Има го ло ги ја. – Стр. 
559–570.

Пре ве ла: Је ле на Јо ва но вић.
116. 
БУ КВИЋ, Рај ко

КО СТА ВА СИ ЉЕ ВИЋ – СТО ГО ДИ НА ОД РО ЂЕ ЊА ЗА БО РА ВЉЕ НОГ ВЕ ЛИ КА НА 
/ Рај ко Бу квић. – Го ди шњи ца. – Стр. 571–578.

Ра до ви Ко сте Ђ. Ва си ље ви ћа: стр. 575–578.
117. 
СТО ЈА НО ВИЋ, Бо жо

ПРИ ЛОГ АНА ТО МИ ЈИ СА ВРЕ МЕ НЕ КРИ ЗЕ / Бо жо Сто ја но вић. – Осврт. – Стр. 
579–585.

Осврт на књи гу: [Свет ска фи нан сиј ска кри за – иза зо ви и стра те ги ја, ре дак тор Оскар 
Ко вач, На уч но дру штво Ср би је, Бе о град 2011].

Би бли о гра фи ја: стр. 585.
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118. 
БУ КВИЋ, Рај ко

ЛЕ О НИД ИВА НО ВИЧ АБАЛ КИН „ОТАЦ” ТР ЖИ ШНЕ ПРИ ВРЕ ДЕ У РУ СИ ЈИ / 
Рај ко Бу квић. – Не кро лог. – Стр. 587–592.

In me mo ri am. – Би бли о гра фи ја ра до ва: Ле о нид Ива но вић Абал кин: стр. 591–592.
119. 
Ано ним

ПО ДА ЦИ О АУ ТО РИ МА / Ано ним. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 593–598.

Го ди на 2012/LXI II, Све ска 1, Број 138
120. 
СТЕ ФА НОВ СКИ, Мир ја на

НА ЦРТ УСТА ВА РА ДИ ВО ЈА МИ ЛОЈ КО ВИ ЋА ИЗ 1867. ГО ДИ НЕ / Мир ја на Сте фа-
нов ски. – ОНР. – Стр. 1–16.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 15–16. – Sum mary: 
RA DI VO JE MI LOJ KO VIĆ’S 1867 CON STI TU TION DRAFT / стр. 16.
121. 
ТЕР ЗИЋ, Сла вен ко

ЕВРО А ЗИЈ СКИ ВИ ДИ ЦИ ГРО ФА СА ВЕ ВЛА ДИ СЛА ВИ ЋА / Сла вен ко Тер зић. – ОНР. 
– Стр. 17–28.

Би бли о гра фи ја: стр. 27. – Sum mary: CO UNT SA VA VLA DI SLA VIĆ’S EU RO-ASIAN 
HO RI ZONS / стр. 28.
122. 
ПА ПИЋ БРАН КОВ, Та тја на

УЛО ГА МЕ ЂУ НА РОД НИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ШИ РЕ ЊУ ГЕ НЕТ СКИ МО ДИ ФИ-
КО ВА НЕ ХРА НЕ / Та тја на Па пић Бран ков, Ко виљ ко Ло вре. – ОНР. – Стр. 29–38.

Би бли о гра фи ја: стр. 37–38. – Sum mary: ТHE RO LE OF IN TER NA TI O NAL OR GA NI-
SA TI ONS IN THE SPREAD OF GE NE TI CALLY MO DI FIED FOOD / стр. 38.
123. 
ЂЕ КИЋ, Ђор ђе

СРП СКО СРЕД ЊО ВЕ КОВ НО ПРА ВО: ОД ОСВЕ ТЕ ДО РЕ ЗЕР ВА ТА СУД СКИХ / 
Ђор ђе Ђе кић. – ОНР. – Стр. 39–46.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 45–46. – Sum mary: 
SER BIAN ME DI E VAL LAW: FROM RE VEN GE TO RU LER’S PRE RO GA TI VE / стр. 46.
124. 
МАР ТИ НО ВИЋ, Алек сан дар

ПРАВ НА ЗА СНО ВА НОСТ АКА ТА ВЛА ДЕ И АКА ТА РАС ПО ЛА ГА ЊА У СИ СТЕ МУ 
ЈАВ НОГ ПРА ВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ / Алек сан дар Мар ти но вић. – ОНР. – Стр. 47–54.

Би бли о гра фи ја: стр. 54. – Sum mary: LE GAL JU STI FI CA TION OF GO VERN MENT ACTS 
AND ACTS OF DIS PO SAL IN THE PU BLIC RIGHTS OF THE RE PU BLIC OF SER BIA / стр. 54.
125. 
СПА СЕ НО ВИЋ, Сне жа на

ФЕР ТИ ЛИ ТЕТ СТА НОВ НИ ШТВА БЕ О ГРА ДА У КОН ТЕК СТУ ТЕ О РИ ЈЕ ДРУ ГЕ ДЕ-
МО ГРАФ СКЕ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ / Сне жа на Спа се но вић, Мир ја на Де ве џић. – ОНР. – Стр. 55–70.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 69–70. – Sum mary: FER TI LITY OF BEL GRA DE’S 
PO PU LA TION IN THE CON TEXT OF THE THE ORY OF THE SE COND DE MO GRAP HIC 
TRAN SI TION / стр. 70.
126. 
АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Сла ђа на

СРП СКЕ ОСНОВ НЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ВЕ РО И СПО ВЕД НЕ ШКО ЛЕ У РУ МУ НИ ЈИ 
(1919–1948) / Сла ђа на Ан ђел ко вић, Зо ри ца Ста ни са вље вић Пе тро вић, Сте ван Бу гар ски. – ОНР. 
– Стр. 71–87.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 86–87. – Sum mary: 
SER BIAN ORT HO DOX CON FES SI O NAL PRI MARY SCHO OLS IN RO MA NIA (1919–1948) / 
стр. 87.
127. 
ШАР ЧЕ ВИЋ, Да ни је ла

ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НО ПО СЛО ВА ЊЕ НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КИХ ОР ГА НИ-
ЗА ЦИ ЈА У СР БИ ЈИ / Да ни је ла Шар че вић, Гор да на Тер зић. – ОНР. – Стр. 89–101.

Би бли о гра фи ја: стр. 100. – Sum mary: COR PO RA TE SO CIAL RE SPON SI BI LITY IN 
SER BI A’S SCI EN TI FIC-RE SE ARCH OR GA NI ZA TION / стр. 101.
128. 
НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Са ша

ПО ВЕСТ СА ВЕ ЗА ВИ ТЕ ШКИХ ДРУ ШТА ВА „ДУ ШАН СИЛ НИ” / Са ша Не дељ ко вић. 
– ОНР. – Стр. 103–114.

Би бли о гра фи ја: стр. 112–113. – Sum mary: HI STORY OF THE UNION OF THE KNIGHTS’ 
AS SO CI A TI ONS DU ŠAN SIL NI / стр. 113–114.
129. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

СРП СКИ И СЛА ВЕН СКИ ИМ ПЕ РА ТИВ У ВОЈ ВО ЂАН СКИМ ОБЛА СТИ МА 1918: 
ПРИ СА ЈЕ ДИ НИ ТИ СЕ СР БИ ЈИ / Дра го Ње го ван. – При каз. – Стр. 115–118.

При каз књи ге: [Милан Ђу ка нов, Пр ви срп ски на род ни од бор 1918, 2. доп. из да ње, ИП 
Бе о град, Зре ња нин 2010, 152 стр.].
130. 
ВУ ЈО ВИЋ, Ми лан

КА ПИ ТАЛ НО ДЕ ЛО О СРП СКОМ ПО СЛОВ НОМ БАН КАР СТВУ / Ми лан Ву јо вић. 
– При каз. – Стр. 118–122. 

При каз књи ге: [Иле Ко ва че вић, По слов но бан кар ство у Ср би ји 1921–2011, Удру же ње 
ба на ка Ср би је и Ју го сло вен ски пре глед, Бе о град 2011, 187 стр., илу стр.; 27 cm].
131. 
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми лан

КЕЈ НЗОВ ДО ПРИ НОС МА КРО Е КО НОМ СКОЈ ТЕ О РИ ЈИ / Ми лан Пе тро вић. – При-
каз. – Стр. 123–127.

При каз књи ге: [Иван Ву ја чић, Кејнз про тив кла си ка: Фор мал на ана ли за и по ре ђе ње, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2011, 129 стр.].
132. 
ПО ПО ВИЋ, Ра до мир Ј.

ПР ВО РА ЗРЕД НА СТУ ДИ ЈА О СТА РОЈ СР БИ ЈИ / Ра до мир Ј. По по вић. – При каз. – Стр. 
127–129.

При каз књи ге: [Александра Мар ко вић Но ва ков, Пра во слав на срп ска бо го сло ви ја у При
зре ну 1871–1890, Епар хи ја ни шка и Епар хи ја ра шко-при зрен ска, Ниш 2011, 243 стр.].
133. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

ПО ДА ЦИ О АУ ТО РИ МА / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
131–135.
134. 
Ано ним

РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ РУ КО ПИ СА ЗМСДН У 2011. ГО ДИ НИ / Стр. 136.

Го ди на 2012/LXI II, Све ска 2, Број 139
135. 
ПРЕ ЛИЋ, Мла де на

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ: РАС ПРА ВА КО ЈА ТРА ЈЕ / Мла де на Пре лић. – ОНР. – Стр. 
139–149.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 148–149. – Sum-
mary: MUL TI CUL TU RA LISM: A CON TI NUAL DI SCO UR SE / стр. 149.
136. 
ПА ВЛО ВИЋ, Мир ја на

МЕ ЂУ ЕТ НИЧ КИ ФЕ СТИ ВА ЛИ: ПРА ЗНИ ЦИ МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗМА И/ИЛИ 
ЧУ ВА РИ ЕТ НИЧ НО СТИ / Мир ја на Па вло вић. – ОНР. – Стр. 151–157.

На по ме на и би бли о граф ска ре фе рен ца уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 157. – Sum mary: 
IN TER ET HNIC FE STI VALS: THE CE LE BRA TI ONS OF MUL TI CUL TU RA LISM AND/OR 
THE GU AR DI ANS OF ET HNI CITY / стр. 157.
137. 
ПА ВИ ЋЕ ВИЋ, Алек сан дра

УЛО ГА РЕ ЛИ ГИ ЈЕ У ИДЕН ТИ ТЕ ТУ ГРА ЂА НА СР БИ ЈЕ: ИЗ МЕ ЂУ ЛИЧ НИХ ИЗ БО-
РА И КО ЛЕК ТИВ НИХ ПРЕД СТА ВА. СРП СКО СТА НОВ НИ ШТВО СЈЕ НИ ЦЕ И ПЕ ШТЕ РА 
/ Алек сан дра Па ви ће вић. – ОНР. – Стр. 159–172.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 171–172. – Sum-
mary: THE RO LE OF THE RE LI GION IN THE IDEN TITY OF SER BI A’S CI TI ZENS BET WE EN 
PER SO NAL CHO I CES AND COL LEC TI VE IMA GES: SER BIAN PO PU LA TION OF SJE NI CA 
AND PEŠ TER RE GION / стр. 172.
138. 
ЂОР ЂЕ ВИЋ ЦР НО БР ЊА, Ја дран ка

ЈЕ ЗИК И УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ ДО СЕ ЉЕ НИ КА У ВЕ ЋИН СКУ ЗА ЈЕД НИ ЦУ: СР БИ У 
ЉУ БЉА НИ / Ја дран ка Ђор ђе вић Цр но бр ња. – ОНР. – Стр. 173–183.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 181–182. – Sum mary: 
LAN GU A GE AND IN VOL VE MENT OF IM MI GRANTS IN A MA JO RITY COM MU NITY: SERBS 
IN LJU BLJA NA / стр. 182–183.
139. 
БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Гор да на

НА ИВ НО СЛИ КАР СТВО КАО ПРИ ЧА О ЕТ НО КУЛ ТУР НОМ ИДЕН ТИ ТЕ ТУ СЛО-
ВА КА У СР БИ ЈИ: ПРИ МЕР КО ВА ЧИ ЦЕ / Гор да на Бла го је вић . – ОНР. – Стр. 185–195. 

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 194–195. – Sum-
mary: NA I VE ART AS A STORY ABO UT THE ET HNO/CUL TU RAL IDEN TITY OF SLO VAKS 
IN SER BIA: THE EXAM PLE OF KO VA ČI CA / стр. 195. 
140. 
КРЕЛ, Алек сан дар

ЕТ НИЧ КА ДИС ТАН ЦА / ВЕ ЗА НОСТ (БЛИ СКОСТ) ВОЈ ВО ЂАН СКИХ НЕ МА ЦА 
ПРЕ МА СР БИ МА И МА ЂА РИ МА У ВОЈ ВО ДИ НИ И НЕМ ЦИ МА У СР НЕ МАЧ КОЈ НА 
ПО ЧЕТ КУ 21. ВЕ КА / Алек сан дар Крел. – ОНР. – Стр. 197–207.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 206–207. – Sum-
mary: ET HNI CAL DIS TAN CE/CON NEC TION (CLO SE NESS) OF GER MANS IN VOJ VO DI NA 
AC COR DING TO THE SERB AND HUN GA RI ANS IN VOJ VO DI NA AND GER MANS IN 
GER MANY AT THE BE GIN NING OF 21TH CEN TURY / стр. 207.
141. 
РА КО ЧЕ ВИЋ, Се ле на

МО ДА ЛИ ТЕ ТИ ИН ТЕР КУЛ ТУ РАЛ НО СТИ: ПЛЕ СА ЊЕ У СВАД БЕ НОМ РИ ТУ А ЛУ 
СР БА У БА НА ТУ / Се ле на Ра ко че вић. – ОНР. – Стр. 209–221.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 220–221. – Sum-
mary: MO DES OF IN TER CUL TU RA LITY: DAN CING WIT HIN THE WED DING RI TUAL OF 
THE BA NAT SERBS / стр. 222.
142. 
ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, Дан ка

ДРА ГА ЧЕВ СКИ СА БОР ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ: МЕ СТО УМРЕ ЖА ВА ЊА МУ ЗИЧ КИХ 
КУЛ ТУ РА / Дан ка Ла јић Ми хај ло вић, Мир ја на За кић. – ОНР. – Стр. 223–236.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 234–235. – Sum-
mary: DRA GA ČE VO TRUM PET FE STI VAL IN GU ČA – A PLA CE OF NET WOR KING MU SIC 
CUL TU RES / стр. 235–236.
143. 
СТО ЈИЋ МИ ТРО ВИЋ, Мар та

ЕКС ТЕР НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ГРА НИ ЦА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ И ПО ЈА ВА ИМ ПРО ВИ ЗО ВА-
НИХ МИ ГРАНТ СКИХ НА СЕ ЉА У СР БИ ЈИ / Мар та Сто јић Ми тро вић. – ОНР. – Стр. 237–248.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 247–248. – Sum-
mary: ЕXTER NA LI ZA TI ON OF EU RO PEAN BOR DERS AND THE EMER GEN CE OF IM PRO-
VI ZED MI GRANTS’ SET TLE MENTS IN SER BIA / стр. 248.
144. 
СО КО ЛОВ СКА, Ва лен ти на

ДРУ ШТВЕ НИ И ПО РО ДИЧ НИ ЖИ ВОТ СР БА У ВОЈ ВО ДИ НИ НА ПО ЧЕТ КУ 20. ВЕ КА 
У ОГЛЕ ДА ЛУ УПИТ НОГ ЛИ СТА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ / Ва лен ти на Со ко лов ска, Гор да на Трип-
ко вић. – ОНР. – Стр. 249–257.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 257. – Sum mary: 
SO CIAL AND FA MILY LI FE OF THE SERBS IN VOJ VO DI NA AT THE BE GIN NING OF THE 
20TH CEN TURY / стр. 257.
145. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

ВОЈ ВО ДИ НА – РЕ ГИ ОН ЗА СНО ВАН НА СРП СКОМ ЕТ НИ ЦИ ТЕ ТУ И ЊЕ ГО ВОМ 
ОСПО РА ВА ЊУ / Дра го Ње го ван. – ОНР. – Стр. 259–273.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 272. – Sum mary: 
VOJ VO DI NA – A RE GION BA SED ON THE SER BIAN ET HNI CITY AND ITS DE NIAL / стр. 273.
146. 
СТО ЈИЉ КО ВИЋ, Ву ка шин С.

СТАН ДАРД НИ ЈЕ ЗИК У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВЕ НОМ КОН ТЕК СТУ И ФЕ НО МЕН 
ТЗВ. ДЕ СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈЕ ЈЕ ЗИ КА / Ву ка шин С. Сто јиљ ко вић. – ОНР. – Стр. 275–282.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 281–282. – Sum-
mary: STAN DARD LAN GU A GE IN THE CON TEM PO RARY SO CIAL CON TEXT AND THE 
PHE NO ME NON OF THE SO-CAL LED LAN GU A GE DE STAN DAR DI ZA TION / стр. 282.
147. 
ШЉУ КИЋ, Ср ђан

ЕН ТО НИ СМИТ О ОД НО СУ НА ЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И МИ ТА О ИЗА БРА-
НО СТИ / Ср ђан Шљу кић. – ОНР. – Стр. 283–293.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 292. – Sum mary: 
SMITH’S UN DER STAN DING OF RE LA TION BET WE EN NA TI O NAL IDEN TITY AND 
MYTH OF ELEC TION / стр. 293.
148. 
ЋИ РИЋ, Јо ва на

МИ ЛАН КО ВИЋ – РЕ НЕ САН СНИ СТВА РА ЛАЦ / Јо ва на Ћи рић. – При каз. – Стр. 
296–308.

При каз књи ге: [Стваралаш тво Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, збор ник ра до ва с исто и ме ног 
Ме ђу на род ног сим по зи ју ма, одр жа ног у Да љу, 23. и 24. ма ја 2008. го ди не, уред ник Ча слав 
Оцић, СА НУ, Бе о град 2009].
149. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

In me mo ri am: АКА ДЕ МИК ЧЕ ДО МИР ПО ПОВ (1936–2012) / Дра го Ње го ван. – Не кро-
лог. – Стр. 309–311.
150. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
313–319.

Би о би бли о граф ске бе ле шке.
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151. 
АГАН БЕ ГЈАН, Абел Ге зе вич (Аган бегян Абел Ге зе вич)

ЗА ШТО НЕ ИДЕ МО У КО РАК С ВО ДЕ ЋИМ ЗЕ МЉА МА? / Абел Ге зе вич Аган бе гјан. 
– ОНР. – Стр. 321–334.

Пре вод с ру ског: Рај ко Бу квић. – На по ме не уз текст. – Sum mary: WHY WE ARE NOT 
KE E PING UP WITH LE A DING CO UN TRI ES / стр. 334.
152. 
БЛИ НОВ, Ан дреј Оле го вич (Бли нов Ан дрей Оле го вич)

УВЕ ЋА ВА ЊЕ ИНО ВА ЦИ О НОГ ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛА ТРАН ЗИ ЦИ О НЕ ЕКО НО МИ ЈЕ: 
ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ, ОБРА ЗО ВА ЊЕ, КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ / Ан дреј Оле го вич Бли нов, Вла ди мир 
Ја ко вље вич За ха ров. – ОНР. – Стр. 335–346.

Пре вод с ру ског: Ми ро слав Ива но вић. – На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 345. 
– Sum mary: GROWTH OF IN NO VA TION CA PA CITY OF THE TRAN SI TION ECO NOMY: 
TEC HNO LO GI ES, EDU CA TION, COM MU NI CA TI ONS / стр. 346.
153. 
ПАР ШЕВ, Ан дреј Пе тро вич (Пар шев Ан дрей Пе тро вич)

ГОР КА ТЕ О РЕ МА / Ан дреј Пе тро вич Пар шев. – ОНР. – Стр. 347–365.
Пре вод с ру ског: Ми ро слав Ива но вић. – На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 364. 

– Sum mary: BIT TER THE O REM / стр. 365.
154. 
НИ КУ ЛИН, Алек сан дар Ми хај ло вич (Ни ку лин Алек сан др Ми хайло вич)

БИ ЛИ МО ВИЋ КАО АГРАР НИК / Алек сан дар Ми хај ло вич Ни ку лин. – ОНР. – Стр. 
367–392.

Би бли о гра фи ја: стр. 391–392. – Sum mary: BI LI MO VIĆ AS AGRA RIAN ECO NO MIST 
/ стр. 392. – Пре вод с ру ског: Рај ко Бу квић.
155. 
БУ КВИЋ, Рај ко

НО ВО ПО ЗНАН СТВО С „НЕ СМЕ ЊИ ВИМ” МИ НИ СТРОМ / Рај ко Бу квић. – ОНР. – 
Стр. 393–400.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 399–400. – Sum-
mary: RE AC QU A IN TAN CE WITH THE ˮIR RE PLA CE A BLE” MI NI STER / стр. 400.
156. 
ЗВЕ РЕВ, Ар се ниј Гри гор је вич (Зве рев Ар се ний Гри горьевич)

НОВ ЧА НА РЕ ФОР МА У РУ СИ ЈИ 1922–1924. / Ар се ниј Гри гор је вич Зве рев. – ОНР. 
– Стр. 401–419.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Sum mary: MO NE TARY RE FORM 
IN RUS SIA 1922–1924. / стр. 419. – Пре вод с ру ског: Рај ко Бу квић.
157. 
ПЕ ЛЕ ВИЋ, Бра ни слав

АПРЕ СИ ЈА ЦИ ЈА ЈУ А НА: НУ ЖНОСТ ИЛИ АР ГУ МЕНТ ЗА ПО ЛИ ТИЧ КУ ЕКО НО-
МИ ЈУ ПРО ТЕК ЦИ О НИ ЗМА / Бра ни слав Пе ле вић. – ОНР. – Стр. 421–435.

Би бли о гра фи ја: стр. 433–435. – Sum mary: YUAN AP PRE CI A TION: THE NE CES SITY 
OR AN AR GU MENT FOR PO LI TI CAL ECO NOMY OF PRO TEC TI O NISM / стр. 435.
158. 
ЈО ВА НО ВИЋ, Ми ро слав Н.

ДА ЛИ СЕ СТРА ТЕ ГИ ЈА СПА СА ВА ЊА ЕВРО ЗО НЕ СВО ДИ НА ПРЕ У РЕ ЂИ ВА ЊЕ 
ЛЕ ЖАЉ КИ НА ПА ЛУ БИ ТИ ТА НИ КА? / Ми ро слав Н. Јо ва но вић, Иси до ра Љу мо вић. – ОНР. 
– Стр. 437–453.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 452. – Sum mary: 
IS THE EU RO ZO NE RE SCUE STRA TEGY TAN TA MO UNT TO THE RE AR RAN GE MENT 
OF DEC KCHA IRS ON THE TI TA NIC? / стр. 453.
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159. 
ГР БИЋ, Вла ди мир М.

КРИ ЗА У ЕВРО ЗО НИ: УЗРО ЦИ И ПО ЛИ ТИ КЕ / Вла ди мир М. Гр бић. – ОНР. – Стр. 455–469.
Би бли о гра фи ја: стр. 468. – Sum mary: THE EU RO ZO NE CRI SIS: CA U SES AND PO LICY 

/ стр. 469.
160. 
МИ ТРИЋ АЋИ МО ВИЋ, Дра га на

КО РУП ЦИ ЈА: ШТА ЗНА МО О ЊОЈ И ШТА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА ТУ МО ЖЕ? / Дра га на 
Ми трић Аћи мо вић. – При каз. – Стр. 471–473.

При каз књи ге: [Небојша Мај сто ро вић, Ко руп ци ја: узро ци, екс пан зи ја и ин тер вен ци ја, 
Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2012, 106 стр.].
161. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
475–480.

Би о би бли о граф ске бе ле шке.
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162. 
МИ ЈА ТО ВИЋ, Бо шко

КА МА ТЕ: ХРИ ШЋАН СКИ И ЕКО НОМ СКИ ПО ГЛЕД / Бо шко Ми ја то вић. – ОНР. – 
Стр. 483–502.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 501–502. – Sum-
mary: IN TE RESTS: CHRI STIAN AND ECO NO MIC VI EWS / стр. 502.
163. 
ПА ВЛО ВИЋ, Мар ко

ЈУ ГО СЛО ВЕН СКА КРА ЉЕ ВИ НА ПР ВА ЕВРОП СКА РЕ ГИ О НАЛ НА ДР ЖА ВА / 
Мар ко Па вло вић. – ОНР. – Стр. 503–521.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 520–521. – Sum mary: 
THE KING DOM OF YUGO SLA VIA FIRST EU RO PEAN RE GI O NAL STA TE / стр. 521.
164. 
УМЕ ЉИЋ, Вла ди мир

ПРО МЕ НА ПА РА ДИГ МЕ У НЕ МАЧ КОЈ ИСТО РИЈ СКОЈ НА У ЦИ: У ХР ВАТ СКОЈ 
ДР ЖА ВИ 1941–1945. НИ ЈЕ ИЗ ВР ШЕН ГЕ НО ЦИД НАД СР БИ МА? (Док тор ска ди сер та ци ја 
Алек сан дра Кор ба, на гра ђе на нај ви шом оце ном на Хум бол то вом уни вер зи те ту у Бер ли ну, 
и све ње не им пли ка ци је) / Вла ди мир Уме љић. – Ко мен тар. – Стр. 523–550.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 547–548. – Sum-
mary: A PARADIGM SHIFT IN GERMAN HISTORIOGRAPHY: IN THE STATE OF CROATIA 
(1941–1945) THERE WAS NO GENOCIDE AGAINST THE SERBS? / стр. 549. – Zu sam men fas-
sung: PA RA DIG MEN WEC HSEL IN DER DE UTSCHEN GESCHICHTSWIS SEN SCHAFT: IM 
STA AT KRO A TIEN WUR DE IN DEN JA HREN 1941–1945 KEIN GE NO ZID AN DEN SER BEN 
DUR CHGEFÜHRT ? / стр. 550.
165. 
ЈЕВ ТИЋ, Ми ро љуб

КА КО НА ЦИ ЈЕ БИВ ШЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ ГЛЕ ДА ЈУ МО ДЕР НУ ТУР СКУ / Ми ро љуб 
Јев тић. – ОНР. – Стр. 551–563.

Би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 562. – Sum mary: HOW NA-
TI ONS OF FOR MER YUGO SLA VIA LO OK ON MO DERN TUR KEY / стр. 563.
166. 
РИ КА ЛО ВИЋ, Гој ко

НО ВИ ОБРА ЗАЦ ПРИ ВРЕД НОГ РАЗ ВО ЈА И ЗА ПО ШЉА ВА ЊА: Мо дел кре а тив не 
ру рал не ин ду стри ја ли за ци је / Гој ко Ри ка ло вић, Жа кли на Сто ја но вић, Зор ка За кић. – ОНР. 
– Стр. 565–582.
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Би бли о гра фи ја: стр. 581. – Sum mary: A NEW FORM OF ECO NO MIC DE VE LOP MENT 
AND EM PLOYMENT: MO DEL OF CRE A TI VE RU RAL IN DU STRI A LI ZA TION / стр. 582.
167. 
МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, Јо ва на

КРИ ТИЧ КИ КОН СТРУК ТИ ВИ ЗАМ: УС ПО СТА ВЉА ЊЕ ОТВО РЕ НОГ И КРИ ТИЧ-
КОГ ДИС КУР СА У НА СТА ВИ / Јо ва на Ми лу ти но вић. – ОНР. – Стр. 583–594.

Би бли о гра фи ја: стр. 592–593. – Sum mary: CRI TI CAL CON STRUC TI VISM: ESTA BLISH-
MENT OF OPEN AND CRI TI CAL DI SCO UR SE IN TE AC HING / стр. 593–594.
168. 
МИ ШЧЕ ВИЋ КА ДИ ЈЕ ВИЋ, Гор да на

УСКЛА ЂЕ НОСТ ДЕ КЛА РА ТИВ НОГ И ПРО ЦЕ ДУ РАЛ НОГ ЗНА ЊА У КО О ПЕ РА ТИВ-
НОЈ НА СТА ВИ / Гор да на Ми шче вић Ка ди је вић. – ОНР. – Стр. 595–605.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 604. – Sum mary: COM PLI AN CE OF DEC LA-
RA TI VE AND PRO CE DU RAL KNOW LED GE IN CO O PE RA TI VE TE AC HING / стр. 605.
169. 
ЂУ КИЋ, Ма ра

КА ХУ МА НОЈ ШКО ЛИ У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ ЗНА ЊА: АН ТИЧ КИ ПУ ТО-
КА ЗИ / Ма ра Ђу кић, Је ле на Ђер ма нов. – ПНР. – Стр. 607–614.

Би бли о гра фи ја: стр. 613–614. – Sum mary: TO WARDS A HU MA NE SCHOOL IN MO-
DERN KNOW LED GE SO CI ETY: AN TI QUE GU I DE LI NES / стр. 614.
170. 
ЛУ КИЋ, Ве сна

ПО ВЕ ЗА НОСТ МИ ГРА ЦИ ЈА И ДНЕВ НИХ МИ ГРА ЦИ ЈА У ВОЈ ВО ДИ НИ / Ве сна 
Лу кић. – ОНР. – Стр. 615–624.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 622–623. – Sum mary: CON NEC TI ONS BET-
WE EN MI GRA TI ONS AND COM MU TING IN VOJ VO DI NA / стр. 623–624.
171. 
ЛА ЈИЋ, Оли вер

ПО СЕБ НИ ОБ ЛИ ЦИ ОД У ЗИ МА ЊА ДО БИ ТИ СТЕ ЧЕ НЕ КРИ МИ НА ЛОМ / Оли вер 
Ла јић. – ПНР. – Стр. 625–639.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 637–639. – Sum-
mary: SPE CIAL FORMS OF CRI MI NAL PRO PERTY CON FI SCA TION / стр. 639.
172. 
БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Фи лип

ЗА ШТО СУ НАС БОМ БАР ДО ВА ЛИ? / Фи лип Бла го је вић. – При каз. – Стр. 641–646.
При каз књи ге: [Данило Зо ло, Ко ка же ху ма ност... рат, пра во и гло бал ни по ре дак, с 

ита ли јан ског пре вео Зо ран Ка та нић; при ре ђи ва ње и струч на ре дак ци ја пре во да Зо ран Сто-
ја но вић, Бе о град: Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2012, 157 стр.].
173. 
ХА ЏИЋ, Ми ро љуб

СВЕ СНО ПРО МИ ШЉА ЊЕ УПРА ВЉА ЊА РАЗ ВО ЈЕМ: УСЛОВ ИЗ ЛА СКА ИЗ КРИ ЗЕ 
/ Ми ро љуб Ха џић. – При каз. – Стр. 646–649.

При каз књи ге: [Миодраг Ву јо ше вић, Слав ка Зе ко вић и Та ма ра Ма ри чић, Но ви европ
ски ре ги о на ли зам и ре ги о нал но упра вља ње у Ср би ји, Ин сти тут за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам 
Ср би је, Бе о град 2013].
174. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
651–655.
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175. 
БО ЈО ВИЋ, Бо шко И.

ОД ТР ЖИ ШНЕ ПРИ ВРЕ ДЕ ДО ДР ЖАВ НОГ МО НО ПО ЛА. Пле ме ни ти ме та ли Ср би је 
и Бо сне из ме ђу Ве не ци је и Осман лиј ског цар ства (15–16. век) / Бо шко И. Бо јо вић. – ОНР. – 
Стр. 1–31.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 24–30. – Sum-
mary: FROM A MAR KET ECO NOMY TO A GO VERN MENT MO NO POLY. Precious metals 
of Serbia and Bosnia between Venice and the Ottoman Empire (15th–16th century). / стр. 30–31.
176. 
ЦВЕТ КО ВИЋ, Вла ди мир

УЧЕ ЊЕ О КРЕ ТА ЊУ СВЕ ТОГ МАК СИ МА ИС ПО ВЕД НИ КА / Вла ди мир Цвет ко вић. 
– ОНР. – Стр. 33–48.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 46–47. – Sum-
mary: ST MA XI MUS THE CON FES SOR’S TE AC HING ON MO VE MENT / стр. 48.
177. 
ГА ЈИЋ, Алек сан дар Са ша

НЕО МЕ ДИ Е ВА ЛИ ЗАМ У СА ВРЕ МЕ НОЈ ДРУ ШТВЕ НОЈ ТЕ О РИ ЈИ / Алек сан дар 
Са ша Га јић. – ПНР. – Стр. 49–61.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 60. – Sum mary: 
NEO-ME I DE VA LISM IN CON TEM PO RARY SO CIAL THE ORY / стр. 60–61.
178. 
ЏО МИЋ, Ве ли бор В.

ПРА ВА РИ МО КА ТО ЛИЧ КЕ ВЕР СКЕ МА ЊИ НЕ У КНЕ ЖЕ ВИ НИ СР БИ ЈИ / Ве ли бор 
В. Џо мић. – ОНР. – Стр. 63–73.

Би бли о гра фи ја: стр. 72–73. – Sum mary: RIGHTS OF THE RO MAN CAT HO LIC RE LI-
GI O US MI NO RITY IN THE PRIN CI PA LITY OF SER BIA / стр. 73.
179. 
ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Бра на

МЕ ДИ ЦИН СКА ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈА И ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈА И СУД БИ НА СРП СКОГ 
АР ХИ ВА ЗА ЦЕ ЛО КУП НО ЛЕ КАР СТВО / Бра на Ди ми три је вић, Сла ви ца Жи жић Бор ја но вић. 
– ОНР. – Стр. 75–102.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 101–102. – Sum-
mary: ME DI CAL TER MI NO LOGY AND PHRA SE O LOGY AND FA TE OF THE JO UR NAL 
SER BIAN AR CHI VES FOR THE WHO LE ME DI CI NE / стр. 102.
180. 
ЈО ВА НО ВИЋ ПО ПО ВИЋ, Де ја на

ЕКО ЛО ШКА БЕЗ БЕД НОСТ И БЕЗ БЕД НОСТ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ / Де ја на Јо ва но-
вић По по вић. – ПНР. – Стр. 103–118.

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 115–117. – Sum mary: EN VI RON MENT AND SE-
CU RITY: THE CON CEPT OF ECO LO GI CAL AND EN VI RON MEN TAL SE CU RITY / стр. 117–118.
181. 
БА БИЋ КЕ КЕЗ, Сне жа на

РАЗ ВОЈ ПЕ ДА ГО ШКЕ КУЛ ТУ РЕ РО ДИ ТЕ ЉА / Сне жа на Ба бић Ке кез. – ПНР. – Стр. 
119–127.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 126–127. – Sum-
mary: DE VE LOP MENT OF PE DA GO GI CAL CUL TU RE OF PA RENTS / стр. 127.
182. 
МУ ХИ, Бе ла

РУ РАЛ НИ ТУ РИ ЗАМ КАО КОМ ПО НЕН ТА ИН ТЕ ГРАЛ НОГ И ОДР ЖИ ВОГ РАЗ ВО ЈА 
СЕ ЛА У ВОЈ ВО ДИ НИ / Бе ла Му хи. – ОНР. – Стр. 129–137.

Би бли о гра фи ја: стр. 136–137. – Sum mary: RU RAL TO U RISM AS A PART OF IN TE GRAL 
AND SU STA I NA BLE DE VE LOP MENT OF VIL LA GES IN VOJ VO DI NA / стр. 137.



183. 
ИВА НО ВИЋ, Ми ро слав

МА НИ ФЕ СТА ЦИ О НИ ТУ РИ ЗАМ ЈУ ГО ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ / Ми ро слав Ива но вић, 
Сне жа на Бе сер ме њи. – ОНР. – Стр. 139–150.

Би бли о гра фи ја: стр. 149. – Sum mary: EVENT TO U RISM IN SO UTH WEST SER BIA / 
стр. 150.
184. 
ВОЛ КОВ, Игор Вик то ро вич (Вол ков Игорь Вик то ро вич)

РАСТ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА У АПК КРОЗ МЕ ЂУ НА РОД НУ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈУ ОБРА ЗОВ НИХ 
И ПРО ИЗ ВОД НИХ ПРО ЦЕ СА / Игор Вик то ро вич Вол ков. – ОНР. – Стр. 151–161.

Би бли о гра фи ја: стр. 161. – Sum mary: IN CRE A SING IN VEST MENTS IN AGRO-IN DU-
STRIAL COM PLEX THRO UGH IN TER NA TI O NAL IN TE GRA TION OF EDU CA TI O NAL AND 
PRO DUC TION PRO CES SES / стр. 161. – С ру ског пре вео: Рај ко Бу квић.
185. 
НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Са ша

СР БИ У ЦАВ ТА ТУ ДО 1945. ГО ДИ НЕ / Са ша Не дељ ко вић. – ПНР. – Стр. 163–181.
Би бли о гра фи ја: стр. 179–181. – Sum mary: SKETCHES OF THE SERBS IN CAV TAT 

UN TIL 1945 / стр. 181.
186. 
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми лан М.

РЕ ГИ О НА ЛИ ЗАМ У СВЕ ТУ И РЕ ГИ О НО МИ КА СР БИ ЈЕ / Ми лан М. Пе тро вић. – При-
каз. – Стр. 183–188.

При каз књи ге: [Часлав Oцић, Ре ги о на ли стич ка де кон струк ци ја Ср би је, Про све та, 
Бе о град 2012, 262 стр.].
187. 
РАТ КО ВИЋ ЊЕ ГО ВАН, Би ља на

ПО ЛИ ТИ КА ЗДРА ВЉА / Би ља на Рат ко вић Ње го ван. – При каз. – Стр. 188–191.
При каз књи ге: [Здравко Шо лак, Фи нан си ра ње здрав стве не за шти те и пра во на здра вље, 

Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град 2010, 336 стр.].
188. 
БУ КВИЋ, Рај ко М.

ТА ДЕ УШ КО ВА ЛИК – ВЕ ЛИ КИ ПО ЛИ ТЕ КО НО МИСТ / Рај ко М. Бу квић. – Не кро лог. 
– Стр. 193–201.

In me mo ri am. – На по ме не и би бли о граф ске бе ле шке уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 
200–201. – Sum mary: стр. 201.
189. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
203–208.
190. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ РУ КО ПИ СА ЗМСДН У 2012. ГО ДИ НИ / Стр. 209.

Го ди на 2013/LXIV, Све ска 2, Број 143
191. 
КО ПРИ ВИ ЦА, Ча слав Д.

БАЛ КАН КАО ЕВРОП СКА УНУ ТРА ШЊА ДРУ ГОСТ / Ча слав Д. Ко при ви ца. – ОНР. 
– Стр. 221–234.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 233–234. – Sum-
mary: THE BAL KANS AS A EU RO PEAN IN NER OT HER NESS / стр. 234.
192. 
ИН ЂИЋ, Три во

ВО ДА У ПО ЛИ ТИ ЦИ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ / Три во Ин ђић. – ОНР. – Стр. 
235–249.
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Би бли о гра фи ја: стр. 247–249. – Sum mary: WA TER PO LICY OF SER BIA AND THE EU RO-
PEAN UNION / стр. 249.
193. 
ПЕ ЧЕ ЊИН, Ни ко лај Кон стан ти но вич (Пе че нин Ни ко лай Кон стан ти но вич)

ГЕ НЕ ТИЧ КИ ИДЕ А ЛИ ЗАМ И СТРУК ТУ РА ДРУ ШТВА / Ни ко лај Кон стан ти но вич 
Пе че њин. – ОНР. – Стр. 251–266.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 251–266. – Sum-
mary: GE NE TIC IDE A LISM AND STRUC TU RE OF SO CI ETY / стр. 266.
194. 
ГА ВРИ ЛО ВИЋ, Вла дан С.

ДРУ ШТВЕ НО ПО ЛИ ТИЧ КИ СТА ТУС СР БА У ХАБ ЗБУР ШКОЈ МО НАР ХИ ЈИ – ОД 
ЛЕ О ПОЛ ДОВ СКИХ ПРИ ВИ ЛЕ ГИ ЈА ДО ДЕ КЛА РА ТО РИ ЈЕ / Вла дан С. Га ври ло вић, Де јан 
Ми ка ви ца. – ОНР. – Стр. 267–275.

Би бли о гра фи ја: стр. 274. – Sum mary: SO CIO-PO LI TI CAL STA TUS OF SERBS IN THE 
HAB SBURG MO NARCHY FROM THE PRI VI LE GES OF LE O POLD TO DEC LA RA TO RIA / 
стр. 275.
195. 
МИ ЈАЛ КОВ СКИ, Ми лан Ј.

ТЕ РО РИ ЗАМ И ОБА ВЕ ШТАЈ НА МОЋ ДР ЖА ВЕ / Ми лан Ј. Ми јал ков ски, Ве се лин 
Б. Ко на тар. – ОНР. – Стр. 277–292. 

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 291–292. – Sum-
mary: TER RO RISM AND THE PO WER OF THE STA TE IN TEL LI GEN CE / стр. 292.
196. 
ЧИ КИЋ, Јо ва на

СО ЦИ ЈАЛ НА ВИ ТАЛ НОСТ У ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ РУ РАЛ НОГ РАЗ ВО ЈА / Јо ва на Чи кић. 
– ОНР. – Стр. 293–306.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 304–305. – Sum-
mary: SO CIAL VI TA LITY IN RU RAL DE VE LOP MENT RE SE ARCH / стр. 305–306.
197. 
ВИ ДИЋ, На да И.

РУ РАЛ НИ ТУ РИ ЗАМ У ВА ЉЕВ СКИМ СЕ ЛИ МА У ФУНК ЦИ ЈИ ОДР ЖИ ВОГ РАЗ-
ВО ЈА / На да И. Ви дић. – ОНР. – Стр. 307–319.

Би бли о гра фи ја: стр. 317–319. – Sum mary: RU RAL TO U RISM IN THE VIL LA GES ARO UND 
VA LJE VO AS AN IN STRU MENT OF SU STA I NA BLE DE VE LOP MENT / стр. 319.
198. 
КУ ЗО ВИЋ, Ду шко

СЕ О СКА КУ ЋА НА ЈУ ЖНИМ ПА ДИ НА МА ПО ВЛЕ НА: 1800–1970. / Ду шко Ку зо вић. 
– ОНР. – Стр. 321–354.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 353. – Sum mary: 
CO UN TRY HO U SES ON THE SO UT HERN SLO PES OF PO VLEN: 1800–1970 / стр. 354.
199. 
РЕ ЉИЋ, Сло бо дан

БРИ СЕЛ СКА ДЕ СПО ТИ ЈА И ОД ВРАТ НЕ УЉУД НО СТИ. Осврт на књи гу Ха не са Хоф-
ба у е ра На ру че на исти на – ку пље на прав да – Ко ло ни ја ли зам Европ ске уни је, Ја сен, Бе о град 
2012. / Сло бо дан Ре љић. – ОНР. – Стр. 355–366.

Би бли о гра фи ја: стр. 365–366. – Sum mary: BRUS SELS’ DE SPO TISM AND DIS GU STING 
DE CEN CI ES. On Or de red Truth – Pur cha sed Ju sti ce – Eu’s Co lo ni a lism by Han nes Hof ba u er, 
Bel gra de 2012. / стр. 366.
200. 
БО ЈО ВИЋ, Бо шко

МОН ТЕ ЗУ МИН СВЕТ СКИ ПО РЕ ДАК: КАР ДИ ОК ТО МИ ЈА КАО КО ЛА ТЕ РАЛ НИ 
БИ ЗНИС У ХУ МА НИ ТАР НОМ РА ТУ / Бо шко Бо јо вић. – Осврт. – Стр. 367–373.

Осврт на књи гу: [Pi e re Péan, Ko so vo. Une gu er re “ ju ste” po ur un Etat ma fi e ux, Fayard, 
Pa ris 2013]. На по ме не уз текст.
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201. 
ОБРЕ НО ВИЋ, Зо ран

ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА „ОД О ЗДО” / Зо ран Обре но вић. – Осврт. – Стр. 373–379.
Осврт на књи гу: [Благоје Си мов Ба бић, До жи вља ји јед ног Ди нар ца, ау тор ско из да ње, 

Бе о град 2012].
202. 
РА КИ ТИЋ, Ду шан

СТУ ДИ ЈА ЈЕД НОГ ТЕ О ЛО ШКОГ ДИ ЈА ЛО ГА У КОН ТЕК СТУ НА СЛЕ ЂА ПО ЛИ-
ТИЧ КЕ ИСТО РИ ЈЕ, ПО СТО ЈА ЊА ТРЕ ЋЕГ СА ГО ВОР НИ КА И АГРЕ СИВ НЕ ДР ЖАВ НЕ 
ВЛА СТИ / Ду шан Ра ки тић. – При каз. – Стр. 381–384.

При каз књи ге: [Марко Ни ко лић, Еку мен ски од но си Срп ске пра во слав не и Ри мо ка то
лич ке цр кве: 1962–2000. го ди не, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012].
203. 
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми лан

ИСТО РИ ЈА КАО СА ВРЕ МЕ НОСТ / Ми лан Пе тро вић. – При каз. – Стр. 384–391.
При каз књи ге: [Андра Ни ко лић, Еко ном ско ста ње Ср би је у XIV ве ку, Дру штво за при-

вред ну исто ри ју, Бе о град 2012].
204. 
МИ О КО ВИЋ, Во ји слав Б.

СЕ ЉАК: ЈУ ЧЕ, ДА НАС И СУ ТРА / Во ји слав Б. Ми о ко вић. – При каз. – Стр. 392–395.
При каз књи ге: [Срђан Шљу кић и Ма ри ца Шљу кић, Зе мља и љу ди. Се ља штво и дру

штве на струк ту ра, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад 2012].
205. 
БО ГА ВАЦ, Ми ло ван

ЈО ВАН С. РА ДОЈ ЧИЋ (1933–2013) / Ми ло ван Бо га вац. – Не кро лог. – Стр. 397–398. 
In me mo ri am: Јо ван С. Ра дој чић.

206. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
399–404.

Го ди на 2013/LXIV, Све ска 3, Број 144
207. 
РА ШЕ ВИЋ, Мир ја на

СР БИ ЈА ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО СЛЕ КА ИР СКЕ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈЕ: ИМА ЛИ НА-
ПРЕТ КА У СФЕ РИ РЕ ПРО ДУК ТИВ НОГ ЗДРА ВЉА? / Мир ја на Ра ше вић. – ОНР. – Стр. 413–428.

Би бли о гра фи ја: стр. 427–428. – Sum mary: SER BIA 20 YEARS AF TER THE CA I RO 
CON FE REN CE: IS THE RE ANY PRO GRESS IN THE SPHE RE OF RE PRO DUC TI VE HE ALTH? 
/ стр. 428.
208. 
МИ ЈА ТО ВИЋ, Бо шко

ВОЈ ВО ДИ НА И НЕ ПО СРЕД НИ ПО РЕ ЗИ ОКО 1925: ДА ЛИ ЈЕ БИ ЛО ПЉАЧ КЕ? / 
Бо шко Ми ја то вић. – ОНР. – Стр. 429–449.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 447–448. – Sum-
mary: VOJ VO DI NA AND DI RECT TA XES ARO UND 1925: HAD ANY ROB BERY TA KEN 
PLA CE? / стр. 449.
209. 
ПА ВЛО ВИЋ, Вла дан

НЕ У ЈЕД НА ЧЕН СЕ МАН ТИЧ КИ СА ДР ЖАЈ ТЕР МИ НА СОЛ ВЕНТ НОСТ – ИЗ ВО-
РИ ШТЕ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ / Вла дан Па вло вић, Срећ ко Ми ла чић. – ОНР. – Стр. 451–466.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 463–465. – 
Résumé: CON TE NU SÉMAN TI QUE INÉGAL DU TER ME SOL VA BI LITÉ – ORI GI NE ET 
CONSÉQU EN CES / стр. 466.
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210. 
ЗА КИЋ, Вла ди мир

ГЕ НЕ РИ СА ЊЕ ВРЕД НО СТИ ЗА ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НЕ СУ БЈЕК ТЕ КАО ЦИЉ СА-
ВРЕ МЕ НОГ КОР ПО РА ТИВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА / Вла ди мир За кић. – ОНР. – Стр. 467–481.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 481. – Sum mary: CRE A TING VA LU ES FOR 
STA KE HOL DERS AS A GOAL OF A MO DERN COR PO RA TE EN TER PRI SE / стр. 481.
211. 
ЕТИН СКИ, Ро до љуб

ПО ТРЕ БА РЕ ДЕ ФИ НИ СА ЊА ПОЈ МА ЉУД СКИХ ПРА ВА / Ро до љуб Етин ски. – ОНР. 
– Стр. 483–496.

Би бли о гра фи ја: стр. 494–495. – Sum mary: RE DE FI NING THE IDEA OF HU MAN 
RIGHTS / стр. 496.
212. 
ЂУР ЂИЋ, Са ња

ЈУ СНА ТУ РА ЛИ ЗАМ И ПРАВ НИ ПО ЗИ ТИ ВИ ЗАМ У СА ВРЕ МЕ НОЈ АМЕ РИЧ КОЈ 
ЈУ РИ СПРУ ДЕН ЦИ ЈИ / Са ња Ђур ђић. – ОНР. – Стр. 497–507.

Би бли о гра фи ја: стр. 506. – Sum mary: JU SNA TU RA LISM AND LE GAL PO SI TI VISM 
IN CON TEM PO RARY AME RI CAN JU RI SPRU DEN CE / стр. 507.
213. 
ПА ВЛО ВИЋ, Ђор ђе

УСТАВ КРА ЉЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ ИЗ 1901. ГО ДИ НЕ / Ђор ђе Па вло вић. – ОНР. – Стр. 
509–522.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 521. – Sum mary: CON STI TU TION OF THE 
KING DOM OF SER BIA OF 1901. / стр. 522.
214. 
ПРЕН ТО ВИЋ, Ри сто

ЕТИЧ КИ АСПЕК ТИ ЛОВ НОГ ТУ РИ ЗМА СР БИ ЈЕ / Ри сто Прен то вић. – ОНР. – Стр. 
523–538.

На по ме не и ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 537. – Sum mary: ET HI CAL 
ASPECTS OF HUN TING TO U RISM IN SER BIA / стр. 538.
215. 
СО ЛЕ ША ГРИ ЈАК, Ђур ђа

РО ДИ ТЕЉ СКО УЛА ГА ЊЕ ИЗ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ДЕ ТЕ ТА / Ђур ђа Со ле ша Гри јак. – ОНР. 
– Стр. 539–550.

Би бли о гра фи ја: стр. 549. – Sum mary: PA REN TAL IN VEST MENT FROM THE CHILD’S 
PER SPEC TI VE / стр. 550.
216. 
МА РИЋ, Миа

ОД НОС ОСО БИ НА ЛИЧ НО СТИ И ПОЈ МА О СЕ БИ КОД УЧЕ НИ КА СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 
/ Миа Ма рић. – ОНР. – Стр. 551–562.

Би бли о гра фи ја: стр. 561. – Sum mary: RE LA TI ON SHIP BET WE EN PER SO NA LITY 
TRA ITS AND SELF-CON CEPT IN HIGH SCHOOL STU DENTS / стр. 562.
217. 
БЈЕ ЉАЦ, Жељ ко

СА БОР ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ: СО ЦИ О ДЕ МО ГРАФ СКИ ПРО ФИЛ И МО ТИВ ДО ЛА СКА 
ПО СЕ ТИ ЛА ЦА / Жељ ко Бје љац, Алек сан дра Тер зић, Јо ва на Бран ков. – ОНР. – Стр. 563–576.

Би бли о гра фи ја: стр. 574–575. – Sum mary: TRUM PET FE STI VAL IN GU ČA: SO CIO-
DE MO GRAP HIC PRO FI LE AND THE MO TI VES FOR VI SI TING / стр. 576.
218. 
РИ КА ЛО, Мир ја на

СТА ЊЕ И ПЕР СПЕК ТИ ВЕ УМЕТ НИЧ КОГ ТР ЖИ ШТА НА ЗА ПАД НОМ БАЛ КА НУ 
/ Мир ја на Ри ка ло. – При каз. – Стр. 577–579.

При каз књи ге: [Goj ko Ri ka lo vić /ur./, Za pad ni Bal kan: re gi o nal no umet nič ko tr žiš te, a ne 
fik ci ja?, Anonymo us, Be o grad 2012].
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219. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
581–585.

Го ди на 2013/LXIV, Све ска 4, Број 145
220. 
ГО ЛУ БО ВИЋ, На та ша

О ОПРАВ ДА НО СТИ УПО ТРЕ БЕ ИЗ РА ЗА „ДРУ ШТВЕ НИ КА ПИ ТАЛ” / На та ша Го-
лу бо вић, Ср ђан Го лу бо вић. – ОНР. – Стр. 596–608.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 607–608. – Sum mary: ON THE JU STI FI CA-
TION OF USE OF THE TERM “SO CIAL CA PI TAL” / стр. 608.
221. 
МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Зо ран

РАЗ ЛО ЗИ ЗА ОД БИ ЈА ЊЕ ЗАХ ТЕ ВА ЗА ПРИ ЗНА ЊЕ ЖИ ГА / Зо ран Ми ла ди но вић, 
Си ни ша Вар га. – ОНР. – Стр. 609–622.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 620–621. – Sum-
mary: THE GRO UNDS FOR RE FU SING TRA DE MARKS RE GI STRA TION / стр. 621–622.
222. 
ЧА ЧИЋ, Сан дра

АФЕК ТИВ НО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ ДЕ ЛИН КВЕНТ НИХ АДО ЛЕ СЦЕ НА ТА / Сан дра Ча чић. 
– ОНР. – Стр. 623–633.

Би бли о гра фи ја: стр. 632. – Sum mary: AT TAC HMENT OF DE LIN QU ENT ADO LE SCENTS 
/ стр. 633.
223. 
ЧО ВИЋ, Ана

ИЗ БОР КОН ЦЕП ТА УСВО ЈЕ ЊА СА АСПЕК ТА ЗА ШТИ ТЕ ПРА ВА ДЕ ТЕ ТА НА 
СА ЗНА ЊЕ СВОГ ПО РЕ КЛА / Ана Чо вић, Дра ган Чо вић. – ПНР. – Стр. 635–652.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 649–651. – Sum-
mary: CHO I CE OF CON CEPT ADOP TION IN TERMS OF PRO TEC TING THE RIGHT OF THE 
CHILD TO KNOW ITS ORI GIN / стр. 651–652.
224. 
МР ВИЋ ПЕ ТРО ВИЋ, На та ша

ОД ГО ВОР НОСТ ДР ЖА ВЕ ЗА ШТЕ ТУ ЗБОГ НЕО СНО ВА НЕ ОСУ ДЕ ИЛИ НЕО СНО-
ВА НОГ ЛИ ШЕ ЊА СЛО БО ДЕ / На та ша Мр вић Пе тро вић, Здрав ко Пе тро вић. – ОНР. – Стр. 
653–665.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 664. – Sum mary: 
SТАТЕ RE SPON SI BI LITY FOR DA MA GE CA U SED BY UN FA IR SEN TEN CE OR UN FO UN DED 
AR REST / стр. 665.
225. 
МИ ЛИ СА ВЉЕ ВИЋ, Бо јан

ДИ ПЛО МАТ СКА ЗА ШТИ ТА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ ПРА ВУ И УЈЕ ДИ ЊЕ НЕ НА ЦИ ЈЕ 
/ Бо јан Ми ли са вље вић. – ПНР. – Стр. 667–681.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 679–681. – Sum mary: DI PLO MA TIC PRO TEC-
TION IN IN TER NA TI O NAL LAW AND THE UNI TED NA TI ONS / стр. 681.
226. 
МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Рад ми ла

ИС КУ СТВО УСА МЉЕ НО СТИ У АДО ЛЕ СЦЕН ЦИ ЈИ / Рад ми ла Ми ло ва но вић. – ОНР. 
– Стр. 683–696.

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 694–696. – Sum mary: THE EX PE RI EN CE 
OF LO NE LI NESS IN THE ADO LE SCEN CE / стр. 696.
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227. 
НО ВА КОВ, Ма ри на

УЛО ГА ЗНА ЊА У ПРО МЕ НА МА СА ВРЕ МЕ НОГ ДРУ ШТВА / Ма ри на Но ва ков и 
Жи во јин Пе тро вић. – ОНР. – Стр. 697–706.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 706. – Sum mary: 
THE RO LE OF KNOW LED GE IN THE CHAN GES OF MO DERN SO CI ETY / стр. 706.
228. 
ЋИ РО ВИЋ, Ни ко ла

ФИ СКАЛ НА НЕ ДИ СЦИ ПЛИ НА – ИЗА ЗО ВИ И МО ГУ ЋА РЕ ШЕ ЊА / Ни ко ла Ћи-
ро вић. – ОНР. – Стр. 707–718.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 717–718. – Sum mary: LACK OF FI SCAL DI-
SCI PLI NE – CHAL LEN GES AND POS SI BLE SO LU TI ONS / стр. 718.
229. 
ЖИ КИЋ, Мир ја на

ДА НИ БОР БЕ И ВРЕ МЕ УСПО МЕ НА: ЖЕ НА – (НЕ)МОЋ-ИДЕН ТИ ТЕТ / Ми ле на 
Жи кић. – При каз. – Стр. 719–724.

При каз књи ге: [Ne ko je re kao fe mi ni zam? Ka ko je fe mi ni zam uti cao na že ne XXI ve ka / pri-
re di la Adri a na Za ha ri je vić. – Be o grad: Cen tar za žen ske stu di je, Že ne u cr nom, Re kon struk ci ja 
Žen ski fond, He in rich Böll Stif tung i Re gi o nal na kan ce la ri ja za Ju go i stoč nu Evro pu 2008 (No vi 
Sad: Ar tprint)].
230. 
ВУ ЈИ ЧИЋ, Ни ко ла

БАН КА РИ УКРА ЛИ ДР ЖА ВУ / Ни ко ла Ву ји чић. – При каз . – Стр. 725–728.
При каз књи ге: [Gregg Ba rak, Theft of Na tion – Wall Stre et Lo o ting and Fe de ral Re gu la tory 

Col lu ding, Row man & Lit tle fi eld Pu blis hing Gro up, Inc., Lan ham – Maryland, 2012].
231. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

ЂОР ЂЕ СТРА ТИ МИ РО ВИЋ ПО НО ВО МЕ ЂУ СР БИ МА / Дра го Ње го ван. – При каз. 
– Стр. 728–730.

При каз књи ге: [Ђорђе Стра ти ми ро вић, Успо ме не, дру го из да ње при ре дио Жар ко Ди-
мић, Ма ло исто риј ско дру штво – Но ви Сад, Но ви Сад 2013].
232. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

МИ ХАЈ ЛО ПУ ПИН, ДИВ НА У КЕ ИЗ БА НАТ СКОГ ИДВО РА / Дра го Ње го ван. – При-
каз. – Стр. 730–732.

При каз књи ге: [Љубица Отић, Ми хај ло И. Пу пин / Mic hael I. Pu pin, Глоб тро тер, Беч ке рек 
и Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2012].
233. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
733–737.

Го ди на 2014/LXV, Све ска 1, Број 146
234. 
ПА ВЛО ВИЋ, Мар ко

ЦЕО ЖИ ВОТ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ У ДВА ДР ЖАВ НА ОБ ЛИ КА / Мар ко Па вло вић. – ОНР. 
– Стр. 9–39.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 37–38. – Sum mary: 
THE EN TI RE LI FE TI ME OF YUGO SLA VIA IN TWO STA TE FORMS / стр. 38–39.
235. 
НО ВА КО ВИЋ, Дра ган

ДО НО ШЕ ЊЕ ПР ВОГ УСТА ВА СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ 1931. ГО ДИ НЕ / 
Дра ган Но ва ко вић. – ОНР. – Стр. 41–54.
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На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 53–54. – Sum mary: THE ADOP TION OF THE 
FIRST CON STI TU TION OF THE SER BIAN ORT HO DOX CHURCH IN 1931 / стр. 54.
236. 
ЛУ ТО ВАЦ, Зо ран

СР БИ У ЦР НОЈ ГО РИ ПО СЛЕ РАЗ ДВА ЈА ЊА СР БИ ЈЕ И ЦР НЕ ГО РЕ 2006. ГО ДИ НЕ 
/ Зо ран Лу то вац. – ОНР. – Стр. 55–70.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 69–70. – Sum-
mary: LES SER BES AU MONTÉNÉGRO APRÈS LA SÉPA RA TION EN 2006 / стр. 70.
237. 
ШЉУ КИЋ, Ср ђан

ПРО МЕ НЕ У ДРУ ШТВЕ НОЈ СТРУК ТУ РИ И УЛО ГА СЕ ЉА ШТВА / Ср ђан Шљу кић. 
– ОНР. – Стр. 71–84.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 83–84. – Sum-
mary: CHAN GES IN SO CIAL STRUC TU RE AND THE RO LE OF THE PE A SAN TRY / стр. 84.
238. 
ГА ЈИЋ, Алек сан дар Са ша

ЏА РЕД ДАЈ МОНД И ПИ ТЕР ТУР ЧИН: ДВЕ СА ВРЕ МЕ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ ДРУ ШТВЕ НОГ 
КО ЛАП СА / Алек сан дар Са ша Га јић. – ОНР. – Стр. 85–104.

Би бли о гра фи ја: стр. 103–104. – Sum mary: JA RED DI A MOND AND PE TER TUR CHIN: 
TWO CON TE MO PRARY THE O RI ES OF SO CIAL COL LAP SE / стр. 104.
239. 
СТАН КО ВИЋ, Је ле на

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ПО СЛОВ НОГ ОКРУ ЖЕ ЊА ГРА ДО ВА И ОП ШТИ НА У СР БИ ЈИ / 
Је ле на Стан ко вић, Ве сна Јан ко вић Ми лић, Ма ри ја Ра до са вље вић. – ОНР. – Стр. 105–118.

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 116–117. – Sum mary: IM PRO VING THE BU-
SI NESS EN VI RON MENT IN CI TI ES AND MU NI CI PA LI TI ES IN SER BIA / стр. 117–118.
240. 
МА ТИЋ, Ра ден ко

СО ЦИ О Е КО НОМ СКА ОБЕ ЛЕЖ ЈА ФИ ЗИЧ КЕ АК ТИВ НО СТИ ДЕ ЦЕ РА НО ШКОЛ-
СКОГ УЗ РА СТА / Ра ден ко Ма тић, Рај ко Ку љић, Не бој ша Мак си мо вић. – ОНР. – Стр. 119–128.

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 126–127. – Sum mary: SO CIO-ECO NO MIC 
CHA RAC TE RI STICS OF PHYSI CAL AC TI VITY OF EARLY SCHOOL-AGE CHIL DREN / 
стр. 127–128.
241. 
ВУ КО ВИЋ, Сла ви ша

ПРАК ТИЧ НА ИС КУ СТВА У ПРЕ ВЕН ЦИ ЈИ НА СИ ЉА НА СПОРТ СКИМ ПРИ МЕД-
БА МА / Сла ви ша Ву ко вић. – ОНР. – Стр. 129–139.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 138–139. – Sum mary: 
PRAC TI CAL EX PE RI EN CES IN PRE VEN TING VI O LEN CE AT SPOR TING EVENTS / стр. 139.
242. 
БО ЈА НИН, Све то мир

ЗА ВИ ЧАЈ – ЧЕ ЖЊА И ОХРА БРЕ ЊЕ / Све то мир Бо ја нин. – Оглед. – Стр. 141–150.
Би бли о гра фи ја: стр. 150. – Sum mary: HO ME LAND – LON GING AND EN CO U RA GE MENT 

/ стр. 150.
243. 
СЕ ЛИЋ, Ана

КА КО СЕ ОДР ЖА ТИ ИЗ НАД АМ БИ СА / Ана Се лић. – Осврт. – Стр. 151–157.
Осврт на књи гу: [Реб ека Вест, Зна че ње из да је, Ал го ри там, Бе о град 2013].
На по ме на уз текст.

244. 
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми лан

ЛЕ ОН ТЈЕ ВЉЕВ МЕ ТОД И ОЦИ ЋЕ ВА АНА ЛИ ЗА ЈУ ГО СЛО ВЕН СКЕ ПРИ ВРЕ ДЕ / 
Ми лан Пе тро вић. – Осврт. – Стр. 157–163.
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Осврт на књи гу: [Часлав Оцић, Струк тур на ана ли за ју го сло вен ске при вре де: 1952–
1962–1968, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013].
245. 
БУ КВИЋ, Рај ко

ША ХОВ СКА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА / Рај ко Бу квић. – Осврт. – Стр. 164–166.
Осврт на књи гу: [Душан Дра јић, Пре глед ша хов ске ли те ра ту ре бив ше Ју го сла ви је 

1886–1991, I–V, из да ва чи ау тор и Ака дем ска ми сао, Бе о град 2010–2013].
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 166.

246. 
ПЕ ТРО ВИЋ, Пе тар Б.

ФА БРИ КЕ БУ ДУЋ НО СТИ / Пе тар Б. Пе тро вић. – При каз. – Стр. 166–169.
При каз књи ге: [Владимир Р. Ми ла чић, Но ва ме та фи зи ка ин же њер ства, Ака де ми ја 

ин же њер ских на у ка Ср би је, Бе о град 2013].
247. 
РАТ КО ВИЋ ЊЕ ГО ВАН, Би ља на

ВРЕД НОСТ ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ КА ПИ ТА ЛА / Би ља на Рат ко вић Ње го ван. – При каз. 
– Стр. 169–171.

При каз књи ге: [Бисерка Ком не нић, Вред ност vs про фит, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2013].
248. 
БУ КВИЋ, Рај ко

У ПО ТРА ЗИ ЗА ИЗ ГУ БЉЕ НИМ ЈЕ ДИН СТВОМ / Рај ко Бу квић. – При каз. – Стр. 172–174.
При каз књи ге: [Go ran Po le tan w kon sul ta cji z Ur szulą Kot nowską, Pol ska ma sa kra / Polj ski 

ma sa kr / The Po lish Ma sac re, Eko loš ko-et no loš ki kul tur ni cen tar Sfe ra, No vi Sad 2012].
249. 
ШКУН ДРИЋ, Бран ко

ХРА НА И ОД БРА НА / Бран ко Шкун дрић. – При каз. – Стр. 174–175.
При каз књи ге: [Васкрсије Ја њић, Обра зо ва ње, на у ка и про из вод ња хра не, АНУРС, 

Ба ња Лу ка 2013].
250. 
РИ КА ЛО, Мир ја на

АУ СТРА ЛИ ЈА ЗА УГЛЕД / Мир ја на Ри ка ло. – При каз. – Стр. 175–177. 
При каз књи ге: [Креативна Ау стра ли ја: пут у кре а тив но дру штво и еко но ми ју, уред-

ни ци: Г. Ри ка ло вић, Х. Ми кић, СФБЦ – Гру па за кре а тив ну еко но ми ју, Бе о град 2013].
251. 
ПИ СА РИЋ, Ми ла на

ПИ О НИР СКИ РАД ИЗ СУД СКЕ СТО МА ТО ЛО ГИ ЈЕ / Ми ла на Пи са рић. – При каз. – 
Стр. 177–180.

При каз књи ге: [Група ау то ра у ре дак ци ји проф. др Срећ ка Се ла ко ви ћа, Суд ска сто ма
то ло ги ја – прав ни и ме ди цин ски аспек ти, Слу жбе ни гла сник и Цен тар за из да вач ку де лат-
ност Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Бе о град – Но ви Сад, 2013].
252. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
181–187.
253. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ РУ КО ПИ СА ЗМСДН У 2013. ГО ДИ НИ / Стр. 189.

Го ди на 2014/LXV, Све ска 2, Број 147
254. 
ВЕ МИЋ, Мирчетa

ПО МОР СР БА РАТ НИХ ЗА РО БЉЕ НИ КА И ИН ТЕР НИ РА НИХ ЦИ ВИ ЛА У АУ СТРО-
У ГАР СКИМ ЛО ГО РИ МА ЗА ВРЕ МЕ ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА 1914–1918. / Мир че та Ве мић. 
– ОНР. – Стр. 201–234.



На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 232–233. – Sum mary: MASS MOR TA LITY OF 
SER BIAN PRI SO NERS OF WAR AND IN TER NED CI VI LI ANS IN AU STRO-HUN GA RIAN 
CAMPS DU RING THE FIRST WORLD WAR 1914–1918 / стр. 234.
255. 
БО КИЋ, Је ле на

КВА ЛИ ТЕТ ЖИ ВО ТА У СЕ О СКИМ НА СЕ ЉИ МА / Је ле на Бо кић, Јо ва на Чи кић. – ОНР. 
– Стр. 235–249.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 247–249. – Sum mary: QU A LITY OF LI FE IN 
RU RAL ARE AS / стр. 249.
256. 
ФАЈ ФРИЋ, Бо рис

ПО РЕ КЛО БО ЖИЋ НИХ ОБИ ЧА ЈА КОД СР БА / Бо рис Фај фрић. – ОНР. – Стр. 251–266.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. -Би бли о гра фи ја: стр. 265. – Sum mary: 

THE ORI GIN OF YULE TI ME IN SER BIAN TRA DI TION / стр. 266.
257. 
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми лош

У СУ СРЕТ ПРЕ КО ГРА НИЧ НОМ РЕ ЗЕР ВА ТУ БИ ОС ФЕ РЕ „МУ РА –ДРА ВА –ДУ НАВ” 
/ Ми лош Пе тро вић. – ПНР. – Стр. 267–279.

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 278. – Sum mary: HE A DING FOR WARD TO 
THE „MU RA –DRA VA –DA NU BE TRAN SBO UN DARY BI OSP HE RE RE SER VE” / стр. 279.
258. 
ЂОР ЂЕ ВИЋ, Иви ца Љ.

УЛО ГА МЕ ДИ ЈА У РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПРО ЈЕК ТА КУЛ ТУР НОГ ИМ ПЕ РИ ЈА ЛИ ЗМА 
/ Иви ца Љ. Ђор ђе вић, Мар ко Фи ли јо вић. – ОНР. – Стр. 281–294.

Би бли о гра фи ја: стр. 292–293. – Sum mary: RO LE OF ME DIA IN THE PRO JECT OF 
CUL TU RAL IM PE RI A LISM / стр. 293–294.
259. 
БА РО ВИЋ, Вла ди мир

ЈО ВАН ХРА НИ ЛО ВИЋ И НО ВО САД СКА СЕК ЦИ ЈА ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ НО ВИ НАР-
СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА / Вла ди мир Ба ро вић, Де јан Пра ли ца. – ПНР. – Стр. 295–307.

Би бли о гра фи ја: стр. 306. – Sum mary: JO VAN HRA NI LO VIĆ’S WORK ON FO UN DING 
THE NO VI SAD SEC TION OF JO UR NA LISTS’ AS SO CI A TION OF YUGO SLA VIA / стр. 
306–307.
260. 
НЕ ШИЋ, Ми лан

УЛО ГА ЛО КАЛ НИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА У РАЗ ВО ЈУ РЕ КРЕ А ТИВ НОГ СПОР ТА / Ми лан 
Не шић. – ПНР. – Стр. 309–322.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 320–321. – Sum-
mary: THE RO LE OF LO CAL COM MU NI TI ES IN THE DE VE LOP MENT OF REC RE A TI O NAL 
SPORT / стр. 322.
261. 
ИСА КО ВИЋ, Смиљ ка Љ.

КЛА СИЧ НА МУ ЗИ КА У НО ВОМ МИ ЛЕ НИ ЈУ МУ: ПО ВРА ТАК ФИ ЛАН ТРО ПИ ЈЕ 
/ Смиљ ка Љ. Иса ко вић. – ПНР. – Стр. 323–324.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 335–336. – Sum mary: CLAS SI CAL MU SIC 
IN THE NEW MIL LEN NI UM: RE TURN OF PHI LAN TROPY / стр. 336.
262. 
ДУ ДАШ, Ати ла

О (КО НАЧ НО) НО ВОМ ГРА ЂАН СКОМ ЗА КО НИ КУ МА ЂАР СКЕ ИЗ 2013. ГО ДИ НЕ 
/ Ати ла Ду даш. – Хро ни ка. – Стр. 337–346.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 346. – Sum mary: 
ON THE (fi nally pro mul ga ted) NEW HUN GA RIAN CI VIL CO DE FROM 2013 / стр. 322.
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263. 
БО ЈО ВИЋ, Бо шко

СМРТ ЕВР О ПЕ И СУ МРАК ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ИЛИ ПО ЧЕ ТАК КРА ЈА БЕШ ЧА ШЋА 
И МИ СТИ ФИ КА ЦИ ЈА / Бо шко Бо јо вић. – Осврт. – Стр. 347–349.

Осврт на књи гу: [Jac qu es Ho gard, L’E u ro pe est mor te à Pri sti na. Gu er re au Ko so vo (prin
temps – été 1999), Hu go & Cie, Pa ris 2014; Жак Хо гар, Смрт Евр о пе у При шти ни. Рат на Ко со ву 
(про ле ће – ле то 1999), Па риз 2014].

На по ме не уз текст.
264. 
ЈА НИЋ, Ђор ђе Ј.

ПАМ ЋЕ ЊЕ И ПОД СЕ ЋА ЊЕ / Ђор ђе Ј. Ја нић. – Осврт. – Стр. 350–354.
Осврт на књи гу: [Душан Бе рић, Др жав но пра во кра ље ви не Угар ске: пре ки ди и кон ти

ну и тет, Ко сов ска Ми тро ви ца 2013].
На по ме не уз текст.

265. 
СТА КИЋ, Мир ја на

ЗНА ЧАЈ ДИ ЈА ХРО НЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ У МО НО ГРА ФИ ЈИ О БИ БЛИ О ТЕ КАР СТВУ 
ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ РА ДА ВУ ЧИ ЋЕ ВИ ЋА / Мир ја на Ста кић. – Осврт. – Стр. 355–357.

Осврт на књи гу: [Раде Ву чи ће вић, Би бли о те кар ство за пад не Ср би је: од 1835–2000. 
го ди не, На род на би бли о те ка, Ужи це 2013].

Би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
266. 
ОСТО ЈИЋ, Ива на

КРИ ЗА И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ: ИЗА ЗО ВИ ЗА СВЕТ / Ива на Осто јић. – При каз. – Стр. 359–361.
При каз књи ге: [Da ni lo Šu ko vić, Ne jed na ko sti, ne za po sle nost i kri za, In sti tut druš tve nih 

na u ka, Be o grad 2013].
267. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

ОГЛЕ ДА ЛО СРП СКЕ ДЕ МО ГРА ФИ ЈЕ / Дра го Ње го ван. – При каз. – Стр. 361–364.
При каз књи ге: [Српска де мо граф ска би бли о гра фи ја, 1945–2012, са ста ви ле Са ња Цвр ко та 

и Сил ва Фе ри зо вић, ур. Ча слав Оцић, СА НУ, Бе о град 2013].
Би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. 

268. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир М.

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир М. Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
365–368.

Го ди на 2014/LXV, Све ска 3, Број 148
269. 
ПРЕ ДО ЈЕ ВИЋ ДЕ СПИЋ, Је ле на

EMI GRA TION ZO NES IN SER BIA: 2011 CEN SUS RE SULTS / Је ле на Пре до је вић Де спић, 
Го ран Пе нев. – ОНР. – Стр. 383–397.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 395–396. – Ре зи ме: 
ЕМИ ГРА ЦИ О НЕ ЗО НЕ У СР БИ ЈИ: РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО ПИ СА ИЗ 2011. ГО ДИ НЕ / стр. 396–397.
270. 
ЛУ КИЋ, Ве сна

WO MEN AND FOR CED MI GRA TION IN SER BIA / Ве сна Лу кић. – ОНР. – Стр. 399–409.
На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 408. – Ре зи ме: ЖЕ НА И ПРИ СИЛ НЕ МИ-

ГРА ЦИ ЈЕ У СР БИ ЈИ / стр. 409.
271. 
МА РИН КО ВИЋ, Иван

ET HNI CALLY HO MO GE NE O US SET TLE MENTS IN ET HNI CALLY HE TE RO GE NE O US 
EN VI RON MENT / Иван Ма рин ко вић. – ОНР. – Стр. 411–419.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 418. – Са же так: 
ЕТ НИЧ КИ ХО МО ГЕ НА НА СЕ ЉА У ЕТ НИЧ КИ ХЕ ТЕ РО ГЕ НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ / стр. 418–419.
272. 
СТАН КО ВИЋ, Би ља на

CON SEN SUAL UNI ONS IN SER BIA: 2011 CEN SUS RE SULTS / Би ља на Стан ко вић. 
– ОНР. – Стр. 421–432.

На по ме на уз рад. – Би бли о гра фи ја: стр. 431–432. – Са же так: ВАН БРАЧ НЕ ЗА ЈЕД НИ-
ЦЕ У СР БИ ЈИ: РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО ПИ СА ИЗ 2011. ГО ДИ НЕ / стр. 432.
273. 
КНЕ ЖЕ ВИЋ, Алек сан дар

DE MO GRAP HIC CHA RAC TE RI STICS OF SLO VE NI ANS IN VOJ VO DI NA AT THE 
BE GIN NING OF THE XXI CEN TURY / Алек сан дар Кне же вић. – ОНР. – Стр. 433–442.

Би бли о гра фи ја: стр. 441. – Са же так: ДЕ МО ГРАФ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СЛО ВЕ-
НА ЦА У ВОЈ ВО ДИ НИ НА ПО ЧЕТ КУ XXI ВЕ КА / стр. 442.
274. 
ЖИ ВА НО ВИЋ, Зо ра

TYPES OF PO PU LA TION DYNA MICS OF THE SET TLE MENTS IN BEL GRA DE RE GION 
/ Зо ра Жи ва но вић, Мир ја на Де ве џић, Гор да на Вој ко вић. – ОНР. – Стр. 443–453.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 452. – Ре зи ме: ТИ ПО ВИ ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ 
ДИ НА МИ КЕ НА СЕ ЉА БЕ О ГРАД СКОГ РЕ ГИ О НА / стр. 453.
275. 
МАР КО ВИЋ, Ми лан М.

DI SA BI LITY AND CEN SU SES: MET HO DO LO GI CAL CHAL LEN GES AND EX PE RI-
EN CE IN ME A SU RING DI SA BI LITY / Ми лан М. Мар ко вић. – ОНР. – Стр. 455–460.

На по ме на и би бли о граф ска ре фе рен ца уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 459–460. – Ре-
зи ме: ИН ВА ЛИД НОСТ И ПО ПИ СИ СТА НОВ НИ ШТВА: МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ИЗА ЗО ВИ И 
ИС КУ СТВА У МЕ РЕ ЊУ СТЕ ПЕ НА ИН ВА ЛИД НО СТИ / стр. 460.
276. 
ШАН ТИЋ, Да ни ца

SPA TIAL CON CEN TRA TION OF PO PU LA TION IN SER BIA 1981–2011 ME A SU RED 
WITH THE HO O VER IN DEX / Да ни ца Шан тић. – ОНР. – Стр. 461–470.

Би бли о гра фи ја: стр. 468–469. – Са же так: ПР О СТОР НА КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈА СТА НОВ-
НИ ШТВА У СР БИ ЈИ 1981–2011. МЕ РЕ НА ХУ ВЕ РО ВИМ ИН ДЕК СОМ / стр. 469–470.
277. 
СТОЈ ШИН, Сне жа на

SPE CI FI CITY OF PO PU LA TION TRENDS IN VOJ VO DI NA – THE 2011 CEN SUS / Сне-
жа на Стој шин. – ПНР. – Стр. 471–479.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 478. – Са же так: 
СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ ПО ПУ ЛА ЦИ О НИХ ТРЕН ДО ВА У ВОЈ ВО ДИ НИ – ПО ПИС ИЗ 2011. 
ГО ДИ НЕ / стр. 479.
278. 
ВЕ ЉО ВИЋ, Рад ми ла

AGE MO DEL OF FER TI LITY IN VOJ VO DI NA AT THE BE GIN NING OF THE 21ST CEN-
TURY / Рад ми ла Ве љо вић, Дра га на Па у но вић. – ОНР. – Стр. 481–489. 

Би бли о гра фи ја: стр. 488. – Са же так: СТА РО СНИ МО ДЕЛ ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА У ВОЈ ВО-
ДИ НИ НА ПО ЧЕТ КУ 21. ВЕ КА / стр. 489.
279. 
ЋО РИЋ, Дра га на

RIGHT TO BE A PA RENT WITH DIG NITY AS A NEW HU MAN RIGHT / Дра га на Ћо-
рић. – Осврт. – Стр. 491–497.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 496. – Са же так: 
ПРА ВО НА ДО СТО ЈАН СТВЕ НО РО ДИ ТЕЉ СТВО КАО НО ВО ЉУД СКО ПРА ВО / стр. 497.
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280. 
ШО БОТ, Ан ки ца

ECO NO MIC AC TI VITY OF MID DLE-AGED WO MEN IN SER BIA AS RE LE VANT GEN-
DER EQU A LITY IS SUE / Ан ки ца Шо бот. – ОНР. – Стр. 499–510.

Би бли о гра фи ја: стр. 508–509. – Ре зи ме: ЕКО НОМ СКА АК ТИВ НОСТ СРЕ ДО ВЕЧ НИХ 
ЖЕ НА У СР БИ ЈИ КАО РЕ ЛЕ ВАНТ НО ПИ ТА ЊЕ РОД НЕ ЈЕД НА КО СТИ / стр. 509–510.
281. 
БЛА ГО ЈЕ ВИЋ ХЈУ СОН, Ма ри на

TO WARDS NEW UN DER STAN DING OF CHAN GE IN GEN DER RE LA TI ONS AT THE 
MIC RO LE VEL: SER BIAN CA SE / Ма ри на Бла го је вић Хју сон, Мир ја на Бо бић. – ОНР. – Стр. 
511–523.

Би бли о гра фи ја: стр. 521–522. – Ре зи ме: КА НО ВОМ ТУ МА ЧЕ ЊУ ПРО МЕ НА У ОД НО-
СИ МА ПО ЛО ВА НА МИ КРО НИ ВОУ: СРП СКИ ПРИ МЕР / стр. 522–523.
282. 
БЛА ГО ЈЕ ВИЋ ХЈУ СОН, Ма ри на

UN DER STAN DING THE PO PU LA TION CHAN GE FROM SE MI-PE RIP HE RAL PER SPEC-
TI VE: ADVAN CE MENT OF THE ORY / Ма ри на Бла го је вић Хју сон, Мир ја на Бо бић. – ОНР. 
– Стр. 525–539.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 537–538. – Ре зи ме: 
РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ ПРО МЕ НЕ ИЗ ПО ЛУ ПЕ РИ ФЕ РИЈ СКЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ: 
УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ТЕ О РИ ЈЕ / стр. 539.
283. 
ВА СИЋ, Пе тар

RE SPON DING TO PO PU LA TION PO LICY – WHICH WO MEN CAN PRO VI DE THE 
GRE A TEST DE MO GRAP HIC BE NE FIT IN SER BIA? / Пе тар Ва сић, Ве ра Гли го ри је вић, 
Мир ја на Де ве џић. – ОНР. – Стр. 541–550.

Би бли о гра фи ја: стр. 549–550. – Са же так: РЕ АК ЦИ ЈА НА ПО ПУ ЛА ЦИ О НУ ПО ЛИ ТИ-
КУ – КО ЈЕ ЖЕ НЕ МО ГУ НАЈ ВИ ШЕ ДО ПРИ НЕ ТИ ДЕ МО ГРАФ СКОМ РАЗ ВО ЈУ СР БИ ЈЕ? 
/ стр. 550.
284. 
ЋО РИЋ, Дра га на

ECO FE MI NISM AS A WAY OF RE SOL VING SO ME EN VI RON MEN TAL IS SU ES / Дра-
га на Ћо рић. – ПНР. – Стр. 551–558.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 556–557. – Са же-
так: ЕКО ФЕ МИ НИ ЗАМ КАО НА ЧИН РЕ ША ВА ЊА НЕ КИХ ЕКО ЛО ШКИХ ПИ ТА ЊА / 
стр. 558.
285. 
ЂЕР ЧАН, Бо јан

DE MO GRAP HIC CHA RAC TE RI STICS AND LI FE SA TIS FAC TION IN SET TLE MENTS 
OF FRUŠ KA GO RA MO UN TAIN RE GION: BE ŠE NO VO CA SE STUDY / Бо јан Ђер чан, Мил ка 
Бу ба ло Жив ко вић, Та ма ра Лу кић, Ми ли ца Со ла ре вић. – ОНР. – Стр. 559–570.

Би бли о гра фи ја: стр. 568–569. – Ре зи ме: ДЕ МО ГРАФ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ И ЗА-
ДО ВОЉ СТВО ЖИ ВО ТОМ У НА СЕ ЉИ МА ФРУ ШКО ГОР СКЕ РЕ ГИ ЈЕ: СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 
БЕ ШЕ НО ВО / стр. 570.
286. 
ГА БРИЋ МОЛ НАР, Ирен

THE IM PACT OF EMI GRA TION FROM SER BIA TO HUN GARY ON THE HU MAN 
RE SO UR CES OF VOJ VO DI NA / Ирен Га брић Мол нар, Аг неш Сла вић. – ПНР. – Стр. 571–581

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 579–580. – Ре зи ме: УТИ ЦАЈ МИ ГРА ЦИ ЈЕ 
ИЗ СР БИ ЈЕ У МА ЂАР СКУ НА ЉУД СКЕ РЕ СУР СЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ / стр. 581.
287. 
ЂУР ЂЕВ, Бра ни слав С.

THE DI SAP PE A RAN CE OF SERBS IN CRO A TIA / Бра ни слав С. Ђур ђев, Све то зар Ли-
ва да, Да ни е ла Ар се но вић. – ОНР. – Стр. 583–591. 
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 590. – Са же так: 
НЕ СТА ЈА ЊЕ СР БА У ХР ВАТ СКОЈ / стр. 591.
288. 
КО КО ТО ВИЋ, Вла ста

DE MO GRAP HIC AND FUN CTI O NAL EVA LU A TION OF UR BAN ARE AS IN VOJ VO-
DI NA RE GION / Вла ста Ко ко то вић, Алек сан дра Спа ле вић. – ОНР. – Стр. 593–605.

Би бли о гра фи ја: стр. 603. – Ре зи ме: ДЕ МО ГРАФ СКА И ФУНК ЦИ О НАЛ НА ЕВА ЛУА-
ЦИ ЈА УР БА НИХ ОБЛА СТИ У ВОЈ ВО ДИ НИ / стр. 605.
289. 
РА ШЕ ВИЋ, Мир ја на

HOW TO MO TI VA TE PO LICY MA KERS TO FA CE DE MO GRAP HIC CHAL LEN GES? 
/ Мир ја на Ра ше вић, Вла ди мир Ни ки то вић, Дра га на Лу кић Бо шњак. – ОНР. – Стр. 607–617.

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 615–616. – Ре зи ме: КА КО МО ТИ ВИ СА ТИ 
КРЕ А ТО РЕ ПО ЛИ ТИ КЕ ДА СЕ СУ О ЧЕ СА ДЕ МО ГРАФ СКИМ ИЗА ЗО ВИ МА? / стр. 616–617.
290. 
МА РИН КО ВИЋ, Дра шко

DE TER MI NANTS OF DE MO GRAP HIC DE VE LOP MENT OF THE RE PU BLIC OF SRP-
SKA AT THE BE GIN NING OF THE 21ST CEN TURY / Дра шко Ма рин ко вић, Алек сан дар 
Ма јић. – ОНР. – Стр. 619–628.

Би бли о гра фи ја: стр. 627. – Ре зи ме: ДЕ ТЕР МИ НАН ТЕ ДЕ МО ГРАФ СКОГ РАЗ ВО ЈА 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ НА ПО ЧЕТ КУ 20. ВИ ЈЕ КА / стр. 628.
291. 
ЛОН ЧАР, Је ле на

RE GI O NAL ECO NO MIC AND DE VE LOP MENT PRO BLEMS AND PER SPEC TI VES: 
CA SE STUDY OF SLA VO NIA AND BA RA NJA (CRO A TIA) / Је ле на Лон чар, Ве ни Ма рин ко-
вић. – ПНР. – Стр. 629–642.

Би бли о гра фи ја: стр. 636–637. – Са же так: РЕ ГИ О НАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ И РАЗ ВОЈ НИ 
ПРО БЛЕ МИ И ПЕР СПЕК ТИ ВЕ: СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА СЛА ВО НИ ЈЕ И БА РА ЊЕ (ХР ВАТ-
СКА) / стр. 641–642.
292. 
СТО ЈИЛ КО ВИЋ ГЊА ТО ВИЋ, Је ле на

AC TI VE AGE ING OF THE AC TI VE EL DERLY IN SER BIA – EM PI RI CAL AP PRO ACH 
/ Је ле на Сто јил ко вић Гња то вић, Ма ри ја Бе лиј. – ОНР. – Стр. 643–652.

Би бли о гра фи ја: стр. 651. – Ре зи ме: АК ТИВ НО СТА РЕ ЊЕ АК ТИВ НИХ СТА РИХ – 
ЕМ ПИ РИЈ СКИ ПРИ СТУП / стр. 651–652.
293. 
ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ, Ве ра

IS SKILLS’ RE NE WAL IN AGE ING WORK FOR CE POS SI BLE? EVI DEN CE FROM 
SER BIA / Ве ра Гли го ри је вић, На та ли ја Ми рић, Пе тар Ва сић. – ОНР. – Стр. 653–664.

Би бли о гра фи ја: стр. 662–663. – Ре зи ме: ПО СТО ЈЕ ЛИ МО ГУЋ НО СТИ ЗА УНА ПРЕ-
ЂЕ ЊЕ ЉУД СКИХ РЕ СУР СА У СР БИ ЈИ? / стр. 663–664.
294. 
РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ, Би ља на

DIF FE REN TIAL MOR TA LITY IN VOJ VO DI NA AC COR DING TO THE ECO NO MIC 
AC TI VITY AND OC CU PA TION / Би ља на Ра ди во је вић, Иван Ма рин ко вић. – ОНР. – Стр. 
665–676.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 675. – Ре зи ме: ДИ ФЕ РЕН ЦИ ЈАЛ НИ МОР-
ТА ЛИ ТЕТ У ВОЈ ВО ДИ НИ НА ОСНО ВУ ЕКО НОМ СКЕ АК ТИВ НО СТИ И ЗА НИ МА ЊА / 
стр. 676.
295. 
ИВ КО ВИЋ, Ма ри ја

MA RI TAL BE HA VI OR OF THE EL DERLY PO PU LA TION IN SER BIA / Ма ри ја Ив ко-
вић, Јо ва на То до рић, Ма ри ја Му цић. – ОНР. – Стр. 677–685.
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На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 684–685. – Са же так: БРАЧ НО ПО НА ША ЊЕ 
СТА РОГ СТА НОВ НИ ШТВА / стр. 685.
296. 
ПЕ НЕВ, Го ран

PO PU LA TION AGE ING TRENDS IN SER BIA FROM THE BE GIN NING OF THE 21ST 
CEN TURY AND PRO SPECTS UN TIL 2061: RE GI O NAL ASPECT / Го ран Пе нев. – ОНР. – Стр. 
687–700.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 699–700. – Ре зи ме: ТРЕН ДО ВИ СТА РЕ ЊА 
СТА НОВ НИ ШТВА СР БИ ЈЕ С ПО ЧЕТ КА 21. ВЕ КА И ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ДО 2061. РЕ ГИ О-
НАЛ НИ АСПЕКТ / стр. 700.
297. 
ВОЈ КО ВИЋ, Гор да на

PO PU LA TION AGE ING AND ITS IM PACT ON LA BO UR FOR CE IN THE SO UTH EAST 
EU RO PE CO UN TRI ES / Гор да на Вој ко вић, Ива на Маг да ле нић, Зо ра Жи ва но вић. – ПНР. – 
Стр. 701–713.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 711. – Ре зи ме: 
СТА РЕ ЊЕ СТА НОВ НИ ШТВА У ЗЕ МЉА МА ЈУ ГО И СТОЧ НЕ ЕВРО ПЕ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ 
НА РАД НУ СНА ГУ / стр. 712–713.
298. 
КЛЕМ ПИЋ БО ГА ДИ, Са ња

AC TI VE AGE ING AS LI FESTYLE  ON CRO A TIAN ISLANDS / Са ња Клем пић Бо га ди, 
Со ња Под го ре лец. – ОНР. – Стр. 715–725.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 723–724. – Са-
же так: АК ТИВ НО СТА РЕ ЊЕ КАО ЖИ ВОТ НИ СТИЛ НА ХР ВАТ СКИМ ОСТР ВИ МА / стр. 
724–725.
299. 
ЋО РО ВИЋ, Ра до слав

MAIN CHA RAC TE RI STICS OF DE MO GRAP HIC DE VE LOP MENT OF EA STERN HER-
ZE GO VI NA IN THE SE COND HALF OF THE 20TH CEN TURY AND AT THE BE GIN NING 
OF THE 21ST CEN TURY / Ра до слав Ћо ро вић. – ПНР. – Стр. 727–735.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 734–735. – Ре зи ме: ГЛАВ НЕ КА РАК ТЕ РИ-
СТИ КЕ ДЕ МО ГРАФ СКОГ РАЗ ВО ЈА ИС ТОЧ НЕ ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XX 
И НА ПО ЧЕТ КУ XXI ВИ ЈЕ КА / стр. 735.
300. 
КО ВА ЧЕК СТА НИЋ, Гор да на

PRIN CI PLES OF ART IN SER BIAN AND EU RO PEAN LAWS AND STANDS OF CHRI-
STIAN ORT HO DOX CHURCH ON ART / Гор да на Ко ва чек Ста нић. – ОНР. – Стр. 737–746.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 745. – Са же так: 
НА ЧЕ ЛА ПОТ ПО МОГ НУ ТЕ ОПЛОД ЊЕ У ДО МА ЋЕМ И ЕВРОП СКОМ ПРА ВУ, И СТА-
ВО ВИ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ О ТО МЕ / стр. 746.
301. 
ПАЈ ТИЋ, Бо јан

PRE RE QU SI TES FOR THE EXISTЕNCE OF A STA TU TORY DUTY TO PRO VI DE CHILD 
SUP PORT TO ADULT CHIL DREN IN RE GU LAR EDU CA TION UN DER SER BIAN LAW / 
Бо јан Пај тић, Са ња Ра до ва но вић, Мар ко Кне же вић. – ПНР. – Стр. 747–759.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 757–758. – Ре-
зи ме: ЗА КОН СКА ОБА ВЕ ЗА ИЗ ДР ЖА ВА ЊА ПУ НО ЛЕТ НОГ ДЕ ТЕ ТА НА РЕ ДОВ НОМ 
ШКО ЛО ВА ЊУ У СРП СКОМ ПРА ВУ / стр. 758–759.
302. 
МИ ЛЕ ВА БО ЖА НО ВА, Со ња (Ми ле ва Бо жа но ва Соня)

CHAL LEN GES FOR RE GI O NAL DE VE LOP MENT AND EM PLOYMENT IN TO U RISM 
IN DU STRY (THE CA SE OF BUL GA RIA) / Со ња Ми ле ва Бо жа но ва. – ОНР. – Стр. 761–765.

Би бли о гра фи ја: стр. 764. – Ре зи ме: ИЗА ЗО ВИ У РЕ ГИ О НАЛ НОМ РАЗ ВО ЈУ И ЗА ПО-
ШЉА ВА ЊУ У ОБЛА СТИ ТУ РИ ЗМА (НА ПРИ МЕ РУ БУ ГАР СКЕ) / стр. 765.
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303. 
МАН ДИЋ, Ми ра

PR O BLE MA TIC ARE AS OF THE RE PU BLIC OF SRP SKA WIT HIN THE CON TEXT 
OF DE MO GRAP HIC CHAN GES / Ми ра Ман дић, Ми лен ко Жив ко вић. – ОНР. – Стр. 767–776.

Би бли о гра фи ја: стр. 775. – Ре зи ме: ПР О БЛЕМ СКА ПОД РУЧ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 
У КОН ТЕК СТУ ДЕ МО ГРАФ СКИХ КРЕ ТА ЊА / стр. 775–776.
304. 
ДР ОБ ЊА КО ВИЋ, Ма ри ја

RE GI O NAL LE VEL IN THE FUN CTION OF MI TI GA TING NE GA TI VE DE MO GRAP HIC 
TRENDS IN RU RAL ARE AS OF SER BIA: CA SE STUDY OF THE DIS TRICT OF ZA JE ČAR 
/ Ма ри ја Др об ња ко вић, Ма ри ја на Пан тић, Мар ко Фи ли по вић. – ОНР. – Стр. 777–791.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 789–790. – Ре зи ме: 
РЕ ГИ О НАЛ НИ НИ ВО У ФУНК ЦИ ЈИ УБЛА ЖА ВА ЊА НЕ ГА ТИВ НИХ ДЕ МО ГРАФ СКИХ 
ТРЕН ДО ВА У РУ РАЛ НИМ ПОД РУЧ ЈИ МА: СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА ЗА ЈЕ ЧАР СКИ ОКРУГ 
/ стр. 791.
305. 
ЛУ КИЋ ТА НО ВИЋ, Ма ри а на

THE CHAN GES IN NA TU RAL MO VE MENT OF PO PU LA TION IN THE CITY OF EAST 
SA RA JE VO / Ма ри а на Лу кић Та но вић, Да ни јел Да ни ло вић. – ОНР. – Стр. 793–802 

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 801–802. – Ре зи ме: ПРО МЕ НЕ У ПРИ РОД-
НОМ КРЕ ТА ЊУ СТА НОВ НИ ШТВА ГРА ДА ИС ТОЧ НО СА РА ЈЕ ВО / стр. 802.
306. 
СУРД, Ва си ле

MA JOR DE MO GRAP HIC CHAN GES IN THE DYNA MIC AND STRUC TU RE OF THE 
RO MA NIAN PO PU LA TION AF TER THE FALL OF THE COM MU NISM / Ва си ле Сурд, Бог-
дан Ни ко лае Па ку рар, Ка ме лиа-Ма риа Кан тор. – ПНР. – Стр. 803–811.

Би бли о гра фи ја: стр. 809–810. – Ре зи ме: ГЛАВ НЕ ДЕМОГРАФСКE ПРОМЕНE У ДИ-
НА МИ ЦИ И СТРУК ТУ РИ РУ МУН СКОГ СТА НОВ НИ ШТВА НА КОН ПА ДА КО МУ НИ ЗМА 
/ стр. 810–811.
307. 
ВРА ЊЕШ, Рај ко

DE MO GRAP HIC CHAL LEN GES AND SPA TIAL DI STRI BU TION OF THE PO PU LA TION 
IN THE RE PU BLI KA SRP SKA / Рај ко Вра њеш, Да ра Пет ко вић. – ОНР. – Стр. 813–821.

Би бли о гра фи ја: стр. 820. – Ре зи ме: ДЕ МО ГРАФ СКИ ИЗА ЗО ВИ И ПРО СТОР НИ РАЗ-
МЈЕ ШТАЈ СТА НОВ НИ ШТВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ / стр. 821.
308. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
843–861.

Го ди на 2014/LXV, Све ска 4, Број 149
309. 
ЗА КИЋ, Ка та ри на

СЛИЧНOСTИ И РAЗЛИКE ПOСЛOВНE КУЛTУРE У НAРOДНOJ РEПУБЛИЦИ 
КИ НИ И РEПУБЛИЦИ СРБИJИ / Ка та ри на За кић, Сун Сјин ћу ан. – ОНР. – Стр. 863–873.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 872–873. – Sum-
mary: SI MI LA RI TI ES AND DIF FE REN CES IN BU SI NESS CUL TU RE IN THE PE O PLE’S 
RE PU BLIC OF CHI NA AND THE RE PU BLIC OF SER BIA / стр. 873.
310. 
МА ЛО ВИЋ, Гој ко

СРП СКА ЗА ПА ЖА ЊА МА ЂАР СКИХ КУЛ ТУР НИХ ДО СТИГ НУ ЋА ИЗ МЕ ЂУ ДВА 
СВЕТ СКА РА ТА / Гој ко Ма ло вић. – ОНР. – Стр. 875–900.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 899. – Sum mary: 
SER BIAN PER CEP TION OF HUN GA RIAN CUL TU RAL AC HI E VE MENTS BET WE EN TWO 
WORLD WARS / стр. 899–900.
311. 
ЈА ЊИЋ, Јо ван

УЛО ГА СВЕ ШТЕН СТВА У СТВА РА ЊУ И РА ДУ ОР ГА НА ДР ЖА ВЕ ПР ВОГ СРП СКОГ 
УСТАН КА (Пр ви део) / Јо ван Ја њић. – ОНР. – Стр. 901–927.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Sum mary: THE RO LE OF THE 
CLERGY IN THE CRE A TION AND WORK OF THE STA TE AUT HO RI TI ES DU RING THE 
FIRST SER BIAN UPRI SING (Part one) / стр. 927.
312. 
РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми лан

ГР МЉА ВИ НЕ И МУ ЊЕ У НА РОД НОМ ВЕ РО ВА ЊУ У БЕ О ГРА ДУ И ОКО ЛИ НИ / 
Ми лан Ра до ва но вић, Ве сна Мар ја но вић, Не дељ ко То до ро вић. – ОНР. – Стр. 929–940.

Би бли о гра фи ја: стр. 938–939. – Sum mary: THUN DER AND LIGHT NING IN FOLK 
BE LI EFS IN BEL GRA DE AND ITS SUR RO UN DINGS / стр. 940.
313. 
ЂЕ КИЋ, Ђор ђе

ДА ЛИ СУ СКЛА ВИ НИ ЈЕ БИ ЛЕ ДР ЖА ВЕ? / Ђор ђе Ђе кић. – ОНР. – Стр. 941–947.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 946–947. – Sum-

mary: WE RE THE SCLA VI NI AS STA TES? / стр. 947.
314. 
ЂА КО ВАЦ, Алек сан дар

ТЕ О ЛО ШКЕ ОСНО ВЕ АСКЕТ СКЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ ЕВА ГРИ ЈА ПОН ТИЈ СКОГ / Алек-
сан дар Ђа ко вац – ОНР. – Стр. 949–957.

Би бли о гра фи ја: стр. 956–957. – Sum mary: THE O LO GI CAL BA SIS OF ASCE TIC TRA-
DI TION OF EVA GRI US PON TI CUS / стр. 957.
315. 
ЂУ РИЋ, Вла ди мир

ЛИЧ НА ИМЕ НА ПРИ ПАД НИ КА НА ЦИ О НАЛ НИХ МА ЊИ НА И ЊИ ХО ВО СЛУ-
ЖБЕ НО ПРИ ЗНА ВА ЊЕ / Вла ди мир Ђу рић. – ОНР. – Стр. 959–976.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 975–976. – Sum-
mary: THE NA MES OF PER SONS BE LON GING TO NA TI O NAL MI NO RI TI ES AND THE IR 
OF FI CIAL RE COG NI TION / стр. 976.
316. 
КР СТИЋ, Пре драг

ЧЕ МУ ЈОШ ОБРА ЗО ВА ЊЕ? / Пре драг Кр стић. – ПНР. – Стр. 977–989.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 986–988. – Sum-

mary: WHY STILL EDU CA TION? / стр. 989.
317. 
МИ РО ВИЋ, Де јан

ЗА ШТО СЕ ОД СР БИ ЈЕ ТРА ЖИ ДА ПРИ ЗНА КО СО ВО ИЛИ УПО РЕД НИ ПРИ МЕ-
РИ БАН ГЛА ДЕ ША И ТУР СКЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СЕ ВЕР НИ КИ ПАР / Де јан Ми ро вић. – ОНР. 
– Стр. 991–1000.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 999–1000. – Sum-
mary: WHY SER BIA IS ASKED TO RE COG NI ZE KO SO VO WITH COM PA RA TI VE EXAM-
PLES OF BAN GLA DESH AND TUR KISH RE PU BLIC OF NORT HERN CYPRUS / стр. 1000.
318. 
ЏА МИЋ, Вла ди мир

ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА: ЊЕ НО ТЕ О РИЈ СКО УТЕ МЕ ЉЕ ЊЕ И ЊЕ НЕ ПРО ТИВ РЕЧ НО СТИ 
/ Вла ди мир Џа мић. – ОНР. – Стр. 1001–1011.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 1010. – Sum mary: 
RE VI EW OF THE THE O RE TI CAL FO UN DA TION OF GLO BA LI ZA TION AND ITS DI SCON-
TENTS / стр. 1010–1011.
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319. 
БУ КВИЋ, Рај ко

ЖАН МАР СЕЛ ТИ РОЛ: НА ГРА ДА ШВЕД СКЕ КРА ЉЕВ СКЕ БАН КЕ ЗА ЕКО НОМ-
СКЕ НА У КЕ У СПО МЕН НА АЛ ФРЕ ДА НО БЕ ЛА ЗА 2014. ГО ДИ НУ / Рај ко Бу квић. – На-
уч на хро ни ка. – Стр. 1013–1037.

Би бли о гра фи ја Жа на Ти ро ла: 1016–1032.
320. 
ЖИВ КО ВИЋ, Ни ко ла Н.

НЕ МАЧ КЕ ДИ ПЛО МА ТЕ У ТРЕ ЋЕМ РАЈ ХУ И У СР НЕ МАЧ КОЈ / Ни ко ла Н. Жив-
ко вић. – Осврт. – Стр. 1039–1047.

Осврт на књи гу: [Ec kart Con ze, Nor bert Frei, Pe ter Hayes und Mos he Zim mer mann: Das 
Amt und die Ver gan gen he it: De utsche Di plo ma ten im Drit ten Re ich und in der Bun de sre pu blik / 
Не мач ко Ми ни стар ство ино стра них де ла и про шлост – не мач ке ди пло ма те у вре ме Хи тле ра 
и За пад не Не мач ке /, Karl Bles sing Ver lag; München 2010, 879 S.].
321. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

КА ПИ ТАЛ НО ДЕ ЛО О СРП СКОЈ ПЕ РИ О ДИ ЦИ У РУ МУ НИ ЈИ / Дра го Ње го ван. – 
При каз. – Стр. 1049–1050.

При каз књи ге: [Стеван Бу гар ски, Срп ска пе ри о ди ка на тлу да на шње Ру му ни је: Пре глед 
и би бли о гра фи ја. Дру штво но ви на ра Вој во ди не и Ма ло исто риј ско дру штво – Но ви Сад, 
Но ви Сад 2014].
322. 
МЕ ДИЋ, Ма ри ја на

СУД БИ НА ЈЕД НОГ СРП СКОГ СЕ ЛА У ЛИ ЦИ / Ма ри ја на Ме дић. – При каз. – Стр. 
1050–1051.

При каз књи ге: [Зорка Ко ри ца Аћи мо вић и Да вор ка Б. Ра да ко вић: Мо го рић (Ли ка). Град-
ска би бли о те ка, Но ви Сад 2013].
323. 
ВУ КО ВИЋ, Не бој ша

УПА ЉЕ НИ РЕ ФЛЕК ТО РИ / Не бој ша Ву ко вић. – При каз. – Стр. 1052–1055.
При каз књи ге: [Миша Ђур ко вић, Там ни ко ри до ри мо ћи: пу те ви са вре ме не по ли тич ке 

те о ри је, Укро ни ја, Бе о град 2013].
324. 
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми лан

ПРИ МЕ ЊЕ НА РЕ ГИ О НО МИ КА: СЛУ ЧАЈ ДРУ ГЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ / Ми лан Пе тро вић. 
– При каз. – Стр. 1055–1063.

При каз књи ге: [Часлав Оцић, По ма ци, уче шћа, учин ци: При вре да Ју го сла ви је, ре пу бли ка 
и по кра ји на 1952–1990, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013].
325. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
1065–1069.

Го ди на 2015/LXVI, Све ска 1, Број 150
326. 
ШИ ЈА КО ВИЋ, Бо го љуб

ВЕ ЛИ КИ РАТ, ВИ ДОВ ДАН СКА ЕТИ КА, ПАМ ЋЕ ЊЕ / Бо го љуб Ши ја ко вић. – ОНР. 
– стр. 1–42.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Sum mary: THE GRE AT WAR, ET-
HICS OF VI DOV DAN, ME MORY / стр. 41–42.
327. 
ЂУ РИЋ, Ђор ђе

МЕ МО АР КНЕ ЗА ЛИХ НОВ СКОГ КАО ИЗ ВОР ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ ОД ГО ВОР НО СТИ 
ЗА ОТ ПО ЧИ ЊА ЊЕ ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА / Ђор ђе Ђу рић. – ПНР. – Стр. 43–51.
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На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 50. – Sum mary: PRIN CE LIC HNOWSKY’S 
ME MO RAN DUM AS A SO UR CE FOR DE TER MI NING THE RE SPON SI BI LITY FOR THE 
OUT BRE AK OF THE FIRST WORLD WAR / стр. 51.
328. 
ЈА ЊИЋ, Јо ван

УЛО ГА СВЕ ШТЕН СТВА У СТВА РА ЊУ И РА ДУ ОР ГА НА ДР ЖА ВЕ ПР ВОГ СРП СКОГ 
УСТАН КА (Дру ги део) / Јо ван Ја њић. – ОНР. – Стр. 53–64.

Би бли о гра фи ја: стр. 62–63. – Sum mary: RO LE OF CLERGY IN THE CRE A TION AND 
FUN CTION OF THE SER BIAN STA TE FROM THE TI ME OF FIRST SER BIAN UPRI SING 
(Part two) / стр. 64.
329. 
ГА ВРИЋ, Го ран

ЗНА ЧАЈ ДРУ ШТВЕ НИХ НА У КА У ИН ТЕР ДИ СЦИ ПЛИ НАР НОМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ 
УМЕТ НО СТИ / Го ран Га врић. – ПНР. – Стр. 65–78.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 76–77. – Sum-
mary: THE IM POR TAN CE OF SO CIAL SCI EN CES IN IN TER DI SCI PLI NARY STUDY OF 
ART / стр. 77–78.
330. 
БО ЖА НИЋ, Сне жа на

РЕ ЛИ ГИ О ЗНО-МО РАЛ НИ КОН ТЕКСТ ДРУ ШТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ СРЕД ЊО ВЕ КОВ-
НОГ ПР О СТО РА / Сне жа на Бо жа нић, Ђу ра Хар ди. – ОНР. – Стр. 79–99.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 96–99. – Sum mary: 
RE LI GI O US AND MO RAL CON TEXT OF SO CIAL PR O TEC TION OF ME DI E VAL SPA CE / 
стр. 99.
331. 
ЂОР ЂИЋ, Ви шња

СПОРТ СКИ УЗО РИ УЧЕ НИ КА И УЧЕ НИ ЦА ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ / Ви шња Ђор ђић, 
Та тја на Ту бић. – ОНР. – Стр. 101–111.

Би бли о гра фи ја: стр. 110. – Sum mary: SPORTS RO LE MO DELS IN ELE MEN TARY SCHOOL 
STU DENTS / стр. 111.
332. 
МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Ива на

ЗНА ЧАЈ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ У СИ СТЕ МУ ВРЕД НО СТИ У СР БИ ЈИ: РЕ ЗУЛ ТА ТИ 
АН КЕТ НОГ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА / Ива на Ми ло ше вић, Ве сна Ро дић. – Прет ход но са оп ште ње. 
– Стр. 113–127.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 125–126. – Sum-
mary: IM POR TAN CE OF THE EN VI RON MENT IN THE VA LUE SYSTEM IN SER BIA: SUR VEY 
RE SULTS / стр. 127.
333. 
КУ ЗО ВИЋ, Ду шко

ЛЕТ ЊИ СТА НО ВИ СТО ЧА РА НА ПЛА НИ НИ ПО ВЛЕН / Ду шко Ку зо вић, Не дељ ко 
Б. Стој нић. – ОНР. – Стр. 129–156.

Би бли о гра фи ја: стр. 154–155. – Sum mary: SHEP HERD SUM MER HO U SINGS IN PO-
VLEN MO UN TAIN / стр. 156.
334. 
ЦВЈЕТ КО ВИЋ, Ма ри ја

ДО ПРИ НОС ДЕЈ ВИ ДА ХАР ВИ ЈА УР БА НОЈ СО ЦИ О ЛО ГИ ЈИ / Ма ри ја Цвјет ко вић. 
– ПНР. – Стр. 157–169.

Би бли о гра фи ја: стр. 168. – Sum mary: DA VID HAR VEY’S CON TRI BU TION TO UR BAN 
SO CI O LOGY / стр. 169.
335. 
МЕ ДИЋ, Ве ра

УТИ ЦАЈ НО ВОГ КОН ЦЕП ТА ИНО ВА ТИВ НИХ СТРА ТЕ ГИ ЈА НА ПО БОЉ ША ЊЕ 
ТУ РИ СТИЧ КИХ УСЛУ ГА / Ве ра Ме дић, Дра ги ца Кол џин. – ПНР. – Стр. 171–180.
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Би бли о гра фи ја: стр. 178–179. – Sum mary: THE IM PACT OF A NEW CON CEPT OF IN-
NO VA TI VE STRA TE GI ES ON THE IM PRO VE MENT OF TO U RISM SER VI CES / стр. 179–180.
336. 
ВИ ДО СА ВЉЕ ВИЋ, Сла ђа на

ОБРА ЗО ВА ЊЕ ЖЕН СКЕ ДЕ ЦЕ У СР БИ ЈИ С ОСВР ТОМ НА КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈУ 
ДО ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА / Сла ђа на Ви до са вље вић. – ПНР. – Стр. 181–193.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 191–192. – Sum-
mary: EDU CA TION OF FE MA LE CHIL DREN IN SER BIA WITH RE FE REN CE TO KO SO VO 
AND ME TO HI JA TIL THE FIRST WORLD WAR / стр. 192–193.
337. 
ОЦИЋ, Де ја на

СРП СКА ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИ СТИ КА И КА ПИ ТАЛ НИ ИЗ ДА ВАЧ КИ ПРО ЈЕК ТИ У 
СР БИ ЈИ / Де ја на Оцић. – На уч на хро ни ка. – Стр. 195–209.

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја срп ских ен ци кло пе ди ја и лек си ко на: стр. 208.
338. 
ЛО ЛИЋ, Ма рин ко

ДРУ ШТВЕ НА НА У КА У ДО БА КРИ ЗЕ МЕ ТОД СКЕ СВЕ СТИ / Ма рин ко Ло лић. – Осврт. 
– Стр. 211–217.

Осврт на књи гу: [Милан Бр дар, На у ка и исти на – за по ста вље не пер спек ти ве фи ло зо
фи је на у ке, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град и Цен тар сло бо дар ских де лат но сти, Кра-
гу је вац 2014].

Би бли о гра фи ја: 217.
339. 
СТА НИ ШИЋ, Та ња

УПРА ВЉА ЊЕ АГРА РОМ СР БИ ЈЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ / Та ња Ста ни шић. – При каз. – 
Стр. 219–222.

При каз књи ге: [Зоран Д. Си мо но вић, Упра вља ње агра ром Ср би је у тран зи ци ји, Ин сти-
тут за еко но ми ку по љо при вре де, Бе о град 2014].
340. 
ТО ДО СИ ЈЕ ВИЋ, Бо јан

СА ВРЕ МЕ НА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА О ЖЕ НА МА И МУ ШКАР ЦИ МА / Бо јан То до си је вић. 
– При каз. – Стр. 222–225.

При каз књи ге: [Dušanka Mi tro vić, Alek san dra Tro gr lić: Psi ho lo gi ja pol nih raz li ka i slič no
sti, Si nap sa edi ci je, Be o grad 2014].
341. 
СТЕ ПИЋ, Ми ло мир

СРП СКА СТРА ТЕ ГО ЛО ГИ ЈА: ПР ВА БРА ЗДА / Ми ло мир Сте пић. – При каз. – Стр. 
225–228.

При каз књи ге: [Часлав Оцић, Ка оба ли пло ви: стра те го ло шка раз ма тра ња, Дру штво 
за при вред ну исто ри ју, Бе о град 2015].
342. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
229–233.
343. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ РУ КО ПИ СА ЗМСДН У 2011. ГО ДИ НИ / Вла ди мир М. Ни ко лић. – Стр. 235.

Го ди на 2015/LXVI, Све ска 2, Број 151
344. 
ПО ПО ВИЋ, Ра до мир

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА ПРЕ МА ХИ ЛАН ДАР СКОМ И СТУ ДЕ НИЧ КОМ 
ТИ ПИ КУ СВЕ ТОГ СА ВЕ / Ра до мир По по вић. – ОНР. – Стр. 239–248.

154



На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 246–247. – Sum mary: 
AT TI TU DES OF FO UN DERS AND AB BOTS TO HI LAN DAR AND STU DE NI CA TYPI CONS 
OF ST SA VA / стр. 248.
345. 
МАН ДИЋ, Би ља на

НА СТАВ НИ ЦИ МУ ЗИ КЕ У СРП СКИМ ПРА ВО СЛАВ НИМ БО ГО СЛОВ СКИМ ШКО-
ЛА МА ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА / Би ља на Ман дић, Ива на Пер ко вић. – ОНР. – Стр. 
249–275.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 273–274. – Sum-
mary: MU SIC TE AC HERS IN SER BIAN ORT HO DOX SE MI NA RI ES BET WE EN THE TWO 
WORLD WARS / стр. 275.
346. 
ВА СИН, Го ран

СМРТ ИЗ МЕ ЂУ СА НИ ТАР НИХ ПРО ПИ СА И НА РОД НИХ ОБИ ЧА ЈА: КУ ГА У СРЕ-
МУ 1795–1796. / Го ран Ва син, Не над Нин ко вић. – ОНР. – Стр. 277–287.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 286–287. – Sum mary: DE ATH − BET WE EN 
SA NI TARY RE GU LA TI ONS AND FOLK CU STOMS (PLA GUE IN SREM IN 1795 AND 1796) 
/ стр. 287.
347. 
ШУР ЛАН, Ти ја на

ПРИ ЗНА ЊЕ ДР ЖА ВА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ ПРА ВУ: СЛУ ЧАЈ КО СО ВА И МЕ ТО-
ХИ ЈЕ / Ти ја на Шур лан. – ОНР. – Стр. 289–306.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 304–305. – Sum-
mary: RE COG NI TION IN IN TER NA TI O NAL LAW: THE CA SE OF KO SO VO AND ME TO HI JA 
/ стр. 306.
348. 
ОБРЕ НИЋ, Је ле на

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ ДРА ГА ЧЕВ СКА СЕ ЛА? / Је ле на Обре нић. – ОНР. 
– Стр. 307–317.

Би бли о гра фи ја: стр. 316–317. – Sum mary: IS TO U RISM PO WER FUL ENO UGH TO 
DE VE LOP DRA GA ČE VO VIL LA GES? / стр. 317.
349. 
БЕН ГИН, Сен ка

ПОСЛОВНA КОМУНИКАЦИЈA ЕЛЕК ТРОН СКОМ ПО ШТОМ / Сен ка Бен гин, Би ља-
на Рат ко вић Ње го ван. – ОНР. – Стр. 319–332.

На по ме не уз текст. Би бли о гра фи ја: стр. 330–331. – Sum mary: BU SI NESS E-MAIL COM-
MU NI CA TION / стр. 332.
350. 
СЕ ЛИЋ, Ана

ПУ ТО КА ЗИ МИ ЛА НА ГА ВРИ ЛО ВИ ЋА / Ана Се лић. – Осврт. – Стр. 333–339.
Осврт на књи гу: [Милан Га ври ло вић, На род ни пут. Ода бра ни спи си, Бал ка ни ја, Но ви 

Сад 2015].
351. 
СИ МО ВИЋ, Љу бо мир

КРЕ МАН СКО СВЕ ДО ЧАН СТВО / Љу бо мир Си мо вић. – Осврт. – Стр. 339–342.
Осврт на књи гу: [Илија Ми са и ло вић, Крем на: се ло на пу ту Ужи це –Ви ше град. На род-

на би бли о те ка Ужи це, Ужи це 2015].
352. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

ОСО БЕ НА ИСТО РИ ЈА СЕ ЛА БОЛ МАН У БА РА ЊИ / Дра го Ње го ван. – Осврт. – Стр. 
343–344. Осврт на књи гу: [Јован М. Не дић, Бол ман је био Бол ман, из да ње ау то ра, Бол ман 
2012].
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353. 
ОЦИЋ, Ча слав

БО ЉЕ ВЛАСТ НЕ ГО РАСТ! / Ча слав Оцић. – Осврт. – Стр. 345–353.
Осврт на књи гу: [Гојко Гр ђић, Успон и пад Ти то ве Ју го сла ви је: По ли те ко ном ски би ланс, 

Ал ба трос Плус, Бе о град 2015].
354. 
ОЦИЋ, Ча слав

ПА НА ЈО ТИС Г. ХА РИ ТОС Παναγιώτης Χάριτος (1946–2014) / Ча слав Оцић. – Не кро лог. 
– Стр. 355–357. 

Се лек тив на би бли о гра фи ја Па на јо ти са Ха ри то са: 356–357.
355. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
359–361.

Го ди на 2015/LXVI, Све ска 3, Број 152
356. 
БР ДАР, Ми лан

ХАЈ ДЕ ГЕР И ХЕ ГЕЛ: ФЕ НО МЕ НО ЛО ШКА МЕ ТО ДА КАО ТО ПОС КОН ФРОН ТА-
ЦИ ЈЕ (Stu diæ He i deg ge ri anæ I) / Ми лан Бр дар. – ОНР. – Стр. 363–392.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 389–391. – Sum-
mary: HE I DEG GER AND HE GEL: THE PHE NO ME NO LO GI CAL MET HOD AS THE TO POS 
OF THE IR CON FRON TA TION (Stu diæ He i deg ge ri anæ I) / стр. 391–392.
357. 
КО СТИЋ, На та ша

НЕ БО И ЧО ВЕК СУ ЈЕД НО: ДРЕВ НИ КИ НЕ СКИ КОН ЦЕПТ ТРИ СВОЈ СТВА КО-
СМО СА – НЕ БА, ЗЕ МЉЕ И ЧО ВЕ КА – У ПРО МЕ НИ ЏО УА / На та ша Ко стић. – ОНР. – Стр. 
393–408.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 407. – Sum mary: 
THE UNITY OF HE A VEN AND MAN: AN CI ENT CHI NE SE CON CEPT OF THREE PRO PER-
TI ES OF THE UNI VER SE – IN THE CHAN GE OF ZHOU / стр. 407.
358. 
КА ЗИН, Алек сан дар Ле о ни до вич (Ка зин, Алек сан др Ле о ни до вич)

РУ СКА ВЕ РА И РУ СКА ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА / Алек сан дар Ле о ни до вич Ка зин. – ОНР. – Стр. 
409–428.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Пре вод с ру ског: До бри ло Ара ни то-
вић. – Sum mary: RUS SIAN RE LI GION AND RUS SIAN PHI LO SOPHY / стр. 428.
359. 
МИ ЛИ НО ВИЋ, Мом чи ло

СА ВРЕ МЕ НЕ КОН ЦЕП ЦИ ЈЕ И ОРГАНИЗАЦИJE ВОЈ СКЕ УСЛО ВЉЕ НЕ ТЕХ НО ЛО-
ШКИМ ЗАХ ТЕ ВИ МА / Мом чи ло Ми ли но вић, Жељ ко Ива ниш. – ОНР. – Стр. 429–450.

Би бли о гра фи ја: стр. 448–449. – Sum mary: ADVAN CED MI LI TARY CON CEPTS AND 
OR GA NI ZA TI ONS DE TER MI NED BY TEC HNO LOGY RE QU I RE MENTS / стр. 449–450.
360. 
РА КИ ЧЕ ВИЋ, Ти хон

ПИ ТА ЊЕ РАШ ЧИ ТА ВА ЊА ЈЕД НОГ МЕ СТА У ЖИ ТИ ЈУ СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА ОД 
СВЕ ТОГ СА ВЕ (IX H 8 [Š 10]) / Ти хон Ра ки ће вић. – ОНР. – Стр. 451–469.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 466–468. – Sum-
mary: QU E STI ON OF IN TER PRE TA TION OF A PART OF THE TEXT IN THE LI FE OF SA INT 
SI MEON WRIT TEN BY SA INT SA VA (IX H 8 [Š 10]) / стр. 468–469.
361. 
ЂУ РИЋ, Ђор ђе

ЈЕ ДАН МО ДЕЛ КРЕ И РА ЊА ИСТО РИЈ СКЕ СВЕ СТИ: РУ СКА АКА ДЕ МИ ЈА И ВАР-
ЈА ШКО ПИ ТА ЊЕ / Ђор ђе Ђу рић. – ОНР. – Стр. 471–486.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 484–485. – Sum-
mary: A FORM OF CRE A TING HI STO RI CAL CON SCI O U SNESS: THE RUS SIAN ACA DEMY 
AND VA RAN GIAN QU E STI ON / стр. 486.
362. 
КА РА НИ КИЋ МИ РИЋ, Ма ри ја

ОБЈЕК ТИ ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РАЛ НЕ ШТЕ ТЕ / Ма ри ја Ка ра ни кић Ми рић. – ОНР. – Стр. 
485–503.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 501–502. – Sum-
mary: OB JEC TI VI ZA TION OF MO RAL DA MA GE / стр. 502–503.
363. 
КО ВА ЧЕ ВИЋ, Љу бин ка

ПЕР СО НАЛ НО ПОД РУЧ ЈЕ ПРИ МЕ НЕ РАД НОГ ЗА КО НО ДАВ СТВА – (НЕ)ПО У ЗДА-
НОСТ КРИ ТЕ РИ ЈУМÂ ЗА КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ЈУ СУ БЈЕ КА ТА РАД НО ПРАВ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 
/ Љу бин ка Ко ва че вић. – ОНР. – Стр. 505–519.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 517–518. – Sum-
mary: PER SO NAL SCO PE OF LA BO UR LE GI SLA TION – (UN)RE LI A BI LITY OF THE CRI-
TE RIA FOR QU A LI FI CA TI ON OF SU BJECTS OF LA BO UR LAW PRO TEC TION / стр. 519.
364. 
ПАЈ ТИЋ, Бо јан

ФИ ДУ ЦИ ЈАР НО ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА У СРП СКОМ ПРА ВУ / Бо јан Пај-
тић. – ОНР. – Стр. 521–530.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 529–530. – Sum-
mary: SE CU RING OF CLA IMS BY ME ANS OF FI DU CI ARY AGRE E MENTS IN THE SER BIAN 
LAW / стр. 531.
365. 
ЂУ РИЋ, Ми ло рад

ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИЈ СКИ ИЗА ЗОВ ДЕ МО КРА ТИ ЈИ / Ми ло рад Ђу рић. – ПНР. – Стр. 
531–541. 

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 540–541. – Sum-
mary: GLO BA LI ZA TION CHAL LEN GE TO DE MOC RACY / стр. 541.
366. 
СТА НО ЈЕ ВИЋ, На та ша

EF FECTS OF FO RE IGN DI RECT IN VEST MENT ON THE RE STRUC TU RING OF THE 
SEE ECO NO MI ES / На та ша Ста но је вић, Сло бо дан Ко тли ца. – ОНР. – Стр. 543–555.

Би бли о гра фи ја: стр. 553–554. – Ре зи ме: УТИ ЦАЈ СТРА НИХ ДИ РЕКТ НИХ ИН ВЕ СТИ-
ЦИ ЈА НА РЕ СТРУК ТУ РИ СА ЊЕ ПРИ ВРЕ ДА ЈУ ГО И СТОЧ НЕ ЕВРО ПЕ / стр. 554–555.
367. 
ЉУ МО ВИЋ, Иси до ра

ДО СТУП НОСТ ФИ НАН СИЈ СКИХ РЕ СУР СА ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА НА СЕ ВЕ РУ КО СО ВА 
/ Иси до ра Љу мо вић, Кр сто Јак шић. – ОНР. – Стр. 557–569.

Би бли о гра фи ја: стр. 567–568. – Sum mary: AC CESS TO FI NAN CE FOR SMALL AND 
ME DI UM-SI ZED EN TER PRI SES IN NORTH KO SO VO / стр. 569.
368. 
ДО КИЋ, Дра ган

ДЕЈ СТВО ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА НА БУ ЏЕТ СКЕ ПРИ ХО ДЕ ЈЕ ДИ НИ ЦА ЛО КАЛ НЕ СА-
МО У ПРА ВЕ: ПРИ МЕР РУ РАЛ НИХ ОП ШТИ НА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И РЕ ПУ БЛИ КЕ 
ХР ВАТ СКЕ / Дра ган До кић. – ОНР. – Стр. 571–584.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 583–584. – Sum-
mary: EF FECTS OF IN VEST MENTS ON LO CAL GO VERN MENT BUD GET RE VE NU ES: A 
CA SE OF RU RAL MU NI CI PA LI TI ES IN SER BIA / стр. 584.
369. 
ЂУ КИЋ, Ду ши ца

ЕН ГЛЕ СКИ КАО ЈЕ ЗИК СТРУ КЕ У СРЕД ЊИМ СТРУЧ НИМ ШКО ЛА МА У СР БИ ЈИ 
ОД 1996. ДО 2013. ГО ДИ НЕ / Ду ши ца Ђу кић. – ОНР. – Стр. 585–595.
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Би бли о гра фи ја: стр. 593–594. – Sum mary: EN GLISH FOR SPE CIAL PUR PO SES IN 
SER BIAN VO CA TI O NAL HIGH SCHO OLS FROM 1996 TO 2013 / стр. 594–595.
370. 
НИ КО ЛИЋ, Зо ран С.

СТА ВО ВИ СТА НОВ НИ КА ВОЈ ВО ДИ НЕ О НА ЧИ НИ МА ЗА ПО ШЉА ВА ЊА И ОСНОВ-
НИМ ВРЕД НО СТИ МА У ДРУ ШТВУ / Зо ран С. Ни ко лић. – ОНР. – Стр. 597–617.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 615–616. – Sum-
mary: AT TI TU DES OF CI TI ZENS OF VOJ VO DI NA TO EM PLOYMENT PRAC TI CI ES AND 
BA SIC VA LU ES IN THE SO CI ETY / стр. 617.
371. 
ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Ма ри ја М.

ОСО БЕ С ОМЕ ТЕ НО ШЋУ И ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ, ИН ТИМ НЕ ВЕ ЗЕ, БРАК И РО ДИ-
ТЕЉ СТВО / Ма ри ја М. Цви је тић. – ПНР. – Стр. 619–628.

Би бли о гра фи ја: стр. 626–627. – Sum mary: PE O PLE WITH DI SA BI LI TI ES AND EM PLOY-
MENT, IN TI MA TE RE LA TI ON SHIPS, MAR RI A GE AND PA RENT HOOD / стр. 628.
372. 
ПЕ ТРО ВИЋ, Ја сми на

НА КОН ЧЕ ТВРТ СТО ЛЕ ЋА ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ / Ја сми на Пе тро вић. – Осврт. – Стр. 629–633. 
Осврт на књи гу: [Урош Шу ва ко вић, Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу 

дру штве них про ме на. Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца 2014].
373. 
КЛИЧ КО ВИЋ, Да ли бор

ПИ СМА ИЗ ЈА ПА НА: СВЕ ДО ЧАН СТВО О СУ СРЕ ТА ЊУ ВРЕ МЕНÂ, КОН ТИ НЕ НА-
ТА И СУД БИНÂ / Да ли бор Клич ко вић. – Осврт. – Стр. 633–636.

Осврт на књи гу: [Бранко Ву ке лић, Пи сма из Ја па на, Днев ник, Но ви Сад 2014].
374. 
МУ СТЕ ДА НА ГИЋ, Ли ди ја

НА УЧ НО ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 300-ГО ДИ ШЊИ ЦЕ КАР ЛО ВАЧ КЕ МИ ТРО ПО ЛИ ЈЕ / 
Ли ди ја Му сте да на гић. – Осврт. – Стр. 636–638.

Осврт на књи гу: [Три ве ка Кар ло вач ке ми тро по ли је 1713–2013. – Збор ник ра до ва са на уч-
ног ску па Срем ски Кар лов ци, 1. но вем бар 2013, ур. Д. Ми ка ви ца и Д. Ње го ван, Но ви Сад 2014].
375. 
БУ КВИЋ, Рај ко

ОЛЕГ ТИ МО ФЕ ЈЕ ВИЧ БО ГО МО ЛОВ (1927–2015) / Рај ко Бу квић. – Не кро лог. – Стр. 
639–643.

In me mo ri am. – Би бли о гра фи ја: 642–643.
376. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир М.

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир М. Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – 
Стр. 645–651.

Го ди на 2015/LXVI, Све ска 4, Број 153
377. 
ЂУР КО ВИЋ, Ми ша

ЕКО НОМ СКА ТЕ О РИ ЈА ДИ СТРИ БУ ТИ ВИ ЗМА / Ми ша Ђур ко вић. – ОНР. – Стр. 
653–676.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 674–675. – Sum-
mary: ECO NO MIC THE ORY OF DI STRI BU TISM / стр. 675–676.
378. 
НО ВА КОВ, Алек сан дра

ДРУ ШТВЕ НИ ЗНА ЧАЈ СРП СКЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ „ДОМ НА У КЕ” У СО ЛУ НУ (1894–1910) 
/ Алек сан дра Но ва ков. – ОНР. – Стр. 677–697.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 696. – Sum mary: 
SO CIAL SIG NI FI CAN CE OF THE SER BIAN GRAM MAR SCHOOL “THE HO ME OF SCI EN CE” 
IN THES SA LO NI KI (1894–1910) / стр. 696–697.
379. 
ГА ЈИЋ, Алек сан дар М.

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН ЦЕП ЦИ ЈИ ЖА КА АТА ЛИ ЈА / Алек-
сан дар М. Га јић. – ПНР. – Стр. 699–710.

Би бли о гра фи ја: стр. 709. – Sum mary: WORLD CRI SIS AND WORLD STA TE IN JAC QU ES 
AT TA LI’S CON CEP TION / стр. 710.
380. 
ЂУ КИЋ, Ве сна

ПРА ВО СЛАВ НА КУЛ ТУ РА У СЕ КУ ЛАР НОЈ ДР ЖА ВИ: ПРАВ НО-ПО ЛИ ТИЧ КИ 
ИН СТРУ МЕН ТИ ПР О СВЕТ НЕ И КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ У СР БИ ЈИ / Ве сна Ђу кић, Би-
ља на Ђу кић. – ПНР. – Стр. 711–724.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 723. – Sum mary: 
ORT HO DOX CUL TU RE IN A SE CU LAR STA TE: LE GAL AND PO LI TI CAL IN STRU MENTS 
OF EDU CA TI O NAL AND CUL TU RAL PO LI CI ES IN SER BIA / стр. 724.
381. 
БЈЕ ЛИ ЦА, Сло бо дан

ВОЈ ВО ДИ НА И УСТАВ ИЗ 1974. ГО ДИ НЕ: ОД АУ ТО НО МИ ЈЕ УНУ ТАР РЕ ПУ БЛИ-
КЕ СР БИ ЈЕ ДО КОН СТИ ТУ ЕН СА ЈУ ГО СЛО ВЕН СКЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ / Сло бо дан Бје ли ца. 
– ОНР. – Стр. 725–738.

Би бли о гра фи ја: стр. 737. – Sum mary: VOJ VO DI NA AND THE CON STI TU TION OF 
1974 – FROM THE PR O VIN CIAL AU TO NOMY TO THE CON STI TU TI O NAL ELE MENT OF 
THE YUGO SLAV FE DE RA TION / стр. 738.
382. 
ГЛУ ШАЦ, Је ле на

КНЕЗ И ДЕ СПОТ СТЕ ФАН ЛА ЗА РЕ ВИЋ И МА НА СТИР ВЕ ЛИ КА ЛА ВРА СВЕ ТОГ 
АТА НА СИ ЈА НА СВЕ ТОЈ ГО РИ / Је ле на Глу шац. – ПНР. – Стр. 739–746.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 744–745. – Sum-
mary: PRIN CE AND DE SPOT STE FAN LA ZA RE VIĆ AND MO NA STERY OF GRE AT LA VRA 
OF SA INT AT HA NA SI US ON MO UNT AT HOS / стр. 745.
383. 
СО ЛЕ ША ГРИ ЈАК, Ђур ђа

ДИ МЕН ЗИ ЈЕ МО ТИ ВА ЦИ ЈЕ СТУ ДЕНТ КИ ЊА ЗА РО ДИ ТЕЉ СТВО / Ђур ђа Со ле ша 
Гри јак, Ани да Фа зла гић. – ОНР. – Стр. 747–755.

Би бли о гра фи ја: стр. 754–755. – Sum mary: YOUNG FE MA LE STU DENTS AND THE 
MO TI VA TION DI MEN SI ONS FOR PA RENT HOOD / стр. 755.
384. 
ЗЕ КИЋ, Ста ни слав

РАЗ ВОЈ НЕ МО ГУЋ НО СТИ РУ РАЛ НИХ ПОД РУЧ ЈА СР БИ ЈЕ / Ста ни слав Зе кић, Бо јан 
Мат ков ски. – ОНР. – Стр. 757–771.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 770. – Sum mary: 
DE VE LOP MENT OP POR TU NI TI ES FOR RU RAL ARE AS OF SER BIA / стр. 771.
385. 
КУ ЗО ВИЋ, Ду шко

АР ХИ ТЕК ТУ РА ВО ДЕ НИ ЦА ПО ТО ЧА РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ-
ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ / Ду шко Ку зо вић, Не дељ ко Б. Стој нић. – ОНР. – Стр. 773–801.

Би бли о гра фи ја: стр. 800. – Sum mary: AR CHI TEC TU RE OF WA TER MILLS IN THE 
CEN TRAL PART OF WE STERN SER BIA / стр. 801.
386. 
ОЦИЋ, Ча слав

ОБ ЈА ВЉЕН ШЕ СТИ ТОМ СРП СКОГ БИ О ГРАФ СКОГ РЕЧ НИ КА / Ча слав Oцић. – На-
уч на хро ни ка. – Стр. 803–820.
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387. 
ВУ ЧИ НИЋ, Ма рин ко М.

ОГЛЕ ДА ЛО ВЛА ДА РА / Ма рин ко М. Ву чи нић. – Осврт. – Стр. 821–831.
Осврт на књи гу: [Александар Га јић, Огле да ло вла да ра: Кон стан тин Ми ха и ло вић и 

Ма ки ја ве ли, Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град 2014].
388. 
БО ЖИЋ, Со фи ја

ДО КУ МЕН ТА О УЈЕ ДИ ЊЕ НОЈ ОМЛА ДИ НИ СРП СКОЈ / Со фи ја Бо жић. – При каз. 
– Стр. 833–835.

При каз књи ге: [Василије Ђ. Кре стић, Ау стро у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној омла ди ни 
срп ској, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2015].
389. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир М.

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир М. Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
837–840.

Го ди на 2016/LXVII, Све ска 1, Број 154
390. 
БУ КВИЋ, Рај ко

QWERTY, ЙЦУ КЕН И СРП СКА ЋИ РИ ЛИ ЦА: ТРЕ БА ЛИ НАМ НО ВИ СТАН ДАРД? 
/ Рај ко Бу квић. – ОНР. – Стр. 1–17.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 16. – Sum mary: 
QWERTY, ЙЦУ КЕН AND SER BIAN KEYBO ARD: DO WE NEED A NEW STAN DARD? / 
стр. 17.
391. 
ЧВО РО ВИЋ, Зо ран

ПРАВ НО И СТО РИЈ СКИ ПО ГЛЕД НА СА ВРЕ МЕ НУ РЕ ФОР МУ КРИ ВИЧ НОГ ПО-
СТУП КА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ / Зо ран Чво ро вић. – ОНР. – Стр. 19–36.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 33–35. – Sum-
mary: CON TEM PO RARY RE FORM OF THE CRI MI NAL PRO CE E DINGS IN THE RE PU BLIC 
OF SER BIA: LE GAL HI STORY VI EW / стр. 35–36.
392. 
ПА ВЛО ВИЋ, Ми ро слав

ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА АПЕ ЛА ЦИ ЈЕ У ПРАВ НОМ СИ СТЕ МУ ОСМАН СКОГ ЦАР СТВА 
ТО КОМ ТРАН ЗИ ЦИ О НОГ ПЕ РИ О ДА / Ми ро слав Па вло вић, Ог њен Ж. Кре шић. – ОНР. – Стр. 
37–51.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 49–50. – Sum-
mary: THE IN STI TU TION OF AP PE LA TION IN THE LE GAL SYSTEM OF THE OT TO MAN 
EM PI RE DU RING THE TRAN SI TI O NAL PE RIOD / стр. 51.
393. 
ПИ СА РИЋ, Ми ла на

ЗА ШТИ ТА ПРА ВА НА ПРИ ВАТ НОСТ У ВЕ ЗИ СА КРИ ВИЧ НИМ ПО СТУП КОМ / 
Ми ла на Пи са рић. – ОНР. – Стр. 53–65.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 64. – Sum mary: 
PRO TEC TION OF PRI VACY RE LA TED TO CRI MI NAL PRO CE DU RE / стр. 65.
394. 
КИН ЂИЋ, Зо ран

О ПОЈ МУ РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ / Зо ран Кин ђић. – ОНР. – Стр. 69–90.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 88–89. – Sum mary: 

ON THE CON CEPT OF RE VO LU TION / стр. 90.
395. 
СТО ЈА НО ВИЋ, Дра га на

ОД НО СИ ФЕ МИ НИ СТИЧ КИХ, ПОСТ ФЕ МИ НИ СТИЧ КИХ, ПСИ ХО А НА ЛИ ТИЧ-
КИХ И ТЕ О РИЈ СКО-ПСИ ХО А НА ЛИ ТИЧ КИХ ПО ЗИ ЦИ ЈА: ДИ ЈА ЛО ЗИ И ТЕН ЗИ ЈЕ / 
Дра га на Сто ја но вић. – ПНР. – Стр. 91–101.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 100–101. – Sum-
mary: THE IN TER RE LA TI ONS OF FE MI NIST, POST FE MI NIST, PSYCHO A NALYTIC  AND 
THE O RE TI CAL PSYCHO A NALYTIC  PO SI TI ONS: DI A LO GU ES AND TEN SI ONS / стр. 101.
396. 
ЛУ ЧИЋ, Ми о мир ка

ИДЕН ТИ ТЕТ У КОН ТЕК СТИ МА: ТРА ДИ ЦИ О НА ЛИ ЗМА, МО ДЕР НИ ЗМА И ПОСТ-
МО ДЕР НИ ЗМА / Ми о мир ка Лу чић. – ПНР. – Стр. 105–112.

Би бли о гра фи ја: стр. 111–112. – Sum mary: IDEN TITY IN DIF FE RENT CON TEXTS ‒ 
TRA DI TI O NA LISM, MO DER NISM AND POST MO DER NISM / стр. 112.
397. 
ПО ЖАР, Хај нал ка

СТА ВО ВИ НА СТАВ НИ КА О МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НО СТИ У ВОЈ ВО ДИ НИ / Хај нал ка 
По жар, Ча ба По жар. – ОНР. – Стр. 113–127.

Би бли о гра фи ја: стр. 125–126. – Sum mary: TE AC HERSʼ AT TI TU DES TO WARD MUL-
TI CUL TU RA LISM IN VOJ VO DI NA / стр. 126–127.
398. 
БА РО ВИЋ, Вла ди мир

ПИ СА ЊЕ НО ВО САД СКОГ ЛИ СТА ЗА СТА ВА О АТЕН ТА ТУ НА ФРАН ЦА ФЕР ДИ-
НАН ДА / Вла ди мир Ба ро вић. – ПНР. – Стр. 129–138.

Би бли о гра фи ја: стр. 137. – Sum mary: NO VI SAD NEW SPA PER ZA STA VA CO VE RA GE 
ABO UT THE AS SAS SI NA TION OF FRANZ FER DI NAND / стр. 138.
399. 
МИР ЧОВ, Све тла на

СРП СКА ПИ СА НА РЕЧ У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ У БОР БИ ЗА НА ЦИ О НАЛ НИ 
И ДР ЖАВ НИ ОП СТА НАК / Све тла на Мир чов. – ОНР. – Стр. 139–157.

На по ме не уз текст. – Sum mary: SER BIAN WRIT TEN WORD IN THE FIRST WORLD 
WAR STRUG GLING FOR NA TI O NAL AND STA TE HOOD SUR VI VAL / стр. 157.
400. 
ГРУ БЕР, Тор стен (Thor sten Gru ber)

АКА ДЕМ СКИ БУ ВЉАК: КА КО ОП СЕ СИ ЈА МЕ РЕ ЊИ МА И РАН ГИ РА ЊИ МА УНИ-
ШТА ВА НА У КУ И ОБРА ЗО ВА ЊЕ (ACA DE MIC SELL-OUT: HOW AN OB SES SION WITH 
ME TRICS AND RAN KINGS IS DA MA GING ACA DE MIA) / Тор стен Гру бер. – ОНР. – Стр. 
159–172.

Би бли о гра фи ја: стр. 170–172. – Sum mary: ACA DE MIC SELL-OUT: HOW AN OB SES SION 
WITH ME TRICS AND RAN KINGS IS DA MA GING ACA DE MIA / стр. 172. – Пре вод с ен гле-
ског: Оли ве ра Кри во шић. 

Рад пу бли ко ван у: Jo ur nal of Mar ke ting for Hig her Edu ca tion (2014), 24, 2: 165–177. 
401. 
МА ЗИ ЈЕР, Деј вид (Ma ziè res, Da vid)

GET ME OFF YOUR FUC KING MA I LING LIST / Деј вид Ма зи јер, Еди Ко у лер. – Стр. 
173–184.

Чла нак пу бли ко ван у: In ter na ti o nal Jo ur nal of Advan ced Com pu ter Tec hno logy.
402. 
МЕК ДО НАЛД, Фи јо на (Fi o na Mac Do nald)

JO UR NAL AC CEPTS PA PER TI TLED “GET ME OFF YOUR F*CKING MA I LING LIST” 
/ Фи јо на Мек до налд. – Стр. 184–185.
403. 
ДО СТА НИЋ, Ду шан

ИН ТЕР ВЈУ С ЕРН СТОМ НОЛ ТЕ ОМ / Ду шан До ста нић. – Ин тер вју. – Стр. 187–193.
404. 
ША РЕВ СКИ, Ма рио

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА: „ГЕ О СТРА ТЕ ШКИ И ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ПО ЛО ЖАЈ РЕ ПУ БЛИ КЕ 
МА КЕ ДО НИ ЈЕ У УСЛО ВИ МА МИ ГРАНТ СКЕ И ИЗ БЕ ГЛИЧ КЕ КРИ ЗЕ” / Ма рио Ша рев ски. 
– Хро ни ка. – Стр. 195–197.



405. 
ЖИВ КО ВИЋ, Ни ко ла Н.

ЧИ ТАВ БАЛ КАН ЈЕ НЕ МАЧ КО ДВО РИ ШТЕ / Ни ко ла Н. Жив ко вић. – Осврт. – Стр. 
199–204.

Осврт на књи гу: [Kla us Thörner, Der gan ze Südo sten ist un ser Hin ter land: De utsche Südost
europapläne von 1840 bis 1945, ça ira Ver lag – In sti tut für So zi al kri tik, Fre i bu rg 2008, 580 Se i ten].
406. 
ВУ ЧИ НИЋ, Ма рин ко Н.

ДРА ГО ЉУБ МИ ЋУ НО ВИЋ И НЕО П ХОД НОСТ МЕ РЕ / Ма рин ко М. Ву чи нић. – Осврт. 
– Стр. 204–211.

Осврт на књи гу: [Dra go ljub Mi ću no vić, Ži vot u ne vre me nu II – U po li tič kom vr tlo gu – knj. 
dru ga: 3. fe bru ar 1990 – 25. ja nu ar 2001, Slu žbe ni gla snik, Be o grad 2014].
407. 
ГА ВРИ ЛО ВИЋ, Вла дан С.

АК ТУ ЕЛ НОСТ ИСТО РИЈ СКОГ ИС КУ СТВА БОР БЕ ЗА СЛО БО ДУ СРП СКЕ ШТАМ ПЕ 
/ Вла дан С. Га ври ло вић. – При каз. – Стр. 213–215.

При каз књи ге: [Драго Ње го ван, Би ља на Рат ко вић Ње го ван, Сло бо да штам пе у Срп
ској Вој во до ви ни 1848–1849, Дру штво Но ви на ра Вој во ди не и Ма ло исто риј ско дру штво, 
Но ви Сад 2015].
408. 
АН ТО ЛО ВИЋ, Ми ха ел

КА КО ПИ СА ТИ ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НУ ИСТО РИ ЈУ / Ми ха ел Ан то ло вић. – При каз. – 
Стр. 216–218.

При каз књи ге: [In te lek tu al na hi sto ri ja, Bra ni mir Jan ko vić, prir., Fi lo zof ski fa kul tet Sve u či-
liš ta u Za gre bu, Za greb 2013].
409. 
РА ЈАК, Не ма ња

УГЛЕД НИК СРП СКЕ СО ЦИ О ЛО ГИ ЈЕ СЕ ЛА / Не ма ња Ра јак. – При каз. – Стр. 218–220.
При каз књи ге: [Бити со ци о лог се ла: Спо ме ни ца Ђу ре Сте ва но ви ћа. Збор ник ра до ва, 

прир. Дра го љуб Б. Ђор ђе вић; Но ви Сад: Про ме теј; Ниш: Ма шин ски фа кул тет; Бе о град: Бал-
кан ска асо ци ја ци ја за соц. се ла и по љо при вре де, 2014].
410. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир М.

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
221–225.
411. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир

РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ РУ КО ПИ СА ЗМСДН У 2015. ГО ДИ НИ / Вла ди мир М. Ни ко лић. – Стр. 
227.

Го ди на 2016/LXVII, Све ска 2, Број 155–156
412. 
ЈО ВА НОВ, Раст ко

ХАЈ ДЕ ГЕ РО ВЕ МЕ ТА ПО ЛИ ТИ КЕ / Јо ва нов, Раст ко. – ОНР. – Стр. 229–244.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 243. – Sum mary: 

HE I DEG GER’S ME TA PO LI TICS / стр. 244.
413. 
КО СТИЋ, Сла ви ша

РУ СКА ПРА ВО СЛАВ НА ЦР КВА И РИ МО КА ТО ЛИЧ КА ЦР КВА О ЕВРОП СКИМ 
ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА МА / Сла ви ша Ко стић. – ОНР. – Стр. 245–266.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 264–265. – Sum-
mary: RUS SIAN ORT HO DOX AND RO MAN CAT HO LIC CHUR CHES ON EU RO PEAN IN-
TE GRA TION / стр. 266.
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414. 
ЂУ КИЋ, Не ма ња С.

ПОЛИТИЧKО-ТЕОЛОШKА РАС ПРА ВА О ИДЕН ТИ ТЕ ТУ / Не ма ња С. Ђу кић. – ОНР. 
– Стр. 267–275.

Би бли о гра фи ја: стр. 274. – Sum mary: PO LI TI CO-THE O LO GIC DIS PU TE ON IDEN TITY 
/ стр. 275.
415. 
МИ РО ВИЋ, Де јан

ДВО СТРУ КИ СТАН ДАР ДИ: ЗА ПАД И РУ СИ ЈА / Де јан Ми ро вић. – ОНР. – Стр. 277–285.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 284. – Sum mary: 

DO U BLE STAN DARDS: THE WEST AND RUS SIA / стр. 284–285.
416. 
СПА РИ О СУ, То дор Ж.

EКOНOMИКA OБРAЗOВAЊA – СTAРA И НOВA ПИTAЊA / То дор Ж. Спа ри о су. – 
ОНР. – Стр. 416–302.

Би бли о гра фи ја: стр. 300–302. – Sum mary: ECO NO MICS OF EDU CA TION – OLD AND 
NEW IS SU ES / стр. 302.
417. 
ЦВЕТ КО ВИЋ, Вла ди мир М.

СТРАХ И ПО ПЛА ВЕ У СР БИ ЈИ: СПРЕМ НОСТ ГРА ЂА НА ЗА РЕ А ГО ВА ЊЕ НА 
ПРИРОДНE КАТАСТРОФE / Вла ди мир М. Цвет ко вић. – ОНР. – Стр. 303–324.

Би бли о гра фи ја: стр. 322–323. – Sum mary: FE AR AND FLO ODS IN SER BIA: CI TI ZENS 
PRE PA RED NESS FOR RE SPON DING TO NA TU RAL DI SA STER / стр. 323–324.
418. 
БИ ЛИ НО ВИЋ, Ана

ХО МО ФИ ЛИ ЈА У СО ЦИ ЈАЛ НИМ МРЕ ЖА МА / Ана Би ли но вић, Ва лен ти на Со ко лов-
ска. – ПНР. – Стр. 325–338.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 335–337. – Sum-
mary: HO MOP HILY IN SO CIAL NET WORKS / стр. 338.
419. 
ВУ КА ДИ НО ВИЋ, Ма ја С.

ПЛЕС КАО ИЗ РАЗ АК ТИВ НЕ ИМА ГИ НА ЦИ ЈЕ: УМЕТ НИЧ КИ, ПСИ ХО ЛО ШКИ И 
ПСИ ХО ТЕ РА ПИЈ СКИ АСПЕК ТИ / Ма ја С. Ву ка ди но вић. – ПНР. – Стр. 339–352.

Би бли о гра фи ја: стр. 349–352. – Sum mary: DAN CE AS AN EX PRES SI ON OF AC TI VE 
IMA GI NA TION: AR TI STIC, PSYCHO LO GI CAL AND PSYCHOT HE RA PE U TIC ASPECTS / 
стр. 352.
420. 
ВИ ДО СА ВЉЕ ВИЋ, Сла ђа на

ПО ЧЕ ЦИ ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НОГ СТРУЧ НОГ ВАСПИТАЊA И ОБРАЗОВАЊA 
ЖЕН СКЕ ДЕ ЦЕ У СР БИ ЈИ / Сла ђа на Ви до са вље вић. – ПНР. – Стр. 353–361.

Би бли о гра фи ја: стр. 360. – Sum mary: THE BE GIN NINGS OF IN STI TU TI O NAL EDU-
CA TION OF FE MA LE CHIL DREN IN SER BIA / стр. 361.
421. 
МИН КЛЕР, Хер фрид (Her fried Münkler)

ИМ ПЕ РИ ЈА И ИМ ПЕ РИ ЈА ЛИ ЗАМ / Хер фрид Мин клер. – Пре вод. – Стр. 363–378.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. Пре вод с не мач ког: Ми ха ел Ан то ло вић.

422. 
ВУ ЧИ НИЋ, Ма рин ко М.

ЗЛАТ НО ДО БА СРП СКЕ ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ / Ма рин ко М. Ву чи нић. – Осврт. – Стр. 
379–395.

Осврт на књи гу: [Срби 1903–1914: Исто ри ја иде ја. При ре дио Ми лош Ко вић, Clio, Бео-
град 2015].
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423. 
МИ ШИЋ, Ми лош

О ЈЕД НО СТРА НОМ ТУ МА ЧЕ ЊУ ИСТО РИ ЈЕ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ ПРО СТО РА / 
Ми лош Ми шић. – Осврт. – Стр. 396–416.

Осврт на књи гу: [Мари-Жа нин Ча лић, Исто ри ја Ју го сла ви је у 20. ве ку, Clio, Бе о град 
2013, пре ве ли с не мач ког Р. Га шић и В. Бабић].

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 413–416.
424. 
КР КЉУШ, Љу бо мир ка

О КЊИ ЗИ И ЊЕ НОМ ПРИ КА ЗУ / Љу бо мир ка Кр кљуш. – Осврт. – Стр. 417–422.
Осврт на књи гу: [Драго Ње го ван, Би ља на Рат ко вић Ње го ван, Сло бо да штам пе у Срп

ској вој во до ви ни 1848‒1849, Дру штво но ви на ра Вој во ди не и Ма ло исто риј ско дру штво, 
Но ви Сад 2015].
425. 
АН ТО ЛО ВИЋ, Ми ха ел

ШАЈ КА ШКА – НО ВЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ / Ми ха ел Ан то ло вић. – При каз. – Стр. 423–425.
При каз књи ге: [Шајкаш ка: про стор – ста нов ни штво – про шлост, гру па ау то ра, Но ви 

Сад: Ма ти ца срп ска, 2014].
426. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир М.

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
427–430.

Го ди на 2016/LXVII, Све ска 3, Број 157–158
427. 
АЛЕК СИЋ, Дра ган

КНЕЗ ПА ВЛЕ КА РА ЂОР ЂЕ ВИЋ И НО ВА ВЛАСТ У ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ 1945. / Дра ган 
Алек сић, Ива на Кр стић Ми стри џе ло вић. – ОНР. – Стр. 431–462.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 460–461. – Sum-
mary: PRIN CE PA VLE KA RA ĐOR ĐE VIĆ AND NEW YUGO SLAV AUT HO RI TI ES IN 1945 
/ стр. 461–462.
428. 
ТОТ ГЛЕМ БА, Кла ра

КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА И КУЛ ТУР НИ ИДЕН ТИ ТЕТ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА 
/ Кла ра Тот Глем ба. – ПНР. – Стр. 463–474.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 473. – Sum mary: 
CUL TU RAL PO LICY AND CUL TU RAL IDEN TITY OF HUN GA RI ANS IN VOJ VO DI NA / 
стр. 474.
429. 
МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, Ири на

ПР О БЛЕ МИ МЕ ДИЈ СКОГ ВЛА СНИ ШТВА У СР БИ ЈИ / Ири на Ми лу ти но вић. – ОНР. 
– Стр. 475–488.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 487–488. – Sum-
mary: PR O BLEMS OF ME DIA OW NER SHIP IN SER BIA / стр. 488.
430. 
СО ЛА РЕ ВИЋ, Ми ли ца

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА И ША БАЦ 1900–2011: ИСТО РИЈ СКО-ДЕ МО ГРАФ СКА 
УСЛО ВЉЕ НОСТ ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА БРАЧ НИМ ОКВИ РИ МА / Ми ли ца Со ла ре вић, Бо јан 
Ђер чан. – ОНР. – Стр. 489–505.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 503–504. – Sum-
mary: SREM SKA MI TRO VI CA AND ŠA BAC 1900–2011: HI STO RI CAL DE MO GRAP HIC 
DE TER MI NA TION OF FER TI LITY BY THE MAR RI A GE FRA ME WORK / стр. 505.
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431. 
ДЕ ЛИЋ, Ни но

КРЕ ТА ЊЕ СТА НОВ НИ ШТВА У СМЕ ДЕ РЕВ СКОМ ОКРУЖ ЈУ: 1846–1866. / Ни но 
Де лић. – ОНР. – Стр. 507–515.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 514. – Sum mary: 
DE MO GRAP HIC TRENDS IN THE DIS TRICT OF SME DE RE VO: 1846–1866 / стр. 515.
432. 
АШКО ВИЋ, Дра ган

ПО Е ТИ КА ЛИ ТУР ГИЈ СКОГ ПЕ ВА ЊА ИЗ МЕ ЂУ УСМЕ НЕ И ПИ СА НЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ 
/ Дра ган Ашко вић, Зо ран Ран ко вић. – ОНР. – Стр. 517–531.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 529–530. – Sum-
mary: THE PO E TICS OF LI TUR GI CAL CHANT BET WE EN ORAL AND WRIT TEN TRA DI-
TION / стр. 531.
433. 
ЧА И РО ВИЋ, Иви ца

АХЕН – НО ВИ РИМ, НО ВИ КОН СТАН ТИ НО ПОЉ? / Иви ца Ча и ро вић. – ПНР. – Стр. 
533–543.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 542. – Sum mary: 
AAC HEN – NEW RO ME, NEW CON STAN TI NO PLE? / стр. 543.
434. 
ДО СТА НИЋ, Је ле на

ПРО ФИ ЛИ ПРЕ ДА НО СТИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ / Је ле на До-
ста нић, Све тла на Чи змић. – ОНР. – Стр. 545–559.

Би бли о гра фи ја: стр. 557–559. – Sum mary: OR GA NI ZA TI O NAL COM MIT MENT PRO-
FI LES IN THE RE PU BLIC OF SER BIA / стр. 559.
435. 
АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Сла ђа на

ОСНОВНОШКОЛСКA НАСТАВA ЈЕ СТА СТВЕ НИ ЦЕ У СР БИ ЈИ: ОД 1844. ГО ДИ НЕ 
ДО КРА ЈА 19. ВЕКA / Сла ђа на Ан ђел ко вић. – ОНР. – Стр. 561–575.

Би бли о гра фи ја: стр. 574–575. – Sum mary: TE AC HING JE STA STVE NI CA IN PRI MARY 
SCHO OLS IN SER BIA: FROM 1844 UN TIL THE END OF THE XIX CEN TURY / стр. 575.
436. 
САВ КО ВИЋ, Ма ри на

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ КА РИ ЈЕР НИ ЦЕН ТРИ У СТРА ТЕ ГИ ЈА МА ОБРА ЗО ВА ЊА И 
ЗА ПО ШЉА ВА ЊА / Ма ри на Сав ко вић. – ОНР. – Стр. 577–590.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 588–590. – Sum-
mary: UNI VER SITY CA RE ER CEN TERS WIT HIN EDU CA TI O NAL AND EM PLOYMENT 
STRA TE GI ES / стр. 590.
437. 
МАР КО ВИЋ, Бо ја на

КА КО МЛА ДЕ УЧИ ТИ МО РАЛ НО СТИ? ПО У КЕ ИЗ КИ НЕ И САД / Бо ја на Мар ко вић. 
– ОНР. – Стр. 591–602.

Би бли о гра фи ја: стр. 600–601. – Sum mary: HOW TO TE ACH YOUNG PE O PLE MO RA-
LITY: LES SONS FROM CHI NA AND USA / стр. 601–602.
438. 
ЛА ЗИЋ, Све тла на

СА МО У БИ СТВА У ЈА ПА НУ / Све тла на Ла зић. – ОНР. – Стр. 603–617.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 616–617. – Sum-

mary: SU I CI DE IN JA PAN / стр. 617.
439. 
ПЕ ШИЋ, Ми ро слав

ИЗ БО РИ ЗА ВЕ ЛИ КУ НА РОД НУ СКУП ШТИ НУ У КРА ЉЕ ВИ НИ СР БИ ЈИ 1888. ГО-
ДИ НЕ / Ми ро слав Пе шић. – ОНР. – Стр. 619–636.



На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 634–635. – Sum-
mary: PAR LI A MEN TARY ELEC TI ONS IN THE KING DOM OF SER BIA IN 1888 / стр. 636.
440. 
БЕ РЕЦ, Не бој ша

СТА НИ СЛАВ КРА КОВ: ЈЕД НА БИ О ГРА ФИ ЈА / Не бој ша Бе рец. – ПНР. – Стр. 637–668.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 666–667. – Sum-

mary: STA NI SLAV KRA KOV: A BI O GRAPHY / стр. 667.
441. 
ЊЕ ГО ВАН, Дра го

НО ВИ ПРИ ЛО ЗИ ЗА ИСТО РИ ЈУ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ / Дра го Ње го ван. – Осврт. – Стр. 
669–672.

Осврт на књи гу: [Тако, а не ина че: Спо ме ни ца о 150го ди шњи ци пре се ље ња Ма ти це 
срп ске из Пе ште у Но ви Сад. При ре ди ли Дра ган Ста нић и Ђор ђе Ђу рић, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, 2016].
442. 
ШИ ЈА КО ВИЋ, Бо го љуб

О ПРО БЛЕ МИ МА ДИ НА МИ КЕ СА ВРЕ МЕ НЕ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ / Бо го љуб Ши ја-
ко вић. – Осврт. – Стр. 673–675.

Осврт на књи гу: [Her mann Lübbe, Zi vi li sa ti onsdyna mik: Ernüchter ter Fortschritt po li tisch 
und kul tu rell, Ba sel: Schwa be Ver lag 2014].
443. 
АН ТО ЛО ВИЋ, Ми ха ел

ПЛЕ ДО А ЈЕ ЗА „ДУ ГИ СРЕД ЊИ ВЕК” / Ми ха ел Ан то ло вић. – Осврт. – Стр. 675–676.
Осврт на књи гу: [Jac qu es Le Goff, Tre ba li po vi jest za i sta di je li ti na raz do blja?, Za greb: 

TIM press, 2015; s fran cu skog pre ve la Gor da na V. Popović].
444. 
ОЦИЋ, Ча слав

КУ ЗМА НО ВИЋ ТРА ГА ЗА ИСТИ НОМ / Ча слав Oцић. – Осврт. – Стр. 677–678.
Осврт на књи гу: [Часлав Ку зма но вић, Еко но ми ја за по чет ни ке 3: По че так пот пу ног 

роп ства. Иза бра ни члан ци 2013–2015, Бе о град: Еве рест ме ди ја и Сна га на ро да, 2016].
На по ме не уз текст.

445. 
ИН ЂИЋ, Три во

АЛЕК САН ДАР ВУК СА НО ВИЋ (1960–2016) ИЛИ ШТА СВЕ МО ЖЕ ЈЕ ДАН ЧО ВЕК 
ДА УРА ДИ / Три во Ин ђић. – Не кро лог. – Стр. 679–682.

In me mo ri am.
446. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир М.

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
683–687.

Го ди на 2016/LXVII, Све ска 4, Број 159–160
447. 
МИ ЛИ СА ВЉЕ ВИЋ, Вла ди мир Ж.

ЉУД СКА ПРИ РО ДА И STA SIS: О ТУ КИ ДИ ДО ВОМ УТИ ЦА ЈУ НА ХОБ СО ВУ НА У КУ 
О ПО ЛИ ТИ ЦИ / Вла ди мир Ж. Ми ли са вље вић. – ПНР. – Стр. 689–707.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 706–707. – Sum mary: 
HU MAN NA TU RE AND STA SIS: ON THE IN FLU EN CE OF THUCYDI DES ON HOB BES’S 
SCI EN CE OF PO LI TICS / стр. 707.
448. 
ИН ЂИЋ, Три во

СО ЦИ ЈАЛ НЕ СТУ ДИ ЈЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ У СР БИ ЈИ У ПРО ГРА МИ МА УНИ ВЕР ЗИ-
ТЕТ СКЕ НА СТА ВЕ / Три во Ин ђић. – ОНР. – Стр. 709–720.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 719–720. – Sum-
mary: SO CIAL STU DI ES OF TEC HNO LOGY AND SER BIAN UNI VER SITY CUR RI CU LA 
/ стр. 720.
449. 
ШЉУ КИЋ, Ма ри ца

ОСО БЕ НО СТИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИХ КУЛ ТУ РА У СРП СКОЈ ИН ДУ СТРИ ЈИ И ПО-
ЉО ПРИ ВРЕ ДИ / Ма ри ца Шљу кић, Ср ђан Шљу кић. – ОНР. – Стр. 721–733.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 732. – Sum mary: 
CHA RAC TE RI STICS OF OR GA NI ZA TI O NAL CUL TU RE IN SER BIAN IN DU STRY AND 
AGRI CUL TU RE / стр. 733.
450. 
НО ВА КО ВИЋ, На да

ДЕ ИН ДУ СТРИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И РАД НИЧ КА КЛА СА СР БИ ЈЕ / На да Но ва ко вић. – 
ОНР. – Стр. 735–753.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 749. – Sum mary: 
DE IN DU STRI A LI ZA TION AND THE WOR KING CLASS IN SER BIA / стр. 752–753.
451. 
ЂУ КИЋ, Ђор ђе

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ДИ ВЕР ГЕНТ НИХ МО НЕ ТАР НИХ ПО ЛИ ТИ КА ВИ СО КО РАЗ ВИ ЈЕ НИХ 
ИН ДУ СТРИЈ СКИХ ЗЕ МА ЉА НА СВЕТ СКОМ И ЛО КАЛ НОМ НИ ВОУ / Ђор ђе Ђу кић. – 
ОНР. – Стр. 755–766.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 765. – Sum mary: 
CON SE QU EN CES OF DI VER GENT MO NE TARY PO LI CI ES OF THE HIGHLY IN DU STRIA-
LI SED CO UN TRI ES ON GLO BAL AND LO CAL LE VEL / стр. 766.
452. 
БЕ РА ХА, Иси до ра

РЕ ВИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СРП СКЕ АУ ТО МО БИЛ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ: ДА ЛИ ЈЕ УЛО ГА 
ФИ ЈА ТА КЉУЧ НА? / Иси до ра Бе ра ха. – ОНР. – Стр. 767–783.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 782. – Sum mary: 
RE VI TA LI ZA TION OF AU TO MO TI VE IN DU STRY IN SER BIA: IS THE RO LE OF FI AT CRU-
CIAL? / стр. 782–783.
453. 
ДО КИЋ, Дра ган

ДИ МЕН ЗИ ЈА ЛИ ДЕР СКОГ ПРИ СТУ ПА У ЈЕ ДИ НИ ЦА МА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ 
/ Дра ган До кић. – ОНР. – Стр. 785–796.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 795. – Sum mary: 
стр. LE A DER SHIP IN LO CAL GO VERN MENT UNITS / стр. 796.
454. 
СИ МО НО ВИЋ, Зо ран Д.

ГЕ О ПО НИ КА – ДЕ ЛО АНО НИМ НОГ РЕ ДАК ТО РА / Зо ран Д. Си мо но вић. – ОНР. – Стр. 
797–813.

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 811–812. – Sum mary: GEOPONIKА: THE WORK 
OF AN ANONYMO US EDI TOR / стр. 812–813.
455. 
АЛИ ЧИЋ, Са мир

ПО ЈАМ ЗА КО НА У ДЕ ЛУ БО ЖИ ДА РА ГРУ ЈО ВИ ЋА / Са мир Али чић. – ОНР. – Стр. 
815–829. 

На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 827–829. – Sum mary: THE CON CEPT OF STA-
TU TORY LAW IN THE WORK OF BO ŽI DAR GRU JO VIĆ / стр. 829.
456. 
МА ЛЕ ШЕ ВИЋ, Не бој ша Н.

РАЗ ВОЈ ТЕ О ЛО ГИ ЈЕ ПР ВЕН СТВА ПО СЛИ ЈЕ ДРУ ГОГ ВА ТИ КАН СКОГ СА БО РА 
(1962–1965) / Не бој ша Н. Ма ле ше вић. – ПНР. – Стр. 831–844.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 841–843. – Sum-
mary: THE DE VE LOP MENT OF THE THE O LOGY OF PRI MACY AF TER THE SE COND 
VA TI CAN CO UN CIL (1962–1965) / стр. 843–844.
457. 
КО ПРИ ВИ ЦА, Ча слав Д.

ИС ХО ДИ ШТА И СМЈЕР НИ ЦЕ ФИ ЛО СО ФИ ЈЕ МИ ХА И ЛА ЂУ РИ ЋА: ПО ЗНИ ХУ-
МА НИ СТА У ДО БА ПОСТ ХУ МА НИ ЗМА / Ча слав Д. Ко при ви ца. – ОНР. – Стр. 845–858.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 857–858. – Sum-
mary: ORI GINS AND GU I DE LI NES OF PHI LO SOPHY OF MI HA I LO ĐU RIĆ: A LA TE HU-
MA NIST IN THE ERA OF POST-HU MA NISM / стр. 858.
458. 
ЛУ ТО ВАЦ, Зо ран

ПРИ СТУ ПАЧ НОСТ АУ ДИ О ВИ ЗУ ЕЛ НОГ САДРЖАJА ОСО БА МА С ИН ВА ЛИ ДИ-
ТЕ ТОМ У КОН ТЕК СТУ ЉУД СКИХ ПРА ВА / Зо ран Лу то вац. – ОНР. – Стр. 859–875.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 874. – Sum mary: 
AU DI O VI SUAL CON TENT AC CES SI BI LITY FOR PER SONS WITH DI SA BI LI TI ES IN THE 
HU MAN RIGHTS FRA ME VORK / стр. 875.
459. 
ЋУ ЈИЋ, Ми о драг

ОЧУ ВА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА: ЈЕД НА ОД УЛО ГА UNE SCO-А / Мио-
драг Ћу јић. – ОНР. – Стр. 877–888.

Би бли о гра фи ја: стр. 887. – Sum mary: PRE SER VA TION OF NA TI O NAL IDEN TITY AS 
ONE OF UNE SCO’S RO LES / стр. 888.
460. 
ЛЕ ЧИЋ, Бо ри ша

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА И БОР БА ПРО ТИВ СА ВРЕ МЕ НОГ ТЕ-
РО РИ ЗМА / Бо ри ша Ле чић. – ОНР. – Стр. 889–899.

На по ме на и би бли о граф ска ре фе рен ца уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 897–898. – Sum-
mary: THE UNI TED NA TI ONS AND THE FIGHT AGA INST MO DERN TER RO RISM / стр. 899.
461. 
ШУ ТА РОВ, Вас ко

ИЗА ЗО ВИ КУЛ ТУР НЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ / Вас ко Шу та ров. – ОНР. – Стр. 901–915.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 914. – Sum mary: 

CHAL LEN GES OF CUL TU RAL DI PLO MACY / стр. 914–915.
462. 
ПЕ ШИ КАН, Ана

УТИ ЦАЈ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ НА ДЕ ЦУ И АДО ЛЕ СЦЕН ТЕ: ПРЕ ГЛЕД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 
/ Ана Пе ши кан. – ПНР. – Стр. 917–929.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 925–928. – Sum mary: 
IM PACT OF TE LE VI SION ON CHIL DREN AND ADO LE SCENTS: A RE SE ARCH RE VI EW 
/ стр. 928.
463. 
ПА ВЛО ВИЋ, Ма ри ја

УМЕТ НИЧ КИ МУ ЗЕ ЈИ И ГА ЛЕ РИ ЈЕ: ЕДУ КА ТИВ НИ ПР О ГРА МИ И РЕ СУР СИ ЗА 
НА СТАВ НИ КЕ / Ма ри ја Па вло вић. – ОНР. – Стр. 931–945.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 931–945. – Sum-
mary: ART MU SE UMS AND GAL LE RI ES: EDU CA TI O NAL PR O GRAMS AND RE SO UR CES 
FOR TE AC HERS / стр. 945.
464. 
АРАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ми лош

ДРУ ШТВЕ НИ ЗНА ЧАЈ ЗА ДРУ ЖНИХ ДО МО ВА У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧKОМ 
KОНТЕKСТУ / Ми лош Ара на ђе ло вић, Алек сан дар Ви де но вић. – ОНР. – Стр. 947–960.
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Би бли о гра фи ја: стр. 959–960. – Sum mary: SO CIAL SIG NI FI CAN CE OF CO O PE RA TI-
VE HO MES IN THE POST-SO CI A LIST CON TEXT / стр. 960.
465. 
КУ ЗО ВИЋ, Ду шко

ВА ЈА ТИ У СЕ ЛИ МА НА ЈУ ЖНИМ ПА ДИ НА МА ПЛА НИ НЕ ПО ВЛЕН / Ду шко Ку-
зо вић. – ОНР. – Стр. 961–982.

Би бли о гра фи ја: стр. 980–981. – Sum mary: VA JATS IN THE VIL LA GES ON THE SO UTH-
ERN SLO PES OF THE PO VLEN MO UN TAIN / стр. 982.
466. 
ДРА ЖЕ ТА, Бог дан Л.

ДР ВЕ НИЧ КЕ БУ КЛИ ЈЕ: ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ СВАД БЕ НИХ ОБИ ЧА ЈА МА КАР-
СКОГ ПРИ МОР ЈА / Бог дан Л. Дра же та, Ла зар Дра же та. – ПНР. – Стр. 983–994.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 993–994. – Sum-
mary: BU KLI JE OF DR VE NIK: CON TRI BU TION TO THE RE SE ARCH OF WED DING CU STOMS 
IN THE MA KAR SKA LIT TO RAL / стр. 994.
467. 
ВИ ДО СА ВЉЕ ВИЋ, Ми ле на

СЕ ФАРД СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА У НИ ШУ / Ми ле на Ви до са вље вић. – ПНР. – Стр. 995–1011.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 1010–1011. – Sum-

mary: THE SEP HAR DIC JE WISH COM MU NITY OF NIŠ / стр. 1011.
468. 
НА СЕВ СКИ, Са ња

БАЛ КАН И ЈУ ГО И СТОЧ НА ЕВРО ПА У ЊУ ЈОРК ТАЈ МСУ ОД 1998. ДО 2007. / Са ња 
На сев ски. – ПНР. – Стр. 1013–1049.

На по ме на уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 1046–1048. – Sum mary: THE BAL KANS AND 
THE SO UT HE AST EU RO PE IN THE NEW YORK TI MES, 1998 TO 2007 / стр. 1049.
469. 
ОЦИЋ, Ча слав

КИ НА СЕ ГЛО БА ЛИ ЗУ ЈЕ: ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈА УТО ПИ ЈЕ? / Ча слав Оцић. – Хро-
ни ка. – Стр. 1051–1060.

Из ве штај са ску па: [Изв еш тај са ску па „КПК у ди ја ло гу са све том: Ино ва ци је у гло бал-
ном еко ном ском упра вља њу”, Чунг ћинг, 13–15. ок то бар 2016].
470. 
СЕ ЛИЋ, Ана

ПО РЕ ДАК СВЕ ТА / Ана Се лић. – Осврт. – Стр. 1061–1066.
Осврт на књи гу: [Ne nad Mi nić, Or do mun di: mi ste ri ja no vog svet skog po ret ka & Sr bi ja: 

jed na pri ča, Štam pa ri ja Sta ni šić, Bač ka Pa lan ka 2009].
471. 
ИГ ЊА ТО ВИЋ, Ђор ђе

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НО ДЕ ЛО О ОР ГА НИ ЗО ВА НОМ КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТУ / Ђор ђе 
Иг ња то вић. – При каз. – Стр. 1067–1071.

При каз књи ге: [Kla us von Lam pe, Or ga ni zed Cri me – Analyzing Il le gal Ac ti vi ti es, Cri mi
nal Struc tu res and Ex traLe gal Go ver nan ce, Sa ge, Los An ge les 2016].
472. 
АН ТО ЛО ВИЋ, Ми ха ел

ПРО ТИВ СТЕ РЕ О ТИ ПА И ЗА БЛУ ДА / Ми ха ел Ан то ло вић. – При каз. – Стр. 1072–1074.
При каз књи ге: [Милош Ко вић, Га ври ло Прин цип. До ку мен ти и се ћа ња, Про ме теј, Но ви 

Сад и РТС, Бе о град 2014].
473. 
НО ВА КОВ, Алек сан дра

ЧУ ВАР ПА СТВЕ И СЕ ЋА ЊА / Алек сан дра Но ва ков. – При каз. – Стр. 1075–1077.
При каз књи ге: [Мирко М. Ти шма, Све ште ни ци у Бе лом Бр ду и при кљу че ни ја, Сло вен-

ско сло во, Бе о град 2016].
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474. 
ОЦИЋ, Де ја на

ГО СПОД СТВО КАО ЖИ ВОТ НИ ИЗ БОР / Де ја на Oцић. – При каз. – Стр. 1078–1080.
При каз књи ге: [Радован По по вић, Ари сто крат ду ха – Жи во то пис Ми ла на Ка ша ни на, 

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2016]. 
475. 
ИШТВА НИЋ, Жи ван

ИСТО РИ ЈА ПРО СВЕ ТЕ У БЕ ЛОЈ ЦР КВИ / Жи ван Иштва нић. – При каз. – Стр. 1081–1082.
При каз књи ге: [Гордана Ра до са вље вић: Струч не шко ле у Бе лој Цр кви из ме ђу два свет

ска ра та /1919–1941/, Бе ла Цр ква 2016]. 
476. 
ВА СИН, Го ран

220 ГО ДИ НА ОД ИРИ ШКЕ КУ ГЕ / Го ран Ва син. – При каз. – Стр. 1082–1083.
При каз књи ге: [Јован Мак си мо вић, Срем у вре ме ку ге, Срп ска чи та о ни ца, Ириг 2015]. 

477. 
НИ КО ЛИЋ, Вла ди мир М.

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ / Вла ди мир Ни ко лић. – Би о би бли о граф ске бе ле шке. – Стр. 
1085–1091.



Аган бе гјан, Абел Ге зе вич (Абел Г. Аган-
бегян) 151

Ада мов, Ја сна 75
Алек сић, Дра ган 427
Али чић, Са мир 455
Ан ђел ко вић, Сла ђа на 126, 435
Ан то ло вић, Ми ха ел 408, 425, 443, 472
Аран ђе ло вић, Ми лош 464
Ар се но вић, Да ни е ла 287
Аћи мо вић, Мар ко 97
Ач Ни ко лић, Ер же бет 19
Ашко вић, Дра ган 432

Ба бић Ке кез, Сне жа на 181
Ба лаж, Пе тер 37
Бар ко, Ен дре, 7
Ба ро вић, Вла ди мир 72, 259, 398
Бе лиј, Ма ри ја 292
Бен гин, Сен ка 349
Бе ра ха, Иси до ра 452
Бе рец, Не бој ша 440
Бе сер ме њи, Сне жа на 29, 183
Би ли мо вић, Алек сан дар Д. 76
Би ли но вић, Ана 418
Бје ли ца, Сло бо дан 51, 111, 381
Бје љац, Жељ ко, 11, 34, 217
Бла го је вић, Гор да на 68, 139
Бла го је вић, Фи лип 172
Бла го је вић Хју сон, Ма ри на 281, 282
Бли нов, Ан дреј Оле го вич (Ан дрей О. Бли-

нов) 152
Бо бић, Мир ја на 39, 281, 282
Бо га вац, Ми ло ван 205

Бо жа нић, Сне жа на 330
Бо жић, Со фи ја 388
Бо ја нин, Све то мир 242
Бо јо вић, Бо шко И. 175, 200, 263
Бо кић, Је ле на 255
Бран ков, Јо ва на 217
Бр дар, Ми лан 356
Бу ба ло Жив ко вић, Мил ка 24, 27, 285
Бу гар ски, Сте ван 126
Бу ји шић, Бра ни сла ва 69
Бу квић, Рај ко М. 79, 102, 116, 118, 155, 188, 

245, 248, 319, 375, 390

Ва лић Не дељ ко вић, Ду брав ка 114
Ва па Тан ко сић, Је ле на 61
Вар га, Си ни ша 221
Ва син, Го ран 346, 476
Ва сић, Пе тар 46, 283, 293
Ве љо вић, Рад ми ла 278
Ве мић, Мир че та 254
Ви де но вић, Алек сан дар 464
Ви дић, На да И. 197
Ви до са вље вић, Ми ле на 467
Ви до са вље вић, Сла ђа на 336, 420
Ви те зо вић, Се ле на 108
Ви ћен ти је вић, Рад ми ла 20
Вој ко вић, Гор да на 274, 297
Вол ков, Игор Вик то ро вич (Игорь В. Вол-

ков) 184
Вра њеш, Рај ко 31, 307
Ву ји чић, Ни ко ла 230
Ву јо вић, Ми лан 130
Ву јо вић, Сре тен 83
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Ву ка ди но вић, Ма ја С. 419
Ву ко вић, Дрен ка 15
Ву ко вић, Јо ван ка 9
Ву ко вић, Не бој ша 323
Ву ко вић, Сла ви ша 241
Ву чи нић, Ма рин ко М. 387, 406, 422
Вуч ко вић, Вла ди мир 106
Вуч ко вић, Жељ ко 110

Га брић Мол нар, Ирен 45, 286
Га ври ло вић, Ана 43
Га ври ло вић, Вла дан С. 194, 407
Га врић, Го ран 329
Га јић, Алек сан дар М. 177, 238, 379
Гли го ри је вић, Ве ра 283, 293
Глу шац, Је ле на 382
Го лу бо вић, Ве ли зар 71
Го лу бо вић, На та ша 220
Го лу бо вић, Ср ђан 220
Гр бић, Вла ди мир М. 159
Гру бер, Тор стен (Thor sten Gru ber) 400
Гру јић, Зо ри ца 1
Гру јић, Или ја 1
Гу до вић, Зо ран 103

Да ни ло вић, Да ни јел 305
Де ве џић, Мир ја на 16, 28, 125, 273
Де лић, Ни но 431
Дер, Ани ко 37
Ди ми три је вић, Бра на 179
До брић, Ни ко ла 13
До кић, Дра ган 368, 453
До ли нај, Дра ган 74
До ста нић, Ду шан 56, 403
До ста нић, Је ле на 434
Дра гин, Алек сан дра 10, 25
Драг нић, На та ша 19
Дра же та, Бог дан Л. 466
Дра же та, Ла зар 466
Дроб ња ко вић, Ма ри ја 304
Др ча, Јан ко 21
Ду даш, Ати ла 94, 262

Ђа јић, Са ња 88
Ђе кић, Ђор ђе 123, 313
Ђа ко вац, Алек сан дар 314
Ђер ма нов, Је ле на 169
Ђер чан, Бо јан 24, 285, 430

Ђор ђе вић, Иви ца Љ. 258
Ђор ђе вић Цр но бр ња, Ја дран ка 138
Ђор ђић, Ви шња 331
Ђу ка но вић, Дра ган 92
Ђу кић, Би ља на 380
Ђу кић, Ве сна 380
Ђу кић, Ду ши ца 369
Ђу кић, Ђор ђе 451
Ђу кић, Ма ра 169
Ђу кић, Не ма ња С. 414
Ђур ђев, Бра ни слав С. 26, 287
Ђур ђић, Са ња 212
Ђу рић, Вла ди мир 315
Ђу рић, Ђор ђе 327, 361
Ђу рић, Ми ло рад 365
Ђур ко вић, Ми ша 377

Етин ски, Ро до љуб 211

Жи ва но вић, Зо ра 274, 297
Жив ко вић, Ни ко ла Н. 320, 405
Жив ко вић, Ми лен ко 303
Жи жић Бор ја но вић, Сла ви ца 179
Жи кић, Мир ја на 229

За кић, Вла ди мир 210
За кић, Зор ка 166
За кић, Ка та ри на 309
За кић, Мир ја на 142
За ха ров, Вла ди мир Ја ко вље вич (Вла ди-

мир Я. За ха ров) 107, 152
Зве рев Ар се ниј Гри гор је вич (Ар се ний Г. 

Зве рев) 156
Зе кић, Ста ни слав 384

Ива ниш, Жељ ко 359
Ива но вић, Љу би ца 10, 26
Ива но вић, Ми ро слав 183
Ив ков Џи гур ски, Ан ђе ли ја 25, 27
Ив ко вић, Ма ри ја 295
Иг ња то вић, Ђор ђе 471
Иг ња то вић, Су за на 33
Ин ђић, Три во 192, 445, 448
Иса ко вић, Смиљ ка Љ. 261
Иштва нић, Жи ван 475

Јак шић, Кр сто 367
Ја нић, Ђор ђе Ј. 264
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Јан ко вић Ми лић, Ве сна 239
Ја њић, Јо ван 311, 328
Јев тић, Ми ро љуб 98, 165
Јо ва нов, Раст ко 412
Јо ва но вић, Ми ро слав Н. 158
Јо ва но вић, Со ња 4
Јо ва но вић По по вић, Де ја на 180

Ка зин, Алек сан дар Ле о ни до вич (Алек-
сан др Л. Ка зин) 358

Ка ме нов, Емил 42
Кан тор, Ка ме лиа-Ма риа (Ca me lia-Ma ria 

Kan tor) 306
Ка ра ни кић Ми рић, Ма ри ја 362
Ка са по вић, Ма ри ја на 9
Кин ђић, Зо ран 394
Ки цо шев, Са ша 73
Кле вер нић, Љи ља на 52
Клем пић Бо га ди, Са ња 298
Клич ко вић, Да ли бор 373
Кне же вић, Алек сан дар 273
Кне же вић, Мар ко 301
Ко ва че вић, Љу бин ка 363
Ко ва че вић, Та ма ра 24
Ко ва чек Ста нић, Гор да на 38, 300
Ко ко то вић, Вла ста 288
Ко лер, Еди (Ed die Ko hler) 401
Кол џин, Дра ги ца 335
Ко ма зец, Гор да на 73
Ко мле но вић, Ду ши ца 62
Ко на тар, Ве се лин Б. 195
Ко при ви ца, Ча слав Д. 191, 457
Кор ни лов, Алек сан дар А. (Алек сан др А. 

Кор ни лов) 50
Ко са но вић, Бог дан 104
Ко стић, На та ша 357
Ко стић, Сла ви ша 413
Ко тли ца, Сло бо дан 366
Крел, Алек сан дар 140
Кре шић, Ог њен Ж. 392
Крис ба хер, Ил ди ко 37
Кр кљуш, Љу бо мир ка 424
Кр стић, Пре драг 316
Кр стић Ми стри џе ло вић, Ива на 427
Ку зо вић, Ду шко 198, 333, 385, 465
Ку љић, Рај ко 240
Кха де ми Ви дра, Ани ко, 7

Ла ђе вац, Иво на 92
Ла зић, Све тла на 438
Ла јић, Оли вер 171
Ла јић Ми хај ло вић, Дан ка 142
Ле пир, Љу бо 22
Ле чић, Бо ри ша 460
Ли ва да, Све то зар 287
Ли по вац, На да 9
Ло вре, Ко виљ ко 122
Ло лић, Ма рин ко 338
Лон чар, Зо ран 90
Лон чар, Је ле на 291
Лон ча рић, Јо ван 64
Лу кић, Ве сна 11, 34, 170, 270
Лу кић, Је ле на 4
Лу кић, Та ма ра 10, 285
Лу кић, Та тја на 89
Лу кић Бо шњак, Дра га на 289
Лу кић Та но вић, Ма ри а на 305
Лу то вац, Зо ран 236, 458
Лу чић, Ми о мир ка 396

Љу мо вић, Иси до ра 158, 367

Маг да ле нић, Ива на 297
Ма зи јер, Деј вид (Da vid Ma ziè res) 401
Ма јић, Алек сан дар 290
Мак, Ер же бет 37
Мак си мо вић, Не бој ша 240
Ма ле ше вић, Не бој ша Н. 456
Ма ли нић, Ду ши ца 62
Ма ло вић, Гој ко 47, 310
Ман дић, Би ља на 345
Ман дић, Ми ра 303
Ма рин ко вић, Ве ни 291
Ма рин ко вић, Дра шко 3, 290
Ма рин ко вић, Иван 32, 271, 294
Ма рић, Миа 216
Ма ри чић, Би ља на 17
Мар ја но вић, Ве сна 312 
Мар ја но вић, Ми лош 81
Мар ко, Јан 101
Мар ков, Сло бо дан ка 70
Мар ко вић, Бо ја на 437
Мар ко вић, Ми лан М. 275
Мар ко вић, Са ша 29
Мар ти но вић, Алек сан дар 124
Ма тић, Ра ден ко 240
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Ме дић, Ве ра 335
Ме дић, Ма ри ја на 322
Мек до налд, Фи јо на (Fi o na Mac Do nald) 402
Ме кла флин, Гре го ри (Gre gory McLa ug hlin) 

115
Ме са рош, Ла још 37
Ми јал ков ски, Ми лан Ј. 195
Ми ја то вић, Бо шко 162, 208
Ми јић, Љу би ца 75
Ми ка ви ца, Де јан 194
Ми ла ди но вић, Зо ран 221
Ми ла чић, Срећ ко 209
Ми ла ши но вић, Љу бо мир 1
Ми ле ва-Бо жа но ва, Со ња (Соня Ми ле ва-

-Бо жа но ва) 302
Ми ли са вље вић, Вла ди мир Ж. 447
Ми ли но вић, Мом чи ло 359
Ми ли са вље вић, Бо јан 225
Ми ло ва но вић, Рад ми ла 226
Ми ло са вље вић, Бо рис 99
Ми ло ше вић, Ива на 332
Ми лу ти но вић, Ири на 429
Ми лу ти но вић, Јо ва на 80, 167
Мин клер, Хер фрид (Her fried Münkler) 421
Ми о ко вић, Во ји слав Б. 204
Ми рић, Ка та 52
Ми рић, На та ли ја 293
Ми ро вић, Де јан 317, 415
Мир чов, Све тла на 399
Ми трић Аћи мо вић, Дра га на 160
Ми тро вић, Ми ло ван М. 67
Ми шић, Ми лош 423
Ми шче вић Ка ди је вић, Гор да на 168
Мр вић Пе тро вић, На та ша 224
Мр ђен, Сње жа на 23
Му сте да на гић, Ли ди ја 374
Му хи, Бе ла 182
Му цић, Ма ри ја 295

На сев ски, Са ња 468
Не дељ ко вић, Са ша 63, 128, 185
Не мет, Ка та лин 37
Не шић, Ми лан 260
Ни ки то вић, Вла ди мир 41, 289
Ни ко лић, Вла ди мир 133, 150, 161, 174, 189, 

190, 206, 219, 233, 252, 253, 268, 308, 
325, 342, 343, 355, 376, 389, 410, 411, 
426, 446, 477

Ни ко лић, Ду шан 87, 95
Ни ко лић, Зо ран С. 370
Ни ко лић, Мар ко 54
Ни ко лић, Мир ја на 82
Ни ку лин, Алек сан дар Ми хај ло вич (Алек-

сан др М. Ни ку лин) 154
Нин ко вић, Не над 346
Но ва ков, Алек сан дра 378, 473
Но ва ков, Ма ри на 227
Но ва ко вић, Дра ган 109, 235
Но ва ко вић, На да 450

Ње го ван, Дра го 85, 129, 145, 149, 231, 232, 
267, 321, 352, 441

Обре нић, Је ле на 348
Обре но вић, Бла го је Си мов 201
Осто јић, Ива на 266
Оцић, Де ја на 337, 474
Оцић, Ча слав 65, 77, 353, 354, 386, 444, 469

Па ви ће вић, Алек сан дра 57, 137
Па вло вић, Вла дан 209
Па вло вић, Ђор ђе 213
Па вло вић, Ма ри ја 463
Па вло вић, Мар ко 163, 234
Па вло вић, Мир ја на 136
Па вло вић, Ми ро слав 392
Пај ван чић, Ана 70
Пај тић, Бо јан 301, 364
Па каи, Ана ма риа 37
Па ку рар, Бог дан Ни ко лае (Bog dan-Ni co lae 

Păcurar) 306
Пан тић, Ма ри ја на 304
Па пић Бран ков, Та тја на 122
Пар шев, Ан дреј Пе тро вич (Ан дрей П. 

Пар шев) 153
Па у но вић, Дра га на 5, 278
Па шић, Ми ла на 25, 27, 74
Пе ле вић, Бра ни слав 106, 157
Пе нев, Го ран 12, 269, 296
Пер ко вић, Ива на 345
Пет ко вић, Да ра 14, 307
Пе тро вић, Жи во јин 58, 227
Пе тро вић, Здрав ко 224
Пе тро вић, Ја сми на 372
Пе тро вић, Ми лан М. 131, 186, 203, 244, 324
Пе тро вић, Ми лош 257
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Пе тро вић, Пе тар Б. 246
Пе че њин, Ни ко лај Кон стан ти но вич (Ни-

ко лай К. Пе че нин) 193
Пе ши кан, Ана 462
Пе шић, Ми ро слав 439
Пи са рић, Ми ла на 251, 393
Пла но је вић, Ни на 93
Под го ре лец, Со ња 298
По жар, Хај нал ка 397
По жар, Ча ба 397
По ло ви на, На да 8
По по вић, Ра до мир Ј. 132, 344
Пра ли ца, Де јан 259
Пре до је вић Де спић, Је ле на 40, 269
Пре лић, Мла де на 135
Прен то вић, Ри сто 44, 214
Про ле, Дра ган 53
Пу зић, Го ран 73

Ра ден ко вић, Вла ди мир 59
Ра ди во је вић, Би ља на 41, 294
Ра дић, Ива на 19
Ра до ва но вић, Вељ ко 49, 66
Ра до ва но вић, Ми лан 312
Ра до ва но вић, Оли ца 35
Ра до ва но вић, Са ња 301
Ра до са вље вић, Ма ри ја 239
Ра ду шки, На да 30, 100
Ра јак, Не ма ња 409
Ра ки тић, Ду шан 202
Ра ки ће вић, Ти хон 360
Ра ко че вић, Се ле на 141
Ран ко вић, Зо ран 432
Рат ко вић Ње го ван, Би ља на 59, 187, 169, 

247, 349
Ра ше вић, Мир ја на 18, 207, 289
Ре љић, Сло бо дан 199
Ри ка ло, Мир ја на 218, 250
Ри ка ло вић, Гој ко 166
Рјаб ков, Иља Ј. (Илья Ю. Рябков) 50
Ро дић, Ве сна 332
Ру долф, Ол га 52

Сав ко вић, Ма ри на 436
Сар вак, Ти бор 7
Свир че вић, Ми ро слав 84
Се ге ди нац, Ма ри ја 75
Се лић, Ана 243, 350, 470

Си мо вић, Љу бо мир 351
Си мо но вић, Зо ран Д. 454
Слав нић, Аг неш 286
Со ко лов ска, Ва лен ти на 144, 418
Со ла ре вић, Ми ли ца 285, 430
Со ле ша Гри јак, Ђур ђа 215, 383
Со ро ки на, Ли ли ја Г. (Ли лия Г. Со ро ки на) 

60
Спа ле вић, Алек сан дра 288 
Спа ри о су, То дор Ж. 416
Спа се но вић, Сне жа на 125
Ста кић, Мир ја на 265
Ста ни са вље вић Пе тро вић, Зо ри ца 126
Ста ни шић, Та ња 339
Стан ко вић, Би ља на 12, 272
Стан ко вић, Је ле на 239
Ста но је вић, На та ша 366
Сте пић, Ми ло мир 341
Сте фа нов ски, Мир ја на 120
Сто ја но вић Бо жо 117
Сто ја но вић, Вла ди мир 74
Сто ја но вић, Дра га на 395
Сто ја но вић, Жа кли на 166
Сто јил ко вић Гња то вић, Је ле на 16, 292
Сто јиљ ко вић, Ву ка шин 146
Сто јић Ми тро вић, Мар та 143
Стој нић, Не дељ ко Б. 385
Стој шин, Сне жа на 36, 277
Сун, Сјин ћу ан 309
Сурд, Ва си ле (Va si le Surd) 306

Тер зић, Алек сан дра 217
Тер зић, Гор да на 127
Тер зић, Сла вен ко 121
То до рић, Јо ва на 295
То до ро вић, Не дељ ко 312
То до си је вић, Бо јан 340
Тот Глем ба, Кла ра 428
То шић, Сне жа на 35
Трип ко вић, Гор да на 144
Три фу но вић, Ве сна 55
Ту бић, Та тја на 331

Ћа ло вић, Дра ган 113
Ћи рић, Јо ва на 148
Ћи ро вић, Ни ко ла 228
Ћо рић, Дра га на 279, 284
Ћо ро вић, Ра до слав 299
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Ћу јић, Ми о драг 459
Ћук, Ми ра 6

Уме љић, Вла ди мир 164

Фа зла гић, Ани да 383
Фај фрић, Бо рис 256
Фи ли јо вић, Мар ко 258
Фи ли по вић, Мир ко 304

Хар ди, Ђу ра 330
Ха џић, Ми ро љуб 173
Хру стић, Ха си ба, 48

Цвет ко вић, Вла ди мир 176
Цвет ко вић, Вла ди мир М. 417
Цви је тић, Ма ри ја М. 371
Цвјет ко вић, Ма ри ја 334

Ча и ро вић, Иви ца 433
Чан ко вић, Со ња 19
Ча чић, Сан дра 222
Чво ро вић, Зо ран 391

Чи змић, Све тла на 434
Чи кић, Јо ва на 58, 196, 255
Чи плић, Све то зар 91
Чо вић, Ана 223
Чо вић, Дра ган 223
Чуч ко вић, Алек сан дар 112

Џа мић, Вла ди мир 318
Џо мић, Ве ли бор В. 178

Шан тић, Да ни ца 276
Ша рев ски, Ма рио 404
Шар че вић, Да ни је ла 127
Ша то хин, Сер геј Ан то но вич (Сер гей А. 

Ша то хин ) 78
Ши ја ко вић, Бо го љуб 326, 442
Шкун дрић, Бран ко 249
Шљу кић, Ма ри ца 449
Шљу кић, Ср ђан 147, 237, 449
Шо бот, Ан ки ца 2, 280
Шо лак, Здрав ко 13
Шур лан, Ти ја на 347
Шу та ров, Вас ко 461



Абал кин, Ле о нид Ива но вич (1930–2011)
- по мен (Р. Бу квић) / 118

абор тус
- ути цај на при род но кре та ње ста-

нов ни штва / 36
аген ци је за оси гу ра ње и фи нан си ра ње 

из во за
- по сло ва ње: про ме не / 61

аграр
- Зо ран Д. Си мо но вић, Упра вља ње 

агра ром Ср би је у тран зи ци ји, 
2014. (при каз) / 339

аграр на по ли ти ка
- ру ска аграр на по ли ти ка, ру ска при-

вре да / 154
- ин ве сти ци је: Ру си ја / 184

агро ин ду стриј ски ком плекс / 184
адо ле сцен ци ја

- де лин квент ни адо ле сцент: афек-
тив но ве зи ва ње / 222

- ис ку ство уса мље но сти / 226
- основ на шко ла: спорт ски узо ри / 

331
- те ле ви зи ја: ути цај на де цу и адо-

ле сцен те / 462
Але, Мо рис Фе ликс Шарл (Ma u ri ce Félix 

Char les Al la is, 1911–2010) / 69
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, краљ / 185
Алек се јев, Ни ко лај Ни ко ла је вич, био-

гра фи ја / 79
алт ме три ка

- ме тод оце њи ва ња ча со пи са / 400
Ам стер дам / 92

ан ке те
- зна чај жи вот не сре ди не у си сте му 

вред но сти у Ср би ји / 332
- Вој во ди на: ста во ви ста нов ни ка: 

на чи ни за по шља ва ња и вред-
но сти у дру штву / 370

- Вој во ди на: мул ти кул ту рал ност: 
ста во ви на став ни ка / 397

ан тро по ло ги ја
- Ин тер нет: са вре ме на ет но ло шка и 

ан тро по ло шка ис тра жи ва ња 
/ 68

- сту ди је тех но ло ги је у пра и сто риј-
ској ар хе о ло ги ји / 108

апе ла ци ја
- Осман ско цар ство: ин сти ту ци је 

апе ла ци је: прав ни си стем / 
392

ар би тра жа
- вре мен ска над ле жност ме ђу на род-

них су до ва и ар би тра жа / 88
Аристократдуха–ЖивотописМилана

Кашанина, Но ви Сад 2016. (при каз) 
/ 474

ари сто те ли зам
- Све ти Мак сим Ис по вед ник – кри-

ти ка / 176
ар хе о ло ги ја

- сту ди је тех но ло ги је у пра и сто риј-
ској ар хе о ло ги ји / 108

ар хи тек ту ра
- Спо ме нич ка ба шти на – свје до чан

ство и бу дућ ност пр о шло сти, 
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Бра ни сла ва Кр сти ћа (при каз) 
/ 83

- По влен: се о ска ку ћа / 198
- По влен: лет њи ста но ви сто ча ра / 

333
- за пад на Ср би ја, ис точ на Бо сна: ар-

хи тек ту ра во де ни ца по то ча ра 
/ 385

- По влен: ва ја ти / 465
аске ти зам

- аскет ска тра ди ци ја Ева гри ја Пон-
тиј ског: те о ло шке осно ве / 314

Ата ли, Жак
- свет ска кри за и свет ска др жа ва / 379

атен тат
- ме мо ар кне за К. М. Лих нов ског: 

Пр ви свет ски рат / 327
- но во сад ски лист За ста ва: пи са ње 

о атен та ту на Фран ца Фер ди-
нан да / 398

- Ми лош Ко вић, Га ври ло Прин цип. 
До ку мен ти и се ћа ња, Но ви 
Сад – Бе о град 2014. / 472

ау ди о ви зу ел на сред ства
- осо бе с ин ва ли ди те том: при сту пач-

ност сред стви ма / 458
Ау стра ли ја

- Кре а тив на Ау стра ли ја: пут у креа
тив но дру штво и еко но ми ју, 
уред ни ци: Г. Ри ка ло вић, Х. 
Ми кић, Бе о град 2013 (при каз) 
/ 250

Ау стри ја
- Ау стриј ски гра ђан ски за ко ник / 95

Ау стриј ски гра ђан ски за ко ник / 95
Ау стро у гар ска

- ау стро у гар ски ло го ри: срп ски рат-
ни и ци вил ни за ро бље ни ци: 
Пр ви свет ски рат / 254

- Ве ли ки рат / 326
- Ау стро у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној 

омла ди ни срп ској, Ва си ли је Ђ. 
Кре стић, 2015. (при каз) / 388

- лист За ста ва: пи са ње о атен та ту 
на Фран ца Фер ди нан да / 398

АустроугарскаграђаоУједињенојомла
динисрпској, Ва си ли је Ђ. Кре стић, 
2015. (приказ) / 388

ау то би о гра фи ја
- Бла го је Си мов Ба бић, До жи вља

ји јед ног Ди нар ца, ау тор ско 
из да ње, Бе о град 2012. / 201

ау то ин ду стри ја
- Фи јат: до ба вља чи, ре зер вни де ло-

ви / 452
ау то но ми ја

- ау то но ми ја Вој во ди не / 111, 145
- Вој во ди на и Устав из 1974. / 381

Ба бић, Бла го је Си мов
- До жи вља ји јед ног Ди нар ца, Бе о-

град 2012. (при каз) / 201
Бал кан

- Бал кан ска ми грант ска ру та / 404
- европ ски по гле ди на Бал кан / 190
- Ју го и сточ на Евро па: де мо граф ско 

ста ре ње – по сле ди це на рад-
ну сна гу / 297

- Kla us Thörner, Der gan ze Südo sten 
ist un ser Hin ter land, Фрај бург 
2008 (осврт) / 405

- Њу јорк тајмс: тек сто ви о Бал ка ну 
и Ју го и сточ ној Евро пи / 468

бал кан ски ра то ви
- Ста ни слав Кра ков: би о гра фи ја / 

440
Ба нат

- не за по сле ност: про блем де по пу-
ла ци је по гра нич них оп шти на 
Ба на та / 25

- про ме не бро ја ста нов ни ка Ба на та: 
по гра нич не оп шти не / 27

- свад бе ни ри ту ал Ср ба у Ба на ту: 
плес / 141

Бан гла деш
- от це пље ње од Ин ди је / 317

бан кар ство / Бан кар ски си стем
- Вред ност vs про фит, ау тор: Би сер-

ка Ком не нић, Бе о град, 2013. 
(при каз) / 247

- Иле Ко ва че вић, По слов но бан кар
ство у Ср би ји 1921–2011. (при-
каз) / 130

- Се вер но Ко со во: фи нан сиј ски ре-
сур си: до ступ ност пред у зе ћи-
ма / 367

178



- Theft of Na tion – Wall Stre et lo o ting 
and fe de ral Re gu la tory Col lu
ding, Gregg Ba rak, (при каз) / 230

ба но ви не
- Ба но вин ска Ју го сла ви ја / 163

Ba rak, Gregg
 Theft of Na tion – Wall Stre et lo o ting 

and fe de ral Re gu la tory Col lu ding 
(при каз) / 230

Ба ра ња
- Јо ван М. Не дић, Бол ман је био Бол

ман, Бол ман 2012. (осврт) / 352
- ре ги о нал ни еко ном ски и раз вој ни 

про бле ми и пер спек ти ве / 291
Ба шкор то стан, Ба шки ри ја (Ру ска Фе-

де ра ци ја) / 50
без бед но снооба ве штај не слу жбе

- оба ве штај на моћ др жа ве / 195
- од нос без бед но сно-оба ве штај них 

слу жби и ме диј ских си сте ма: 
но ви нар ска ети ка / 72

Бе ла Цр ква / 475
Бе ло Бр до

- Ти шма, Мир ко: Све ште ни ци у Бе
лом Бр ду и при кљу че ни ја, Бео-
град 2016. (при каз) / 473

Бе нић, Ан дра
 са хра на / 185

Бе о град
- Бе о град: гра ви та ци о на зо на: де мо-

граф ске ка рак те ри сти ке вој-
во ђан ских на се ља / 24

- по пу ла ци о ни иза зо ви из род не 
пер спек ти ве / 2

- Ср би ја и Бе о град: од нос ста ро сне 
струк ту ре ста нов ни штва и 
чла но ва до ма ћин ста ва / 20

- фер ти ли тет ста нов ни штва у кон-
тек сту II де мо граф ске тран-
зи ци је / 125

бе о град ски ре ги он
- ти по ви по пу ла ци о не ди на ми ке 

на се ља / 274
Бе рић, Ду шан

- Др жав но пра во кра ље ви не Угар
ске: пре ки ди и кон ти ну и тет, 
2013. (осврт) / 264

Бер лин / 164

Бе ше но во
- Фру шко гор ска ре ги ја: де мо граф-

ске ка рак те ри сти ке и за до вољ-
ство жи во том / 570 

би бли о гра фи ја ра до ва
- Але, Мо рис Фе ликс Шарл / 69
- Би бли о гра фи ја ра до ва ЗМСДН: 

1950–2010, Љи ља на Кле вер нић 
и др. / 52 

- Би ли мо вић, Алек сан дар: ли те ра-
ту ра и де ла / 77

- Бо го мо лов, Олег Ти мо фе је вич: би-
бли о гра фи ја: (1927–2015) / 375

- Ва си ље вић, Ко ста Ђ. / 116
- Зве рев, Ар се ни је Гри гор је вич: би-

бли о гра фи ја ра до ва / 155
- Јо ван Лон ча рић / 65
- Љу ба Јо ва но вић / 63
- се лек тив на би бли о гра фи ја но ви је 

срп ске ен ци кло пе ди сти ке и 
лек си ко гра фи је / 337

- Срп ска де мо граф ска би бли о гра
фи ја, 1945–2012, са ста ви ле С. 
Цвр ко та и С. Фе ри зо вић, ур. 
Ча слав Оцић, Бе о град 2013. 
(при каз) / 267

- Сте ван Бу гар ски, Срп ска пе ри о ди
ка на тлу да на шње Ру му ни је: 
Пре глед и би бли о гра фи ја (при-
каз) / 321

би бли о те ка
- Прав ни фа кул тет, Бе о град: би блио-

те ка / 399
би бли о те кар ство

- Ра де Ву чи ће вић, Би бли о те кар ство 
за пад не Ср би је: од 1835–2000. 
го ди не, Ужи це 2013. (осврт) / 
265

БиблиотекарствозападнеСрбије:од
1835–2000.године, ау тор: Ра де Ву-
чи ће вић; Ужи це 2013. (осврт) / 265

Би ли мо вић, Алек сан дар / 76, 77, 154
би о гра фи је

- Абал кин, Ле о нид Ива но вич / 118
- Але, Мо рис Фе ликс Шарл / 69
- Алек се јев, Ни ко лај Ни ко ла је вич 

/ 79
- Би ли мо вић, Алек сан дар / 77
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- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 134. / 86

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 135. / 96 

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 136. / 105 

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 137. / 119

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 138. / 133

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 139. / 150

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 140. / 161

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 141. / 174

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 142. / 189

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 143. / 206

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 144. / 219

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 145. / 233

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 146. / 252

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 147. / 268

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 148. / 308

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 149. / 325

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 150. / 342

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 151. / 355

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 152. / 376

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 153. / 389

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 154. / 410

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 155–156. / 426

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 157–158. / 446

- би о би бли о граф ске бе ле шке: 
ЗМСДН 159–160. / 477

- Бо го мо лов, Олег Ти мо фе је вич / 375
- Ва си ље вић, Ко ста Ђ. / 116
- Вла ди мир ски-Бу да нов, Ми ха ил 

Фле гон то но вич / 79
- Во рон цов, Ва си лиј Па вло вич / 79
- Вук са но вић, Алек сан дар / 445
- Гу ми љов, Лав Ни ко ла је вич / 79
- Да ни лев ски, Ни ко лај Ја ко вље вич 

/ 79
- Дра го ми ров, Ми ха ил Ива но вич / 

79
- Ду гин, Алек сан дар Ге ље вич / 79
- Зве рев, Ар се ни је Гри гор је вич / 155 
- Иљин, Иван Алек сан дро вич / 79
- Јо ва но вић, Љу ба / 63
- Кар та шов, Ан тон Вла ди ми ро вич 

/ 79
- Ка ша нин, Ми лан / 474
- Ко је ко у рас пра ви о (нео)евро а зиј-

ству – би о гра фи је / 79
- Ко ва лик, Та де уш / 188
- Кра ков, Ста ни слав / 440
- Ле он тјев, Кон стан тин Ни ко ла је вич 

/ 79
- Лон ча рић, Јо ван / 65
- Лу на чар ски, Ана то лиј Ва си ље вич 

/ 79
- Мен де ље јев, Дми триј Ива но вич 

/ 79
- По пов, Че до мир / 149
- Ра дек, Карл Бер нгар до вич / 79
- Са виц ки, Пе тар Ни ко ла је вич / 79
- Срп ски би о граф ски реч ник: том 6 

/ 386
- Стру ве, Пе тар Бер нгар до вич / 79
- Ти рол, Жан Мар сел / 319
- Тру бец ки, Ни ки та Сер ге је вич / 79
- Фло ров ски, Ге ор гиј Ва си ље вич / 79
- Ха ри тос, Па на јо тис Г. (Παναγιώτης 

Χάριτος ) / 354
- Хер цен, Алек сан дар Ива но вич / 79
- Шах ма тов, Мсти слав Вја че сла во-

вич / 79
би о ме ди ци на

- би о ме ди цин ски пот по мог ну та 
оплод ња / 300

- пра во Ср би је и Евро пе: би о ме ди-
цин ски пот по мог ну та оплод-
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ња: по ро дич но прав ни аспект 
/ 38

би о син те за
- ви со ко школ ско би о хе миј ско обра-

зо ва ње – при ме на мул ти ме-
ди ја / 75

би ос фе ра
- ре зер ват би ос фе ре „Му ра –Дра ва – 

Ду нав” / 257
би о хе ми ја

- ви со ко школ ско би о хе миј ско обра-
зо ва ње – при ме на мул ти ме-
ди ја / 75

Би скуп ска кон фе рен ци ја Ју го сла ви је 
/ 32

Бо ги шић, Вал та зар / 185
Бо го мо лов Олег Ти мо фе је вич

- не кро лог / 375
бо го сло ви ја

- Мар ко вић Но ва ков, Алек сан дра: 
Пра во слав на срп ска бо го сло
ви ја у При зре ну 1871–1890. 
(при каз) / 132

бо го слов ске шко ле
- на став ни ци му зи ке: срп ске пра-

во слав не бо го слов ске шко ле 
из ме ђу два ра та / 345

Бо жић ни оби ча ји
- Бо жић ни оби ча ји код Ср ба: по ре-

кло / 256
Бо жо вић, Рат ко

 Иза зо ви кул ту ре, Но ви Сад 2010. 
(при каз) / 104

Бо ка ко тор ска
- Љу ба Јо ва но вић – др жав ник из 

Бо ке / 63
Бол ман (Ба ра ња) / 352
БолманјебиоБолман, Јо ван М. Не дић, 

Бол ман 2012. (осврт) / 352
Бо сна и Хер це го ви на

- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке и 
Срп ске пра во слав не цр кве / 54

- ис точ на Бо сна: ар хи тек ту ра во де-
ни ца по то ча ра / 385

- по глед на са вре ме ну Тур ску / 164
- тр го ви на: пле ме ни ме та ли: Ср би ја, 

Бо сна, Ду бров ник, Ве не ци ја, 
Осман ско цар ство / 175

брак
- ван брач не за јед ни це у Ср би ји / 

272
- Вој во ди на – раз во ди / 4
- Вој во ди на: ста во ви ста нов ни ка 

о на чи ни ма за по шља ва ња и 
вред но сти ма у дру штву / 370

- ет нич ки ме ша ни бра ко ви – про-
стор бив ше Ју го сла ви је, 1970– 
2005. / 23

- мо дер ни за ци ја брач но сти: услов 
ре ха би ли та ци је ра ђа ња у Ср-
би ји / 39

- осо бе с оме те но шћу / 371
- раз вод – Фак то ри – Вој во ди на / 4
- Ср би ја: брач но по на ша ње ста рог 

ста нов ни штва / 295
- Ша бац и Срем ска Ми тро ви ца: 

усло вље ност фер ти ли те та 
брач ним окви ри ма / 430

Бр дар, Ми лан
 На у ка и исти на – за по ста вље не 

пер спек ти ве фи ло зо фи је на
у ке, Кра гу је вац 2014. (осврт) 
/ 338

бренд
- Са бор тру ба ча у Гу чи / 142
- Са бор тру ба ча: со ци о де мо граф-

ски про фил и мо тив до ла ска 
по се ти ла ца / 217

Бри сел ски спо ра зум
- Ко со во и Ме то хи ја / 347

Бу гар ска
- Бу гар ска: ре ги о нал ни раз вој и за-

по шља ва ње у ту ри зму / 302
- срп ско-бу гар ско еко ном ско збли-

же ње / 64
Бу квић, Рај ко, пре во ди лац

- А. Г. Аган бе гјан За што не иде мо 
у ко рак с во де ћим зе мља ма? / 
151

- А. Г. Зве рев Нов ча на ре фор ма у 
Ру си ји 1922–1924. / 156

- А. Д. Би ли мо вић: Бо го тра жи те-
љи, Евро а зиј ци и ма те ри јал на 
кул ту ра / 76

- А. М. Ни ку лин: Би ли мо вић као 
аграр ник / 154
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- И. В. Вол ков: Раст ин ве сти ци ја у 
АПК кроз ме ђу на род ну ин те-
гра ци ју обра зов них и про из-
вод них про це са / 184

- Н. К. Пе че њин: Ге не тич ки иде а ли-
зам и струк ту ра дру штва / 193

- С. А. Ша то хин: Са вре ме но евро-
а зиј ство – по ли тич ка де ма го-
ги ја / 78 

бу кли је
- Ма кар ско при мор је: на род ни оби-

чај: свед бе ни оби чај / 466
бу џет ски при хо ди

- ло кал на са мо у пра ва: деј ство ин ве-
сти ци ја на бу џет ске при хо де 
/ 368 

ва љев ска област
- ру рал ни ту ри зам у ва љев ским се-

ли ма / 197
ван брач не за јед ни це

- Ср би ја / 272
ва нин сти ту ци о нал на за шти та ста нов

ни штва
- ста ре ње и ста рост – Ср би ја / 18

Вар ја шко пи та ње / 361
Ва си ље вић, Ко ста Ђ

- би о гра фи ја, би бли о гра фи ја / 116
Ва ти кан

- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке и 
Срп ске пра во слав не цр кве / 54

- ва ти кан ски са бо ри / 456
Ве ли ка Бри та ни ја

- бри тан ски ме ди ји: сли ке ис точ но-
е вроп ских ре во лу ци ја / 115

Ве не ци ја
- Са ва Вла ди сла вић / 121
- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма 

/ 175
ве ро и спо вед не шко ле

- Ру му ни ја: срп ске основ не пра во-
слав не ве ро и спо вед не шко ле 
/ 126

Вер сај ски си стем
- Пр ви свет ски рат / 327

вер ска пи та ња
- Ру му ни ја: срп ске основ не пра во-

слав не ве ро и спо вед не шко ле 
/ 126

- Са ша Ки цо шев, Дра го Ње го ван: 
Раз вој ет нич ке и вер ске струк
ту ре Вој во ди не (осврт) / 51

Вест, Ре бе ка
- Зна че ње из да је, Бе о град 2013 

(осврт) / 243
Ви дов дан ска ети ка / 326
Ви дов дан ски устав

- Кра ље ви на Ју го сла ви ја / 163
Ви дов дан ски храм / 326
Ви до је вић, Зо ран

- Де мо кра ти ја на за ла ску – ау то
ри тар ното та ли тар на пи
та ња, Бе о град 2010. (при каз) 
/ 81

Ви зан ти ја
- Ге о по ни ка: ви зан тиј ска ен ци кло-

пе ди ја о по љо при вре ди / 454
- по че ци срп ске фи ло зо фи је у ви-

зан тиј ском пе ри о ду / 97
- уче ње о кре та њу Све тог Мак си ма 

Ис по вед ни ка / 176
вир ту ел на ко му ни ка ци ја

- Ин тер нет: са вре ме на ет но ло шка и 
ан тро по ло шка ис тра жи ва ња 
/ 68

- Ср би ја: Ка блов ски ди стри бу тив ни 
си стем: по сло ва ње / 59

ви со ко школ ство
- ви со ко школ ско би о хе миј ско обра-

зо ва ње: при ме на мул ти ме ди ја 
/ 75

- Лек си кон сло вач ких вој во ђан ских 
уни вер зи тет ских пе да го га и 
на уч ни ка: ана ли за / 101

- про бле ма ти ка обра зо ва ња / 316
- Ср би ја: со ци јал не сту ди је тех но-

ло ги је: уни вер зи тет ска на ста-
ва / 448 

- уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен-
три: стра те ги ја обра зо ва ња и 
за по шља ва ња / 436 

Вла да / Вла да Ре пу бли ке Ср би је
- прав на за сно ва ност ака та Вла де 

и ака та рас по ла га ња у си сте му 
јав ног пра ва Ср би је / 124

- Ср би ја: Устав Кра ље ви не из 1901. 
го ди не / 213
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Вла ди мир скиБу да нов, Ми ха ил Фле
гон то но вич
- би о гра фи ја / 79

Вла ди сла вић, Са ва / 121
во да (вод ни ре урс)

- во да у по ли ти ци Ср би је и ЕУ / 192
во де ни ца по то ча ра

- за пад на Ср би ја, ис точ на Бо сна: 
ар хи тек ту ра во де ни ца по то-
ча ра / 385

Вој во ди на
- ау то но ми ја Вој во ди не / 111
- Вој во ди на и по ре зи 1925. / 208
- Вој во ди на и Устав из 1974. / 381
- Вој во ди на: де мо граф ска и функ-

ци о нал на ева лу а ци ја ур ба них 
обла сти / 288

- Вој во ди на: ет нич ки хо мо ге на на-
се ља у ет нич ки хе те ро ге ном 
окру же њу / 271

- Вој во ди на: ру рал ни ту ри зам: ком-
по нен та ин те грал ног и одр жи-
вог раз во ја се ла / 182

- Вој во ди на: срп ски ет ни ци тет, ре-
ги он, оспо ра ва ње / 145

- Вој во ди на: ста ро сни мо де ли фер-
ти ли те та / 278

- вој во ђан ски Ма ђа ри: кул тур на по-
ли ти ка и кул тур ни иден ти тет 
/ 428

- вој во ђан ски Нем ци / 140
- де мо граф ске ка рак те ри сти ке Сло-

ве на ца у Вој во ди ни: по че так 
20. ве ка / 273

- ди фе рен ци јал ни мор та ли тет / 294 
- дру штве ни и по ро дич ни жи вот 

Ср ба у Вој во ди ни: Упит ни 
лист Ма ти це срп ске / 144

- еко ту ри зам: ста во ви ста нов ни ка 
вој во ђан ских гра до ва на Ду-
на ву / 70

- Лек си ко на сло вач ких вој во ђан ских 
уни вер зи тет ских пе да го га и 
на уч ни ка: ана ли за / 101

- ми гра ци је Ср би ја –Ма ђар ска: ути-
цај на људ ске ре сур се у Вој во-
ди ни / 286

- Ми лан Ђу ка нов: Пр ви срп ски на
род ни од бор 1918. (при каз) / 129

- мул ти кул ту ра ли зам и де мо граф-
ски раз ви так на ци о нал них ма-
њи на / 30

- мул ти кул ту рал ност: ста во ви на-
став ни ка / 397

- по ве за ност ми гра ци ја и днев них 
ми гра ци ја / 170

- по љо при вред на га здин ства у Вој-
во ди ни: уна пре ђе ња ор ган ске 
про из вод ње / 58

- по пу ла ци о ни трен до ви у Вој во ди-
ни: по пис из 2011. / 277

- пред школ ске уста но ве: еле мен ти 
ре ле вант ни за по пу ла ци о ну 
по ли ти ку / 43

- Са ша Ки цо шев, Дра го Ње го ван: 
Раз вој ет нич ке и вер ске струк
ту ре Вој во ди не (осврт) 51

- свад бе ни ри ту а ли Ср ба у Ба на ту: 
плес / 141

- се вер Вој во ди не: ква ли тет жи во-
та: ис тра жи ва ње / 45

- смрт ност ста нов ни штва Цен трал-
не Ср би је и Вој во ди не: раз ли ке 
/ 32

- Срп ски кул тур ни клуб: од нос пре-
ма струк ту ри ста нов ни штва 
Вој во ди не / 29

- ста во ви по пу ла ци је: на чин за по-
шља ва ња и вред но сти у дру-
штву / 370

вој ска
- са вре ме на кон цеп ци ја и ор га ни-

за ци ја: усло вље ност тех но ло-
шким зах те ви ма / 359

Во рон цов, Ва си лиј Па вло вич
- би о гра фи ја / 79

Вредностvsпрофит, Би сер ка Ком не-
нић, Бе о град, 2013. (при каз) / 247 

Вр шач ке пла ни не
- ста нов ни штво при вред но-ге о граф-

ске це ли не Вр шач ких пла ни на 
/ 34

Ву ја чић, Иван
Кејнз про тив кла си ка: Фор мал на 

ана ли за и по ре ђе ње (при каз) 
/ 131

Вук са но вић, Алек сан дар
- не кро лог / 445
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Ву јо ше вић, Mиодраг и др.
Но ви европ ски ре ги о на ли зам и ре

ги о нал но упра вља ње у Ср би ји 
(при каз) / 173

Ву ке лић, Бран ко
Пи сма из Ја па на, Но ви Сад 2014. 

(осврт) / 373
Ву чи ће вић, Ра де

- Би бли о те кар ство за пад не Ср би
је: од 1835–2000. го ди не, 
Ужи це 2013. (осврт) / 265

WHO QOLBREF упит ник / 19
ГаврилоПринцип.Документиисећа

ња, ау тор: Ми лош Ко вић. Но ви 
Сад – Бе о град 2014. / 472

Га ври ло вић, Ми лан
- На род ни пут. Ода бра ни спи си, 

Но ви Сад 2015. (осврт) / 350
Га јић, Алек сан дар

- Огле да ло вла да ра: Кон стан тин 
Ми ха и ло вић и Ма ки ја ве ли, 
Бе о град 2014. (осврт) / 387

га ле ри ја
- Му зе ји и га ле ри је: еду ка тив ни 

пр о гра ми и ре сур си / 463
ге не ти ка

- ши ре ње ге нет ски мо ди фи ко ва не 
хра не: уло га ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја / 122

ге нет ски мо ди фи ко ва на хра на
- ши ре ње ге нет ски мо ди фи ко ва не 

хра не : уло га ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја / 122

ге но цид
- Алек сан дар Корб, док тор ска ди-

сер та ци ја (В. Уме љић, ко мен-
тар) / 164

- срп ски рат ни и ци вил ни за ро бље-
ни ци у ау стро у гар ским ло го-
ри ма у I свет ском ра ту / 254

ге о е ко но ми ка
- Ср би ја и ге о е ко ном ска гло ба ли-

за ци ја / 48
Геопоника, ви зан тиј ска ен ци кло пе ди ја 

/ 454
ге о стра те шки по ло жај

- Ср би ја и ге о е ко ном ска гло ба ли-
за ци ја / 48

гим на зи ја
- оце њи ва ње из пер спек ти ве уче-

ни ка / 62
- срп ска гим на зи ја „Дом на у ке”, 

Со лун / 378
ги не ко ло шки пре гле ди 

- Ма ђар ска: Си сте мат ски ги не ко ло-
шки пре гле ди жен ске по пу ла-
ци је: ис пи ти ва ње успе шно сти 
пре гле да у окви ру на ци о нал-
ног пр о гра ма / 37

гло ба ли за ци ја
- Вред ност vs про фит, ау тор ка: Би-

сер ка Ком не нић, Бе о град, 2013. 
(при каз) / 247

- гло ба ли за циј ски иза зов де мо кра-
ти ји / 365

- Ки на: гло ба ли за ци ја: скуп / 469
- Мо рис Але, пр о тив ник гло ба ли-

за ци је / 69
- Ср би ја и ге о е ко ном ска гло ба ли-

за ци ја / 48
- те о риј ско уте ме ље ње гло ба ли за ци-

је и пр о тив реч но сти; те о ри је 
/ 318

- уло га ме ди ја у ре а ли за ци ји пр о јек-
та кул тур ног им пе ри ја ли зма 
/ 258

- Ха нес Хоф ба у ер: На ру че на исти на 
– ку пље на прав да – Ко ло ни ја
ли зам Европ ске уни је, Бе о град 
2012. (осврт) / 199

го ди шњи це
- Ва си ље вић, Ко ста Ђ. / 116

гра ви та ци о на зо на Бе о гра да / 24
град – град ска на се ља

- Вој во ди на: де мо граф ска и функ ци-
о нал на ева лу а ци ја ур ба них 
обла сти / 288

- еко ту ри зам: ста во ви ста нов ни ка 
вој во ђан ских гра до ва на Ду-
на ву / 70

- Зип фов за кон и гра до ви у Ср би ји 
/ 13

- пред школ ске уста но ве: еле мен ти 
ре ле вант ни за по пу ла ци о ну 
по ли ти ку / 43

- уна пре ђе ње по слов ног окру же ња 
гра до ва / 239
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гра ди тељ ство
- По влен: ва ја ти / 465
- По влен: лет њи ста но ви сто ча ра / 

333
- По влен: се о ска ку ћа / 198

гра ђан ски за ко ник
- Ау стриј ски гра ђан ски за ко ник / 95
- Гра ђан ски за ко ник Ма ђар ске / 94, 

262
Гра ђан ски за ко ник Ма ђар ске / 94, 262
гра ђан ско пра во

- Ау стриј ски гра ђан ски за ко ник, 
Срп ски гра ђан ски за ко ник / 95

 - Гра ђан ски за ко ник Ма ђар ске / 94, 
262
- Ју го сло вен ско гра ђан ско пра во / 

95
Гр ђић, Гој ко

- Успон и пад Ти то ве Ју го сла ви је: 
По ли те ко ном ски би ланс, Бео-
град 2015. (осврт) / 353

Гру јо вић, Бо жи дар
- по јам за ко на: де ло Бо жи да ра Гру-

јо ви ћа / 455
Грч ка

- Евро зо на: мо не тар на кри за: еко-
ном ска кри за / 158

- Срп ска гим на зи ја „Дом на у ке”, 
Со лун / 378

Гу ми љов, Лав Ни ко ла је вич
- би о гра фи ја / 79

гу сти на на се ље но сти 
- Ре пу бли ка Срп ска / 307
- Ср би ја: про стор на кон цен тра ци ја 

ста нов ни штва 1981–2011: Ху-
ве ров ин декс / 276

Гу ча
- Са бор тру ба ча / 142
- Са бор тру ба ча: со ци о де мо граф-

ски про фил и мо тив до ла ска 
по се ти ла ца / 217

Дај монд, Џа ред (Ja red Di a mond) / 238
Даљ

- Ме ђу на род ни на уч ни скуп: Ства-
ра ла штво Ми лу ти на Ми лан-
ко ви ћа / 148 

Да ни лев ски, Ни ко лај Ја ко вље вич
- би о гра фи ја / 79

да ро ви тост и мо рал ност
- ме ђу на род ни на уч ни скуп, Вр шац, 

1. јул 2011. / 80
DasAmtunddieVergangenheit: De utsche 

Di plo ma ten im Drit ten Re ich und in 
der Bun de sre pu blik, ау то ри: Ec kart 
Con ze, Nor bert Frei, Pe ter Hayes und 
Mos he Zim mer mann /Не мач ко Ми-
ни стар ство ино стра них де ла и про-
шлост – не мач ке ди пло ма те у вре ме 
Хи тле ра и За пад не Не мач ке/, Mün-
chen 2010. (осврт) / 320

де ви зни си стем
- апре си ја ци ја ју а на, еко но ми ја, 

Ки на / 157
де ин ду стри ја ли за ци ја 

- де ин ду стри ја ли за ци ја и рад нич ка 
кла са / 450

де лат но сти (за ни ма ња)
- де лат ност рад ни ка: функ ци ја раз-

во ја днев них ми гра ци ја – Вој-
во ди на / 11

де лин квен ци ја – де лин квент
- афек тив но ве зи ва ње де лин квент-

них адо ле сце на та / 222
Дело, лист

- Јо ван Лон ча рић: Срп ско-бу гар ско 
еко ном ско збли же ње, 1911, 61, 
454–460. / 64

де мо гра фи ја
- Ба нат: про ме не бро ја ста нов ни ка: 

крај 20. ве ка: по гра нич не оп-
шти не / 27

- Бе о град: по пу ла ци о ни иза зо ви из 
род не пер спек ти ве / 2

- Бе о град: фер ти ли тет ста нов ни штва 
/ 125

- Бе о град ски ре ги он: ти по ви по пу-
ла ци о не ди на ми ке на се ља / 274

- Бе ше но во, Фру шка го ра: де мо-
граф ске ка рак те ри сти ке / 570

- Вој во ди на: (про на тал на по пу ла-
ци о на по ли ти ка) /1

- Вој во ди на: де мо граф ска и функ-
ци о нал на ева лу а ци ја ур ба них 
обла сти / 288

- Вој во ди на: де мо граф ске ка рак те-
ри сти ке Сло ве на ца: по че так 
20. ве ка / 273
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- Вој во ди на: по пу ла ци о ни иза зо ви 
из род не пер спек ти ве / 2

- де мо граф ска ка рак те ри сти ка по-
тро ша ча: до ма ћин ста ва: ан ке-
те и ана ли за / 46

- де мо граф ске ка рак те ри сти ке вој-
во ђан ских на се ља: гра ви та ци-
о на зо на Бе о гра да / 24

- де мо граф ски раз вој: ка рак те ри сти-
ке и про бле ми: дру га по ло ви на 
20. ве ка / 35

- де мо граф ско ста ре ње: со ци јал на 
за шти та Ре пу бли ке Срп ске: 
бри га о ста рим ли ци ма / 22

- За је чар ски округ: де мо граф ски пад 
/ 304

- ин ва лид ност и по пи си ста нов ни-
штва / 275

- Ис точ на Хер це го ви на: де мо граф-
ски раз вој / 299 

- Ју го и сточ на Евро па: де мо граф ско 
ста ре ње – по сле ди це на рад-
ну сна гу / 297

- Ма ђар ска: си сте мат ски ги не ко ло-
шки пре гле ди: на ци о нал ни 
про грам / 37

- на ци о нал не ма њи не: мул ти кул-
ту ра ли зам и де мо граф ски раз-
ви так / 30

- Пчињ ски округ: де мо граф ски раз-
ви так: кон тро вер зе / 28

- Ре пу бли ка Срп ска: де мо граф ски 
раз вој и ме ре по пу ла ци о не по-
ли ти ке / 3

- Ре пу бли ка Срп ска: де мо граф ска 
кре та ња: про блем ска под руч ја 
/ 303

- Ре пу бли ка Срп ска: де мо граф ски 
иза зо ви и про стор ни раз ме-
штај ста нов ни штва / 307

- Ре пу бли ка Срп ска: де мо граф ски 
раз вој / 290

- Ру му ни ја: де мо граф ске про ме не: 
пост ко му ни зам / 306

- Сме де рев ски округ: кре та ње ста-
нов ни штва: 1846–1866. / 431

- со ци јал на за шти та ста рих: европ-
ске тен ден ци је / 21

- Ср би ја: ван брач не за јед ни це: по-
пис 2011. / 272

- Ср би ја: де мо граф ска пред ви ђа ња 
/ 289

- Ср би ја: ин тен зив но де мо граф ско 
ста ре ње: одр жи вост рад не 
сна ге / 41

- Ср би ја: по пу ла ци о на по ли ти ка / 
283

- Ср би ја: ста ре ње ста нов ни штва: 
по че так 21. ве ка и пер спек ти ве 
до 2061. / 296

- Ср би ја: Ста рост и си ро ма штво / 
15

- Срем ски округ: ути цај ми гра ци-
о них ком по нен ти на де мо-
граф ски раст / 14

- Срп ска де мо граф ска би бли о гра
фи ја, 1945–2012, Бе о град 2013. 
(при каз) / 267

- Срп ски кул тур ни клуб: од нос пре-
ма струк ту ри ста нов ни штва 
Вој во ди не / 29

- Цен трал на Ср би ја / 2
- Ша бац и Срем ска Ми тро ви ца: 

усло вље ност фер ти ли те та 
брач ним окви ри ма / 430

- Шај ка шка: про ме на бро ја ста нов-
ни ка 1869–2002. / 26

де мо граф ска тран зи ци ја / 125, 282
де мо кра ти ја

- гло ба ли за циј ски иза зов де мо кра-
ти ји / 365

Демократијаназаласку–ауторитар
нототалитарнапитања, при-
каз књи ге З. Ви до је ви ћа / 81

Де мо крат ска стран ка
 D. Mi ću no vić, Ži vot u ne vre me nu II 

– U po li tič kom vr tlo gu, Be o grad 
2014. (осврт) / 406

де по пу ла ци ја
- Ба нат: не за по сле ност: про блем 

де по пу ла ци је по гра нич них 
оп шти на / 25

- Вој во ди на: де мо граф ске ка рак те-
ри сти ке Сло ве на ца / 273

- ре ги о нал ни еко ном ски и раз вој ни 
про бле ми и пер спек ти ве / 291
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- Ре пу бли ка Срп ска: ви шеч ла не 
по ро ди це: по ло жај и по тре бе 
де це / 9

DerganzeSüdostenistunserHinterland:
DeutscheSüdosteuropaplänevon
1840bis1945, ау тор: Kla us Thörner, 
Фрај бург 2008. (осврт) / 405

де те
- за кон ска оба ве за из др жа ва ња пу-

но лет ног де те та на ре дов ном 
шко ло ва њу / 301

- из бор кон цеп та усво је ња: за шти-
те пра ва де те та: са зна ње о по-
ре клу / 223

- ро ди тељ ско ула га ње из пер спек-
ти ве де те та / 215

- со ци о е ко ном ска обе леж ја фи зич ке 
ак тив но сти де це ра но школ-
ског уз ра ста / 240

- те ле ви зи ја: ути цај на де цу и адо-
ле сцен те / 462

де фи цит
- Евро зо на – кри за / 159
- Евро зо на – мо не тар на кри за – еко-

ном ска кри за / 158
де чи је ја сли це и вр ти ћи

- Но ви Сад: при ват ни вр ти ћи: по-
др шка по ро ди ци у про на тал-
ној функ ци ји / 44

- об ли ци ра да у ја сли ца ма и вр ти-
ћи ма / 42

- пред школ ске уста но ве: еле мен ти 
ре ле вант ни за по пу ла ци о ну 
по ли ти ку / 43

ди ја лог
- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 

и Срп ске пра во слав не цр кве 
/ 54

ди ја спо ра
- по ве зи ва ње и са рад ња са Ср би јом: 

но ви ја срп ска ди ја спо ра у Ка-
на ди и САД / 40

ди пло ма ти ја
- дво стру ки стан дард: За пад и Ру си-

ја. Слу чај Вим блдон / 415
- ди пло мат ска за шти та у ме ђу на-

род ном пра ву и Ује ди ње не на-
ци је / 225

- осврт на књи гу: Ec kart Con ze, Nor-
bert Frei, Pe ter Hayes und Mos-
he Zim mer mann: Das Amt und 
die Ver gan gen he it: De utsche 
Di plo ma ten im Drit ten Re ich 
und in der Bun de sre pu blik, 
München 2010. (осврт) / 320

- Са ва Вла ди сла вић / 121
ди стри бу ти ви зам

- еко ном ска те о ри ја ди стри бу ти ви-
зма / 377

ди стри бу ци о ни си сте ми
- Ка блов ски ди стри бу тив ни си стем 

у Ср би ји: из ла зак из си ве зо не 
по сло ва ња / 59

ДоживљајиједногДинарца, ау тор: Ба-
бић, Бла го је Си мов; ау тор ско из да-
ње, Бе о град 2012. (при каз) / 201

док тор ске те зе
- Јан Мар ко: Лек си ко на сло вач ких 

вој во ђан ских уни вер зи тет ских 
пе да го га и на уч ни ка / 101

- Корб, Алек сан дар: „У сен ци свет-
ског ра та...” / 164

до ку мент
- Пр ви свет ски рат – ме мо ар кне за 

К. М. Лих нов ског / 327
до ма ћин ства

- де мо граф ске ка рак те ри сти ка по-
тро ша ча: ан ке та: ана ли за по-
тро шње до ма ћин ства / 46

- од нос ста ро сне струк ту ре ста нов-
ни штва Ср би је и Бе о гра да / 20

до се ља ва ње
- Те ме рин: до се ља ва ње у при град-

ска на се ља / 10
Дра га че во

- Са бор тру ба ча / 142
- Са бор тру ба ча у Гу чи: со ци о де мо-

граф ски про фил и мо тив до-
ла ска по се ти ла ца / 217

- ту ри зам – раз вој / 348
Дра го ми ров, Ми ха ил Ива но вич

- би о гра фи ја / 79
Дра јић, Ду шан

- Пре глед ша хов ске ли те ра ту ре 
бив ше Ју го сла ви је 1886–1991, 
I–V, Бе о град 2010–2013. (при-
каз) / 245
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др жа ва
- оправ да ност упо тре бе из ра за „дру-

штве ни ка пи тал” / 220
- од го вор ност др жа ве за ште ту: не-

осно ва на осу да, нео сно ва но 
ли ше ње сло бо де / 224

- ор га ни др жа ве Пр вог срп ског 
устан ка: уло га све штен ства / 
311, 328

- пра во слав на кул ту ра у се ку лар ној 
др жа ви / 380

др жав на ад ми ни стра ци ја
- из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп-

шти ну 1888. / 439 
- Кра ље ви на Ју го сла ви ја / 163
- Устав Кра ље ви не Ср би је из 1901. 

/ 213
др жав не слу жбе

- од нос без бед но сно-оба ве штај них 
слу жби и ме диј ских си сте ма с 
аспек та но ви нар ске ети ке / 72

др жав ни бу џет
- фи скал на не ди сци пли на / 228

др жав ни ор га ни
- из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп-

шти ну 1888. / 439 
- ор га ни др жа ве Пр вог срп ског 

устан ка: уло га све штен ства / 
311, 328

ДржавноправокраљевинеУгарске:пре
кидииконтинуитет, ау тор: Бе рић, 
Ду шан, Ко сов ска Ми тро ви ца 2013. 
(осврт) / 264

др жав ност
- скла ви ни је / 313
- Устав Кра ље ви не Ср би је из 1901. 

го ди не / 213
Дру га де мо граф ска тран зи ци ја / 282 
Дру ги бо кељ ски уста нак / 63
дру штве на ге о гра фи ја

- дру штве но ге о граф ска пер спек ти-
ва про у ча ва ња жи вот не сре-
ди не / 74

дру штве на кри за
- дру штве на кри за у Ру си ји: на чин 

пре ва зи ла же ња: си стем ска мо-
дер ни за ци ја / 60

дру штве не вред но сти
- Вој во ди на: ста во ви ста нов ни ка о 

на чи ни ма за по шља ва ња и 
вред но сти ма у дру штву / 370

дру штве не на у ке
- дру штве не на у ке у ин тер ди сци пли-

нар ном ис тра жи ва њу умет но-
сти / 329

- ис тра жи ва ње у дру штве ним нау-
ка ма. При каз књи ге В. Ми ли ћа 
Осно ве ме то до ло ги је ис ку
стве ног ис тра жи ва ња у дру
штве ним на у ка ма / 103

- нео ме ди е ва ли зам у са вре ме ној дру-
штве ној те о ри ји / 177

дру штве ни ка пи тал
- оправ да ност упо тре бе из ра за „дру-

штве ни ка пи тал” / 220
дру штве ни ко лапс

- те о ри је дру штве ног ко лап са / 238
Ду бров ник

- „Ду шан Сил ни”, срп ско гим на-
стич ко дру штво / 128

- Ду бров ник и Цав тат / 185
- Са ва Вла ди сла вић / 121
- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма 

/ 175
Ду гин, Алек сан дар Ге ље вич 

- би о гра фи ја / 79
Ду нав

- еко ту ри зам: ста во ви ста нов ни ка 
вој во ђан ских гра до ва на Ду-
на ву / 70

ду хов на кри за
- ду хов на кри за у мо дер ном ру ском 

дру штву: ре ше ња / 60
Ду шан Сил ни, ви те шко дру штво / 128
Ду ша нов за ко ник / 330, 344
Ђу ка нов, Ми лан: Пр ви срп ски на род ни 

од бор 1918. (при каз) / 129
Ђу рић, Ми ха и ло, фи ло зоф, ху ма ни ста 

/ 457
Ђур ко вић, Ми ша

- Сли ка, звук и моћ: огле ди из поппо
ли ти ке (при каз) / 84

- Там ни ко ри до ри мо ћи: пу те ви са
вре ме не по ли тич ке те о ри је, 
Бе о град 2013. / 323
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Ева гри је Пон тиј ски / 314
евро

- Евро зо на: мо не тар на кри за – еко-
ном ска кри за / 158

- осврт на збор ник Кри за и раз вој, 
Бе о град 2010. / 66

Евро а зиј ство
- Алек сан дар Би ли мо вић „Бо го тра-

жи те љи, Евро а зиј ци и ма те ри-
јал на кул ту ра” / 76

- Ко је ко у рас пра ви о (нео)евро а зиј-
ству (би о гра фи је) / 79

- Ша то хин Сер геј Ан то но вич „Са-
вре ме но авро а зиј ство – по ли-
тич ка де ма го ги ја” / 78

Евро па
- Ахен – сре ди ште Евро пе у 9. ве ку 

/ 433
- екс тер на ли за ци ја гра ни ца Европ-

ске уни је / 143
- Ју го и сточ на Евро па: де мо граф ско 

ста ре ње – по сле ди це на рад ну 
сна гу / 297

- од ра слост: со ци о де мо граф ски пер-
спек ти ва – ре ги о нал не спе ци-
фич но сти / 33

- Пе тер Сло тер дајк и фи ло зо фи ја ме-
ди ја / 53

- по глед на Бал кан / 191
- сти ца ње сво ји не од не вла сни ка – 

Европ ски гра ђан ски за ко ник 
/ 93

европ ска со ци јал на по ли ти ка / 21
Европ ска уни ја (ЕУ)

- европ ске ин те гра ци је: Ру ска пра-
во слав на цр ква и Ри мо ка то-
лич ка цр ква / 413

- во да у по ли ти ци Ср би је и ЕУ / 192
- дво стру ки стан дард: За пад и Ру-

си ја / 415
- Евро зо на – кри за / 159
- Евро зо на – мо не тар на кри за – еко-

ном ска кри за / 158
- екс тер на ли за ци ја гра ни ца Европ-

ске уни је / 143
- Кри за и раз вој: збор ник, Бе о град 

2010. (осврт) / 66
- Мо рис Але / 69

- раз вој на че ла суп си ди јар но сти у 
Европ ској уни ји / 92

- со ци јал на пен зи ја или по ве ћа на 
со ци јал на по моћ / 71

- сти ца ње сво ји не од не вла сни ка – 
Европ ски гра ђан ски за ко ник / 
93

Европ ска цен трал на бан ка / 451
европ ске ин те гра ци је

- Евро зо на – кри за / 159
- Евро зо на – мо не тар на кри за – еко-

ном ска кри за / 158
- екс тер на ли за ци ја гра ни ца Европ-

ске уни је / 143
- Мо рис Але (1911–2010) / 69
- Ру ска пра во слав на цр ква и Ри мо-

ка то лич ка цр ква о европ ским 
ин те гра ци ја ма / 413

Европ ски гра ђан ски за ко ник
- сти ца ње сво ји не од не вла сни ка / 

93
европ ски ко ри до ри / 48
Европ ски са вет / 158
Европ ски суд за људ ска пра ва / 88
еко ло ги ја

- еко ло шка без бед ност / 180
- еко ло шке ка та стро фе / 238
- еко ту ри зам / 70
- еко фе ми ни зам: на чин ре ша ва ња 

не ких еко ло шких пи та ња / 284
- Ср би ја: зна чај жи вот не сре ди не у 

си сте му вред но сти / 332
еко ло шке ка та стро фе

- те о ри је дру штве ног ко лап са / 238
Економијазапочетнике3: По че так пот

пу ног роп ства. Иза бра ни члан ци 
2013–2015, ау тор: Ча слав Ку зма но-
вић, Бе о град 2016. (осврт) / 444

еко но ми ка обра зо ва ња
- еко но ми ка обра зо ва ња: ста ра и 

но ва пи та ња / 416
еко ном ска исто ри ја

- Ан дра Ни ко лић, Еко ном ско ста
ње Ср би је у XIV ве ку, Бе о град 
2012. (при каз) / 203

- Јо ван Лон ча рић / 65
- срп ско-бу гар ско еко ном ско збли-

же ње / 64
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еко ном ска кри за
- гло бал на тр го вин ска не рав но те-

жа и еко ном ска кри за / 106
- Евро зо на: кри за / 159
- Евро зо на: мо не тар на кри за – еко-

ном ска кри за / 158
- Жак Ата ли, свет ска кри за / 379
- Кри за и раз вој, Бе о град 2010. (ос-

врт) / 66
- кри за и упра вља ње тр жи штем / 107
- Свет ска фи нан сиј ска кри за – иза

зо ви и стра те ги ја (осврт) / 117
- со ци јал на пен зи ја или по ве ћа на 

со ци јал на по моћ / 71
- Šu ko vić, Da ni lo: Ne jed na ko sti, ne za

po sle nost i kri za, Be o grad 2013. 
(при каз) / 266

еко ном ска на у ка (еко но ми ка)
- аген ци ја за оси гу ра ње и фи нан си-

ра ње из во за / 61
- Алек сан дар Би ли мо вић / 77
- Ба ра ња и Сла во ни ја: ре ги о нал ни 

еко ном ски и раз вој ни пр о бле-
ми и пер спек ти ве / 291

- Вој во ди на: ди фе рен ци јал ни мор-
та ли тет / 676

- гло бал на тр го вин ска не рав но те жа 
и еко ном ска кри за / 106

- Евро зо на: мо не тар на кри за – еко-
ном ска кри за / 158

- еко ном ска те о ри ја ди стри бу ти ви-
зма / 377

- Жак Ата ли / 379
- Жан Мар сел Ти рол / 319
- Зве рев, Ар се ниј Гри гор је вич / 155
- Иван Ву ја чић, Кејнз про тив кла

си ка: Фор мал на ана ли за и по
ре ђе ње (при каз) / 131

- ин ве сти ци о на при влач ност ру ске 
еко но ми је / 153

- ка блов ски ди стри бу тив ни си стем 
у Ср би ји: по сло ва ње / 59

- ка ма те: хри шћан ски и еко ном ски 
по глед / 162

- Ки на: апре си ја ци ја ју а на, еко но-
ми ја / 157

- кре а тив на ек о но ми ја / 166
- Кри за и раз вој, Бе о град 2010. (осврт) 

/ 66

- кри за и упра вља ње тр жи штем / 107
- Мо рис Але / 69
- ру ска еко но ми ја / 151
- ру ска при вре да, аграр, аграр на по-

ли ти ка, по љо при вре да / 154
- сол вент ност: тер ми но ло шко зна че-

ње у еко ном ско-фи нан сиј ској 
сфе ри / 210

- Ср би ја и ге о е ко ном ска гло ба ли за-
ци ја / 48

- срп ско-бу гар ско еко ном ско збли-
же ње / 64

- тран зи ци о на еко но ми ја / 152
- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма: 

исто ри ја / 175
еко ном ска по ли ти ка

- ка ма те: хри шћан ски и еко ном ски 
по глед / 162

- Кри за и раз вој, Бе о град 2010. (осврт) 
/ 66

- ру ска еко но ми ја / 151
ЕкономскостањеСрбијеуXIVвеку, 

ау тор: Ан дра Ни ко лић, Бе о град 
2012. (при каз) / 203

еко ту ри зам
- еко ту ри зам: ста во ви ста нов ни ка 

вој во ђан ских гра до ва на Ду-
на ву / 70

еко фе ми ни зам
- на чин ре ша ва ња не ких еко ло шких 

пи та ња / 284
еку ме ни зам

- Мар ко Ни ко лић, Еку мен ски од но си 
Срп ске пра во слав не и Ри мо
ка то лич ке цр кве: 1962–2000. 
го ди не, Бе о град 2012 (при каз) 
/ 202

ЕкуменскиодносиСрпскеправославне
иРимокатоличкецркве:1962–
2000.године, Ни ко лић, Мар ко, Бео-
град 2012. (при каз) / 202

елек трон ска по шта
- по слов на ко му ни ка ци ја елек трон-

ском по штом / 349
елек трон ске ко му ни ка ци је

- ви со ко школ ско би о хе миј ско обра-
зо ва ње – при ме на мул ти ме-
ди ја / 75

- елек трон ска по шта (Е-mail) / 349
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- Ин тер нет: са вре ме на ет но ло шка и 
ан тро по ло шка ис тра жи ва ња 
/ 68

- Ка блов ски ди стри бу тив ни си стем 
у Ср би ји: из ла зак из си ве зо не 
по сло ва ња / 59

еле мен тар не не по го де
- по пла ве у Ср би ји: спрем ност на 

ре а го ва ње / 417
еми гра ци о не зо не

- еми гра ци о не зо не Ср би је / 269
енергетика

- паневропски нафтовод / 48
ен ци кло пе ди сти ка 

- Ге о по ни ка: ви зан тиј ска ен ци кло-
пе ди ја о по љо при вре ди / 454

- три би на о ак ту ел ним пи та њи ма ен-
ци кло пе ди сти ке / 337

епи де ми ја
- ку га у Сре му 1795–1796. / 346
- Срем у вре ме ку ге, ау тор: Мак си-

мо вић, Јо ван, Ириг 2015. (при-
каз) / 476

ети ка
- етич ки аспек ти лов ног ту ри зма 

Ср би је / 214
- од нос без бед но сно-оба ве штај них 

слу жби и ме диј ских си сте ма с 
аспек та но ви нар ске ети ке / 72

ети мо ло ги ја
- се ман ти ка: тер ми но ло шко зна че-

ње у еко ном ско-фи нан сиј ској 
сфе ри / 210

ет нич ка пи та ња (ет ни ци тет)
- вој во ђан ски Нем ци / 140
- ет нич ки ме ша ни бра ко ви – про-

стор бив ше Ју го сла ви је, 1970– 
2005. / 23

- ет но кул тур ни иден ти тет Сло ва ка 
у Ср би ји: на ив но сли кар ство: 
Ко ва чи ца / 139

- ма ђар ска кул тур на до стиг ну ћа из-
ме ђу два свет ска ра та: срп ска 
за па жа ња / 310

- ме ђу ет нич ки фе сти ва ли / 136
- на ци о нал не ма њи не: лич на име на 

и при зна ва ње / 315
- на ци о нал не ма њи не: мул ти кул ту-

ра ли зам и де мо граф ски раз ви-
так / 30

- По вол шки фе де рал ни ди стрикт: 
ет нич ки иден ти тет: по ли тич ки 
про јект / 50

- Са ше Ки цо шев, Дра го Ње го ван: 
Раз вој ет нич ке и вер ске струк
ту ре Вој во ди не (осврт) 51

- Ср би ја: ет нич ки хо мо ге на на се ља 
у ет нич ки хе те ро ге ном окру-
же њу / 271

- Ср би ја: про стор ни раз ме штај и 
ет нич ка хо мо ге ни за ци ја / 100

ет но ло ги ја – ет но гра фи ја
- Ин тер нет: са вре ме на ет но ло шка и 

ан тро по ло шка ис тра жи ва ња 
/ 68

- Ба нат: плес у свад бе ном ри ту а лу 
Ср ба / 141

- бу кли је: свад бе ни оби чај: Др ве ник, 
Ма кар ска / 466

- дру штве но ге о граф ска пер спек ти-
ва про у ча ва ња жи вот не сре-
ди не / 74

- ма гиј ски ко ре ни естет ског у умет-
но сти и тех ни ци / 112

- ет но кул тур ни иден ти тет Сло ва ка 
у Ср би ји: на ив но сли кар ство: 
Ко ва чи ца / 139

- по е ти ка ли тур гиј ског пе ва ња / 432
- Са бор тру ба ча у Гу чи / 142, 217

же не
- еко фе ми ни зам / 284
- ин сти ту ци о нал но обра зо ва ње жен-

ске де це у Ср би ји (по че ци) / 420
- Ср би ја: еко ном ска ак тив ност сре-

до веч них же на / 280
- Ср би ја: же на и при сил не ми гра-

ци је / 270
- Ср би ја: по пу ла ци о на по ли ти ка / 

283
- фе ми ни зам, пост фе ми ни зам, пси-

хо а на ли за / 395
Жен ска до бро твор на за дру га, Цав тат 

/ 185
жен ске за нат ске шко ле / 336, 420
жен ске основ не шко ле / 336
ŽivotunevremenuII – U po li tič kom vr tlo

gu, ау тор: Dra go ljub Mi ću no vić, Beo-
grad 2014. (осврт) / 406
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жи вот на сре ди на
- дру штве но ге о граф ска пер спек ти-

ва про у ча ва ња жи вот не сре-
ди не / 74

- еко ло шка без бед ност, без бед ност 
жи вот не сре ди не / 180

- зна чај жи вот не сре ди не у си сте му 
вред но сти у Ср би ји / 332

- ква ли тет жи во та у се о ским на се-
љи ма / 255

жи вот ни стан дард
- Бе ше но во: сту ди ја слу ча ја / 285
- ста рост и си ро ма штво – Ср би ја / 15

жи ти је
- Жи ти је Све тог Си ме о на – раш чи-

та ва ње / 360
жр тве ра та

- Ве ли ки рат / 326
за ви чај

- Све то мир Бо ја нин / 242 
за дру гар ство

- за дру жни до мо ви: пост со ци ја ли-
зам / 464

за ду жби на
- де спот Сте фан Ла за ре вић и Ма-

на стир Ве ли ка Ла вра Све тог 
Ата на си ја / 382

За је чар ски округ
- де мо граф ски пад / 304

за ко но дав ство – за ко ни
- Ду ша нов за ко ник / 330
- За кон о руд ни ци ма Сте фа на Ла-

за ре ви ћа / 330
- За ко ник о кри вич ном по ступ ку 

Ре пу бли ке Ср би је / 391
- за кон ска оба ве за из др жа ва ња пу-

но лет ног де те та на ре дов ном 
шко ло ва њу / 301

- Ка блов ски ди стри бу тив ни си стем 
у Ср би ји: по сло ва ње / 59

- од у зи ма ње до би ти сте че не кри ми-
на лом: об ли ци / 171

- по јам за ко на: де ло Бо жи да ра Гру-
јо ви ћа / 455

- рад но за ко но дав ство – рад но прав-
на за шти та / 363

За пад на Ср би ја
- ар хи тек ту ра во де ни ца по то ча ра / 

385

- Или ја Ми са и ло вић, Крем на: се ло 
на пу ту Ужи це –Ви ше град, 
Ужи це 2015. (осврт) / 351

- По влен: се о ска ку ћа / 198
- Ра де Ву чи ће вић, Би бли о те кар

ство за пад не Ср би је: од 1835– 
2000. го ди не, Ужи це 2013. 
(осврт) / 265

За пад ни Бал кан
- Za pad ni Bal kan: re gi o nal no umet

nič ko tr žiš te, a ne fik ci ja?, G. Ri-
 ka lo vić /ur./, Be o grad 2012. / 218

ZapadniBalkan:regionalnoumetničko
tržište,anefikcija?, Goj ko Ri ka lo vić 
/ur./ (при каз) / 218

за по сле но ста нов ни штво
- де ин ду стри ја ли за ци ја и рад нич ка 

кла са / 450
- пре да ност фир ми / 434
- Ср би ја: еко ном ска ак тив ност сре-

до веч них же на / 280
- Ср би ја: од нос бро ја пен зи о не ра и 

за по сле них: де мо граф ско ста-
ре ње / 16

за по шља ва ње
- Бу гар ска: ре ги о нал ни раз вој и за-

по шља ва ње у ту ри зму / 302
- Вој во ди на: на чин за по шља ва ња 

и вред но сти у дру штву: став 
ста нов ни штва / 370

- но ви обра зац за по шља ва ња / 166
- осо бе с оме те но шћу / 371
- уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен-

три: стра те ги ја обра зо ва ња и 
за по шља ва ња / 436 

Застава, но во сад ски лист 
- пи са ње но во сад ског ли ста За ста ва 

о атен та ту на Фран ца Фер ди-
нан да / 398

за шти та жи вот не сре ди не
- дру штве но ге о граф ска пер спек ти-

ва про у ча ва ња жи вот не сре-
ди не / 74

- еко ло шка без бед ност, без бед ност 
жи вот не сре ди не / 180

за шти та по да та ка
- за шти та пра ва на при ват ност – кри-

вич ни по сту пак / 393
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Збор Ју го сло вен ски на род ни по крет / 56
ЗборникМатицесрпскезадруштвене

науке
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

134 / 86
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

135 / 96
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

136 / 105 
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

137 / 119
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

138 / 133
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

139 / 150
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

140 / 161
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

141 / 174
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

142 / 189
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

143 / 206
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

144 / 219
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

145 / 233
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

146 / 252
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

147 / 268
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

148 / 308
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

149 / 325
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

150 / 342
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

151 / 355
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

152 / 376
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

153 / 389
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

154 / 410
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

155–156 / 426
- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 

157–158 / 446

- Ау то ри (би о би бли о гра фи ја) у бр. 
159–160 / 477

- Би бли о гра фи ја ра до ва ЗМСДН: 
1950–2010: Љи ља на Кле вер-
нић, Ка та Ми рић, Ол га Ру долф 
/ 52 

- ЗМСДН број 148 (3/2014): те мат ски 
број: „Људ ски ре сур си и ре гио-
нал ни раз вој” 

- Па на јо тис Г. Ха ри тос (Παναγιώτης 
Χάριτος) (1946–2014) (ау тор: 
Ча слав Оцић)/ 354

- Пра во и вре ме (уме сто пред го во-
ра) / 87

- ре цен зен ти ру ко пи са у Збор ни ку 
МС за дру штве не на у ке у 
2014. го ди ни / 343

- ре цен зен ти ру ко пи са у ЗМСДН у 
2011. го ди ни / 134

- ре цен зен ти ру ко пи са у ЗМСДН у 
2012. го ди ни / 190

- ре цен зен ти ру ко пи са у ЗМСДН у 
2013. го ди ни / 253

- ре цен зен ти ру ко пи са у ЗМСДН у 
2015. го ди ни / 411

- ци ти ра ње у Збор ни ку у 2010. го ди-
ни – при лог за сни ва њу на у ко-
ме три је у Ср би ји / 102

Зве рев, Ар се ни је Гри гор је вич
- жи вот и де ло, би бли о гра фи ја ра-

до ва / 155
- ре фе рат / 156

здрав стве на за шти та
- Вој во ди на: про на та ли тет на по пу-

ла ци о на по ли ти ка / 1
- Здрав ко Шо лак, Фи нан си ра ње 

здрав стве не за шти те и пра во 
на здра вље (при каз)/ 187

здрав стве ни си стем
- Здрав ко Шо лак, Фи нан си ра ње 

здрав стве не за шти те и пра во 
на здра вље (при каз) / 187

- Кри за и раз вој, Бе о град 2010. (ос-
врт) / 66

Земљаиљуди.Сељаштвоидруштвена
структура, ау то ри: Ср ђан Шљу кић 
и Ма ри ца Шљу кић, Но ви Сад 2012. 
(при каз) / 204



Zivilisationsdynamik: Ernüchter ter Fort
schritt po li tisch und kul tu rell, Her-
mann Lübbe, Ba sel 2014. / 442

Зип фов за кон (Џорџ Кин гзли Зипф)
- Зип фов за кон и гра до ви у Ср би ји 

/ 13
Значењеиздаје, ау тор: Ре бе ка Вест, Бео-

град 2013. (осврт) / 243
Зо ло, Да ни ло, Ко ка же ху ма ност... (при-

каз) / 172
Ива но вић, Ми ро слав, пре во ди лац

- пре вод ра да с ру ског: А. О. Бли нов 
и В. Ј. За ха ров „уве ћа ва ње ино-
ва ци о ног по тен ци ја ла тран зи-
ци о не еко но ми је: тех но ло ги је, 
обра зо ва ње, ко му ни ка ци је” / 
152

- пре вод ра да с ру ског: Ан дреј Пе-
тро вич Пар шев „Гор ка те о-
ре ма” / 153

иден ти тет
- по ли тич ко-те о ло шка рас пра ва о 

иден ти те ту / 414
Изазовикултуре, Рат ко Бо жо вић (при-

каз) / 104
из бе гли це – из бе глич ка кри за

- же на и при сил не ми гра ци је у 
Ср би ји / 270

- Кон фе рен ци ја о ге о стра те шком и 
ге о по ли тич ком по ло жа ју Ма-
ке до ни је у усло ви ма ми грант-
ске кри зе / 404

из бо ри
- Из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп-

шти ну 1888. / 439 
из воз

- про ме не у на чи ну по сло ва ња аген-
ци ја за оси гу ра ње и фи нан си-
ра ње из во за / 61

из да ва штво
- Дра го Ње го ван и Би ља на Рат ко-

вић Ње го ван, Сло бо да штам пе 
у Срп ској Вој во до ви ни 1848–
1849, Но ви Сад 2015. / 407, 424

- срп ска пи са на реч у Пр вом свет-
ском ра ту / 399

ико не
- Бо го ро ди чи не ико не: по што ва ње и 

упо тре ба: срп ска тра ди ци ја / 57

Илир ска двор ска кан це ла ри ја / 194
Иљин, Иван Алек сан дро вич

- би о гра фи ја / 79
Имен ски ре ги стар Збор ни ка МС за дру

штве не на у ке
- Би бли о гра фи ја ра до ва ЗМСДН: 

1950–2010; Имен ски ре ги стар: 
стр. 255–266 / 52

имо ви на
- од у зи ма ње до би ти сте че не кри ми-

на лом: об ли ци / 171
им пе ри ја

- им пе ри ја и им пе ри ја ли зам / 421
им пе ри ја ли зам

- им пе ри ја и им пе ри ја ли зам / 421
In me mo ri am

- Абал кин, Ле о нид Ива но вич (1930– 
2011), по мен (Р. Бу квић) / 118

- ака де мик Че до мир По пов, пред-
сед ник МС, не кро лог (Д. Ње-
го ван) / 149

- Алек сан дар Вук са но вић (1960–
2016) (Т. Ин ђић) / 445

- Јо ван С. Ра дој чић (1933–2013) (ау тор 
не кро ло га: М. Бо га вац) / 205 

- Не кро лог: Олег Ти мо фе је вич Бо го-
мо лов (1927–2015) (Р. Бу квић) 
/ 375

- Па на јо тис Г. Ха ри тос (Παναγιώτης 
Χάριτος) (1946–2014) (Ч. Оцић) 
/ 354

- Та де уш Ко ва лик, не кро лог (Р. Бу-
квић) / 188

ин ва ли ди тет
- ин ва лид ност и по пи си ста нов ни-

штва / 275
- при сту пач ност ау ди ви зу ел ног са-

др жа ја: осо бе с ин ва ли ди те том 
/ 458

ин ве сти ци је
- агро ин ду стриј ски ком плекс – раст 

ин ве сти ци ја / 184
- ло кал на са мо у пра ва: деј ство ин ве-

сти ци ја на бу џет ске при хо де 
/ 368

- по слов но окру же ње гра до ва и оп-
шти на у Ср би ји / 239 

ин ве сти ци о не ар би тра же / 88

194



ин ду стри ја
- агро ин ду стриј ски ком плекс – раст 

ин ве сти ци ја / 184
- Ср би ја: ор га ни за ци о на кул ту ра: 

ин ду стри ја и по љо при вре да / 
449

- Фи јат: до ба вља чи, ре зер вни де ло-
ви / 452

ин ду стри ја ли за ци ја
- де ин ду стри ја ли за ци ја и рад нич ка 

кла са / 450
- мо дел кре а тив не ру рал не ин ду-

стри ја ли за ци је / 166
Ин ђић, Три во

- Тех но ло ги ја и кул тур ни иден ти
тет (при каз) / 82

ин же њер ство
- Но ва ме та фи зи ка ин же њер ства, 

Вла ди мир Р. Ми ла чић, Бе о-
град 2013. (при каз) / 246

ино ва ци је
- ино ва ци о ни по тен ци јал: тран зи-

ци о на еко но ми ја / 152
ин тер вју

- ин тер вју Мо ри са Алеа (ча со пи су 
Фа кир) / 69

- ин тер вју с Ерн стом Нол те ом / 403
- Ша то хин Сер геј Ан то но вич „Са-

вре ме но авро а зиј ство – по ли-
тич ка де ма го ги ја” – Ин тер вју 
во дио: Ви та лиј Фи ља јев. – 
Пре вод с ру ског: Рај ко Бу квић 
/ 78

ин тер ди сци пли нар на ис тра жи ва ња
- дру штве не на у ке у ин тер ди сци-

пли нар ном ис тра жи ва њу умет-
но сти / 329

InternationalJournalofAdvancedCom
puterTechnology / 402

ин тер нет
- Ин тер нет: са вре ме на ет но ло шка и 

ан тро по ло шка ис тра жи ва ња 
/ 68

ин фор ма ци о на тех но ло ги ја
- за шти та пра ва на при ват ност – кри-

вич ни по сту пак / 393
- стра не ди рект не ин ве сти ци је – ути-

цај на ре струк ту ри ра ње при-
вре де / 366

ин фра струк ту ра
- Ка блов ски ди стри бу тив ни си стем 

у Ср би ји: из ла зак из си ве зо не 
по сло ва ња / 59

ИПАРД фон до ви
- раз вој не мо гућ но сти ру рал них под-

руч ја Ср би је / 384
Ир ска

- Евро зо на – мо не тар на кри за – еко-
ном ска кри за / 158

ислам
- ислам ски ми сти ци зам – су фи зам, 

дер ви ши, ши ре ње исла ма / 109
- Тур ска / 165
- уло га ре ли ги је у иден ти те ту: срп-

ско ста нов ни штво Сје ни це и 
Пе ште ра / 137

исто ри ја ме ди ци не
- ку га у Сре му 1795–1796. / 346
- ме ди цин ска тер ми но ло ги ја – Срп

ски ар хив за це ло куп но ле кар
ство / 179

- Срем у вре ме ку ге, Мак си мо вић, 
Јо ван (при каз) / 476

исто ри ја умет но сти
- дру штве не на у ке у ин тер ди сци-

пли нар ном ис тра жи ва њу умет-
но сти / 329

исто риј ска свест
- Срп ска иде ја у до ба збр ка не исто-

риј ске све сти / 67
исто ри о гра фи ја

- Алек сан дар Корб, док тор ска ди сер-
та ци ја (В. Уме љић, ко мен тар) 
/ 164

- Алек сан дра Мар ко вић Но ва ков, 
Пра во слав на срп ска бо го сло
ви ја у При зре ну 1871–1890. 
(при каз) / 132

- ау то но ми ја Вој во ди не / 111
- Из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп-

шти ну 1888: Кра ље ви на Ср би-
ја / 439

- Исто ри ја Ју го сла ви је у 20. ве ку, 
ау тор ка: Ма ри-Жа нин Ча лић, 
Бе о град 2013. (осврт) / 423

- Јо ван Лон ча рић / 65
- Љу ба Јо ва но вић – др жав ник из 

Бо ке / 63
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- ме ди цин ска тер ми но ло ги ја – Срп
ски ар хив за це ло куп но ле кар
ство / 179

- Ми лан Ђу ка нов: Пр ви срп ски на
род ни од бор 1918 (при каз) / 129

- Ми лош Ко вић, Га ври ло Прин цип. 
До ку мен ти и се ћа ња, Но ви Сад 
– Бе о град 2014. / 472

- прав но-по ли тич ка те о ри ја Сло-
бо да на Јо ва но ви ћа – др жа ва, 
власт, пра во / 99

- Ру ска ака де ми ја на у ка и Вар ја шко 
пи та ње / 361

- Са ва Вла ди сла вић / 121
- Са вез ви те шких дру шта ва „Ду шан 

Сил ни” / 128
- се фард ска за јед ни ца: Ниш / 467
- Сме де рев ско окруж је: кре та ње ста-

нов ни штва 1846–1866. / 431
- Ср би 1903–1914: Исто ри ја иде ја. 

При ре дио: Ми лош Ко вић. Бео-
град 2015. (осврт) / 422

- Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји / 
194

- Ср би у Цав та ту / 185
- Ср би ја: ре фор ма кри вич ног по ступ-

ка – прав но и сто риј ски по глед 
/ 391

- срп ска иде ја у до ба збр ка не исто-
риј ске све сти / 67

- Ста ни слав Кра ков: би о гра фи ја / 
440

- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма 
/ 175

- Ту ки дид, Хобс: на у ка о по ли ти ци 
/ 447

- Успо ме не, Ђор ђе Стра ти ми ро вић. 
При ре дио Жар ко Ди мић (при-
каз) / 231

- Устав Кра ље ви не Ср би је из 1901. 
го ди не / 213

- Фа ши зам у сво јој епо хи, Ернст 
Нол те / 403

 Шај ка шка: про стор – ста нов ни
штво – пр о шлост, Но ви Сад 
2014. / 425

- In te lek tu al na hi sto ri ja, Bra ni mir Jan-
ko vić (pri re dio), Za greb 2013. 
(при каз) / 408

- Le Goff, Jac qu es: Tre ba li po vi jest 
za i sta di je li ti na raz do blja?, Za-
greb 2015. (осврт) / 443

- Pol ska ma sa kra / Polj ski ma sa kr / The 
Po lish Ma sac re, Po le tan Go ran 
(при каз) / 248

Ис точ на Евро па
- бри тан ски ме ди ји: сли ке ис точ но-

е вроп ских ре во лу ци ја / 115
Ис точ на Ср би ја

- Ти моч ка кра ји на: Де мо граф ски 
раз вој: ка рак те ри сти ке и про-
бле ми у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка / 35

Ис точ но Са ра је во
- про ме не при род ног кре та ња ста-

нов ни штва / 305
ис хра на

- по љо при вред на га здин ства у Вој-
во ди ни: уна пре ђе ња ор ган ске 
пр о из вод ње / 58

- ши ре ње ге нет ски мо ди фи ко ва не 
хра не – уло га ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја / 122

јав ни при хо ди и рас хо ди / 228
Ја њић, Вас кр си је, Обра зо ва ње, на у ка и 

пр о из вод ња хра не, Ба ња Лу ка 2013. 
(при каз) / 249

Ја пан
- Бран ко Ву ке лић, Пи сма из Ја па на, 

Но ви Сад 2014. (осврт) / 373
- Са мо у би ства: Ја пан / 438

Је вре ји
- се фард ска за јед ни ца: Ниш / 467

је ди ни це ло кал не са мо у пра ве
- ди мен зи је ли дер ства / 453

је зик
- Ср би у Љу бља ни: је зик и укљу чи-

ва ње до се ље ни ка / 138
- стан дард ни је зик, де стан дар ди за-

ци ја је зи ка, лин гви стич ки плу-
ра ли зам / 146

је ста стве ни ца / 435
Јо ва но вић, Љу ба, по ли ти чар / 63
Јо ва но вић, Сло бо дан 

- прав но-по ли тич ка те о ри ја / 99
ју ан (ки не ска мо не та)

- апре си ја ци ја ју а на, еко но ми ја, 
Ки на / 157
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Ју го и сточ на Евро па
- де мо граф ско ста ре ње: рад на сна га 

/ 297
- Њу јорк тајмс: тек сто ви о Бал ка ну 

и Ју го и сточ ној Евро пи / 468
- стра не ди рект не ин ве сти ци је: ре-

струк ту ри ра ње при вре де / 366
- Kla us Thörner, Der gan ze Südo sten 

ist un ser Hin ter land (осврт) / 405
ју го сло вен ска при вре да

- де ин ду стри ја ли за ци ја и рад нич ка 
кла са / 450

- Ча слав Оцић, Струк тур на ана
ли за ју го сло вен ске при вре де: 
1952–1962–1968, Бе о град 2013. 
(осврт) / 244

Ју го сло вен ска ра ди кал на за јед ни ца 
(ЈРЗ) / 185

Ју го сло вен ско но ви нар ско удру же ње 
/ 259

Ју го сла ви ја
- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 

и Срп ске пра во слав не цр кве 
/ 54

- Гр ђић, Гој ко: Успон и пад Ти то ве 
Ју го сла ви је: По ли те ко ном ски 
би ланс, Бе о град 2015. (осврт) 
/ 353

- ет нич ки ме ша ни бра ко ви: 1970–
2005. / 23

- Исто ри ја Ју го сла ви је у 20. ве ку, 
ау тор ка: Ма ри-Жа нин Ча лић, 
Бе о град 2013. (осврт) / 423

- Ју го сла ви ја: др жав ни об ли ци 1918– 
1991. / 234

- Ју го сла ви ја: по сле рат на власт и 
кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић / 427

- по сле рат на Ју го сла ви ја: по ли ти-
за ци ја умет но сти / 113

- Пре глед ша хов ске ли те ра ту ре 
бив ше Ју го сла ви је 1886–1991, 
ау тор: Ду шан Дра јић, I–V, Бео-
град 2010–2013. (при каз) / 245

- Ча слав Оцић, По ма ци, уче шћа, 
учин ци: При вре да Ју го сла ви
је, ре пу бли ка и по кра ји на 1952– 
1990, Бе о град 2013. (при каз) / 
324

Ју го сло вен ски на род ни по крет „Збор” 
/ 56

Ју го сло вен ско но ви нар ско удру же ње 
/ 259

ју да и зам
- Ниш: се фард ска за јед ни ца / 467

Ју жни ток / 48
ју жно сло вен ске зе мље

- Спо ме нич ка ба шти на – свје до чан
ство и бу дућ ност про шло сти 
Бра ни сла ва Кр сти ћа (при каз) 
/ 83

ју ри спру ден ци ја
- аме рич ка ју ри спру ден ци ја: ју сна-

ту ра ли зам и прав ни по зи ти ви-
зам / 212

ју сна ту ра ли зам / 212
Каобалиплови:стратеголошкаразма

трања, ау тор: Ча слав Оцић, Бе о град 
2015. (при каз) / 341

Ка блов ски ди стри бу тив ни си стем
- Ср би ја: Ка блов ски ди стри бу тив ни 

си стем: по сло ва ње / 59
Ка ир ска кон фе рен ци ја

- ме ђу на род на кон фе рен ци ја: ста нов-
ни штво и раз вој 1994. / 207

ка ма те
- Евро зо на, САД: ди вер гент на мо-

не тар на по ли ти ка / 451
- ка ма те: хри шћан ски и еко ном ски 

по глед / 162
Ка на да

- по ве зи ва ње и са рад ња са Ср би јом: 
срп ска ди ја спо ра у Ка на ди и 
САД / 40

Ка ра ђор ђе вић, Па вле, кнез
- Ју го сла ви ја: по сле рат на власт и 

кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић / 427
- су ђе ње и ре ха би ли та ци ја (до ку-

мен ти) / 427
Кар ло вач ка ми тро по ли ја

- Три ве ка Кар ло вач ке ми тро по ли је 
1713–2013, збор ник (осврт) / 374

Ка ро лин шка ре не сан са / 433
Кар та шов, Ан тон Вла ди ми ро вич, био-

гра фи ја / 79
Ка ша нин, Ми лан

- Ра до ван По по вић, Ари сто крат 
ду ха – Жи во то пис Ми ла на Ка
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ша ни на, Но ви Сад 2016. (при-
каз) / 474

ква ли тет жи во та
- Вој во ди на: WHO QOL-BREF упит-

ник за по пу ла ци ју ста рих / 19
- се вер Вој во ди не: ква ли тет жи во-

та: ис тра жи ва ње / 45
- се о ска на се ља: ква ли тет жи во та 

/ 255
квант на еко но ми ја

- Кри за и раз вој, Бе о град 2010. (осврт) 
/ 66

Кејнзпротивкласика:Формалнаана
лизаипоређење, Иван Ву ја чић (при-
каз) / 131

Ки на
- апре си ја ци ја ју а на: еко но ми ја / 157
- Ки на: гло ба ли за ци ја / 469
- Са ва Вла ди сла вић / 121
- Ср би ја и Ки на: по слов на кул ту ра: 

слич но сти и раз ли ке / 309
- Ср би ја: мо рал ност: по у ке из Ки не 

и САД / 437
ки не ска фи ло зо фи ја

- ана ли за де ла Про ме на Џо уа (Књи-
ге про ме на, Ко мен та ри про-
ме на) / 357

Ки пар
- от це пље ње: упо ред ни при ме ри / 

317
Ки цо шев, Са ша, Дра го Ње го ван

- Раз вој ет нич ке и вер ске струк ту
ре Вој во ди не (при каз) / 51

кла сич на му зи ка
- кла сич на му зи ка: по вра так фи лан-

тро пи је / 261
кла сте ри

- Фи јат: до ба вља чи, ре зер вни де-
ло ви / 452

кли ма
- Ру си ја: кли мат ски усло ви / 153

Кне же ви на Ср би ја
- пра ва ри мо ка то лич ке вер ске ма-

њи не / 178
књи жев ност

- Ве ли ки рат / 326
- Вест, Ре бе ка, Зна че ње из да је, Бео-

град 2013. (осврт) / 243

- Жи ти је Све тог Си ме о на: раш чи-
та ва ње јед ног ме ста у жи ти ју 
/ 360

- Ли ри ка Ита ке, Ми лош Цр њан ски 
/ 326

- срп ска за па жа ња: ма ђар ска кул тур-
на до стиг ну ћа / 310

- срп ска пи са на реч у Пр вом свет-
ском ра ту / 399

Кокажехуманост...рат,правоигло
балнипоредак, Да ни ло Зо ло (при-
каз) / 172

Ко ва лик, Та де уш, не кро лог / 186
Ко ва че вић, Иле

- По слов но бан кар ство у Ср би ји 
1921–2011. (при каз) / 130

Ко ва чи ца / 139
Ко вић, Ми лош

- Га ври ло Прин цип. До ку мен ти и 
се ћа ња, Бе о град 2014. / 472

- Ср би 1903–1914: Исто ри ја иде ја. 
Бе о град 2015. / 422

Ком не нић, Би сер ка, 
- Вред ност vs про фит, Бе о град, 

2013. (при каз) / 247
ком пју те ри за ци ја

- ви со ко школ ско би о хе миј ско обра-
зо ва ње: при ме на мул ти ме ди ја 
/ 75

- ком па ти бил ност срп ског ћи ри лич-
ног пи сма: ком пју тер ска та-
ста ту ра / 390

- ком пју тер ска та ста ту ра: QWERTY, 
ЙЦУ КЕН / 390

ко му нал на пред у зе ћа
- се па ри ра ње, ба ли ра ње и пре ра да 

от па да / 73
ко му ни ка ци је

- елек трон ска по шта: по слов на ко-
му ни ка ци ја / 349

- ко му ни ка ци је: ино ва ци о ни по тен-
ци јал тран зи ци о не еко но ми је 
/ 152 

кон зер ва ци о на ге о гра фи ја
- дру штве но ге о граф ска пер спек ти-

ва про у ча ва ња жи вот не сре-
ди не / 74
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кон тра цеп ци ја
- Фин ска: про на та ли тет на по ли ти ка 

/ 5
ко о пе ра тив на на ста ва

- Ко о пе ра тив на на ста ва / 168
Корб, Алек сан дар, док тор ска ди сер та-

ци ја / 164
Ко ри ца Аћи мо вић, Зор ка и Да вор ка 

Б. Ра да ко вић: Мо го рић (Ли ка). Но ви 
Сад 2013. (при каз) / 322

кор по ра тив на пред у зе ћа
- ге не ри са ње вред но сти за за ин те-

ре со ва не су бјек те: циљ са вре-
ме ног кор по ра тив ног пред у-
зе ћа / 210

ко руп ци ја
- Ко руп ци ја: узро ци, екс пан зи ја и 

ин тер вен ци ја, Не бој ша Мај-
сто ро вић (при каз) / 160

Корупција:узроци,експанзијаиинтер
венција Не бој ше Мај сто ро ви ћа (при-
каз) / 160

Kosovo.Uneguerre“juste”pourunEtat
mafieux, ау тор: Péan, Pi e re, Fayard, 
Pa ris 2013 (при каз) / 200

Ко со во и Ме то хи ја
- обра зо ва ње жен ске де це до Пр вог 

свет ског ра та: Ко со во и Ме то-
хи ја / 336

- при ме ри Бан гла де ша и Ре пу бли ке 
Се вер ни Ки пар / 317

- фи нан сиј ски ре сур си: до ступ ност 
пред у зе ћи ма на се ве ру Ко со ва 
/ 367

- L’E u ro pe est mor te à Pri sti na. Gu
er re au Ko so vo (prin temps – été 
1999), ау тор: Ho gard, Jac qu es 
(при каз) / 263

Ко тор
- Љу ба Јо ва но вић – др жав ник из 

Бо ке / 63
Кра ков, Ста ни слав

- би о гра фи ја / 440
краљ

- Ср би ја: Устав Кра ље ви не из 1901. 
/ 213

Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
/ Кра ље ви на Ју го сла ви ја
- Вој во ди на: срп ски ет ни ци тет, ре-

ги он, оспо ра ва ње / 145
- Ју го сло вен ска Кра ље ви на / 163
- Ју го сло вен ски на род ни по крет 

„Збор” / 56
- кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић: Кра-

ље ви на Ју го сла ви ја / 427
- Ма ђа ри у очи ма Ср ба из ме ђу два 

свет ска ра та / 47
- Ср би у Цав та ту до 1945. / 185
- Срп ски кул тур ни клуб: од нос пре-

ма струк ту ри ста нов ни штва 
Вој во ди не / 29

Кра ље ви на Ср би ја
- Ве ли ка на род на скуп шти на 1888: 

из бо ри / 439
- Пр ви свет ски рат и при са је ди ње-

ње вој во ђан ских обла сти Кра-
ље ви ни Ср би ји / 145

- Устав Кра ље ви не Ср би је из 1901. 
/ 213

КреативнаАустралија:путукреа
тивнодруштвоиекономију, Бео-
град 2013 / 250

кре ди ти
- фи нан сиј ски ре сур си: до ступ ност 

пре ду зе ћи ма на Се ве ру Ко со ва 
/ 367

Крем на
- Или ја Ми са и ло вић, Крем на: се ло 

на пу ту Ужи це –Ви ше град, 
Ужи це 2015. (осврт) / 351

Кре стић, Ва си ли је Ђ.
 Ау стро у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној 

омла ди ни срп ској, Но ви Сад 
2015. (при каз) / 388

кри вич ни по сту пак
- за шти та пра ва на при ват ност: кри-

вич ни по сту пак / 393
- од го вор ност др жа ве за ште ту: не-

осно ва на осу да, нео сно ва но 
ли ше ње сло бо де / 224

- ор га ни за ци ја прет ход ног кри вич-
ног по ступ ка / 89
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- Ср би ја: ре фор ма кри вич ног по-
ступ ка: прав но и сто риј ски по-
глед / 391

Кри во ши је / 63
Кризаиразвој: Бе о град 2010. (осврт) / 66
кри ми нал

- од у зи ма ње до би ти сте че не кри ми-
на лом: об ли ци / 171

- Kla us von Lam pe, Or ga ni zed Cri me 
– Analyzing Il le gal Ac ti vi ti es, 
Los An ge les 2016. (при каз) / 471

кри тич ки кон струк ти ви зам / 167
Кр стић, Бра ни слав

- Спо ме нич ка ба шти на – свје до чан
ство и бу дућ ност про шло сти 
Бра ни сла ва Кр сти ћа (при каз) 
/ 83

Крф
- срп ска пи са на реч у Пр вом свет-

ском ра ту / 399
куга

- Срем у вре ме ку ге, ау тор: Мак си-
мо вић, Јо ван, Ириг 2015. (при-
каз) / 476

Ку зма но вић, Ча слав
- Еко но ми ја за по чет ни ке 3: По че так 

пот пу ног роп ства. Иза бра ни 
члан ци 2013–2015, Бе о град 
2016. (осврт) / 444

култ
- Бо го ро ди чи не ико не: по што ва ње 

и упо тре ба: срп ска тра ди ци ја 
/ 57

кул ту ра / кул ту ро ло ги ја
- Ахен: сре ди ште Евро пе у 9. ве ку 

/ 433
- Бо го ро ди чи не ико не: по што ва ње и 

упо тре ба: срп ска тра ди ци ја / 57
- вој во ђан ски Ма ђа ри: кул тур на по-

ли ти ка и кул тур ни иден ти тет 
/ 428

- Евро па: по глед на Бал кан / 191
- кул тур на ди пло ма ти ја / 461
- кул тур ни иден ти тет / 396
- кул тур ни им пе ри ја ли зам: уло га 

ме ди ја / 258
- ма ђар ска кул тур на до стиг ну ћа из-

ме ђу два свет ска ра та: срп ска 
за па жа ња / 310

- Ми ша Ђур ко вић: Сли ка, звук и моћ: 
огле ди из поппо ли ти ке (при-
каз) / 84

- Рат ко Р. Бо жо вић: Иза зо ви кул ту
ре, Но ви Сад 2010 (при каз) / 104

- Ср би ја: пра во слав на кул ту ра у се-
ку лар ној др жа ви / 380

- Срп ски кул тур ни клуб: од нос пре-
ма струк ту ри ста нов ни штва 
Вој во ди не / 29

- Три во Ин ђић: Тех но ло ги ја и кул тур
ни иден ти тет (при каз) / 82

кул тур на ди п ло ма ти ја
- кул тур на ди пло ма ти ја / 461

кул тур на еко ло ги ја
- дру штве но ге о граф ска пер спек ти-

ва про у ча ва ња жи вот не сре-
ди не / 74

кул тур ни иден ти тет
- вој во ђан ски Ма ђа ри: кул тур на по-

ли ти ка и кул тур ни иден ти тет 
/ 428

- ет но кул тур ни иден ти тет Сло ва ка 
у Ср би ји: на ив но сли кар ство: 
Ко ва чи ца / 139

- Ре ли гиј ско обра зо ва ње и кул тур ни 
иден ти тет / 55

- Три во Ин ђић, Тех но ло ги ја и кул
тур ни иден ти тет (при каз) / 
82

кул тур ни им пе ри ја ли зам
- кул тур ни им пе ри ја ли зам: уло га 

ме ди ја / 258
Lam pe, Kla us von: Or ga ni zed Cri me – 

Ana lyzing Il le gal Ac ti vi ti es, Cri mi nal 
Struc tu res and Ex traLe gal Go ver nan
ce, Los An ge les 2016. (осврт) / 471

Le Goff, Jac qu es
- Tre ba li po vi jest za i sta di je li ti na raz

do blja?, Za greb 2015. (осврт) / 
443

L’EuropeestmorteàPristina.Guerreau
Kosovo (printemps–été1999), ау тор: 
Ho gard, Jac qu es (при каз) / 263

лек си ко гра фи ја
- Лек си кон сло вач ких вој во ђан ских 

уни вер зи тет ских пе да го га и 
на уч ни ка: ана ли за / 101
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- лек си ко гра фи ја: три би на о ак ту ел-
ним пи та њи ма / 337

- Срп ски би о граф ски реч ник: ше сти 
том / 386 

Lexikónslovenskýchvojvodinskýchvyso
koškolskýchučiteĺovavedcov, Ján 
Mar ko, 2009 / 101

Ле он тјев, Кон стан тин Ни ко ла је вич, 
би о гра фи ја / 79

ле та ли тет
- ку га у Сре му 1795–1796. / 346

ли ков на умет ност
- Сло ва ци у Ср би ји: ет но кул тур ни 

иден ти тет: на ив но сли кар ство: 
Ко ва чи ца / 139

лин гви сти ка
- Ср би у Љу бља ни: је зик и укљу чи-

ва ње до се ље ни ка / 138
- стан дард ни је зик, де стан дар ди за-

ци ја је зи ка, лин гви стич ки плу-
ра ли зам / 146

Ли са бон / 92
Ли са бон ски уго вор / 92, 158
ли тур гиј ско пе ва ње / 432
Лих нов ски, Карл Макс, кнез: ме мо ар / 

327
лич на име на

- на ци о нал не ма њи не: лич на име на 
и при зна ва ње / 315

лов ни ту ри зам 
- етич ки аспек ти лов ног ту ри зма 

Ср би је / 214
ло го ри (са бир ни)

- ау стро у гар ски ло го ри: Пр ви свет-
ски рат / 254

ло кал на за јед ни ца
- ло кал на за јед ни ца: ре кре а тив ни 

спорт / 260
ло кал на са мо у пра ва

- ли дер ство: је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве / 453

- ло кал на са мо у пра ва: деј ство ин ве-
сти ци ја на бу џет ске при хо де 
/ 368

Лон ча рић, Јо ван
- Јо ван Лон ча рић: „Срп ско-бу гар ско 

еко ном ско збли же ње”, 1911, 
61, 454–460 / 64

- Лон ча рић, Јо ван (1882–1916) / 65

Lübbe, Her mann
 Zi vi li sa ti onsdyna mik: Ernüchter ter 

Fort schritt po li tisch und kul tu-
rell, Ba sel 2014. / 442

Лу кић Вла ди сла вић Ра гу зин ски, Са ва 
→ ви де ти: Вла ди сла вић, Са ва

Лу на чар ски, Ана то лиј Ва си ље вич, био-
гра фи ја / 79

Љо тић, Ди ми три је / 56
Љу бља на / 138
људ ска пра ва

- днев не но ви не у Ср би ји: људ ска 
пра ва: ана ли за са др жа ја / 114

- Европ ски суд за људ ска пра ва / 88
- од го вор ност др жа ве за ште ту: не-

осно ва на/о осу да и ли ше ње 
сло бо де / 224

- осо бе с ин ва ли ди те том / 458
- пра во на до сто јан стве но ро ди тељ-

ство / 279
- ре де фи ни са ње пој ма људ ских пра-

ва / 211
људ ски ре сур си

- еко но ми ка обра зо ва ња / 416
- ми гра ци је Ср би ја –Ма ђар ска: ути-

цај на људ ске ре сур се Вој во-
ди не / 286

- Ср би ја: уна пре ђе ње људ ских ре-
сур са / 293

- те ма бро ја 148 (3/2014): „Људ ски ре-
сур си и ре ги о нал ни раз вој”

ма ги стар ске те зе
- Лек си кон сло вач ких вој во ђан ских 

уни вер зи тет ских пе да го га и 
на уч ни ка: ана ли за / 101

Ма ђа ри
- вој во ђан ски Нем ци / 140
- Ма ђа ри у очи ма Ср ба из ме ђу два 

свет ска ра та / 47
- ма ђар ска кул тур на до стиг ну ћа из-

ме ђу два свет ска ра та – срп ска 
за па жа ња / 310

- ма ђар ска на ци о нал на ма њи на: кул-
тур на по ли ти ка и кул тур ни 
иден ти тет / 428

Ма ђар ска
- Гра ђан ски за ко ник Ма ђар ске / 94, 

262



- Ма ђа ри у очи ма Ср ба из ме ђу два 
свет ска ра та / 47

- ма ђар ска кул тур на до стиг ну ћа из-
ме ђу два свет ска ра та – срп ска 
за па жа ња / 310

- Ма ђар ска: ги не ко ло шки пре гле ди 
жен ске по пу ла ци је: на ци о нал-
ни про грам / 37

- ми гра ци је Ср би ја –Ма ђар ска: ути-
цај на људ ске ре сур се Вој во-
ди не / 286

Ма ђар ска ре во лу ци ја 1848–1849.
- Ма ђар ска ре во лу ци ја 1848/49. и 

Срп ска Вој во ди на / 145
Ма ђар ски гра ђан ски за ко ник / 94, 262
Мај сто ро вић, Не бој ша

- Н. Мај сто ро вић Ко руп ци ја: узро ци, 
екс пан зи ја и ин тер вен ци ја 
(при каз) / 160

Ма ке до ни ја
- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 

и Срп ске пра во слав не цр кве 
/ 54

- ге о стра те шки и ге о по ли тич ки по-
ло жај Ма ке до ни је: ми грант ска 
кри за / 404

Ма ки ја ве ли, Ни ко ло / 387
ма кро е ко но ми ка

- Ву ја чић, Иван: Кејнз про тив кла
си ка: Фор мал на ана ли за и по
ре ђе ње. (осврт) / 131

- Кри за и раз во ји, Бе о град 2010. (ос-
врт) / 66

- Ср би ја и ге о е ко ном ска гло ба ли за-
ци ја / 48

Мак си мо вић, Јо ван: Срем у вре ме ку ге, 
Ириг 2015. (при каз) / 476

ма на стир
- Ве ли ка Ла вра Све тог Ата на си ја и 

Сте фан Ла за ре вић / 382
- Хи лан дар ски и Сту де нич ки ти пик 

Све тог Са ве / 344
ма ни фе ста ци је

- ме ђу ет нич ки фе сти ва ли / 136
- Са бор тру ба ча у Гу чи / 142
- Са бор тру ба ча у Гу чи: со ци о де мо-

граф ски про фил и мо тив до ла-
ска по се ти ла ца / 217

Ма риј ци (на род) / 50
Mar ko, Ján, Le xikón slo venských voj vo

din ských vyso koš kolských  učiteĺov a 
ved cov / 101

Мар ко вић Но ва ков, Алек сан дра: Пра
во слав на срп ска бо го сло ви ја у При
зре ну 1871–1890. (при каз) / 132

Мар ко вље ви лан ци / 390
Ма стрихт / 92
ма те ри јал на кул ту ра

- Алек сан дар Би ли мо вић „Бо го тра-
жи те љи, Евро а зиј ци и ма те-
ри јал на кул ту ра” / 76

ма те рин ство
- Би о ме ди цин ски пот по мог ну то 

опло ђе ње: пра во Ср би је и Евро-
пе / 38

Ма ти ца срп ска
- Би бли о гра фи ја ра до ва ЗМСДН: 

1950–2010: Љи ља на Кле вер нић, 
Ка та Ми рић, Ол га Ру долф / 52 

- не кро лог: ака де мик Че до мир По-
пов / 149

- пре се ље ње Ма ти це срп ске: Пе шта 
– Но ви Сад / 441

- Срп ски би о граф ски реч ник: том 6 
/ 386

- Та ко, а не ина че: Спо ме ни ца о 150 
го ди шњи ци пре се ље ња Ма
ти це срп ске из Пе ште у Но ви 
Сад, Но ви Сад 2016. (осврт) / 
441

- Упит ни лист Ма ти це срп ске / 144
- ци ти ра ње у Збор ни ку у 2010. го ди-

ни – при лог за сни ва њу на у ко-
ме три је у Ср би ји / 102

ме ди ји / ме диј ски си сте ми
- бри тан ски ме ди ји: сли ке ис точ но-

е вроп ских ре во лу ци ја / 115
- есте ти ка ме ди ја / 110
- Ка блов ски ди стри бу тив ни си стем 

у Ср би ји: по сло ва ње / 59
- од нос без бед но сно-оба ве штај них 

слу жби и ме диј ских си сте ма: 
но ви нар ска ети ка / 72

- Пе тер Сло тер дајк и фи ло зо фи ја 
ме ди ја / 53

- пр о бле ми ме диј ског вла сни штва: 
Ср би ја / 429

202



- уло га ме ди ја у ре а ли за ци ји пр о-
јек та кул тур ног им пе ри ја ли-
зма / 258

- ути цај те ле ви зи је на де цу и адо ле-
сцен те / 462

ме ди ци на
- би о ме ди цин ски пот по мог ну та 

оплод ња / 300
- би о ме ди цин ски пот по мог ну то 

опло ђе ње: пра во Ср би је и Евро-
пе / 38

- Ку га у Сре му 1795–1796. / 346
- Ма ђар ска: ги не ко ло шки пре гле ди 

жен ске по пу ла ци је: на ци о нал-
ни про грам / 37

- ме ди цин ска тер ми но ло ги ја: Срп
ски ар хив за це ло куп но ле кар
ство / 179

ме ди цин ска тер ми но ло ги ја
- ме ди цин ска тер ми но ло ги ја: Срп

ски ар хив за це ло куп но ле кар
ство / 179

ме ђу на род на са рад ња
- по ве зи ва ње и са рад ња са Ср би јом: 

срп ска ди ја спо ра у Ка на ди и 
САД / 40

- ре зер ват би ос фе ре „Му ра –Дра ва – 
Ду нав” / 257

ме ђу на род не ми гра ци је / 269, 404
ме ђу на род не ор га ни за ци је

- ши ре ње ге нет ски мо ди фи ко ва не 
хра не / 122

Ме ђу на род ни суд прав де 
- вре мен ска над ле жност ме ђу на род-

них су до ва и ар би тра жа / 88
- ди пло мат ска за шти та у ме ђу на род-

ном пра ву и Ује ди ње не на ци је 
/ 225

ме ђу на род ни уго во ри
- Уго вор из Ма стрих та, Уго вор из 

Ам стер да ма, Ли са бон ски уго-
вор / 92

ме ђу на род но пра во
- дво стру ки стан дард: За пад и Ру-

си ја / 415
- ди пло мат ска за шти та у ме ђу на род-

ном пра ву и Ује ди ње не на ци је 
/ 225

- по тре ба ре де фи ни са ња пој ма људ-
ских пра ва / 211 

- при зна ње др жа ва у ме ђу на род ном 
пра ву: слу чај Ко со ва и Ме то-
хи је / 347

- Ср би ја: зах те ви за при зна ва ње Ко-
со ва / 317

ме ђу на ци о нал ни од но си
- вој во ђан ски Ма ђа ри: кул тур на по-

ли ти ка и кул тур ни иден ти тет 
/ 428

- вој во ђан ски Нем ци / 140
- Ма ђа ри у очи ма Ср ба из ме ђу два 

свет ска ра та 47
- ме ђу ет нич ки фе сти ва ли / 136

ме ђу рат ни пе ри од (из ме ђу два свет ска 
ра та)
- Ма ђа ри у очи ма Ср ба из ме ђу два 

свет ска ра та 47
ме мо а ри

- ме мо ар кне за Лих нов ског / 327
- Успо ме не, Ђор ђе Стра ти ми ро вић. 

При ре дио Жар ко Ди мић (при-
каз) / 231

- Dra go ljub Mi ću no vić, Ži vot u ne vre
me nu II – U po li tič kom vr tlo gu, 
Be o grad 2014. (осврт) / 406

Мен де ље јев, Дми триј Ива но вич, би о-
гра фи ја / 79

ме та по ли ти ка
- Хај де ге ро ве ме та по ли ти ке / 412

Ме штро вић, Иван, Ви дов дан ски храм 
/ 326

ми гран ти
- Ма ке до ни ја: ге о стра те шки и ге о-

по ли тич ки по ло жај: ми грант-
ска кри за / 404

- по ја ва им про ви зо ва них ми грант-
ских на се ља у Ср би ји / 143

ми гра ци је (еми гра ци ја, ими гра ци ја)
- ак тив но ста ре ње: жи вот ни стил на 

хр ват ским остр ви ма / 298
- Бе о град ски ре ги он: ти по ви по пу-

ла ци о не ди на ми ке на се ља / 274
- Вр шач ке пла ни не: ста нов ни штво 

/ 34
- де мо граф ске ка рак те ри сти ке вој-

во ђан ских на се ља – Гра ви та-
ци о на зо на Бе о гра да / 24
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- де мо граф ске ка рак те ри сти ке Сло-
ве на ца у Вој во ди ни / 273

- днев не ми гра ци је: Вој во ди на / 11
- до се ља ва ње у при град ска на се ља: 

Те ме рин / 10 
- еми гра ци о не зо не Ср би је / 269
- же на и при сил не ми гра ци је у Ср би-

ји / 270
- Зип фов за кон и гра до ви у Ср би ји 

/ 13
- Ис точ на Хер це го ви на: де мо граф-

ски раз вој / 299
- ми грант ска кри за / 404
- ми грант ска на се ља у Ср би ји / 143
- ми гра ци је Ср би ја –Ма ђар ска: ути-

цај на људ ске ре сур се Вој во-
ди не / 286 

- на мер ни пре кид труд но ће: ути цај 
на при род но кре та ње ста нов-
ни штва 36

- по ве за ност ми гра ци ја и днев них 
ми гра ци ја / 170

- по ве зи ва ње и са рад ња са Ср би јом: 
но ви ја срп ска ди ја спо ра у Ка-
на ди и САД / 40

- про ме на бро ја ста нов ни ка Шај ка-
шке: 1869–2002. / 26

- Ре пу бли ка Срп ска / 307
- Ре пу бли ка Срп ска: при род но кре-

та ње ста нов ни штва / 31
- Ср би у Љу бља ни: је зик и укљу чи-

ва ње до се ље ни ка / 138
- Срем ски округ: ми гра ци о не ком-

по нен те и де мо граф ски раст 
/ 14

- Ти моч ка кра ји на: де мо граф ски раз-
вој: ка рак те ри сти ке и про бле-
ми / 35

Ми лан ко вић, Ми лу тин / 148
Ми ла чић, Вла ди мир Р., Но ва ме та фи

зи ка ин же њер ства, Бе о град 2013. 
(при каз) / 246

Ми лић, Вла ди мир, Осно ве ме то до ло
ги је ис ку стве ног ис тра жи ва ња у 
дру штве ним на у ка ма, Бе о град 2011. 
(при каз) / 103

Ми лој ко вић, Ра ди вој, На црт Уста ва 1867. 
/ 120

Mi nić, Ne nad
- Or do mun di: mi ste ri ja no vog svet skog 

po ret ka & Sr bi ja: jed na pri ča, 
Bač ka Pa lan ka 2009. / 470

Мит о иза бра но сти – Ен то ни Смит / 147
ми то ло ги ја

- сред њи век: Ср би ја / 330
Mi tro vić, Du šan ka, Tro gr lić Alek san dra: 

Psi ho lo gi ja pol nih raz li ka i slič no sti, 
Be o grad 2014. (при каз) / 340

Mi ću no vić, Dra go ljub: Ži vot u ne vre me nu II 
– U po li tič kom vr tlo gu, Be o grad 2014. 
(осврт) / 406

Ми ха и ло вић, Кон стан тин / 387
Мла да Бо сна / 326
Мо го рић, срп ско се ло у Ли ци / 322
Могорић(Лика). Зо ри ца Ко ри ца Аћи мо-

вић, Д. Б. Ра да ко вић, Но ви Сад 2013. 
(при каз) / 322

мо дер ни зам
- иден ти тет / 396

мо дер ни за ци ја
- дру штве на кри за у Ру си ји: на чин 

пре ва зи ла же ња: си стем ска мо-
дер ни за ци ја / 60

мо не тар ни си стем
- апре си ја ци ја ју а на: еко но ми ја: Ки на 

/ 157
- ди вер гент на мо не тар на по ли ти ка 

/ 451
- Евро зо на: кри за / 159
- Евро зо на: мо не тар на кри за: еко ном-

ска кри за / 158
- ка ма те / 162
- Мо рис Але: ре фор ма ме ђу на род-

ног мо не тар ног си сте ма / 69
- нов ча на ре фор ма у Ру си ји 1922–

1924. / 156
- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма: 

исто ри о гра фи ја / 175
мо рал

- ју сна ту ра ли зам и прав ни по зи ти-
ви зам: аме рич ка ју ри спру ден-
ци ја / 212

- мо рал на (не и мо вин ска) ште та / 362
- мо рал ност: мла ди: вас пи та ње: по-

уке – Ки на, САД / 437
Мор дви ни, на род / 50
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мор та ли тет
- Вој во ди на: ди фе рен ци јал ни мор-

та ли тет / 676
- Ис точ но Са ра је во: про ме не при род-

ног кре та ња ста нов ни штва / 
305

- Ре пу бли ка Срп ска: Про ме не у при-
род ном кре та њу ста нов ни-
штва / 31

- смрт ност ста нов ни штва Цен трал-
не Ср би је и Вој во ди не: раз ли ке 
/ 32

му зеј
- му зе ји и га ле ри је: еду ка тив ни про-

гра ми и ре сур си / 463
му зич ка кул ту ра – му зич ка умет ност

- кла сич на му зи ка у но вом ми ле ни-
ју му: по вра так фи лан тро пи је 
/ 261

- на став ни ци му зи ке: срп ске пра-
во слав не бо го слов ске шко ле 
/ 345

- по е ти ка ли тур гиј ског пе ва ња / 432
- Са бор тру ба ча у Гу чи / 142
- цр кве но по ја ње / 345

мул ти кул ту ра ли зам
- мул ти кул ту ра ли зам Вој во ди не / 30
- мул ти кул ту ра ли зам / 135
- ме ђу ет нич ки фе сти ва ли / 136
- вој во ђан ски Ма ђа ри: кул тур на по-

ли ти ка и кул тур ни иден ти тет 
/ 428

- иден ти тет и мул ти кул ту рал ност: 
те ма бро ја 139 (2/2012).

мул ти ме ди ји
- ви со ко школ ско би о хе миј ско обра-

зо ва ње: при ме на мул ти ме ди ја 
/ 75

Му ра –Дра ва –Ду нав, резерват биосфере 
/ 257

на гра да
- Жан Мар сел Ти рол / 319
- Но бе ло ва на гра да / 319

на ив но сли кар ство
- ет но кул тур ни иден ти тет Сло ва ка 

у Ср би ји: на ив но сли кар ство: 
Ко ва чи ца / 139

На род на жен ска за дру га, Ду бров ник / 
185

На род на ра ди кал на стран ка / 63
На род на скуп шти на

- Из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп-
шти ну 1888. / 439

- од нос по сла ни ка и по ли тич ких 
стра на ка / 91

Народнипут.Одабранисписи, Ми лан 
Га ври ло вић, Но ви Сад 2015. (осврт) 
/ 350

на род но гра ди тељ ство
- По влен: се о ска ку ћа / 198

на род но пред став ни штво
- Из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп-

шти ну 1888. / 439
- од нос по сла ни ка и по ли тич ких 

стра на ка / 91
- Устав Кра ље ви не Ср би је из 1901. 

/ 213
Нарученаистина–купљенаправда–

КолонијализамЕвропскеуније, 
Хоф ба у ер, Ха нес, Бе о град 2012. 
(при каз) / 199

на се ља
- Бе о град ски ре ги он: ти по ви по пу-

ла ци о не ди на ми ке на се ља / 274
- гра ви та ци о на зо на Бе о гра да: де-

мо граф ске ка рак те ри сти ке вој-
во ђан ских на се ља / 24

- до се ља ва ње у при град ска на се ља: 
Те ме рин / 10

- по ја ва им про ви зо ва них ми грант-
ских на се ља у Ср би ји / 143

на си ље
- пре вен ци ја на си ља на спорт ским 

при ред ба ма / 241
на та ли тет

- Вој во ди на / 1
- Ис точ но Са ра је во: при род но кре-

та ње ста нов ни штва / 305
- Ре пу бли ка Срп ска: де мо граф ски 

раз вој и ме ре по пу ла ци о не по-
ли ти ке / 3

- Ре пу бли ка Срп ска: при род но кре-
та ње ста нов ни штва / 31

- Фин ска: про на та ли тет на по ли ти ка 
/ 5



НА ТО
- Јо ван Пе јин: Об на вља ње иде је 

„кр ва вог” сул та на Аб ду ла Ха
ми да II и НА ТОЕУ  агре си ји на 
Ср би ју (при каз) / 85

- НА ТО агре си ја (при каз књи ге 
Да ни ла Зо ла: Ко ка же ху ма
ност... / 172

на у ка
- ге не тич ки иде а ли зам, од нос на-

уч не те о ри је и ин спи ри шу ће 
иде је / 193

- Ге о по ни ка: ви зан тиј ска ен ци кло-
пе ди ја о по љо при вре ди / 454

- Лек си кон сло вач ких вој во ђан ских 
уни вер зи тет ских на уч ни ка: 
ана ли за / 101

- Љу би ца Отић, Ми хај ло И. Пу пин 
/ Mic hael I. Pu pin (при каз) / 232

- ме ђу на род ни на уч ни скуп: „Ства-
ра ла штво Ми лу ти на Ми лан ко-
ви ћа” (при каз збор ни ка) / 148

- Ми лан Бр дар, На у ка и исти на – 
за по ста вље не пер спек ти ве 
фи ло зо фи је на у ке, Кра гу је вац 
2014. (осврт) / 338

- Обра зо ва ње, на у ка и про из вод ња 
хра не, Вас кр си ја Ја њић (при-
каз) / 249

- по љо при вред на га здин ства у Вој-
во ди ни: ор ган ска про из вод ња 
/ 58

- Ср би ја: со ци јал не сту ди је тех но ло-
ги је: уни вер зи тет ска на ста ва 
/ 448

Наукаиистина–запостављенепер
спективефилозофијенауке, Ми-
лан Бр дар (осврт) / 338

на у ко ме три ја
- ци ти ра ње у Збор ни ку Ма ти це срп

ске за дру штве не на у ке / 102
на уч ни скуп

- на уч ни скуп „Да ро ви тост и мо рал-
ност”, Вр шац 2011. (осврт) / 80

- на уч ни скуп „Ства ра ла штво Ми-
лу ти на Ми лан ко ви ћа” (при каз 
збор ни ка) / 148

 Три ве ка Кар ло вач ке ми тро по ли је 
1713–2013. (збор ник) / 374

на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је
- на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је 

у Ср би ји: од го вор но по сло ва-
ње / 127

наф то вод
- Па не вроп ски наф то вод (Ср би ја и 

ге о е ко ном ска гло ба ли за ци ја) 
/ 48

на ци ја
- Ен то ни Смит: о од но су на ци о нал-

ног иден ти те та и ми та о иза-
бра но сти / 147

- гло ба ли за циј ски иза зов де мо кра-
ти ји / 365

на ци о на ли зам
- Ен то ни Смит: о од но су на ци о нал-

ног иден ти те та и ми та о иза-
бра но сти / 147

- је зик у слу жби ци вил ног дру штва 
/ 98

на ци о нал не ма њи не
- Вој во ди на: мул ти кул ту рал ност: 

ста во ви на став ни ка / 397
- вој во ђан ски Ма ђа ри: кул тур на по-

ли ти ка и кул тур ни иден ти тет 
/ 428

- вој во ђан ски Нем ци / 140
- Зор ка Ко ри ца Аћи мо вић и Да вор ка 

Б. Ра да ко вић: Мо го рић (Ли ка) 
(приказ) / 322

- ма ђар ска кул тур на до стиг ну ћа из-
ме ђу два свет ска ра та: срп ска 
за па жа ња / 310

- на ци о нал не ма њи не: лич на име на 
и при зна ва ње / 315

- Ср би у Хр ват ској: не ста ја ње / 287
- ста нов ни штво Ср би је: про стор ни 

раз ме штај и ет нич ка хо мо ге-
ни за ци ја / 100

на ци о нал ни иден ти тет
- дру штве на кри за у Ру си ји: на чин 

пре ва зи ла же ња: си стем ска мо-
дер ни за ци ја / 60

- Ен то ни Смит: о од но су на ци о нал-
ног иден ти те та и ми та о иза-
бра но сти / 147

- Ср би у Цр ној Го ри: раз два ја ња 
Ср би је и Цр не Го ре 2006. / 236
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- Срп ска иде ја у до ба збр ка не исто-
риј ске све сти / 67

- уло га Уне ска / 459
на ци о нал ни про гра ми

- Ма ђар ска: ги не ко ло шки пре гле ди 
жен ске по пу ла ци је / 37

на ци о нал ност
- бив ша Ју го сла ви ја: ет нич ки ме ша-

ни бра ко ви: 1970–2005 / 23
- Вој во ди на: де мо граф ски раз ви так 

на ци о нал них ма њи на / 30
- вој во ђан ски Нем ци / 140
- ет нич ки иден ти тет: по ли тич ки 

про јект: ре ги он По вол шког фе-
де рал ног ди стрик та / 50

- Ма ђа ри у очи ма Ср ба из ме ђу два 
свет ска ра та / 47

- ме ђу ет нич ки фе сти ва ли / 136
- на ци о нал не ма њи не: лич на име на 

и при зна ва ње / 315
- Пчињ ски округ: Де мо граф ски раз-

ви так: кон тро вер зе / 28
на ци о нал не ма њи не

- Вој во ди на: мул ти кул ту ра ли зам 
и де мо граф ски раз ви так / 30

Не дић, Јо ван М., Бол ман је био Бол ман, 
Бол ман 2012. (осврт) / 352

Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска
- Алек сан дар Корб, док тор ска ди-

сер та ци ја / 164
- Цав тат у НДХ / 185

не за по сле ност
- Ба нат: не за по сле ност: про блем 

де по пу ла ци је по гра нич них 
оп шти на / 25

- де ин ду стри ја ли за ци ја и рад нич ка 
кла са / 450

- Ср би ја и ге о е ко ном ска гло ба ли за-
ци ја / 48

- Šu ko vić, Da ni lo: Ne jed na ko sti, ne za
po sle nost i kri za, Be o grad 2013. 
(при каз) / 266

Nejednakosti,nezaposlenostikriza, Šu ko-
vić, Da ni lo, Be o grad 2013. (при каз / 
266

Nekojerekaofeminizam?Kakojefemini
zamuticaonaženeXXIveka, A. Za-
ha ri je vić (при каз) / 229

не кро лог
- Абал кин, Ле о нид Ива но вич / 118
- Алек сан дар Вук са но вић / 445
- Јо ван С. Ра дој чић / 205 
- Олег Ти мо фе је вич Бо го мо лов / 375
- Па на јо тис Г. Ха ри тос / 354
- Та де уш Ко ва лик / 188
- Че до мир По пов / 149

Не мач ка
- Алек сан дар Корб, док тор ска ди сер-

та ци ја, Хум бол тов уни вер зи-
тет / 164

- вој во ђан ски Нем ци / 140
- Ec kart Con ze, Nor bert Frei, Pe ter 

Hayes und Mos he Zim mer mann: 
Das Amt und die Ver gan gen he it: 
De utsche Di plo ma ten im Drit ten 
Re ich und in der Bun de sre pu blik, 
München 2010. (осврт) / 320

- Kla us Thörner, Der gan ze Südo sten 
ist un ser Hin ter land (осврт) / 405

Нем ци
- вој во ђан ски Нем ци / 140

нео ли бе ра ли зам
- Де мо кра ти ја на за ла ску – ау то ри

тар ното та ли тар на пи та
ња, Зо ран Ви до је вић / 80

нео марк си зам
- пра вац ур ба не со ци о ло ги је / 334

нео ме ди е ва ли зам
- нео ме ди е ва ли зам у са вре ме ној 

дру штве ној те о ри ји / 177
Ни ко лић, Ан дра, Еко ном ско ста ње 

Ср би је у XIV ве ку, Бе о град 2012. 
(при каз) / 203

Ни ко лић, Мар ко, Еку мен ски од но си 
Срп ске пра во слав не и Ри мо ка то
лич ке цр кве: 1962–2000. го ди не, Бео-
град 2012. / 202

Ниш
- се фард ска за јед ни ца / 467

Но бе ло ва на гра да
- Жан Мар сел Ти рол / 319
- Мо рис Але / 69

Новаметафизикаинжењерства, Вла-
ди мир Р. Ми ла чић, Бе о град 2013. 
(при каз) / 246
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Новиевропскирегионализамирегио
налноуправљањеуСрбији: Ву јо-
ше вић, Mиодраг; Зе ко вић, Слав ка; 
Ма ри чић, Та ма ра (при каз) / 173

Но ви Сад
- Но ви Сад: при ват ни вр ти ћи: оства-

ри ва ње про на тал не функ ци је 
/ 44

но ви нар ска ети ка
- од нос без бед но сно-оба ве штај них 

слу жби и ме диј ских си сте ма: 
но ви нар ска ети ка / 72

но ви нар ство
- Јо ван Хра ни ло вић и но во сад ска 

сек ци ја Ју го сло вен ског но ви-
нар ског удру же ња / 259

нов ча ни си стем → ви де ти: мо не тар ни 
си стем

Нол те, Ернст, фи ло зоф и исто ри чар 
- ин тер вју / 403
- Фа ши зам у сво јој епо хи, књи га / 

403
Ње го ван, Дра го; Рат ко вић Ње го ван, 

Би ља на
- Сло бо да штам пе у Срп ској Вој во

до ви ни 1848–1849, Но ви Сад 
2015. /407, 424

Њујорктајмс / 468
оба ве штај на слу жа 

- оба ве штај на моћ др жа ве / 195
- од нос без бед но сно-оба ве штај них 

слу жби и ме диј ских си сте ма 
/ 72

Обнављањеидеје„крвавог”султана
АбдулаХамидаIIиНАТОЕУагре
сијинаСрбију – ау тор Јо ван Пе јин 
(при каз) / 85

обра зо ва ње
- ви со ко школ ско би о хе миј ско обра-

зо ва ње – при ме на мул ти ме-
ди ја / 75

- Вој во ди на: мул ти кул ту рал ност: 
ста во ви на став ни ка / 397

- еко но ми ка обра зо ва ња: ста ра и 
но ва пи та ња / 416

- за кон ска оба ве за из др жа ва ња пу-
но лет ног де те та на шко ло ва њу: 
срп ско пра во / 301

- је ста стве ни ца: Ср би ја: 1844 – крај 
19. ве ка / 435

- кон цепт ху ма не шко ле у кон тек сту 
са вре ме ног дру штва / 169

- ко о пе ра тив на на ста ва / 168
- Ко со во и Ме то хи ја: обра зо ва ње 

жен ске де це до Пр вог свет ског 
ра та / 336

- кри тич ки кон струк ти ви зам: обра-
зо ва ње, на ста ва, на став ник / 
167

- Мар ко вић Но ва ков, Алек сан дра: 
Пра во слав на срп ска бо го сло
ви ја у При зре ну 1871–1890. 
(при каз) / 132

- мо рал ност: мла ди: по у ке – Ки на, 
САД / 437

- му зе ји и га ле ри је: еду ка тив ни про-
гра ми и ре сур си / 463

- Обра зо ва ње, на у ка и пр о из вод ња 
хра не, ау тор: Вас кр си ја Ја њић 
(при каз) / 249

- обра зо ва ње: уве ћа ње ино ва ци о-
ног по тен ци ја ла тран зи ци о не 
еко но ми је / 152

- осврт на збор ник Кри за и раз вој: 
Ин сти тут дру штве них на у ка, 
Бе о град 2010 / 66

- оце њи ва ње из пер спек ти ве уче-
ни ка / 62

- по љо при вред на га здин ства у Вој-
во ди ни: зна ње као чи ни лац 
уна пре ђе ња ор ган ске пр о из-
вод ње / 58

- про бле ма ти ка обра зо ва ња / 316
- ре ли гиј ско обра зо ва ње и кул тур ни 

иден ти тет / 55
- Ср би ја и ге о е ко ном ска гло ба ли за-

ци ја / 48
- Ср би ја: ен гле ски је зик: је зик стру-

ке у сред њим струч ним шко-
ла ма / 369

- Ср би ја: ин сти ту ци о нал но обра зо-
ва ње жен ске де це (по че ци) / 
420

- Ср би ја: со ци јал не сту ди је тех но ло-
ги је: уни вер зи тет ска на ста ва 
/ 448
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- срп ска гим на зи ја „Дом на у ке”, Со-
лун / 378

- срп ске основ не пра во слав не ве ро-
и спо вед не шко ле у Ру му ни ји: 
обра зов ни ка дар / 126

- Струч не шко ле у Бе лој Цр кви из
ме ђу два свет ска ра та /1919–
1941/, Бе ла Цр ква 2016. (осврт) 
/ 475

- Те рек сент ми клош, Ма ђар ска / 7
- уло га зна ња и про ме на са вре ме ног 

дру штва / 227
- уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три: 

стра те ги ја обра зо ва ња и за по-
шља ва ња / 436

Образовање,наукаипроизводњахране, 
ау тор: Ја њић, Вас кр си је (при каз), 
Ба ња Лу ка 2013. / 249

Огледаловладара:КонстантинМи
хаиловићиМакијавели, ау тор: 
Алек сан дар Га јић, Бе о град 2014. 
(осврт) / 387

од бра на
- вој ска: усло вље ност тех но ло шким 

зах те ви ма / 359
одр жи ви раз вој

- дру штве но ге о граф ска пер спек ти-
ва про у ча ва ња жи вот не сре-
ди не / 74

- се па ри ра ње, ба ли ра ње и пре ра да 
от па да / 73

он ко ло ги ја
- Ма ђар ска: ги не ко ло шки пре гле ди 

жен ске по пу ла ци је: на ци о нал-
ног про гра ма / 37

он то ло ги ја
- Хај де гер и Хе гел / 356

оплод ња
- срп ско и европ ско пра во / 300

оп шти на
- уна пре ђе ње по слов ног окру же ња 

оп шти на у Ср би ји / 238
OrganizedCrime–AnalyzingIllegalActi

vities, Cri mi nal Struc tu res and Ex tra
Le gal Go ver nan ce, ау тор: Kla us von 
Lam pe, Los An ge les 2016. (при каз) 
/ 471

ор га ни зо ва ни кри ми нал ви де ти: кри
ми нал

ор ган ска по љо при вред на про из вод ња
- по љо при вред на га здин ства у Вој-

во ди ни: уна пре ђе ња ор ган ске 
про из вод ње / 58

Ordomundi:misterijanovogsvetskogpo
retka&Srbija:jednapriča, Ne nad 
Mi nić, Bač ka Pa lan ka 2009. / 470

ори ге ни зам
- Све ти Мак сим Ис по вед ник, кри-

ти ка / 176
- те о ло шке осно ве аскет ске тра ди-

ци је Ева гри ја Пон тиј ског / 314
освр ти на књи ге

- Алек сан дар Га јић: Огле да ло вла
да ра: Кон стан тин Ми ха и ло
вић и Ма ки ја ве ли, Бе о град 2014. 
/ 387

- Бла го је Си мов Ба бић: До жи вља ји 
јед ног Ди нар ца, Бе о град 2012. 
/ 201

- Бран ко Ву ке лић: Пи сма из Ја па на, 
Но ви Сад 2014. / 373

- Гој ко Гр ђић: Успон и пад Ти то ве 
Ју го сла ви је: По ли те ко ном ски 
би ланс, Бе о град 2015. / 353

- Дра го Ње го ван, Би ља на Рат ко вић 
Ње го ван: Сло бо да штам пе у 
Срп ској вој во до ви ни 1848‒1849, 
Но ви Сад 2015. / 424

- Ду шан Бе рић: Др жав но пра во кра
ље ви не Угар ске: пре ки ди и кон
ти ну и тет, Ко сов ска Ми тро-
ви ца 2013. / 264

- Или ја Ми са и ло вић: Крем на: се ло 
на пу ту Ужи це – Ви ше град. 
Ужи це 2015. / 351

- Јо ван М. Не дић: Бол ман је био Бол
ман, Бол ман 2012. / 352

- Ма ри-Жа нин Ча лић: Исто ри ја Ју
го сла ви је у 20. ве ку, Бе о град 
2013. / 423

- Ми лан Бр дар: На у ка и исти на – 
за по ста вље не пер спек ти ве 
фи ло зо фи је на у ке, Кра гу је вац 
2014. / 338

- Ми лан Га ври ло вић: На род ни пут. 
Ода бра ни спи си, Но ви Сад 
2015. / 350
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- Ми лош Ко вић: Ср би 1903–1914: 
Исто ри ја иде ја, Бе о град 2015. 
/ 422

 Осно ве ме то до ло ги је ис ку стве ног 
ис тра жи ва ња у дру штве ним 
на у ка ма, Бе о град 2011. / 199

- Ра де Ву чи ће вић: Би бли о те кар ство 
за пад не Ср би је: од 1835–2000. 
го ди не, Ужи це 2013. / 265

- Ре бе ка Вест: Зна че ње из да је, Бео-
град 2013. / 243

 Свет ска фи нан сиј ска кри за – иза
зо ви и стра те ги ја / 117

- Та ко, а не ина че: Спо ме ни ца о 150 
го ди шњи ци пре се ље ња Ма
ти це срп ске из Пе ште у Но ви 
Сад. / 441

- Ха нес Хоф ба у ер: На ру че на исти на 
– ку пље на прав да – Ко ло ни ја
ли зам Европ ске уни је, Бе о град 
2012. / 199

- Ча слав Ку зма но вић: Еко но ми ја за 
по чет ни ке 3: По че так пот пу
ног роп ства. Иза бра ни члан ци 
2013–2015, Бе о град 2016. / 444

- Ча слав Оцић: Струк тур на ана
ли за ју го сло вен ске при вре де: 
1952–1962–1968, Бе о град 2013. 
/ 244

- Урош Шу ва ко вић: Тран зи ци ја: 
при лог со ци о ло шком про у ча ва
њу дру штве них про ме на. Ко-
сов ска Ми тро ви ца 2014. / 372

- Dra go ljub Mi ću no vić: Ži vot u ne vre
me nu II – U po li tič kom vr tlo gu, 
Be o grad 2014. / 406

- Ec kart Con ze, Nor bert Frei, Pe ter 
Hayes und Mos he Zim mer mann: 
Das Amt und die Ver gan gen he it: 
De utsche Di plo ma ten im Drit ten 
Re ich und in der Bun de sre pu blik, 
München 2010. / 320

- Her mann Lübbe: Zi vi li sa ti onsdyna
mik: Ernüchter ter Fortschritt 
po li tisch und kul tu rell, Ba sel 
2014. / 442

- Ho gard, Jac qu es: L’E u ro pe est mor te 
à Pri sti na. Gu er re au Ko so vo 
(prin temps – été 1999) / 263

- Le Goff, Jac qu es, Tre ba li po vi jest 
za i sta di je li ti na raz do blja?, Za-
greb 2015. / 443

- Ne nad Mi nić: Or do mun di: mi ste ri ja 
no vog svet skog po ret ka & Sr bi ja: 
jed na pri ča, Bač ka Pa lan ka 2009. 
/ 470

- Péan, Pi e re: Ko so vo. Une gu er re 
“ ju ste” po ur un Etat ma fi e ux, 
Pa ris 2013. / 200

оси гу ра ње
- на чин по сло ва ња аген ци ја за оси-

гу ра ње и фи нан си ра ње из во за 
/ 61

Осман ско цар ство
- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма 

/ 175
- ин сти ту ци је апе ла ци је: прав ни си-

стем: Осман ско цар ство / 392
Основеметодологијеискуственогис

траживањаудруштвенимнау
кама, Вла ди мир Ми лић, Бе о град 
2011. (при каз) / 103

основ на шко ла
- ко о пе ра тив на на ста ва / 168
- оце њи ва ње из пер спек ти ве уче-

ни ка / 62
- Ср би ја: је ста стве ни ца / 435

остр ва
- хр ват ска остр ва: ак тив но ста ре ње: 

жи вот ни стил / 298
Отић, Љу би ца, Ми хај ло И. Пу пин / Mic

hael I. Pu pin (при каз) / 232
от пад

- се па ри ра ње, ба ли ра ње и пре ра да 
от па да / 73

Oцић, Ча слав
- Ка оба ли пло ви: стра те го ло шка 

раз ма тра ња, Бе о град 2015. 
(при каз) / 341

- По ма ци, уче шћа, учин ци: При вре да 
Ју го сла ви је, ре пу бли ка и по кра
ји на 1952–1990, Бе о град 2013. 
(при каз) / 324

 Ре ги о на ли стич ка де кон струк ци ја 
Ср би је (при каз) / 186

- Струк тур на ана ли за ју го сло вен
ске при вре де: 1952–1962–1968, 
Бе о град 2013. (осврт) / 244
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- уред ник збор ни ка Ства ра ла штво 
Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа / 148

очин ство
- Ср би ја и Евро па: би о ме ди цин ски 

пот по мог ну то опло ђе ње у пра-
ву: по ро дич но прав ни аспект 
/ 38

Па не вроп ски наф то вод / 48
Péan, Pi e re

- Ko so vo. Une gu er re “ ju ste” po ur un 
Etat ma fi e ux, Fayard, Pa ris 2013 
(при каз) / 200

пе да го ги ја
- афек тив но ве зи ва ње де лин квент-

них адо ле сце на та / 222
- Вој во ди на: мул ти кул ту рал ност: 

ста во ви на став ни ка / 397
- из бор кон цеп та усво је ња: за шти те 

пра ва де те та: са зна ње о по ре-
клу / 223

- је ста стве ни ца: Ср би ја: 1844–крај 
19. ве ка / 435

- Ко со во и Ме то хи ја: обра зо ва ње 
жен ске де це до Пр вог свет ског 
ра та / 336

- Лек си кон сло вач ких вој во ђан ских 
уни вер зи тет ских пе да го га: 
ана ли за / 101

- му зе ји и га ле ри је: еду ка тив ни про-
гра ми и ре сур си / 463

- на став ни ци му зи ке – срп ске пра-
во слав не бо го слов ске шко ле 
из ме ђу два ра та / 345

- од нос осо би на лич но сти и пој ма о 
се би код уче ни ка сред ње шко-
ле / 216

- раз вој пе да го шке кул ту ре ро ди-
те ља / 181

- ро ди тељ ско ула га ње из пер спек-
ти ве де те та / 215

- Ру му ни ја: срп ске основ не пра во-
слав не ве ро и спо вед не шко ле 
/ 126

- Ср би ја: ен гле ски је зик: је зик стру-
ке у сред њим струч ним шко-
ла ма / 369

- Ср би ја: со ци јал не сту ди је тех но-
ло ги је: уни вер зи тет ска на ста-
ва / 448

- срп ска гим на зи ја „Дом на у ке”, Со-
лун / 378

- те ле ви зи ја; ути цај на де цу и адо-
ле сцен те / 462

- уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три 
/ 436

Пе јин, Јо ван
- Об на вља ње иде је „кр ва вог” сул та

на Аб ду ла Ха ми да II и НА ТО
ЕУ  агре си ји на Ср би ју (при каз) 
/ 85

пен зиј ски си стем (пен зи ја)
- со ци јал на пен зи ја/по ве ћа на со ци-

јал на по моћ / 71
- ста рост и си ро ма штво: Ср би ја / 15

пен зи о ни са ње
- ак тив но ста ре ње: жи вот ни стил на 

хр ват ским остр ви ма / 298
пе ри о ди ка

- Дра го Ње го ван и Би ља на Рат ко вић 
Ње го ван, Сло бо да штам пе у 
Срп ској Вој во до ви ни 1848–
1849, Но ви Сад 2015. (при каз, 
осврт) /407, 424

- Јо ван Хра ни ло вић и но во сад ска 
сек ци ја Ју го сло вен ског но ви-
нар ског удру же ња / 259

- лист Ду бров ник / 185
- лист За ста ва: пи са ње о атен та ту 

на Фран ца Фер ди нан да / 398
- Њу јорк тајмс / 468
- ран ги ра ње ча со пи са: на уч на ис тра-

жи ва ња / 400
- Ср би ја: људ ска пра ва у днев ним 

но ви на ма / 114
- срп ска пи са на реч у Пр вом свет-

ском ра ту / 399
- Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар

ство: ме ди цин ска тер ми но ло-
ги ја / 179

- Сте ван Бу гар ски, Срп ска пе ри о ди
ка на тлу да на шње Ру му ни је: 
Пре глед и би бли о гра фи ја (при-
каз) / 321

- ци ти ра ње: ЗМСДН (2010. г.): при-
лог за сни ва њу на у ко ме три је у 
Ср би ји / 102
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- h-ин декс / 400
- In ter na ti o nal Jo ur nal of Advan ced 

Com pu ter Tec hno logy / 402
Пе тар II Ка ра ђор ђе вић, краљ / 185
Пе штер / 137
пи са ћа ма ши на

- срп ска ћи ри лич на та ста ту ра / 390
ПисмаизЈапана, Бран ко Ву ке лић, Но ви 

Сад 2014. (осврт) / 373
пла ни не 

- Вр шач ке пла ни не: ста нов ни штво 
/ 34

- По влен: ва ја ти / 465
- По влен: лет њи ста но ви сто ча ра / 

333
- По влен: се о ска ку ћа / 198

пла ни ра ње по ро ди це
- Ре пу бли ка Срп ска: де мо граф ски 

раз вој и ме ре по пу ла ци о не по-
ли ти ке / 3

пле ме ни ти ме та ли
- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма 

/ 175
плес – игра

- Ба нат: плес у свад бе ном ри ту а лу 
Ср ба / 141

- плес: умет нич ки, пси хо ло шки и 
пси хо те ра пиј ски аспек ти / 419

по ве ље
- де спот Сте фан Ла за ре вић и Ма на-

стир Ве ли ка Ла вра Све тог Ата-
на си ја / 382

По влен, пла ни на
- По влен: ва ја ти / 465
- По влен: лет њи ста но ви сто ча ра / 

333
- По влен: се о ска ку ћа / 198

По вол жје
- ет нич ки иден ти тет: ре ги о ни По-

вол шког фе де рал ног ди стрик-
та / 50

по гра нич не оп шти не
- Ба нат: не за по сле ност: про блем де-

по пу ла ци је по гра нич них оп-
шти на / 25

- Ба нат: про ме не бро ја ста нов ни ка: 
по гра нич не оп шти не 27

по крет
- Ју го сло вен ски на род ни по крет 

„Збор” и срп ско пра во сла вље 
/ 56

Po le tan Go ran, Ur szulą Kot nowską: Pol
ska ma sa kra / Polj ski ma sa kr / The 
Po lish Ma sac re, No vi Sad 2012. (при-
каз) / 248

по ли ти ка
- во да у по ли ти ци Ср би је и ЕУ / 192
- Хобс: на у ка о по ли ти ци / 447
- Dra go ljub Mi ću no vić, Ži vot u ne vre

me nu II – U po li tič kom vr tlo gu, 
Be o grad 2014. (осврт) / 406

по ли тич ка еко ло ги ја
- дру штве но ге о граф ска пер спек ти-

ва про у ча ва ња жи вот не сре-
ди не / 74

по ли тич ка еко но ми ја
- Та де уш Ко ва лик, не кро лог / 188

по ли тич ке ре фор ме
- На црт Уста ва Ра ди во ја Ми лој ко-

ви ћа из 1867. / 120
по ли тич ке стран ке

- од нос по сла ни ка и по ли тич ких 
стра на ка / 91

по ли тич ки про јек ти
- ет нич ки иден ти тет: ре ги о ни По-

вол шког фе де рал ног ди стрик-
та / 50

- На црт Уста ва Ра ди во ја Ми лој ко-
ви ћа из 1867. / 120

- прав но-по ли тич ка те о ри ја Сло бо-
да на Јо ва но ви ћа – др жа ва, 
власт, пра во / 99

по ли тич ки си стем
- Вој во ди на и Устав из 1974. / 381
- Из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп-

шти ну 1888. / 439
по ли ци ја

- спорт ске при ред бе: пре вен ци ја 
на си ља / 241

пол на пи та ња
- Du šan ka Mi tro vić, Alek san dra Tro-

gr lić: Psi ho lo gi ja pol nih raz li ka 
i slič no sti, Be o grad 2014. (при-
каз) / 340

Polskamasakra/Poljskimasakr/ThePo
lishMasacre, Po le tan Go ran, Ur szulą 



Kot nowską, No vi Sad 2012. (при каз) 
/ 248

по љо при вре да
- агро ин ду стриј ски ком плек си: ин-

ве сти ци је / 184
- Вој во ди на: по љо при вред на га здин-

ства: уна пре ђе ња ор ган ске 
про из вод ње / 58

- Ге о по ни ка: ви зан тиј ска ен ци кло-
пе ди ја о по љо при вре ди / 454

- про ме не у дру штве ној струк ту ри 
и уло га се ља штва / 237

- ру ска аграр на по ли ти ка / 154
- Ср би ја: ор га ни за ци о на кул ту ра: 

ин ду стри ја и по љо при вре да / 
449

- Упра вља ње агра ром Ср би је у тран
зи ци ји, Зо ран Си мо но вић, Бео-
град 2014. (при каз) / 339

- ши ре ње ге нет ски мо ди фи ко ва не 
хра не: ме ђу на род не ор га ни за-
ци је / 122

по љо при вред на га здин ства
- Вој во ди на: по љо при вред на га здин-

ства: уна пре ђе ња ор ган ске 
про из вод ње / 58

- ге нет ски мо ди фи ко ва на хра на / 122
Пољ ска

- Та де уш Ко ва лик, не кро лог / 188
- Pol ska ma sa kra: Po le tan Go ran (при-

каз) / 248
Помаци,учешћа,учинци: ПривредаЈу

гославије,републикаипокрајина
1952–1990, Ча слав Оцић, Бе о град 
2013 (при каз) / 324

по пис ста нов ни штва
- Вој во ди на: по пу ла ци о ни трен до-

ви: по пис 2011. / 277
- еми гра ци о не зо не Ср би је: ре зул-

та ти по пи са: 2011. / 269
- ин ва лид ност и по пи си ста нов ни-

штва / 275
- Ср би ја: ван брач не за јед ни це: по-

пис 2011. / 272
- Ср би ја: ет нич ки хо мо ге на на се ља 

у ет нич ки хе те ро ге ном окру-
же њу / 271

по пла ва
- страх и по пла ве у Ср би ји: спрем-

ност на ре а го ва ње / 417
По пов, Че до мир, не кро лог / 149
по пу ла ци о на по ли ти ка 

- Бе о град / 2
- Бе о град ски ре ги он: ти по ви по пу-

ла ци о не ди на ми ке на се ља / 274
- Вој во ди на / 1
- пред школ ске уста но ве у Вој во ди-

ни: ре ле вант не за по пу ла цио-
ну по ли ти ку 43

- Ре пу бли ка Срп ска / 3, 6, 290
- Ср би ја: од нос бро ја пен зи о не ра и 

за по сле них: де мо граф ско ста-
ре ње / 16

- Ср би ја: по пу ла ци о на по ли ти ка / 
283

- Ср би ја: про стор на кон цен тра ци ја 
ста нов ни штва 1981–2011: Ху-
ве ров ин декс / 276

- Ср би ја: ста рост и си ро ма штво / 15
- Фин ска / 5
- Цен трал на Ср би ја / 2

по ре зи
- Вој во ди на и по ре зи 1925. / 208

по ро ди ца
- Вој во ди на: дру штве ни и по ро дич-

ни жи вот Ср ба: Упит ни лист 
Ма ти це срп ске / 144

- Вој во ди на: ста во ви ста нов ни ка о 
на чи ни ма за по шља ва ња и 
вред но сти ма у дру штву / 370

- из бор кон цеп та усво је ња: за шти те 
пра ва де те та: са зна ње о по ре-
клу / 223

- мо ти ва ци ја сту дент ки ња за ро ди-
тељ ство / 383

- Но ви Сад: при ват ни вр ти ћи: про-
на тал на функ ци ја / 44

- осо бе с оме те но шћу / 371
- прав ни си стем Ср би је и Евро пе: 

би о ме ди цин ски пот по мог ну та 
оплод ња / 38

- пра во на до сто јан стве но ро ди тељ-
ство / 279

- пред школ ске уста но ве / 43

213
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- раз вој пе да го шке кул ту ре ро ди те-
ља / 181

- Ре пу бли ка Срп ска: ви шеч ла не по-
ро ди це: по ло жај и по тре бе де це 
/ 9

- ро ди тељ ство, број де це, тран зи-
ци ја / 8

- те ле ви зи ја: ути цај на де цу и адо-
ле сцен те / 462

- Те рек сент ми клош, Ма ђар ска / 7
по ро дич на га здин ства

- со ци јал на ви тал ност у ис тра жи-
ва њу ру рал ног раз во ја / 196

по ро дич но пра во
- из бор кон цеп та усво је ња: за шти-

те пра ва де те та: са зна ње о 
по ре клу / 223

- прав ни си стем Ср би је и Евро пе: 
би о ме ди цин ски пот по мог ну та 
оплод ња / 38

- пра во на до сто јан стве но ро ди тељ-
ство / 279

Пор ту га ли ја
- Евро зо на: мо не тар на и еко ном ска 

кри за / 158
по слов на кул ту ра

- слич но сти и раз ли ке: Ки на и Ср би-
ја / 309

ПословнобанкарствоуСрбији1921–
2011, Иле Ко ва че вић (при каз) /130

пост ко му ни зам
- Ру му ни ја: де мо граф ске про ме не 

/ 306
пост мо дер ни зам

- иден ти тет / 396
по том ство 

- број де це / 8
- Ре пу бли ка Срп ска: по ло жај и по-

тре бе де це у ви шеч ла ним / 9
по тро шач

- ана ли за де мо граф ских ка рак те-
ри сти ка по тро ша ча: по да ци 
ан ке те о по тро шњи до ма ћин-
ста ва 46

пра ва де те та
- из бор кон цеп та усво је ња: за шти те 

пра ва де те та: са зна ње о по ре-
клу / 223

Пра ви тељ ству ју шчи со вјет / 311, 328
прав на исто ри ја

- прав но-по ли тич ка те о ри ја Сло бо-
да на Јо ва но ви ћа / 99

- срп ско сред њо ве ков но пра во / 123
прав не на у ке – пра во

- Ау стриј ски гра ђан ски за ко ник / 95
- Гра ђан ски за ко ник Ма ђар ске / 94, 

262
- ди пло мат ска за шти та у ме ђу на-

род ном пра ву и Ује ди ње не на-
ци је / 225

- Др жав но пра во кра ље ви не Угар
ске: пре ки ди и кон ти ну и тет, 
Бе рић, Ду шан, 2013. (осврт) / 
264

- за кон ска оба ве за из др жа ва ња пу-
но лет ног де те та / 301

- за шти та пра ва на при ват ност: кри-
вич ни по сту пак / 393

- људ ска пра ва: по тре ба ре де фи ни-
са ња / 211

- мо рал на (не и мо вин ска) ште та / 362
- ор га ни за ци ја прет ход ног кри вич-

ног по ступ ка / 89
- Осман ско цар ство: ин сти ту ци је 

апе ла ци је – прав ни си стем / 
392

- прав ни си стем Ср би је и Евро пе: 
би о ме ди цин ски пот по мог ну та 
оплод ња / 38

- прав но-по ли тич ка те о ри ја Сло бо-
да на Јо ва но ви ћа / 99

- пра во и вре ме / 87
- при зна ње др жа ва у ме ђу на род ном 

пра ву: слу чај Ко со ва и Ме то-
хи је / 347

- рад но за ко но дав ство: рад но прав-
на за шти та / 363

- са вре ме на аме рич ка ју ри спру ден-
ци ја: ју сна ту ра ли зам и прав-
ни по зи ти ви зам / 212

- Ср би ја: прав на за сно ва ност ака та 
Вла де и ака та рас по ла га ња у 
си сте му јав ног пра ва / 124

- Ср би ја: ре фор ма кри вич ног по-
ступ ка – прав но и сто риј ски 
по глед / 391
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- срп ске ве ро и спо вед не шко ле: прав-
ни аспек ти по сто ја ња и де ло-
ва ња / 126

- срп ско и европ ско пра во: пот по-
мог ну та оплод ња / 300

- срп ско пра во: фи ду ци јар но обез-
бе ђе ње по тра жи ва ња / 364

- срп ско сред њо ве ков но пра во / 123, 
330

- суд ски про цес (кнез Па вле Ка ра-
ђор ђе вић) / 427

прав на фи ло зо фи ја
- по јам за ко на: де ло Бо жи да ра Гру-

јо ви ћа: прав на фи ло зо фи ја / 
455

прав ни по зи ти ви зам
- ју сна ту ра ли зам и прав ни по зи ти-

ви зам у са вре ме ној аме рич кој 
ју ри спру ден ци ји / 212

Прав ни фа кул тет – Бе о град
- би бли о те ка Прав ног фа кул те та: 

књи ге: да ро дав ци / 399
пра во на при ват ност

- за шти та пра ва на при ват ност – 
кри вич ни по сту пак / 393

пра во сла вље
- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 

и Срп ске пра во слав не цр кве 54
- Алек сан дар Би ли мо вић „Бо го-

тра жи те љи, Евро а зиј ци и ма-
те ри јал на кул ту ра” / 76

- Ју го сло вен ски на род ни по крет 
„Збор” и срп ско пра во сла вље 
/ 56

- Мар ко вић Но ва ков, Алек сан дра: 
Пра во слав на срп ска бо го сло
ви ја у При зре ну 1871–1890. 
(при каз) / 132

- срп ске основ не пра во слав не ве ро-
и спо вед не шко ле у Ру му ни ји 
(1919–1948) / 126

- срп ско ста нов ни штво Сје ни це и Пе-
ште ра: уло га ре ли ги је у иден-
ти те ту гра ђа на / 137

ПравославнасрпскабогословијауПри
зрену1871–1890, Алек сан дра Мар-
ковић Но ва ков (при каз) / 132

пра во су ђе → ви де ти: суд ство

Пр ва де мо граф ска тран зи ци ја / 282
Пр ви свет ски рат

- ау стро у гар ски ло го ри ма у Пр вом 
свет ском ра ту / 254

- Ве ли ки рат / 326
- ду хов на си ту а ци ја пред рат, књи-

жев ност, фи ло зо фи ја / 326
- ме мо ар кне за К. М. Лих нов ског 

– Пр ви свет ски рат / 327
- Ми лош Ко вић: Га ври ло Прин цип. 

До ку мен ти и се ћа ња, 2014. / 
472

- пи са ње ли ста За ста ва о атен та ту 
на Фран ца Фер ди нан да / 398

- Пр ви свет ски рат и при са је ди ње ње 
вој во ђан ских обла сти Кра ље-
ви ни Ср би ји / 145

- срп ска пи са на реч у Пр вом свет-
ском ра ту / 399

- Ста ни слав Кра ков / 440
Првисрпскинародниодбор1918, Ми-

лан Ђу ка нов (при каз) / 129
Пр ви срп ски уста нак

- ор га ни др жа ве Пр вог срп ског 
устан ка: уло га све штен ства / 
311, 328

- по јам за ко на: де ло Бо жи да ра Гру-
јо ви ћа: прав на фи ло зо фи ја / 
455

Прегледшаховскелитературебивше
Југославије1886–1991, ау тор: Ду-
шан Дра јић, I–V, Бе о град 2010–2013. 
(при каз Р. Бу квић) / 245

пре да тор ски ча со пи си / 402
Пред мет ни ре ги стар Збор ни ка Ма ти це 

срп ске за дру штве не на у ке
- Би бли о гра фи ја ра до ва ЗМСДН: 

1950–2010; Пред мет ни ре ги-
стар : стр. 267–299 / 51

пред у зе ћа
- ге не ри са ње вред но сти за за ин те-

ре со ва не су бјек те / 210
- пре да ност фир ми / 434
- Се вер но Ко со во: фи нан сиј ски ре-

сур си: до ступ ност пред у зе ћи-
ма / 367

пред школ ске уста но ве
- Вој во ди на: пред школ ске уста но-

ве: по пу ла ци о на по ли ти ка / 43
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- Но ви Сад: при ват ни вр ти ћи: про-
на тал на функ ци ја / 44

- об ли ци ра да у ја сли ца ма и вр ти-
ћи ма: по тре бе пред школ ске 
де це и ро ди те ља / 42

пред школ ски уз раст
- Вој во ди на: пред школ ске уста но-

ве: по пу ла ци о на по ли ти ка / 43
- Об ли ци ра да у ја сли ца ма и вр ти-

ћи ма: по тре бе пред школ ске 
де це и ро ди те ља / 42

- ути цај те ле ви зи је на де цу и адо-
ле сцен те / 462

пре ко гра нич на са рад ња
- ре зер ват би ос фе ре „Му ра –Дра ва – 

Ду нав”: пре ко гра нич ни ре зер-
ват / 257

пре ра да от па да
- се па ри ра ње, ба ли ра ње и пре ра да 

от па да / 73
при вре да

- де ин ду стри ја ли за ци ја и рад нич ка 
кла са / 450

- но ви обра зац при вред ног раз во ја 
/ 166

- стра не ди рект не ин ве сти ци је: ути-
цај на ре струк ту ри ра ње при-
вре де / 366

- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма: 
исто ри о гра фи ја / 175

при вред на исто ри ја
- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма 

/ 175
- Ча слав Оцић, Струк тур на ана

ли за ју го сло вен ске при вре де: 
1952–1962–1968, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град 2013. (осврт) 
/ 244

- Ча слав Оцић, По ма ци, уче шћа, 
учин ци: При вре да Ју го сла ви је, 
ре пу бли ка и по кра ји на 1952–
1990, Бе о град 2013. (при каз) / 
324

при вред ноге о граф ска це ли на
- Вр шач ке пла ни не: ста нов ни штво 

при вред но-ге о граф ске це ли не 
/ 34

При зрен
- Мар ко вић Но ва ков, Алек сан дра: 

Пра во слав на срп ска бо го сло
ви ја у При зре ну 1871–1890. 
(при каз) / 132

при ка зи књи га
- Алек сан дра Мар ко вић Но ва ков: 

Пра во слав на срп ска бо го сло
ви ја у При зре ну 1871–1890. / 132

- Ан дра Ни ко лић: Еко ном ско ста
ње Ср би је у XIV ве ку, Бе о град 
2012. / 203

- Би сер ка Ком не нић: Вред ност vs 
про фит, Бе о град, 2013. / 247 

- Бра ни слав Кр стић: Спо ме нич ка 
ба шти на – свје до чан ство и 
бу дућ ност про шло сти / 83

- Вас кр си ја Ја њић: Обра зо ва ње, нау
ка и про из вод ња хра не, Ба ња 
Лу ка 2013. / 249

- Вла ди мир Ми ла чић: Но ва ме та
фи зи ка ин же њер ства, Бе о-
град 2013. / 246

- Вла ди мир Ми лић: Осно ве ме то
до ло ги је ис ку стве ног ис тра
жи ва ња у дру штве ним на у
ка ма / 103

- Гор да на Ра до са вље вић: Струч не 
шко ле у Бе лој Цр кви из ме ђу 
два свет ска ра та (1919–1941), 
Бе ла Цр ква 2016. / 475

- Да ни ло Зо ло: Ко ка же ху ма ност... 
рат, пра во и гло бал ни по ре дак 
/ 172

- Дра го Ње го ван и Би ља на Рат ко вић 
Ње го ван, Сло бо да штам пе у 
Срп ској Вој во до ви ни 1848–
1849, Но ви Сад 2015. /407, 424 

- Ђор ђе Стра ти ми ро вић: Успо ме не, 
прир. Жар ко Ди мић / 231

- Зо ран Ви до је вић: Де мо кра ти ја на 
за ла ску – ау то ри тар ното
та ли тар на пи та ња / 81

- Зо ран Д. Си мо но вић: Упра вља ње 
агра ром Ср би је у тран зи ци ји, 
Бе о град 2014. / 339

- Иван Ву ја чић: Кејнз про тив кла
си ка: Фор мал на ана ли за и по
ре ђе ње / 131
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- Иле Ко ва че вић: По слов но бан кар
ство у Ср би ји 1921–2011. / 130

- Јо ван Мак си мо вић: Срем у вре ме 
ку ге, Ириг 2015. / 476

- Јо ван Пе јин: Об на вља ње иде је 
„кр ва вог” сул та на Аб ду ла Ха
ми да II и НА ТОЕУ  агре си ји 
на Ср би ју / 85

- Кре а тив на Ау стра ли ја: пут у кре
а тив но дру штво и еко но ми ју, 
ур.: Г. Ри ка ло вић, Х. Ми кић, 
Бе о град 2013. / 250

- Љу би ца Отић: Ми хај ло И. Пу пин 
/ Mic hael I. Pu pin / 232

- Мар ко Ни ко лић: Еку мен ски од но си 
Срп ске пра во слав не и Ри мо
ка то лич ке цр кве: 1962–2000. 
го ди не, Бе о град 2012. / 202

- Ми лан Ђу ка нов: Пр ви срп ски на
род ни од бор 1918. / 129

- Ми лош Ко вић: Га ври ло Прин цип. 
До ку мен ти и се ћа ња, Но ви Сад 
и Бе о град 2014. / 472

- Мир ко М. Ти шма: Све ште ни ци у 
Бе лом Бр ду и при кљу че ни ја, 
Бе о град 2016. / 473

- Ми ша Ђур ко вић: Сли ка, звук и моћ: 
огле ди из поппо ли ти ке / 84

- Ми ша Ђур ко вић: Там ни ко ри до ри 
мо ћи: пу те ви са вре ме не по ли
тич ке те о ри је, Бе о град 2013. 
/ 323

- Не бој ша Мај сто ро вић: Ко руп ци ја: 
узро ци, екс пан зи ја и ин тер вен
ци ја / 160

- Ра до ван По по вић: Ари сто крат 
ду ха – Жи во то пис Ми ла на Ка
ша ни на, Но ви Сад 2016. / 474

- Рат ко Р. Бо жо вић: Иза зо ви кул ту
ре / 104

- Са ша Ки цо шев, Дра го Ње го ван: 
Раз вој ет нич ке и вер ске струк
ту ре Вој во ди не / 51

- Ср ђан Шљу кић и Ма ри ца Шљу кић: 
Зе мља и љу ди. Се ља штво и 
дру штве на струк ту ра, Но ви 
Сад 2012. / 204

- Срп ска де мо граф ска би бли о гра
фи ја, 1945–2012, са ста ви ле С. 
Цвр ко та и С. Фе ри зо вић, ур. 
Ч. Оцић, Бе о град 2013. / 267

- Ства ра ла штво Ми лу ти на Ми лан
ко ви ћа, уред ник Ча слав Оцић 
/ 148

- Сте ван Бу гар ски: Срп ска пе ри о ди
ка на тлу да на шње Ру му ни је: 
Пре глед и би бли о гра фи ја / 321

- Суд ска сто ма то ло ги ја – прав ни и 
ме ди цин ски аспек ти, Бе о град 
– Но ви Сад 2013. / 251

- Три во Ин ђић: Тех но ло ги ја и кул
тур ни иден ти тет / 82

- Ча слав Oцић: Ре ги о на ли стич ка 
де кон струк ци ја Ср би је / 186

- Ча слав Оцић: Ка оба ли пло ви: 
стра те го ло шка раз ма тра ња, 
Бе о град 2015. / 341 

- Шај ка шка: про стор – ста нов ни
штво – про шлост, гру па ау то-
ра, Но ви Сад 2014. / 425

- Da ni lo Šu ko vić: Ne jed na ko sti, ne za
po sle nost i kri za, Be o grad 2013. 
/ 266

- Du šan ka Mi tro vić, Alek san dra Tro-
gr lić: Psi ho lo gi ja pol nih raz li ka 
i slič no sti, Be o grad 2014. / 340

- Gregg Ba rak: Theft of Na tion – Wall 
Stre et lo o ting and fe de ral Re gu
la tory Col lu ding. При каз: Н. Ву-
ји чић / 230

- Kla us von Lam pe: Or ga ni zed Cri me 
– Analyzing Il le gal Ac ti vi ti es, 
Cri mi nal Struc tu res and Ex tra-
-Le gal Go ver nan ce, Los An ge-
les 2016. / 471

- Ne ko je re kao fe mi ni zam? Ka ko je 
fe mi ni zam uti cao na že ne XXI 
ve ka, prir. Adri a na Za ha ri je vić 
/ 229

- Za pad ni Bal kan: re gi o nal no umet
nič ko tr žiš te, a ne fik ci ja?, Goj ko 
Ri ka lo vić /ur./, Be o grad 2012. / 
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при ро да
- дру штве но-ге о граф ска пер спек-

ти ва про у ча ва ња жи вот не сре-
ди не / 74

- еко фе ми ни зам: на чин ре ша ва ња 
не ких еко ло шких пи та ња / 284

- је ста стве ни ца: Ср би ја: 1844–крај 
19. ве ка / 435

- ре зер ват би ос фе ре „Му ра –Дра ва – 
Ду нав” – пре ко гра нич ни ре-
зер ват / 257

при род не на у ке
- је ста стве ни ца: Ср би ја: 1844 – крај 

19. ве ка / 435
при род ни при ра штај

- Ис точ на Хер це го ви на: де мо граф-
ски раз вој / 299

- Ис точ но Са ра је во: про ме не при род-
ног кре та ња ста нов ни штва / 
305

- на мер ни пре кид труд но ће – ути-
цај на при род но кре та ње ста-
нов ни штва / 36

- про ме на бро ја ста нов ни ка Шај ка-
шке: 1869–2002. го ди на / 26

- Пчињ ски округ: Де мо граф ски раз-
ви так: кон тро вер зе / 28

- Ре пу бли ка Срп ска / 6
- Ти моч ка кра ји на: де мо граф ски раз-

вој: ка рак те ри сти ке и про бле-
ми / 35

при род ни ре сур си
- во да у по ли ти ци Ср би је и ЕУ / 192

при род но пра во
- по тре ба ре де фи ни са ња пој ма људ-

ских пра ва / 211
- прав но-по ли тич ка те о ри ја Сло-

бо да на Јо ва но ви ћа / 99
при сил не ми гра ци је

- же на и при сил не ми гра ци је у 
Ср би ји / 270

про јек ци је ста нов ни штва
- Ср би ја: ста ре ње ста нов ни штва: по-

че так 21. ве ка и пер спек ти ве 
до 2061. / 296

прoнаталит етна по ли ти ка
- Вој во ди на / 1
- Но ви Сад: при ват ни вр ти ћи / 44

- рад у ја сли ца ма и вр ти ћи ма: по-
тре бе пред школ ске де це и ро-
ди те ља / 42

- Ре пу бли ка Срп ска / 6
- Фин ска / 5

про стор ни раз ме штај ста нов ни штва
- про стор ни раз ме штај и ет нич ка хо-

мо ге ни за ци ја ста нов ни штва 
Ср би је / 100

- Ре пу бли ка Срп ска: про стор ни раз-
ме штај ста нов ни штва / 307

про тек ци о ни зам
- гло бал на тр го вин ска не рав но те жа 

и еко ном ска кри за / 106
- Мо рис Але – уме ре ни про тек цио-

ни зам / 69
пси хо а на ли за

- од но си пси хо а на ли тич ких по зи-
ци ја / 395

пси хо ло ги ја
- афек тив но ве зи ва ње де лин квент-

них адо ле сце на та / 222
- ис ку ство уса мље но сти у адо ле-

сцен ци ји / 226
- од нос осо би на лич но сти и пој ма 

о се би код уче ни ка сред ње 
шко ле / 216

- осо бе с оме те но шћу: ин тим не ве зе, 
брак, ро ди тељ ство, за по шља-
ва ње / 371

- плес: пси хо ло шки аспект / 419
- Du šan ka Mi tro vić, Alek san dra Tro-

gr lić: Psi ho lo gi ja pol nih raz li ka 
i slič no sti, Be o grad 2014. / 340

Psihologijapolnihrazlikaisličnosti, Du-
šan ka Mi tro vić, Alek san dra Tro gr lić, 
Be o grad 2014. / 340

пси хо те ра пи ја
- плес: пси хо те ра пиј ски апект / 419

пу бли ци сти ка
- Јо ван Хра ни ло вић и но во сад ска 

сек ци ја Ју го сло вен ског но ви-
нар ског удру же ња / 259

Пупин Михајло
- Ми хај ло И. Пу пин / Mic hael I. Pu pin, 

ау тор: Љу би ца Отић (при каз) 
/ 232
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Пчињ ски округ
- де мо граф ски раз ви так: кон тро-

вер зе 28
- Пчињ ски округ: ет нич ки хо мо ге на 

на се ља у ет нич ки хе те ро ге-
ном окру же њу / 271

Ра дек, Карл Бер нгар до вич, би о гра фи ја 
/ 79

рад на сна га
- Бу гар ска: ре ги о нал ни раз вој и за-

по шља ва ње у ту ри зму / 302
- де ин ду стри ја ли за ци ја и рад нич ка 

кла са / 450
- Ју го и сточ на Евро па: де мо граф ско 

ста ре ње – по сле ди це на рад ну 
сна гу / 297

- пре да ност фир ми / 434
- рад на сна га – де мо граф ско ста ре ње 

/ 41
- Ср би ја: уна пре ђе ње људ ских ре-

сур са / 293
рад нич ка кла са

- де ин ду стри ја ли за ци ја и рад нич ка 
кла са / 450

рад но за ко но дав ство
- рад но за ко но дав ство – рад но прав-

на за шти та / 363
рад но спо соб но ста нов ни штво

- по ве за ност ми гра ци ја и днев них 
ми гра ци ја / 170

- пре да ност фир ми / 434
- рад но за ко но дав ство – рад но прав-

на за шти та / 363
Ра дој чић, Јо ван С., не кро лог / 205
Ра до са вље вић, Гор да на: Струч не шко ле 

у Бе лој Цр кви из ме ђу два свет ска 
ра та /1919–1941/, Бе ла Цр ква 2016. 
/ 475

рат на од го вор ност
- Пр ви свет ски рат – ме мо ар кне за 

К. М. Лих нов ског / 327
рат на од ште та

- Пр ви свет ски рат – ме мо ар кне за 
К. М. Лих нов ског / 327

рат ни за ро бље ни ци
- срп ски рат ни и ци вил ни за ро бље-

ни ци у ау стро у гар ским ло го-
ри ма у Пр вом свет ском ра ту 
/ 254

Ра чић, Сте фи, Ду бров ник / 185
Ра шки округ

- Ра шки округ: ет нич ки хо мо ге на на-
се ља у ет нич ки хе те ро ге ном 
окру же њу / 271

ре во лу ци ја
- по јам ре во лу ци је / 394
- сли ке ис точ но е вроп ских ре во лу-

ци ја у бри тан ским ме ди ји ма 
/ 115

Ре во лу ци ја 1848–1849.
- Дра го Ње го ван и Би ља на Рат ко вић 

Ње го ван, Сло бо да штам пе у 
Срп ској Вој во до ви ни 1848–
1849, Но ви Сад 2015. (при каз, 
осврт) / 407, 424

ре ги о на ли зам
- Ју го сло вен ска Кра ље ви на / 163
 Но ви европ ски ре ги о на ли зам и ре

ги о нал но упра вља ње у Ср би ји: 
Ву јо ше вић, Mиодраг; Зе ко вић, 
Слав ка; Ма ри чић, Та ма ра (при-
каз) / 173

 Ча слав Oцић: Ре ги о на ли стич ка 
де кон струк ци ја Ср би је (при-
каз) / 186

Регионалистичкадеконструкција
Србије: Ча слав Оцић (при каз) / 186

ре ги о нал ни раз вој
- Бу гар ска: ре ги о нал ни раз вој и за-

по шља ва ње у ту ри зму / 302
- ин те грал ни ру рал ни раз вој: склад-

ни ји ре ги о нал ни раз вој / 49
- те ма бро ја 148 (3/214): „Људ ски ре-

сур си и ре ги о нал ни раз вој”
ре ги о но ми ка

- Ча слав Oцић: Ре ги о на ли стич ка 
де кон струк ци ја Ср би је (при-
каз) / 186

- Ча слав Оцић, По ма ци, уче шћа, 
учин ци: При вре да Ју го сла ви је, 
ре пу бли ка и по кра ји на 1952–
1990, Бе о град 2013. (при каз) / 
324

ре ли ги ја
- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 

и Срп ске пра во слав не цр кве 
/ 54
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- до но ше ње Пр вог уста ва СПЦ 1931. 
/ 235

- Жи ти је Све тог Си ме о на – пи та-
ње раш чи та ва ња јед ног ме ста 
у жи ти ју/ 360

- ислам ски ми сти ци зам – су фи зам, 
ши ре ње исла ма / 109

- Ју го сло вен ски на род ни по крет 
„Збор” и срп ско пра во сла вље 
/ 56

- ка ма те: хри шћан ски и еко ном ски 
по глед / 162

- Мар ко Ни ко лић, Еку мен ски од но си 
Срп ске пра во слав не и Ри мо ка
то лич ке цр кве: 1962–2000. го
ди не, Бе о град 2012. (при каз) / 
202

- Алек сан дра Мар ко вић Но ва ков: 
Пра во слав на срп ска бо го сло
ви ја у При зре ну 1871–1890. 
(при каз) / 132

- ор га ни др жа ве Пр вог срп ског 
устан ка: уло га све штен ства / 
311, 328

- по што ва ње и упо тре ба Бо го ро ди-
чи них ико на у срп ској тра ди-
ци ји / 57

- пра ва ри мо ка то лич ке вер ске ма њи-
не у Кне же ви ни Ср би ји / 178

- пра во слав на кул ту ра у се ку лар ној 
др жа ви / 380

- ре ли ги ја, цр ква, Алек сан дар Би-
ли мо вић / 76

- ре ли гиј ско обра зо ва ње и кул тур-
ни иден ти тет / 55

- Ру ска пра во слав на цр ква и Ри мо-
ка то лич ка цр ква о европ ским 
ин те гра ци ја ма / 413

- ру ска ре ли ги ја: Алек сан дар Ле о-
ни до вич Ка зин / 358

- Све ти Мак сим Ис по вед ник / 176
- сред њи век – Ср би ја / 330
- срп ско ста нов ни штво Сје ни це и 

Пе ште ра: уло га ре ли ги је у 
иден ти те ту / 137

- те о ло шке осно ве аскет ске тра ди-
ци је Ева гри ја Пон тиј ског / 314

- Хи лан дар ски и Сту де нич ки ти пик 
Све тог Са ве / 344

- раз вој теологиjе пр вен ства. Ва ти-
кан ски са бо ри / 456

ре ли гиј ско обра зо ва ње
- ре ли гиј ско обра зо ва ње и кул тур ни 

иден ти тет / 55
ре про дук тив но здра вље

- Вој во ди на / 1
- Ср би ја: ре про дук тив но здра вље, 

Ка ир ска кон фе рен ци је, 1994. 
/ 207

- срп ско и европ ско пра во: пот по-
мог ну та оплод ња / 300

- Фин ска / 1
Ре пу бли ка Срп ска 

- де мо граф ски иза зо ви и пр о стор ни 
раз ме штај ста нов ни штва / 307

- де мо граф ски раз вој / 290
- де мо граф ски раз вој и ме ре по пу-

ла ци о не по ли ти ке / 3
- Ис точ на Хер це го ви на: де мо граф-

ски раз вој / 299
- Ис точ но Са ра је во: про ме не при-

род ног кре та ња ста нов ни штва 
/ 305

- пла ни ра ње по ро ди це / 3
- по пу ла ци о на по ли ти ка / 3
- при род ни при ра штај / 6
- про ме не у при род ном кре та њу ста-

нов ни штва / 31
- пр о на та ли тет на по ли ти ка / 9
- си стем со ци јал не за шти те: бри га 

о ста рим ли ци ма / 22
ре сур си

- во да у по ли ти ци Ср би је и ЕУ / 192
ре цен зи је

- ре цен зен ти ру ко пи са у Збор ни ку 
МС за дру штве не на у ке у 2011. 
го ди ни / 134

- ре цен зен ти ру ко пи са у Збор ни ку 
МС за дру штве не на у ке у 2012. 
го ди ни / 190

- ре цен зен ти ру ко пи са у Збор ни ку 
МС за дру штве не на у ке у 2013. 
го ди ни / 253

- ре цен зен ти ру ко пи са у Збор ни ку 
МС за дру штве не на у ке у 2014. 
го ди ни / 343
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- ре цен зен ти ру ко пи са у Збор ни ку 
МС за дру штве не на у ке у 2015. 
го ди ни / 411

ре ци кла жа
- се па ри ра ње, ба ли ра ње и пре ра да 

от па да / 73
ри мо ка то ли ци зам

- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 
и Срп ске пра во слав не цр кве 
/ 54

- Кне же ви на Ср би ја: ри мо ка то лич-
ка вер ска ма њи на: пра ва / 178

- Цав тат: Ср би ка то ли ци / 185
Ри мо ка то лич ка цр ква

- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке и 
Срп ске пра во слав не цр кве / 54

- НДХ: уло га Ка то лич ке цр кве / 164
- Кне же ви на Ср би ја: пра ва ри мо ка-

то лич ке вер ске ма њи не / 178
- Мар ко Ни ко лић, Еку мен ски од но си 

Срп ске пра во слав не и Ри мо
ка то лич ке цр кве: 1962–2000. 
го ди не, Бе о град 2012 (при каз) 
/ 202

- Ри мо ка то лич ка цр ква и европ ске 
ин те гра ци је / 413

ро ба
- раз ло зи за од би ја ње зах те ва за при-

зна ва ње жи га / 221
роб ни жиг

- раз ло зи за од би ја ње зах те ва за при-
зна ва ње жи га / 221

ро ди тељ ство
- мо ти ва ци ја сту дент ки ња за ро ди-

тељ ство / 383
- осо бе с оме те но шћу / 371
- пра во на до сто јан стве но ро ди тељ-

ство / 279
- про ме не у ми шље њу ро ди те ља о 

бро ју де це то ком тран зи ци је 
(1998–2009) /8

- раз вој пе да го шке кул ту ре ро ди те-
ља / 181

- ро ди тељ ско ула га ње из пер спек-
ти ве де те та / 215

- ути цај те ле ви зи је на де цу и адо-
ле сцен те / 462

род на рав но прав ност
- Бе о град, Вој во ди на, Цен трал на 

Ср би ја / 2
- Ср би ја: еко ном ска ак тив ност сре-

до веч них же на /280
- Ср би ја: од нос по ло ва на ми кро ни-

воу / 281
- фе ми ни зам, пост фе ми ни зам, пси-

хо а на ли за / 395
ру дар ство

- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма 
/ 175

Ру му ни ја
- де мо граф ске про ме не – пост ко му-

ни зам / 306
- срп ске основ не пра во слав не ве ро-

и спо вед не шко ле у Ру му ни ји 
(1919–1948) / 126

- Сте ван Бу гар ски: Срп ска пе ри о ди
ка на тлу да на шње Ру му ни је: 
Пре глед и би бли о гра фи ја (при-
каз) / 321

ру рал ни раз вој
- ар хи тек ту ра во де ни ца по то ча ра / 

385
- ин те грал ни ру рал ни раз вој / 49
- ло кал на са мо у пра ва: деј ство ин ве-

сти ци ја на бу џет ске при хо де 
/ 368

- мо дел кре а тив не ру рал не ин ду-
стри ја ли за ци је / 166

- одр жи ви раз вој: ру рал ни ту ри зам 
у ва љев ским се ли ма / 197

- ру рал на под руч ја Ср би је: раз вој не 
мо гућ но сти / 384

- ру рал ни раз вој: со ци јал на ви тал-
ност / 196

ру рал ни ту ри зам
- за дру жни до мо ви: пост со ци ја ли-

зам / 464
- ин те грал ни ру рал ни раз вој: склад-

ни ји ре ги о нал ни раз вој / 49
- ру рал ни ту ри зам у ва љев ским 

се ли ма у функ ци ји одр жи вог 
раз во ја / 197

- ру рал ни ту ри зам: ин те грал ни и 
одр жи ви раз вој се ла у Вој во-
ди ни / 182

- ту ри зам – Дра га чев ска се ла / 348

221
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Ру си – руски на род
- ре ли ги ја, цр ква, Алек сан дар Би-

ли мо вић / 76
- Ру ска ре ли ги ја: Алек сан дар Ле о-

ни до вич Ка зин / 358
- Ру ска ака де ми ја на у ка и Вар ја шко 

пи та ње / 361
Ру си ја / Ру ска Фе де ра ци ја

- Абал кин, Ле о нид Ива но вич / 118
- Би ли мо вић, Алек сан дар / 77
- дво стру ки стан дард: За пад и Ру-

си ја / 415
- дру штве на кри за у Ру си ји: си стем-

ска мо дер ни за ци ја – ал тер на-
ти ва да љег раз во ја / 60

- Зве рев, Ар се ни је Гри гор је вич: жи-
вот и де ло / 155 

- ин ве сти ци о на при влач ност ру ске 
еко но ми је: ква ли тет ро бе, кли-
мат ске при ли ке / 153

- Ко је ко у рас пра ви о (нео)евро а зиј-
ству – би о гра фи је / 79

- нов ча на ре фор ма 1922–1924. / 156
- ре ги о ни По вол шког фе де рал ног 

ди стрик та: ет нич ки иден ти тет 
/ 50

- ре ли ги ја, цр ква, Алек сан дар Би-
ли мо вић / 76

- Ру ска ака де ми ја на у ка и Вар ја шко 
пи та ње / 361

- ру ска еко но ми ја 151
- ру ска при вре да у 20. ве ку, аграр на 

по ли ти ка, пе то го ди шњи пла-
но ви / 154

- ру ска фи ло зо фи ја: Алек сан дар Лео-
ни до вич Ка зин / 358

- Са ва Вла ди сла вић / 121
Ру ска ака де ми ја на у ка

- Ру ска ака де ми ја на у ка и Вар ја шко 
пи та ње / 361

Ру ска пра во слав на цр ква
- Ру ска пра во слав на цр ква и европ-

ске ин те гра ци је / 413
ру ска фи ло зо фи ја

- Алек сан дар Ле о ни до вич Ка зин / 
358

Русскаямысль, ча со пис (Праг) / 76

Са бор тру ба ча Гу ча
 Дра га чев ски са бор тру ба ча / 142
- со ци о де мо граф ски про фил и мо-

тив до ла ска по се ти ла ца / 217
Са виц ки, Пе тар Ни ко ла је вич, би о гра-

фи ја / 79
са мо у би ства (су и цид)

- са мо у би ства ста рих и мла дих – 
Вој во ди на 12

- са мо у би ства: Ја пан / 438
Са ра јев ски атен тат

- ме мо ар кне за К. М. Лих нов ског 
– Пр ви свет ски рат / 327

- Ми лош Ко вић, Га ври ло Прин цип. 
До ку мен ти и се ћа ња, Но ви 
Сад – Бе о град 2014. / 472

- пи са ње но во сад ског ли ста За ста ва 
о атен та ту на Фран ца Фер ди-
нан да / 398

СББ → ви де ти: Срп ске ка блов ске мре же
свад бе ни ри ту ал

- плес у свад бе ном ри ту а лу Ср ба у 
Ба на ту / 141

Све та Го ра
- де спот Сте фан Ла за ре вић и Ма-

на стир Ве ли ка Ла вра Све тог 
Ата на си ја / 382

Све ти Мак сим Ис по вед ник / 176
Све ти Са ва

- де ла Све тог Са ве / 344
- Жи ти је Све тог Си ме о на – пи та ње 

раш чи та ва ња / 360
све ти те љи

- сред њи век – Ср би ја / 330
Свет ска бан ка

- ге нет ски мо ди фи ко ван хра на / 122
Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја (СТО)

- ге нет ски мо ди фи ко ван хра на / 122
Светскафинансијскакриза–изазови

истратегија, ре дак тор О. Ко вач 
(осврт) / 117

СвештенициуБеломБрдуиприкључе
нија, Ти шма, Мир ко, Бе о град 2016. 
(при каз) / 473

све штен ство
- ор га ни др жа ве Пр вог срп ског 

устан ка: уло га све штен ства / 
311, 328
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- Ти шма, Мир ко: Све ште ни ци у Бе
лом Бр ду и при кљу че ни ја, Бео-
град 2016. (при каз) / 473

сво ји на
- сти ца ње сво ји не од не вла сни ка: 

Европ ски гра ђан ски за ко ник 
/ 93

се ку лар на др жа ва
- пра во слав на кул ту ра у се ку лар ној 

др жа ви / 380
се кун дар не си ро ви не

- Се па ри ра ње, ба ли ра ње и пре ра да 
от па да / 73

се ло
- Би ти со ци о лог се ла: Спо ме ни ца 

Ђу ре Сте ва но ви ћа, 2014. (при-
каз) / 409

- ва ја ти: По влен / 465
- Дра га че во: ту ри зам / 348
- за дру жни до мо ви: пост со ци ја ли-

зам / 464
- Зор ка Ко ри ца Аћи мо вић, Да вор ка 

Б. Ра да ко вић: Мо го рић (Ли ка). 
Но ви Сад 2013. (при каз) / 322

- ло кал на са мо у пра ва: деј ство ин ве-
сти ци ја на бу џет ске при хо де 
/ 368

- По влен: се о ска ку ћа / 198
- пред школ ске уста но ве: еле мен ти 

ре ле вант ни за по пу ла ци о ну 
по ли ти ку / 43

- про ме не у дру штве ној струк ту ри 
и уло га се ља штва / 237

- раз вој не мо гућ но сти ру рал них 
под руч ја Ср би је / 384

- ру рал ни ту ри зам у ва љев ским се-
ли ма / 197

- ру рал ни ту ри зам: ком по нен та ин-
те грал ног и одр жи вог раз во ја 
се ла у Вој во ди ни / 182

- се о ска на се ља: ква ли тет жи во та 
/ 255

- Ср ђан Шљу кић, Ма ри ца Шљу кић: 
Зе мља и љу ди. Се ља штво и 
дру штве на струк ту ра, Но ви 
Сад 2012. (при каз) / 204

се ља штво
- про ме не у дру штве ној струк ту ри 

и уло га се ља штва / 237

се ман ти ка
- сол вент ност: тер ми но ло шко зна-

че ње у еко ном ско-фи нан сиј-
ској сфе ри / 210

Се фар ди
- Ниш: се фард ска за јед ни ца / 467

се це си ја
- зах те ви за при зна ва ње Ко со ва / 317

Си мо но вић, Зо ран Д., Упра вља ње агра
ром Ср би је у тран зи ци ји, Бе о град 
2014. (при каз) / 339

си ро ма штво
- ста ре ње и ста рост – Ср би ја / 18
- ста рост и си ро ма штво – Ср би ја / 15

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве
- апре си ја ци ја ју а на, еко но ми ја, 

Ки на, САД / 157
- ју сна ту ра ли зам и прав ни по зи ти-

ви зам: са вре ме на аме рич ка ју-
ри спру ден ци ја / 212

- мо рал ност мла дих: Ср би ја – по у ке 
из Ки не и САД / 437

- по ве зи ва ње и са рад ња са Ср би јом: 
срп ска ди ја спо ра у Ка на ди и 
САД / 40

Сје ни ца / 137
скла ви ни је

- скла ви ни је: др жа ве? / 313
Сла во ни ја

- ре ги о нал ни еко ном ски и раз вој ни 
про бле ми и пер спек ти ве / 291

Слика,звукимоћ:огледиизпопполи
тике, Ми ше Ђур ко ви ћа (при каз) / 
84

сли кар ство
- Бо го ро ди чи не ико не: по што ва ње 

и упо тре ба: срп ска тра ди ци ја 
/ 57

- ет но кул тур ни иден ти тет Сло ва ка: 
на ив но сли кар ство: Ко ва чи ца 
/ 139

СлободаштампеуСрпскојвојводовини
1848‒1849, Дра го Ње го ван, Би ља на 
Рат ко вић Ње го ван Но ви Сад 2015. 
/ 407, 424

Сло ва ци
- ет но кул тур ни иден ти тет Сло ва ка: 

на ив но сли кар ство: Ко ва чи ца 
/ 139
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- Лек си кон сло вач ких вој во ђан ских 
уни вер зи тет ских пе да го га и 
на уч ни ка / 101

Сло ве ни – сло вен ски на ро ди
- скла ви ни је / 313
- жи вот ни про стор / 330

Сло ве ни ја
- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 

и Срп ске пра во слав не цр кве / 
54

- Ср би у Љу бља ни: је зик и укљу чи-
ва ње до се ље ни ка / 138

Сло вен ци
- Вој во ди на: де мо граф ске ка рак те-

ри сти ке Сло ве на ца / 273
Сло тер дајк, Пе тер / 53
Смит, Ен то ни / 147
Со ко, бе о град ско гим на стич ко дру штво 

/ 128
со кол ска ор га ни за ци ја

- Љу ба Јо ва но вић – др жав ник из 
Бо ке / 63

- со кол ска ор га ни за ци ја, Цав тат / 185
Сол вент ност

- тер ми но ло шко зна че ње у еко ном-
ско-фи нан сиј ској сфе ри / 210

Со лун
- срп ска гим на зи ја „Дом на у ке”, Со-

лун / 378
со ци ја ли за ци ја

- ис ку ство уса мље но сти у адо ле сцен-
ци ји / 226

со ци јал на ви тал ност
- Со ци јал на ви тал ност у ис тра жи-

ва њу ру рал ног раз во ја / 196
со ци јал на за шти та / со ци јал на по ли

ти ка
- Кри за и раз вој, збор ник, Бе о град 

2010. (осврт) / 66
- Ре пу бли ка Срп ска: си стем со ци-

јал не за шти те: бри га о ста рим 
ли ци ма / 22

- со ци јал на за шти та ста рих: европ-
ске тен ден ци је / 21

- со ци јал на пен зи ја или по ве ћа на 
со ци јал на по моћ / 71

- Ср би ја: ста ре ње и ста рост / 18

- Ср би ја: ста ре ње ста нов ни штва: 
прав ци раз во ја со ци јал не за-
шти те / 17

- Ср би ја: ста рост и си ро ма штво / 15
со ци јал не мре же

- хо мо фи ли ја у со ци јал ним мре жа-
ма / 418

со ци о ло ги ја
- до при нос Деј ви да Хар ви ја ур ба-

ној со ци о ло ги ји / 334
со ци о ло ги ја се ла

- Би ти со ци о лог се ла: Спо ме ни ца 
Ђу ре Сте ва но ви ћа, 2014. (при-
каз) / 409

- Ср би ја: ор га ни за ци о на кул ту ра: 
ин ду стри ја и по љо при вре да / 
449

Спо мен жр тве / 326
спо ме нич ка ба шти на

- Спо ме нич ка ба шти на – свје до чан
ство и бу дућ ност про шло сти 
Бра ни слав Кр стић (при каз) / 
83

Споменичкабаштина–свједочанство
ибудућностпрошлости, Бра ни-
слав Кр стић (при каз) / 83

спорт
- пре вен ци ја на си ља на спорт ским 

при ред ба ма / 241
- спорт ски узо ри уче ни ка и уче ни-

ца у основ ној шко ли / 331 
- уло га ло кал них за јед ни ца у раз во-

ју ре кре а тив ног спор та / 260
спорт ске ма ни фе ста ци је

- пре вен ци ја на си ља на спорт ским 
при ред ба ма / 241

Ср би
- Алек сан дар Корб, док тор ска ди-

сер та ци ја – ге но цид над Ср би-
ма (В. Уме љић, ко мен тар) / 164

- ау стро у гар ским ло го ри ма: Пр ви 
свет ски рат / 254

- Бо го ро ди чи не ико не: срп ска тра-
ди ци ја / 57

- Вој во ди на – срп ски ет ни ци тет, ре-
ги он, оспо ра ва ње / 145

- Вој во ди на: дру штве ни и по ро дич-
ни жи вот Ср ба: Упит ни лист 
Ма ти це срп ске / 144
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- вој во ђан ски Нем ци / 140
- Ма ђа ри у очи ма Ср ба из ме ђу два 

свет ска ра та 47
- плес у свад бе ном ри ту а лу Ср ба у 

Ба на ту / 141
- по ре кло Бо жић них оби ча ја код 

Ср ба / 256
- Ср би 1903–1914: Исто ри ја иде ја. 

Ми лош Ко вић. Бе о град 2015. 
(осврт) / 422

- Ср би у Ау стро у гар ској / 388, 441
- Ср би у Љу бља ни: је зик и укљу чи-

ва ње до се ље ни ка / 138
- Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји / 

194
- Ср би у Хр ват ској: не ста ја ње / 287
- Ср би у Цав та ту до 1945. го ди не, 

Ср би ка то ли ци / 185
- Ср би у Цр ној Го ри по сле раз два-

ја ња Ср би је и Цр не Го ре 2006. 
/ 236

- срп ска иде ја у до ба збр ка не исто-
риј ске све сти / 67

- срп ске основ не пра во слав не ве ро-
и спо вед не шко ле у Ру му ни ји 
(1919–1948) / 126

Срби1903–1914:Историјаидеја. При-
ре дио: Ми лош Ко вић, Бе о град 2015. 
/ 422

Ср би ја
- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 

и Срп ске пра во слав не цр кве 
/ 54

- Ан дра Ни ко лић, Еко ном ско ста
ње Ср би је у XIV ве ку, Бе о град 
2012. (при каз) / 203

- ау то но ми ја Вој во ди не / 111
- Бо го ро ди чи не ико не: по што ва ње 

и упо тре ба: срп ска тра ди ци ја 
/ 57

- брач но по на ша ње ста рог ста нов-
ни штва: Ср би ја / 295

- ван брач не за јед ни це у Ср би ји / 
272

- Вој во ди на и по ре зи 1925. / 208
- де мо граф ска пред ви ђа ња: Ср би ја 

/ 289

- дру штве но од го вор но по сло ва ње 
на уч но и стра жи вач ких ор га-
ни за ци ја у Ср би ји / 127

- еми гра ци о не зо не Ср би је: ре зул-
та ти по пи са из 2011. / 269

- етич ки аспек ти лов ног ту ри зма у 
Ср би ји / 214

- ет нич ки хо мо ге на на се ља у ет нич-
ки хе те ро ге ном окру же њу: 
Ср би ја / 271

- же на и при сил не ми гра ци је у 
Ср би ји / 270

- зах те ви за при зна ва ње Ко со ва / 317
- зна чај жи вот не сре ди не у си сте му 

вред но сти у Ср би ји / 332
- ин сти ту ци о нал но обра зо ва ње жен-

ске де це у Ср би ји (по че ци) / 420
- ин те грал ни ру рал ни раз вој / 49
- је ста стве ни ца: Ср би ја: 1844 – крај 

19. ве ка / 435
- Јо ван Пе јин: Об на вља ње иде је 

„кр ва вог” сул та на Аб ду ла Ха
ми да II и НА ТОЕУ  агре си ји 
на Ср би ју / 85

- Ју го сло вен ски на род ни по крет 
„Збор” и срп ско пра во сла вље 
/ 56

- Кне же ви на Ср би ја: пра ва ри мо ка-
то лич ке вер ске ма њи не / 178

- Кри за и раз вој, збор ник, Бе о град 
2010 / 66

- ло кал на са мо у пра ва: деј ство ин ве-
сти ци ја на бу џет ске при хо де 
/ 368

- Љу ба Јо ва но вић – др жав ник из 
Бо ке / 63

- Ми лан Ђу ка нов Пр ви срп ски на
род ни од бор 1918. (при каз) / 129

- На црт Уста ва Ра ди во ја Ми лој ко-
ви ћа, 1867. / 120

- обра зо ва ње жен ске де це: Ко со во 
и Ме то хи ја / 336

- од нос по ло ва на ми кро ни воу: 
Ср би ја / 281

- од нос по сла ни ка и по ли тич ких 
стра на ка / 91

- ор га ни за ци о на кул ту ра: ин ду стри-
ја и по љо при вре да / 449
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- по глед на са вре ме ну Тур ску / 164
- по ја ва им про ви зо ва них ми грант-

ских на се ља у Ср би ји / 143
- по пла ве у Ср би ји: спрем ност на 

ре а го ва ње / 417
- по слов но окру же ње гра до ва и оп-

шти на у Ср би ји / 239 
- прав на за сно ва ност ака та Вла де и 

ака та рас по ла га ња у си сте му 
јав ног пра ва / 124

- Пр ви свет ски рат – ме мо ар К. М. 
Лих нов ског / 327

- про блем от па да / 73 
- про бле ми ме диј ског вла сни штва: 

Ср би ја / 429
- про стор на кон цен тра ци ја ста нов-

ни штва у Ср би ји 1981–2011: 
Ху ве ров ин декс / 276

- про стор ни раз ме штај и ет нич ка 
хо мо ге ни за ци ја ста нов ни штва 
Ср би је / 100

- послов на кул ту ра: слич но сти и 
раз ли ке: Ср би ја и Ки на / 309

- раз вој не мо гућ но сти ру рал них 
под руч ја Ср би је / 384

- раз два ја ња Ср би је и Цр не Го ре: 
Ср би у Цр ној Го ри 2006. / 236

- Са бор тру ба ча у Гу чи / 142
- со ци јал не сту ди је тех но ло ги је: уни-

вер зи тет ска на ста ва / 448
- Ср би ја и ге о е ко ном ска гло ба ли-

за ци ја / 48
- Ср би ја: људ ска пра ва у днев ним 

но ви на ма: ана ли за са др жа ја / 
114

- Ср би ја: пра во слав на кул ту ра у се-
ку лар ној др жа ви / 380

- Ср би ја: ре про дук тив но здра вље 
(на кон Ка ир ске кон фе рен ци је, 
1994) / 207

- срп ска пи са на реч у Пр вом свет-
ском ра ту: на ци о нал ни и др-
жав ни оп ста нак / 399

- Срп ски гра ђан ски за ко ник / 95
- срп ско сред њо ве ков но пра во / 123
- срп ско-бу гар ско еко ном ско збли-

же ње / 64
- ста ре ње ста нов ни штва: Ср би ја / 296

- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма: 
исто ри о гра фи ја / 175

- уна пре ђе ње људ ских ре сур са: 
Ср би ја / 293

- ци ти ра ње у Збор ни ку у 2010. го ди-
ни: на у ко ме три ја у Ср би ји / 
102

Ср би ја и Цр на Го ра, др жав на за јед ни ца
- Ср би у Цр ној Го ри по сле раз два-

ја ња Ср би је и Цр не Го ре 2006. 
/ 236

сред њи век
- Ан дра Ни ко лић, Еко ном ско ста

ње Ср би је у XIV ве ку, Бе о град 
2012. (при каз) / 203

- де спот Сте фан Ла за ре вић и Ма-
на стир Ве ли ка Ла вра Све тог 
Ата на си ја / 382

- сред њо ве ков но срп ско пра во / 330
- срп ско сред њо ве ков но дру штво, 

за ко ни, по ве ље / 330
- Tre ba li po vi jest za i sta di je li ti na raz

do blja?, Le Goff, Jac qu es, Za-
greb 2015. (осврт) / 443

сред њо ве ков но пра во / 123
Срем

- ку га у Сре му 1795–1796. / 346
- Мак си мо вић, Јо ван: Срем у вре ме 

ку ге, Ириг 2015. (при каз) / 476
Сремувремекуге, аутор Ј. Максимовић 

(приказ) / 476
Срем ска Ми тро ви ца

- усло вље ност фер ти ли те та брач ним 
окви ри ма / 430

Срем ски округ
- ути цај ми гра ци о них ком по нен ти 

на де мо граф ски раст / 14
Српскадемографскабиблиографија,

1945–2012, Бе о град 2013. (при каз) 
/ 267

срп ска на ци о нал на иде ја
- срп ска иде ја у до ба збр ка не исто-

риј ске све сти / 67
СрпскапериодиканатлуданашњеРу

муније:Прегледибиблиографија, 
Сте ван Бу гар ски (при каз) / 321

Срп ска пра во слав на цр ква
- би о ме ди цин ски пот по мог ну та 

оплод ња: став цр кве / 300
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- Бо го ро ди чи на ико на у срп ској тра-
ди ци ји / 57

- Жи ти је Све тог Си ме о на – пи та ње 
раш чи та ва ња / 360

- Ју го сло вен ски на род ни по крет 
„Збор” и срп ско пра во сла вље 
/ 56

- Мар ко Ни ко лић, Еку мен ски од но си 
Срп ске пра во слав не и Ри мо
ка то лич ке цр кве: 1962–2000. 
го ди не, Бе о град 2012 (при каз) 
/ 202

- на став ни ци му зи ке: срп ске пра во-
слав не бо го слов ска шко ла / 345

- од но си Ри мо ка то лич ке и Срп ске 
пра во слав не цр кве / 54

- ор га ни др жа ве Пр вог срп ског 
устан ка: уло га све штен ства / 
311, 328

- по ре кло Бо жић них оби ча ја код 
Ср ба / 256

- пра во слав на кул ту ра у се ку лар ној 
др жа ви / 380

- Пр ви устав СПЦ 1931. / 235
- Ср би у Цр ној Го ри по сле раз два-

ја ња Ср би је и Цр не Го ре 2006. 
/ 236

- Хи лан дар ски и Сту де нич ки ти пик 
Све тог Са ве / 344

Срп ска ра ди кал на стран ка
- Љу ба Јо ва но вић – др жав ник из 

Бо ке / 63
срп ска фи ло зо фи ја

- по че так срп ске фи ло зо фи је / 97
Срп ске ка блов ске мре же (СББ) / 101
срп ске при ви ле ги је (Хаб збур шка мо нар-

хи ја) / 194
Српскиархивзацелокупнолекарство 

– ме ди цин ска тер ми но ло ги ја / 179
Српскибиографскиречник 

- ен ци кло пе ди сти ка и лек си ко гра-
фи ја: три би на / 337

- Ше сти том: Срп ски би о граф ски 
реч ник / 386 

срп ски иден ти тет
- Ср би у Цр ној Го ри по сле раз два-

ја ња Ср би је и Цр не Го ре 2006. 
/ 236

срп ски је зик
- Ср би у Цр ној Го ри по сле раз два-

ја ња Ср би је и Цр не Го ре 2006. 
/ 236

Срп ски кул тур ни клуб / 29
Срп ски на род ни од бор

 М. Ђу ка нов, Пр ви срп ски на род ни 
од бор 1918. (при каз) / 129

Срп скобу гар ски од бор за кул ту р но и 
еко ном ско збли же ње / 64

стан дард
- Со ци јал на пен зи ја / 71

ста но ва ње
- По влен: ва ја ти / 465
- По влен: лет њи ста но ви сто ча ра / 

333
- По влен: се о ска ку ћа / 198

ста нов ни штво
- Ба нат: про ме не бро ја ста нов ни ка: 

осврт на по гра нич не оп шти не 
/ 27

- Вој во ди на: по ве за ност ми гра ци ја 
и днев них ми гра ци ја / 170

- Вој во ди на: ста ро сни мо де ли фер-
ти ли те та / 278

- Вр шач ке пла ни не: ста нов ни штво 
при вред но-ге о граф ске це ли не 
/ 34

- на мер ни пре кид труд но ће: ути цај 
на при род но кре та ње ста нов-
ни штва / 36

- по пу ла ци о ни трен до ви у Вој во-
ди ни: по пис из 2011. / 277

- про ме на бро ја ста нов ни ка Шај-
ка шке: 1869–2002. / 26

- про ме не у дру штве ној струк ту ри 
и уло га се ља штва / 237

- про стор на кон цен тра ци ја ста нов-
ни штва у Ср би ји 1981–2011: 
Ху ве ров ин декс / 276

- про стор ни раз ме штај и ет нич ка хо-
мо ге ни за ци ја ста нов ни штва 
Ср би је / 100

- Ре пу бли ка Срп ска: при род но кре-
та ње ста нов ни штва / 31

- Ру му ни ја: де мо граф ске про ме не: 
пост ко му ни зам / 306 

- Сје ни ца и Пе штер: уло га ре ли ги је: 
срп ско ста нов ни штво / 137
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- Сме де рев ско окруж је: кре та ње ста-
нов ни штва 1846–1866. / 431

- Ср би ја: про ме не у од но си ма по ло-
ва на ми кро ни воу / 281

- Ср би ја: ре про дук тив но здра вље, 
на кон Ка ир ске кон фе рен ци је 
1994. / 207

- Срп ски кул тур ни клуб: струк ту ра 
ста нов ни штва Вој во ди не / 29

Ста ра Па зо ва
- де мо граф ске ка рак те ри сти ке вој-

во ђан ских на се ља – гра ви та-
ци о на зо на Бе о гра да / 24

Ста ра Ср би ја
- Мар ко вић Но ва ков, Алек сан дра: 

Пра во слав на срп ска бо го сло
ви ја у При зре ну 1871–1890. 
(при каз) / 132

ста ре ње ста нов ни штва
- Вој во ди на: WHO QOL-BREF упит-

ник: по пу ла ци ја ста рих / 19
- Ју го и сточ на Евро па: де мо граф ско 

ста ре ње / 297
- Кри за и раз вој, збор ник (осврт), 

Бе о град 2010. / 66
- одр жи вост рад не сна ге – де мо граф-

ско ста ре ње / 41
- си стем со ци јал не за шти те Ре пу-

бли ке Срп ске – Бри га о ста рим 
ли ци ма / 22

- со ци јал на за шти та ста рих – Европ-
ске тен ден ци је / 21

- Ср би ја и Бе о град: ста ре ње ста нов-
ни штва / 20

- Ср би ја: од нос бро ја пен зи о не ра и 
за по сле них / 16

- Ср би ја: ста ре ње и ста рост / 18
- Ср би ја: ста ре ње ста нов ни штва / 

296
- Ср би ја: ста ре ње ста нов ни штва: 

прав ци раз во ја со ци јал не за-
шти те / 17

- Ср би ја: ста рост и си ро ма штво / 15
- Ср би ја: уна пре ђе ње људ ских ре-

сур са / 293
- хр ват ска остр ва: ак тив но ста ре ње: 

жи вот ни стил / 298

ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва
- Вој во ди на: WHO QOL-BREF упит-

ник за по пу ла ци ју ста рих / 19
- Вој во ди на: са мо у би ства ста рих и 

мла дих / 12
- Вр шач ке пла ни не: ста нов ни штво 

при вред но-ге о граф ске це ли не 
/ 34

- Пчињ ски округ: де мо граф ски раз-
ви так: кон тро вер зе 28

- Ре пу бли ка Срп ска: си стем со ци јал-
не за шти те: бри га о ста рим ли-
ци ма 22

- со ци јал на за шти та ста рих – европ-
ске тен ден ци је 21

- со ци јал на пен зи ја или по ве ћа на 
со ци јал на по моћ / 71

- Ср би ја: брач но по на ша ње ста рог 
ста нов ни штва / 295

- Ср би ја: ста ре ње и ста рост / 18
- Ср би ја: ста ре ње ста нов ни штва: по-

че так 21. ве ка и пер спек ти ве 
до 2061. / 296

- Ср би ја: ста ре ње ста нов ни штва: 
прав ци раз во ја со ци јал не за-
шти те / 17

- Ср би ја: ста рост и си ро ма штво / 15
- ста ре ње ста нов ни штва Ср би је и 

Бе о гра да 20
- хр ват ска остр ва: ак тив но ста ре ње: 

жи вот ни стил / 298
СтваралаштвоМилутинаМиланко

вића, збор ник, / 148
Сте ва но вић, Ђу ра, спо ме ни ца (при каз) 

/ 409
стеј кхол дер (ин те ре сент) / 210
Сте фан Ла за ре вић, кнез, де спот

- Ма на стир Ве ли ка Ла вра Све тог 
Ата на си ја (Све та Го ра) / 382 

сто ма то ло ги ја
- Суд ска сто ма то ло ги ја – прав ни 

и ме ди цин ски аспек ти, 2013. 
(при каз) / 251

стра ни је зик
- ен гле ски је зик : је зик стру ке у сред-

њим струч ним шко ла ма (Ср би-
ја) / 369



Стра ти ми ро вић, Ђор ђе, Успо ме не, прир. 
Жар ко Ди мић (при каз) / 231

Стру ве, Пе тар Бер нгар до вич, би о гра-
фи ја / 79

Структурнаанализајугословенскепри
вреде:1952–1962–1968, ау тор: Ча-
слав Оцић (осврт) / 244

СтручнешколеуБелојЦрквиизмеђу
двасветскарата/1919–1941/, Гор-
да на Ра до са вље вић, Бе ла Цр ква 2016. 
(осврт) / 475

Сту де ни ца
- ти пик / 344

сту ден ти
- мо ти ва ци ја сту дент ки ња за ро ди-

тељ ство / 383
Су бо ти ца

- се вер Вој во ди не: ква ли тет жи во та 
– ис тра жи ва ње / 45

Судскастоматологија–правнииме
дицинскиаспекти, Бе о град – Но ви 
Сад 2013. (при каз) / 251

суд ство
- вре мен ска над ле жност ме ђу на род-

них су до ва и ар би тра жа / 88
- Европ ски суд за људ ска пра ва / 88
- Ме ђу на род ни суд прав де / 88
- од го вор ност др жа ве за ште ту / не-

осно ва на осу да или нео сно ва-
но ли ше ње сло бо де / 224

- од у зи ма ње до би ти сте че не кри ми-
на лом: об ли ци / 171

- сред њи век: имо вин ско-прав ни 
спо ро ви / 330

су и цид → ви де ти: са мо у би ства
суп си ди јар ност

- раз вој на че ла суп си ди јар но сти у 
Европ ској уни ји / 92

су фи зам 
- ислам ски ми сти ци зам / 109

Тако,анеиначе: Спо ме ни ца о 150го ди
шњи ци пре се ље ња Ма ти це срп ске 
из Пе ште у Но ви Сад., Но ви Сад 
2016. / 441

Тамникоридоримоћи:путевисавре
менеполитичкетеорије, Ми ша 
Ђур ко вић, Бе о град 2013. (при каз) / 
323

Та тар стан (Та та ри ја), Ру ска фе де ра ци ја 
/ 50

те ле ви зи ја
- ути цај те ле ви зи је на де цу и адо-

ле сцен те / 462
Те ме рин 

- до се ља ва ње у при град ска на се ља 
/ 10

те о ло ги ја
- Ахен – сре ди ште Евро пе у 9. ве ку 

/ 433
- по ли тич ко-те о ло шка рас пра ва о 

иден ти те ту / 414
- раз вој теологиjе пр вен ства. Ва ти-

кан ски са бо ри / 456 
- Све ти Мак сим Ис по вед ник / 176
- те о ло шке осно ве аскет ске тра ди-

ци је Ева гри ја Пон тиј ског / 314
те о ло шки сим по зи ју ми

- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке и 
Срп ске пра во слав не цр кве / 54

те о ри ја умет но сти
- по ли ти за ци ја умет но сти у по сле-

рат ној Ју го сла ви ји / 113
Те рек сент ми клош, Ма ђар ска / 7
те ро ри зам

- оба ве штај на моћ др жа ве / 195
- ОУН: бор ба про тив те ро ри зма / 460

тех ни ка
- ма гиј ски ко ре ни естет ског у умет-

но сти и тех ни ци / 112
тех но ло ги ја

- вој ска: усло вље ност тех но ло шким 
зах те ви ма / 359

- ин фор ма ци о на тех но ло ги ја / 366
- Ср би ја: со ци јал не сту ди је тех но ло-

ги је: уни вер зи тет ска на ста ва 
/ 448

- стра не ди рект не ин ве сти ци је – 
ути цај на ре струк ту ри ра ње 
при вре де / 366

- сту ди је тех но ло ги је у пра и сто риј-
ској ар хе о ло ги ји / 108

- тех но ло шки раз вој / 152
- Три во Ин ђић: Тех но ло ги ја и кул

тур ни иден ти тет (при каз) / 
82

Технологијаикултурниидентитет, 
Три во Ин ђи ћа (при каз) / 82

229
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Ти моч ка кра ји на
- Де мо граф ски раз вој: ка рак те ри сти-

ке и про бле ми / 35
ти пик

- Хи лан дар ски и Сту де нич ки ти пик 
Све тог Са ве / 344

Ти рол, Жан Мар сел, би о гра фи ја, би-
блио гра фи ја и при зна ња / 319

Ти шма, Мир ко: Све ште ни ци у Бе лом 
Бр ду и при кљу че ни ја, Бе о град 2016. 
(при каз) / 473

Тојн би, Ар нолд (Ar nold Toynbee) / 238
тра ди ци о нал не вред но сти – тра ди ци ја

- Бо го ро ди чи не ико не: по што ва ње и 
упо тре ба: срп ска тра ди ци ја / 57

- ре ли гиј ско обра зо ва ње и кул тур ни 
иден ти тет / 55

- тра ди ци о на ли зам / 396
тран зи ци ја

- Бе о град: фер ти ли тет ста нов ни-
штва: Дру га де мо граф ска тран-
зи ци ја / 125

- Зо ран Ви до је вић, Де мо кра ти ја на 
за ла ску – ау то ри тар ното
та ли тар на пи та ња / 80

- Зо ран Д. Си мо но вић, Упра вља ње 
агра ром Ср би је у тран зи ци ји, 
2014. (при каз) / 339

- Кри за и раз вој, Бе о град 2010. (ос-
врт) / 66

- по ро ди ца: број де це / 8
- тран зи ци о на еко но ми ја / 152
- Шу ва ко вић, Урош: Тран зи ци ја: 

при лог со ци о ло шком про у ча
ва њу дру штве них про ме на. 
Ко сов ска Ми тро ви ца 2014. 
(осврт) / 372

тран зи ци ја у од ра слост
- тран зи ци ја у од ра слост у Евро пи из 

со цио-де мо граф ске пер спек-
ти ве / 33

Транзиција:прилогсоциолошкомпроу
чавањудруштвенихпромена. Урош 
Шу ва ко вић, Ко сов ска Ми тро ви ца 
2014. (осврт) / 372

тр го ви на
- аген ци ја за оси гу ра ње и фи нан си-

ра ње из во за: на чин по сло ва ња 
/ 61

- гло бал на тр го вин ска не рав но те жа 
и еко ном ска кри за / 106

- раз ло зи за од би ја ње зах те ва за при-
зна ва ње жи га / 221

- тр го ви на – сред њи век – Ср би ја / 
330

- тр го ви на пле ме ни тим ме та ли ма 
/ 175

Trebalipovijestzaistadijelitinarazdoblja?, 
Le Goff, Jac qu es, Za greb 2015. (осврт) 
/ 443

Тре ћи рајх
- Ec kart Con ze, Nor bert Frei, Pe ter 

Hayes, Mos he Zim mer mann: 
Das Amt und die Ver gan gen he it: 
De utsche Di plo ma ten im Drit ten 
Re ich und in der Bun de sre pu
blik, München 2010. (осврт) / 320

ТривекаКарловачкемитрополије1713–
2013, збор ник (осврт) / 374

тр жи ште
- Кри за и раз вој, Бе о град 2010 (осврт) 

/ 66
- кри за и упра вља ње тр жи штем / 107

Тру бец ки, Ни ки та Сер ге је вич, би о гра-
фи ја / 79

труд но ћа 
- на мер ни пре кид труд но ће – ути-

цај на при род но кре та ње ста-
нов ни штва / 36

Ту ки дид, грч ки исто ри чар / 447
ту ри зам

- Бу гар ска: ре ги о нал ни раз вој и за-
по шља ва ње у ту ри зму / 302

- еко ту ри зам / 70
- за дру жни до мо ви: пост со ци ја ли-

зам / 464
- ино ва тив не стра те ги је – по бољ ша-

ње ту ри стич ких услу га / 335
- ру рал ни ту ри зам / 49, 182
- Са бор тру ба ча у Гу чи: со ци о де мо-

граф ски про фил и мо тив до-
ла ска по се ти ла ца / 217

- Ср би ја: лов ни ту ри зам / 214
- ту ри зам – Дра га че во / 348
- Цав тат / 185

Тур ска / 50
- но во на ста ле др жа ве бив ше Ју го сла-

ви је: по глед на Тур ску / 165
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Тур чин, Пи тер (Pe ter Tur chin) / 238
TheftofNation–WallStreetlootingand

federalRegulatoryColluding, Gregg 
Ba rak (при каз) / 230

Thörner, Kla us
- Der gan ze Südo sten ist un ser Hin ter

land: De utsche Südost europa
pläne von 1840 bis 1945. (осврт) 
/ 405

ћи ри лич но пи смо
- ком па ти бил ност срп ског ћи ри лич-

ног пи сма – ком пју тер ска та-
ста ту ра / 390

Угар ска
- Др жав но пра во кра ље ви не Угар

ске: пре ки ди и кон ти ну и тет, 
Ду шан Бе рић, Ко сов ска Ми-
тро ви ца 2013. (осврт) / 264

- Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји / 
194

уго во ри
- Уго вор из Ам стер да ма / 92
- Уго вор из Ма стрих та; Ли са бон ски 

уго вор / 92
Уго вор из Ам стер да ма / 92
Уго вор из Ма стрих та / 92
Уд мур ти, на род / 50
удру же ња – дру штва 

- „Ду шан Сил ни”, ви те шко дру штво 
/ 128

- Јо ван Хра ни ло вић и но во сад ска 
сек ци ја Ју го сло вен ског но ви-
нар ског удру же ња / 259

- Ниш: се фард ска за јед ни ца / 467
- Ср би у Цр ној Го ри по сле раз два-

ја ња Ср би је и Цр не Го ре 2006. 
/ 236

- Срп ски кул тур ни клуб: од нос пре-
ма струк ту ри ста нов ни штва 
Вој во ди не / 29

Ује ди ње на омла ди на срп ска
- Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ау стро у гар

ска гра ђа о Ује ди ње ној омла
ди ни срп ској, Но ви Сад 2015. 
(при каз) / 388

Ује ди ње не на ци је (УН)
- ди пло мат ска за шти та у ме ђу на род-

ном пра ву и Ује ди ње не на ци је 
/ 225

- Ка ир ска кон фе рен ци ја 1994: ста-
нов ни штво и раз вој, ре про дук-
тив но здра вље / 207

- ОУН: бор ба про тив те ро ри зма / 460
- ши ре ње ге нет ски мо ди фи ко ва не 

хра не – уло га ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја / 122

умет нич ко тр жи ште / 218
умет ност

- Ахен – сре ди ште Евро пе у 9. ве ку 
/ 433

- Бо го ро ди чи не ико не: по што ва ње 
и упо тре ба: срп ска тра ди ци ја 
/ 57

- дру штве не на у ке у ин тер ди сци пли-
нар ном ис тра жи ва њу умет но-
сти / 329

- ет но кул тур ни иден ти тет Сло ва ка 
у Ср би ји: на ив но сли кар ство: 
Ко ва чи ца / 139

- ма гиј ски ко ре ни естет ског у умет-
но сти и тех ни ци / 112

- плес: умет нич ки аспек ти / 419
- по ли ти за ци ја умет но сти у по сле-

рат ној Ју го сла ви ји / 113
- умет ност: фо то гра фи ја, филм / 110
- Za pad ni Bal kan: re gi o nal no umet

nič ko tr žiš te, a ne fik ci ja?, Goj ko 
Ri ka lo vić /ur./, Be o grad 2012. 
(при каз) / 218

УНЕ СКО
- очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та 

/ 459
уни вер зи тет

- Лек си ко на сло вач ких вој во ђан ских 
уни вер зи тет ских пе да го га / 
101

- Ср би ја: со ци јал не сту ди је тех но ло-
ги је: уни вер зи тет ска на ста ва 
/ 448

- уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три 
/ 436

Упит ни лист Ма ти це срп ске / 144
УправљањеаграромСрбијеутранзи

цији, Зо ран Д. Си мо но вић, Бе о град 
2014. (при каз) / 339

ур ба на со ци о ло ги ја / 334
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ур ба ни зам
- Спо ме нич ка ба шти на – свје до чан

ство и бу дућ ност про шло сти, 
Бра ни слав Кр стић / 83

ур ба не обла сти
- Вој во ди на: де мо граф ска и функ-

ци о нал на ева лу а ци ја ур ба них 
обла сти / 288

усво је ње де те та
- из бор кон цеп та усво је ња/за шти те 

пра ва де те та/са зна ње о по ре-
клу / 223

услу ге
- раз ло зи за од би ја ње зах те ва за при-

зна ва ње жи га / 221  
Успомене, Ђор ђе Стра ти ми ро вић. При-

ре дио Жар ко Ди мић (при каз) / 231
УспонипадТитовеЈугославије:Поли

текономскибиланс, Гој ко Гр ђић, 
Бе о град 2015. (осврт) / 353

устав
- Вој во ди на и Устав из 1974. / 381
- др жав ни об ли ци Ју го сла ви је од 

1918–1991. / 234
- Из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп-

шти ну 1888. / 439
- Ју го сло вен ска Кра ље ви на /163
- На црт Уста ва Ра ди во ја Ми лој ко-

ви ћа из 1867. / 120
- од нос по сла ни ка и по ли тич ких 

стра на ка / 91
- прав на за сно ва ност ака та Вла де и 

ака та рас по ла га ња: јав но пра-
во Ре пу бли ке Ср би је / 124

- Устав Кра ље ви не Ср би је из 1901. 
/ 213

Устав Срп ске пра во слав не цр кве
- до но ше ње Пр вог уста ва СПЦ 1931. 

/ 235
устав ни суд

- др жав ни об ли ци Ју го сла ви је: 1918–
1991. / 234

уста но ве со ци јал не за шти те
- Ре пу бли ка Срп ска: си стем со ци јал-

не за шти те: бри га о ста рим ли-
ци ма / 22

уста штво
- Алек сан дар Корб, док тор ска ди сер-

та ци ја: ге но цид над Ср би ма / 
164

уче ни ци
- основ на шко ла: спорт ски узо ри 

уче ни ка / 331
- оце њи ва ње из пер спек ти ве уче-

ни ка / 62
- сред ња шко ла: од нос осо би на лич-

но сти и пој ма о се би код уче-
ни ка / 216

уџ бе ни ци
- Ру му ни ја: срп ске основ не пра во-

слав не ве ро и спо вед не шко ле 
/ 126

Фашизамусвојојепохи, Ернст Нол те / 
403

фе но ме но ло ги ја
- фе но ме но ло ги ја иден ти те та / 414
- Хај де ге ро во и Хе ге ло во схва та ње 

фе но ме но ло ги је / 356
Фер филд, Се си ли ја Иса бел → ви де ти: 

Вест, Ре бе ка
Факир, ча со пис / 69
фа у на

- етич ки аспек ти лов ног ту ри зма 
Ср би је / 214

фа ши зам
- ин тер вју с Ерн стом Нол те ом / 403

фе ми ни зам
- еко фе ми ни зам: на чин ре ша ва ња 

не ких еко ло шких пи та ња / 588
- фе ми ни зам, пост фе ми ни зам / 395
 Ne ko je re kao fe mi ni zam? Ka ko je 

fe mi ni zam uti cao na že ne XXI 
ve ka, Adri a na Za ha ri je vić (при-
каз) / 229

фер ти ли тет
- Бе о град: фер ти ли тет ста нов ни штва 

Бе о гра да: Дру ге де мо граф ска 
тран зи ци ја / 125

- Вој во ди на: ста ро сни мо де ли фер-
ти ли те та / 278

- на мер ни пре кид труд но ће – ути цај 
на при род но кре та ње ста нов-
ни штва / 36

- Ре пу бли ка Срп ска: фер ти ли тет / 
290

- Ср би ја: по пу ла ци о на по ли ти ка / 283
- Срем ска Ми тро ви ца и Ша бац: 

усло вље ност фер ти ли те та 
брач ним окви ри ма / 430
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фи ду ци јар но обез бе ђе ње / 364
фи зич ко вас пи та ње

- со ци о е ко ном ска обе леж ја фи зич ке 
ак тив но сти де це ра но школ-
ског уз ра ста / 240

Фи јат, Кра гу је вац
- ау то ин ду стри ја, до ба вља чи, ре-

зер вни де ло ви / 452
фи ло зо фи ја

- по че так срп ске фи ло зо фи је / 97
- ки не ска фи ло зо фи ја: ана ли за де ла 

Про ме на Џо уа / 357
- Ми ха и ло Ђу рић / 457
- по јам за ко на: де ло Бо жи да ра Гру-

јо ви ћа: прав на фи ло зо фи ја / 455
- по ли тич ко-те о ло шка рас пра ва о 

иден ти те ту / 414
- ру ска фи ло зо фи ја / 358
- Све ти Мак сим Ис по вед ник / 176
- Ту ки дид, Хобс: на у ка о по ли ти ци 

/ 447
- Хај де гер и Хе гел: фе но ме но ло шка 

ме то да као то пос кон фрон та-
ци је / 356

- Хај де ге ро ве ме та по ли ти ке / 412
фи ло зо фи ја ме ди ја

- Пе тер Сло тер дајк и фи ло зо фи ја 
ме ди ја / 53

фи ло зо фи ја на у ке
- Ми лан Бр дар: На у ка и исти на – 

за по ста вље не пер спек ти ве 
фи ло зо фи је на у ке, Кра гу је вац 
2014. (осврт) / 338

фи ло ло ги ја
- Pol ska ma sa kra / Polj ski ma sa kr / The 

Po lish Ma sac re, Po le tan Go ran 
(при каз књи ге: Р. Бу квић) / 248

фи нан си је
- апре си ја ци ја ју а на, еко но ми ја, 

Ки на / 157
- Вој во ди на и по ре зи 1925. / 208
- Вред ност vs про фит, Ком не нић, 

Би сер ка, Бе о град, 2013. (при-
каз) / 247

- Евро зо на – кри за / 159
- Евро зо на, САД: ди вер гент на мо-

не тар на по ли ти ка / 451
- Евро зо на: мо не тар на кри за, еко-

ном ска кри за / 158

- З. Шо лак Фи нан си ра ње здрав
стве не за шти те и пра во на 
здра вље (при каз) / 187

- Зве рев, Ар се ни је Гри гор је вич – 
ми ни стар фи нан си ја / 155 

- Иле Ко ва че вић: По слов но бан кар
ство у Ср би ји 1921–2011. / 130

- Мо рис Але (1911–2010) – нео п ход-
ност ре фор ме фи нан сиј ског 
си сте ма / 69

- нов ча на ре фор ма: Со вјет ска Ру си-
ја, 1922–1924. / 156

- Се вер но Ко со во: фи нан сиј ски ре-
сур си – до ступ ност пред у зе-
ћи ма / 367

- сол вент ност: тер ми но ло шко зна-
че ње у еко ном ско-фи нан сиј-
ској сфе ри / 210

- Theft of Na tion – Wall Stre et lo o ting 
and fe de ral Re gu la tory Col lu
ding, ау тор: Ba rak, Gregg, (при-
каз) / 230

фи скал на по ли ти ка
- фи скал на не ди сци пли на / 228

фи скал ни са вет / 228
Фло ров ски, Ге ор гиј Ва си ље вич, би о-

гра фи ја / 79
фон до ви

- ИПАРД фон до ви / 384
Франц Фер ди нанд 

- пи са ње ли ста За ста ва о атен та ту 
на Фран ца Фер ди нан да / 398

Фран цу ска ре во лу ци ја
- по јам за ко на: де ло Бо жи да ра Гру-

јо ви ћа: прав на фи ло зо фи ја / 455
фру шко гор ска ре ги ја

- Бе ше но во: де мо граф ске ка рак те-
ри сти ке: сту ди ја слу ча ја / 285

Хаб збур шка мо нар хи ја 
- Ве ли ки рат / 326
- Вој во ди на / Хаб збур шка мо нар-

хи ја / 145
- Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји / 

194
Хај де гер, Мар тин

- схва та ње фе но ме но ло шке ме то де 
/ 356

- Хај де ге ро ве ме та по ли ти ке / 412



Хар ви, Деј вид
- до при нос ур ба ној со ци о ло ги ји / 334

Ха ри тос, Па на јо тис Г., не кро лог, члан 
Уред ни штва ЗМСДН / 354

Хе гел, Ге орг Вил хелм Фри дрих
- фе но ме но ло ги ја / 356

Хер це го ви на
- Ис точ на Хер це го ви на: де мо граф-

ски раз вој / 299
Хер цен, Алек сан дар Ива но вич, би о гра-

фи ја / 79
Хи лан дар

- ти пик / 344
Хлад ни рат

- дво стру ки стан дард: За пад и Ру-
си ја / 415

Хобс, То мас (Tho mas Hob bes) / 447
Ho gard, Jac qu es, L’E u ro pe est mor te à Pri

 sti na. Gu er re au Ko so vo (prin temps 
– été 1999), (при каз) / 263

хо мо фи ли ја
- хо мо фи ли ја у со ци јал ним мре жа-

ма / 418
Хоф ба у ер, Ха нес: На ру че на исти на – 

ку пље на прав да – Ко ло ни ја ли зам 
Европ ске уни је, Бе о град 2012. / 199

хра на
- Обра зо ва ње, на у ка и про из вод ња 

хра не, ау тор: В. Ја њић (при каз) 
/ 249

- ши ре ње ге нет ски мо ди фи ко ва не 
хра не – уло га ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја / 122

Хра ни ло вић, Јо ван / 259
Хр ват ска

- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 
и Срп ске пра во слав не цр кве 
/ 54

- Зор ка Ко ри ца Аћи мо вић, Да вор ка 
Ра да ко вић: Мо го рић (Ли ка). 
Но ви Сад 2013. (при каз) / 322

- ло кал на са мо у пра ва: деј ство ин ве-
сти ци ја на бу џет ске при хо де 
/ 368

- по глед на са вре ме ну Тур ску / 164
- Сла во ни ја и Ба ра ња: еко ном ски и 

раз вој ни про бле ми и пер спек-
ти ве / 291

- Ср би у Хр ват ској: не ста ја ње / 287
- Ср би у Цав та ту до 1945. го ди не / 

185
- хр ват ска остр ва: ак тив но ста ре-

ње: жи вот ни стил / 298
хри сто ло ги ја

- те о ло шке осно ве аскет ске тра ди-
ци је Ева гри ја Пон тиј ског / 314

хри шћан ство
- ка ма те: хри шћан ски и еко ном ски 

по глед / 162
- Све ти Мак сим Ис по вед ник / 176

Ху ве ров ин декс кон цен тра ци је / 276
ху ма ни зам

- Ми ха и ло Ђу рић, фи ло зоф / 457
Хум бол тов уни вер зи тет, Бер лин / 164
Цав тат

- Ср би у Цав та ту / 185
Цен трал на Ср би ја

- род на пер спек ти ва / 2
- смрт ност ста нов ни штва Цен трал-

не Ср би је и Вој во ди не: раз ли ке 
/ 32

ци ви ли за ци ја
- про бле ми ди на ми ке са вре ме не ци-

ви ли за ци је / 442
- ци клич не те о ри је ци ви ли за ци је / 

238
Con ze, Ec kart; Nor bert Frei; Pe ter Hayes, 

Mos he Zim mer mann: Das Amt und 
die Ver gan gen he it: De utsche Di plo
ma ten im Drit ten Re ich und in der 
Bun de sre pu blik /Не мач ко Ми ни стар-
ство ино стра них де ла и про шлост 
– не мач ке ди пло ма те у вре ме Хи-
тле ра и За пад не Не мач ке/, München 
2010. (осврт) / 320

цр ква
- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 

и Срп ске пра во слав не цр кве 
/ 54

- би о ме ди цин ски пот по мог ну та 
оплод ња: став цр кве / 300

- до но ше ње Пр вог уста ва СПЦ 1931. 
/ 235

- Мар ко Ни ко лић, Еку мен ски од но си 
Срп ске пра во слав не и Ри мо
ка то лич ке цр кве: 1962–2000. 

234



го ди не, Бе о град 2012 (при каз) 
/ 202

- ор га ни др жа ве Пр вог срп ског 
устан ка: уло га све штен ства / 
311, 328

- по ре кло Бо жић них оби ча ја код 
Ср ба / 256

- раз вој теологиjе пр вен ства: ва ти-
кан ски са бо ри / 456

- ре ли ги ја, цр ква, Алек сан дар Би-
ли мо вић / 76

- Ру ска пра во слав на цр ква и Ри мо-
ка то лич ка цр ква о европ ским 
ин те гра ци ја ма / 413

цр кве на књи жев ност
- Жи ти је Све тог Си ме о на – пи та-

ње раш чи та ва ња јед ног ме ста 
у жи ти ју/ 360

цр кве ни оби ча ји
- по ре кло Бо жић них оби ча ја код 

Ср ба / 256
цр кве но пе ва ње

- по е ти ка ли тур гиј ског пе ва ња / 432
Цр на Го ра

- ак ту ел ни од но си Ри мо ка то лич ке 
и Срп ске пра во слав не цр кве 
/ 54

- Љу ба Јо ва но вић – др жав ник из 
Бо ке / 63

- осврт на збор ник Кри за и раз вој: 
Ин сти тут дру штве них на у ка, 
Бе о град 2010 / 66

- по глед на са вре ме ну Тур ску / 164
- Ср би у Цр ној Го ри: раз два ја ње 

Ср би је и Цр не Го ре 2006. / 236
Цр њан ски, Ми лош / 326
Ча лић, Ма риЖа нин, Исто ри ја Ју го

сла ви је у 20. ве ку, Бе о град 2013. 
(осврт) / 423

ча со пи си (на уч ни)
- ран ги ра ње ча со пи са: на уч ни ра-

до ви / 400
- In ter na ti o nal Jo ur nal of Advan ced 

Com pu ter Tec hno logy / 402
Ша бац

- Ша бац и Срем ска Ми тро ви ца: 
усло вље ност фер ти ли те та 
брач ним окви ри ма / 430

Шај ка шка
- про ме на бро ја ста нов ни ка Шај ка-

шке: 1869–2002. го ди на / 26
- Шај ка шка: про стор – ста нов ни

штво – про шлост, Но ви Сад 
2014. (при каз) / 425

Шајкашка:простор–становништво
–прошлост, Но ви Сад 2014. (при-
каз) / 425

Ша то хин, Сер геј Ан то но вич, ин тер вју 
/ 78

шах
- Ду шан Дра јић, Пре глед ша хов ске 

ли те ра ту ре бив ше Ју го сла
ви је 1886–1991, I–V, Бе о град 
2010–2013. (при каз) / 245

Шах ма тов, Мсти слав Вја че сла во вич, 
би о гра фи ја / 79

шко ле ми шље ња
- ју сна ту ра ли зам и прав ни по зи ти-

ви зам: аме рич ка ју ри спру-
ден ци ја / 212

школ ство
- ви со ко школ ско би о хе миј ско обра-

зо ва ње – при ме на мул ти ме-
ди ја / 75

- Вој во ди на: мул ти кул ту рал ност: 
ста во ви на став ни ка / 397

- еко но ми ка обра зо ва ња: ста ра и 
но ва пи та ња / 416

- за кон ска оба ве за из др жа ва ња пу-
но лет ног де те та на ре дов ном 
шко ло ва њу: срп ско пра во / 301

- ин сти ту ци о нал но обра зо ва ње жен-
ске де це у Ср би ји (по че ци) / 420

- је ста стве ни ца: Ср би ја / 435
- кон цепт ху ма не шко ле у кон тек сту 

са вре ме ног дру штве ног зна ња 
/ 169

- мо рал ност: мла ди: по у ке – Ки на, 
САД / 437

- му зе ји и га ле ри је: еду ка тив ни про-
гра ми и ре сур си / 463

- на став ни ци му зи ке: срп ске пра во-
слав не бо го слов ске шко ле / 345

- обра зо ва ње жен ске де це до Пр вог 
свет ског ра та: Ко со во и Ме то-
хи ја / 336

235
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- од нос осо би на лич но сти и пој ма о 
се би: уче ни ци сред ње шко ле 
/ 216

- оце њи ва ње из пер спек ти ве уче-
ни ка / 62

- про бле ма ти ка обра зо ва ња / 316
- про ме на са вре ме ног дру штва: уло-

га зна ња / 227
- Ру му ни ја: срп ске основ не пра во-

слав не ве ро и спо вед не шко ле 
/ 126

- со ци о е ко ном ска обе леж ја фи зич ке 
ак тив но сти: де ца ра но школ-
ског уз ра ста / 240

- спорт ски узо ри уче ни ка и уче ни ца 
у основ ној шко ли / 331

- Ср би ја: ен гле ски је зик: је зик стру-
ке у сред њим струч ним шко-
ла ма / 369

- срп ска гим на зи ја „Дом на у ке”, Со-
лун / 378

- Струч не шко ле у Бе лој Цр кви из
ме ђу два свет ска ра та /1919–
1941/, Бе ла Цр ква 2016. (осврт) 
/ 475

- функ ци је кул ту ре шко ле и ре ли-
ги о зно обра зо ва ње / 55

Шљу кић, Ср ђан и Ма ри ца Шљу кић, Зе
мља и љу ди. Се ља штво и дру штве
на струк ту ра, Me dit te ran Pu blis hing, 
Но ви Сад 2012. (при каз) / 204

Шпа ни ја
- Евро зо на: мо не тар на кри за: еко-

ном ска кри за / 158
- Ниш: се фард ска за јед ни ца / 467

штам па ни ме ди ји
- Дра го Ње го ван и Би ља на Рат ко вић 

Ње го ван, Сло бо да штам пе у 
Срп ској Вој во до ви ни 1848–
1849, Но ви Сад 2015. (при каз, 
осврт) /407, 424

- Ср би ја: људ ска пра ва у днев ним но-
ви на ма: ана ли за са др жа ја / 114

ште та
- мо рал на (не и мо вин ска) ште та, ду-

шев ни бол, те ле сни бол / 362
Шу ва ко вић, Урош

- Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком 
про у ча ва њу дру штве них про
ме на. Ко сов ска Ми тро ви ца 
2014. (осврт) / 372

Шу ко вић, Да ни ло
 Ne jed na ko sti, ne za po sle nost i kri za, 

Be o grad 2013. (при каз) / 266



АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ
AUT HORS IN THIS IS SUE

ВЛА ДИ МИР БА РО ВИЋ (Но ви Сад, 1978). Ван ред ни про фе сор на Од се ку 
за ме диј ске Сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

На Од се ку за исто ри ју ФФ УНС ди пло ми рао 2004. („Ср би ја као вој ни фак-
тор у ства ра њу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”) и ма ги стри рао 2007. 
(„Ути цај на ци о нал со ци ја ли стич ке иде о ло ги је и зна чај ме ди ја на по ли тич ка зби-
ва ња ме ђу вој во ђан ским Нем ци ма из ме ђу два свет ска ра та”). Док то ри рао 2010. 
на ФПН УБг („Из ве шта ва ње у кри зним си ту а ци ја ма и ети ка но ви нар ства”). На 
ФФ УНС иза бран 2016. у зва ње ван ред ног про фе со ра (Од сек за ме диј ске сту ди-
је). До бит ник је ви ше при зна ња и на гра да ло кал не са мо у пра ве и ху ма ни тар них 
ор га ни за ци ја. 

Ва жни ја де ла: Ве ли ка ни срп ске штам пе, Бе о град 2011 (ко а у тор); Ме ди ји и 
гра ђан ска оку пља ња, Но ви Сад 2009; Ме ди ји у лов ству и лов ном ту ри зму, Но ви 
Сад 2011; Ме диј ско из ве шта ва ње у кри зним си ту а ци ја ма, Но ви Сад 2012. 

СТЕ ФАН ВУ КО ЈЕ ВИЋ (Ба ња лу ка, 1989) Док то ранд на Фа кул те ту по ли-
тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао по ли ти ко ло ги ју на ФПН УБл (2012). Ди пло му ма сте ра по ли-
ти ко ло ги је („Зна чај по ли тич ке пар ти ци па ци је за кон со ли да ци ју де мо кра ти је”) 
сте као на ФПН УБг (2013). На по ме ну том фа кул те ту је од 2014. го ди не на док тор-
ским сту ди ја ма по ли ти ко ло ги је. Обла сти ис тра жи вач ког ин те ре со ва ња: по ли-
тич ки си сте ми, по ли тич ка со ци о ло ги ја, по ли тич ка те о ри ја. 

Ва жни је књи ге: Не по сред на де мо кра ти ја – до при нос де мо крат ској кон
со ли да ци ји, Ба ња лу ка 2015; Ка ко гра ђа ни Бо сне и Хер це го ви не опа жа ју не вла дин 
сек тор?, Са ра је во 2015 (ко а у тор).

МИ ША ЂУР КО ВИЋ (Бе о град, 1971). На уч ни са вет ник и ди рек тор Ин сти-
ту та за европ ске сту ди је.

Ди пло ми рао на Оде ље њу за со ци о ло ги ју на ФФ УБг (1996), где је и ма ги-
стри рао 2001. („Про блем за сни ва ња и оправ да ва ња људ ских пра ва у де лу Ро нал-
да Двор ки на”). На истом фа кул те ту док то ри рао 2005. („Ли бе ра ли зам и др жа ва: 
по ли тич ка фи ло зо фи ја Џо на Стју ар та Ми ла”). Тре нут но за по слен као на уч ни 
са вет ник и ди рек тор ИЕС-а у Бе о гра ду у ко јем је за по слен од 1999. У ИЕС-у 
оба вљао и функ ци ју пред сед ни ка На уч ног ве ћа (2007–2010). По ља ис тра жи ва ња: 
фи ло зо фи ја, по ли тич ка и прав на фи ло зо фи ја, ге не рал на по ли тич ка те о ри ја; 
на ци је, на ци о на ли зми, пи та ња на ци о нал ног иден ти те та у скло пу ме ђу на род них 
од но са; ана ли за по пу лар не кул ту ре (по пу лар не му зи ке, те ле ви зиј ских се ри ја, 
цр та них фил мо ва) про па ган де и упо тре бе ма сов них ме ди ја у иде о ло шке свр хе; 
пра ће ње про це са тран сфор ма ци је срп ског дру штва и по себ но по ли тич ког си сте-
ма; европ ске ин те гра ци је; про бле ми би о е ти ке и би о ме ди ци не.

Ва жни је књи ге: По ре дак, мо рал и људ ска пра ва: про блем за сни ва ња и оправ
да ва ња људ ских пра ва у де лу Ро нал да Двор ки на, Бе о град 2001; Дик та ту ра, на ци ја, 
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гло ба ли за ци ја, Бе о град 2002; Ка пи та ли зам, ли бе ра ли зам и др жа ва: осно ве за 
ре кон струк ци ју мо дер не по ли тич ке фи ло зо фи је, Бе о град 2005; Крај и по че так: 
по ли ти ка и кул ту ра у Ср би ји: 1999–2005, Но ви Сад 2006; По ли тич ка ми сао Џо на 
Стју ар та Ми ла, Бе о град 2006; Кон зер ва ти ви зам и кон зер ва тив не стран ке, књ. 1, 
Бе о град 2007; Сли ка, звук и моћ: огле ди из поппо ли ти ке, Бе о град 2009; Иде о ло
ги ја, пар ти је и ме ђу на род ни од но си: огле ди о по ли ти ци, Бе о град 2012; Там ни ко
ри до ри мо ћи: пу те ви са вре ме не по ли тич ке те о ри је, Бе о град 2013; Илу зи ја Европ
ске уни је, Бе о град 2015; Кон зер ва ти ви зам и кон зер ва тив не стран ке, Бе о град 2016. 

ЉУ БО МИР ЗУ БЕР (Двор на Уни, 1976). Ван ред ни про фе сор на Ка те дри за 
ме ди је, Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву.

Ди пло ми рао (жур на ли сти ка) на ФФ УБл. Ма ги стри рао 2006. („Ко му ни-
ка ци ја с ме ди ји ма и про мо ци ја еко ном ске по ли ти ке вла де Ре пу бли ке Срп ске”). 
Од бра нио док тор ску ди сер та ци ју на ФПН УБг 2010. („Стра те ги је упра вља ња 
од но си ма с јав но шћу по ли тич ких пар ти ја у Ре пу бли ци Срп ској”). Иза бран 2016. 
у зва ње ван ред ног про фе со ра за ужу на уч ну област Но ви нар ство на ФФ УИС. 

Ва жни ја де ла: По ли тич ки од но си с јав но шћу у Ре пу бли ци Срп ској, Па ле – 
Ба ња лу ка 2012. 

ЈЕ ЛЕ НА КА РА ПАН ЏИН (Но ви Сад, 1989). Аси стент на По љо при вред ном 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ди пло ми ра ла (2012) и ма сте ри ра ла (2013) на ПољФ УНС. На ПољФ УНС 
је аси стент на ужој на уч ној обла сти Ме наџ мент и ор га ни за ци ја у по љо при вре-
ди. Тре нут но на док тор ским сту ди ја ма на ПољФ УНС. Област ин те ре со ва ња: 
агро е ко но ми ја.

СР ЂАН МИ ЛО ШЕ ВИЋ (Ча чак, 1982). Ис тра жи вач-са рад ник Ин сти ту та 
за но ви ју исто ри ју Ср би је у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао 2007. („Иде о ло шке осно ве аграр не ре фор ме у Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”), ма сте ри рао 2007. и док то ри рао 2016. („Аграр на 
по ли ти ка у Ју го сла ви ји 1945–1953”) на ФФ УБг. Од 2009. је за по слен у ИНИС-у. 
Обла сти ис тра жи ва ња: исто риј ски ре ви зи о ни зам, аграр на исто ри ја, исто риј ска 
ан тро по ло ги ја, прав на исто ри ја.

Ва жни је књи ге: Исто ри ја пред су дом. Исто риј ски и прав ни аспек ти у ре
ха би ли та ци ји кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћаи, Бе о град 2013; По ли тич ка упо тре ба 
про шло сти: о исто риј ском ре ви зи о ни зму на пост ју го сло вен ском про сто ру, Но ви 
Сад 2013 (ко а у тор).

ВЕ СНА РО ДИЋ (Те ме рин, 1965). Ре дов ни про фе сор на По љо при вред ном 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми ра ла (1989), ма ги стри ра ла 1995. („Мо дел за оп ти мал но ре ги о нал-
но пла ни ра ње по љо при вред не про из вод ње”), и док то ри ра ла 2001. („Мо дел за 
оп ти ми ра ње раз во ја по љо при вре де и пре храм бе не ин ду стри је”) на ПољФ УНС. 
У зва ње ре дов ног про фе со ра иза бра на 2011. Из во ди на ста ву из пред ме та: Упра-
вља ње жи вот ном сре ди ном и при род ним ре сур си ма на основ ним ака дем ским 
сту ди ја ма, Одр жи во упра вља ње жи вот ном сре ди ном на ма стер сту ди ја ма и 
Ме то де упра вља ња жи вот ном сре ди ном на док тор ским сту ди ја ма. Би ла је пред-
став ник Ср би је у Про грам ском ко ми те ту VII оквир ног про гра ма (FP7) за област 
Ис хра на, по љо при вре да и би о тех но ло ги ја. У ви ше на вра та ан га жо ва на је као 
не за ви сни екс перт за оце ну про је ка та фи нан си ра них од стра не ЕУ (FP6, Tem pus, 
Era smus+). 
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Ва жни је књи ге: Mo del za op ti mal no re gi o nal no pla ni ra nje po ljo pri vred ne 
pro iz vod nje, No vi Sad 1996; Мо дел за оп ти ми ра ње раз во ја по љо при вре де и пре
храм бе не ин ду стри је, Но ви Сад 2002; Ora ni ce u Sr bi ji: ka pa ci te ti, raz meš taj, 
na čin ko riš će nja, No vi Sad 2010 (ко а у тор).

ЈО ВА НА ЧИ КИЋ (Оси јек, 1978). До цент на Де парт ма ну за ге о гра фи ју, 
ту ри зам и хо те ли јер ство При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. 

Ди пло ми ра ла 2003. на Од се ку за со ци о ло ги ју ФФ УНС, ма ги стри ра ла 2008. 
на сту диј ској гру пи за Со ци о ло ги ју се ла на ПољФ УНС („Со ци јал но е ко ло шки 
про бле ми и за шти та жи вот не сре ди не ло кал не дру штве не за јед ни це”). Док тор-
ску ди сер та ци ју од бра ни ла 2012. на Од се ку за со ци о ло ги ју ФФ УНС („По ро дич-
на га здин ства и раз вој се о ских за јед ни ца”). За по сле на је као до цент на ПМФ УНС. 
Област ис тра жи ва ња: со ци о ло ги ја ту ри зма, ру рал на со ци о ло ги ја, со ци јал на 
еко ло ги ја.

Ва жни ја де ла: Ор ган ска про из вод ња и по љо при вред на га здин ства Ср би је 
– ру рал но со ци о ло шка ана ли за. Но ви Сад 2010 (ко а у тор); Di fu zi ja zna nja i raz voj 
ru ral nog tu ri zma u Voj vo di ni, No vi Sad 2015 (ко а у тор).

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
ЕУ  Европ ска уни ја
ЕФ  Еко ном ски фа кул тет
ИЕС  Ин сти тут за европ ске сту ди је
ИНИС  Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је
ПМФ  При род но-ма те ма тич ки фа кул тет
ПољФ  По љо при вред ни фа кул тет
УБг  Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УБл  Уни вер зи тет у Ба ња лу ци
УИС  Уни вер зи тет Ис точ но Са ра је во
УНС  Уни вер зи тет у Но вом Са ду
ФПН  Фа кул тет по ли тич ких на у ка
ФФ  Фи ло зоф ски фа кул тет

Би о би бли о граф ске бе ле шке са чи нио
Вла ди мир М. Ни ко лић
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Ру ко пис ко ји се ну ди за об ја вљи ва ње у Збор ни ку Ма ти це срп ске за дру штве
не на у ке (ЗМСДН) ша ље се елек трон ским пу тем на адре су: vni ko lic @ma ti ca srp ska.
org .rs или zmsdn@ma ti ca srp ska.org.rs. Фор му лар Из ја ве да рад ни је (ни ти ће 
би ти) об ја вљи ван или по ну ђен не ком дру гом ча со пи су или из да ва чу за об ја вљи-
ва ње елек трон ски ће Вам до ста ви ти струч ни са рад ник Оде ље ња. Ру ко пис мо же те 
до ста ви ти и по штом на адре су: ВладимирНиколић,ЗборникМСзадруштвене
науке,Матицесрпске1,21000НовиСад. Струч ног са рад ни ка мо же те кон так-
ти ра ти и усме но на тел. 062–8563915, од но сно 021–6615798.

Уз ру ко пис ра да, при ла же се крат ка би о би бли о граф ска бе ле шка о ау то ру, 
као и број те ле фо на, елек трон ска адре са, име и адре са уста но ве где је ау тор за-
по слен. 

Ру ко пи си на срп ском је зи ку тре ба да бу ду на ћи ри лич ном пи сму, у Mic ro-
soft  Word-y, ве ли чи не (укљу чу ју ћи са же так на срп ском и ре зи ме на ен гле ском 
је зи ку, сли ке, та бе ле и дру ге при ло ге) до 30.000 слов них зна ко ва (укуп но с раз-
ма ци ма).

Основ ни текст тре ба да бу де на пи сан уз по што ва ње сле де ћих зах те ва – Вр ста 
сло ва: TimesNewRoman; про ред: 1,5; ве ли чи на сло ва: 12. Од ступ пр вог ре да у 
па су су: 1,25 см. На сло ве оде ља ка пр вог ни воа пи са ти ве ли ким сло ви ма (вер за-
лом), цен три ра но, одво је но од основ ног тек ста јед ним ре дом пре и по сле ње га. 
На сло ве оде ља ка дру гог ни воа на во ди ти ма лим сло ви ма, цен три ра но, та ко ђе 
одво је но од основ ног тек ста  јед ним ре дом.

Ра ду при ло жи ти и са же так (од 10 до 15 ре да ка) на срп ском и ен гле ском (или 
јед ном од рас про стра ње них стра них је зи ка) с че ти ри до шест кључ них ре чи, у 
про ре ду 1, ве ли чи не сло ва 11. Са же так и кључ не ре чи на срп ском је зи ку да ју се 
не по сред но ис под на сло ва ра да и име на и афи ли ја ци је ау то ра. Ре зи ме и кључ не 
ре чи на ен гле ском је зи ку (или не ком од рас про стра ње них је зи ка) да ју се на кра ју 
ра да, на кон спи ска ци ти ра не ли те ра ту ре, та ко ђе ис под на сло ва ра да и име на и 
афи ли ја ци је ау то ра, на срп ском и ен гле ском је зи ку.

Фу сно те (на по ме не уз текст, спу ште ни це): про ред 1, ве ли чи не сло ва 10. На-
по ме не (фу сно те) ко ри сти ти са мо за про прат на об ја шње ња, а не за ци ти ра ње или 
на во ђе ње ре фе рен ци. За ци ти ра ње или са мо по зи ва ње на не чи је де ло ко ри сти ти 
би бли о граф ску па рен те зу.

Стра на име на у ра ду пи са ти она ко ка ко се из го ва ра ју (тран скрип ци ја на 
срп ски је зик пре ма Пра во пи су срп ско га је зи ка), с тим што се при пр вом на во-
ђе њу у за гра ди име да је из вор но.

Илу стра тив ни при ло зи уз ра до ве (фо то гра фи је, гра фи ко ни, ге о граф ске 
кар те...) тре ба да бу ду ис кљу чи во цр но-бе ли и с на зи вом при ло га (на ве сти ау то-
ра фо то гра фи је, од но сно из вор фо то гра фи је, ге о граф ске кар те и гра фи ко на). 
Ау тор тре ба да озна чи ме сто при ло га у тек сту.

СА ЖЕ ТАК и РЕ ЗИ МЕ (SUM MARY)
Са же так се да је на по чет ку ра да (на срп ском је зи ку, од но сно је зи ку ра да). 

Са же так у крат ком при ка зу је су шти ну ра да, кон крет но тре ба да дâ основ не ин-
фор ма ци је о  ци љу и пред ме ту ра да, те ме то до ло ги ји и при сту пу ис тра жи ва њу. 



Обим Са жет ка тре ба да бу де из ме ђу 10 и 15 ре до ва (700–1100 слов них ме ста 
укуп но). Са же так је пра ћен спи ском кључ них ре чи (4–6). На кра ју ра да да је се 
Ре зи ме на стра ном је зи ку (SUM MARY), ко ји пред ста вља про ши ре ни Са же так, 
те по ред ци ља и пред ме та ра да, ме то до ло ги је и при сту па ис тра жи ва њу тре ба да 
са др жи и ре зул та те, као и ори ги нал но сти/вред но сти ра да. Ре зи ме, та ко ђе, са др жи 
кључ не ре чи из Са жет ка. Обим Ре зи меа тре ба да из но си из ме ђу 15 и 25 ре до ва 
(1100–1800 слов них ме ста укуп но). Уз Ре зи ме ко ји се под но си на ен гле ском је зи ку 
при ло жи ти и срп ски пре вод.

БИ БЛИ О ГРАФ СКА ПА РЕН ТЕ ЗА
Би бли о граф ска па рен те за, као умет ну та скра ће ни ца у тек сту ко ја упу ћу је 

на пот пу ни би бли о граф ски по да так о де лу ко је се ци ти ра, на ве ден на кра ју ра да, 
са сто ји се од отво ре не угла сте за гра де, пре зи ме на ау то ра (обич но, го ди не об ја-
вљи ва ња ра да ко ји се ци ти ра, те озна ке стра ни це с ко је je ци тат пре у зет и за тво ре-
не угла сте за гра де. Пре зи ме ау то ра на во ди се у из вор ном об ли ку и пи сму. При мер:

[Ивић • 1986: 128] за би бли о граф ску је ди ни цу: Ивић, Па вле (1986). Срп ски 
на род и ње гов је зик. 2. изд. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.

Ако се ци ти ра ви ше су сед них стра ни ца истог ра да, да ју се ци фре ко је се 
од но се на пр ву и по след њу стра ни цу ко ја се ци ти ра, a из ме ђу њих се ста вља 
цр та, на при мер:

[Ивић • 1986: 128–130] за би бли о граф ску је ди ни цу: Ивић, Па вле (1986). 
Срп ски на род и ње гов је зик. 2. изд. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.

Ако се ци ти ра ви ше стра ни ца истог ра да а ко је ни су у ни зу, ци фре ко је се 
од но се на стра ни це у ци ти ра ном ра ду, одва ја ју се за пе том, на при мер:

[Ивић • 1986: 128, 130, 145] за би бли о граф ску је ди ни цу: Ивић, Па вле (1986). 
Срп ски на род и ње гов је зик. 2. изд. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.

Уко ли ко je реч о стра ном ау то ру, пре зи ме из ван па рен те зе тран скри бо ва-
ти на је зик на ко ме je на пи сан основ ни текст ра да, на при мер, Џ. Шорт за John 
Ren nie Short, али у па рен те зи пре зи ме тре ба да ва ти пре ма из вор ном об ли ку и 
пи сму, на при мер:

[Short • 1996: 106] за би бли о граф ску је ди ни цу: Short, John Ren nie (1996). 
The Ur ban Or der: An In tro duc tion to Ci ti es, Cul tu re, and Po wer. Ox ford: Black-
well Pu blis hing.

Ка да се у ра ду по ми ње ви ше ра до ва ко је je је дан ау тор пу бли ко вао исте го-
ди не, у тек сту ал ној би бли о граф ској на по ме ни по треб но je од го ва ра ју ћим азбуч-
ним сло вом пре ци зи ра ти о ко јој je би бли о граф ској од ред ни ци из ко нач ног спи ска 
ли те ра ту ре реч. На исти на чин по треб но је, на рав но, обе ле жи ти би бли о граф ску 
је ди ни цу и у спи ску ци ти ра не ли те ра ту ре. При мер:

[Murphy • 1974а: 12].
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Уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше ау то ра, у умет ну тој би бли о граф-
ској на по ме ни на во де се пре зи ме пр вог ау то ра, док се пре зи ме на оста лих ау то-
ра за ме њу ју скра ће ни цом и др. (од но сно et al.,ако je би бли о граф ски из вор на 
стра ним је зи ци ма ко ји ко ри сте ла ти нич но пи смо):

[Ивић и др. • 2007] за би бли о граф ску је ди ни цу: Ивић, Па вле; Иван Клајн, 
Ми тар Пе ши кан и Бра ни слав Бр бо рић (2007). Срп ски је зич ки при руч ник. 
4. изд. Бе о град: Бе о град ска књи га.

[Poss et al. • 2000] за би бли о граф ску је ди ни цу: Poss, Chri stop her; Bryan 
Lo wes and Le slie Chad wick (2000). Dic ti o nary of Eco no mics. 3rd ed. Glas gow: 
Har per Col lins.

Ако je из кон тек ста ја сно ко ји je ау тор ци ти ран или па ра фра зи ран, у тек-
сту ал ној би бли о граф ској на по ме ни ни је по треб но на во ди ти пре зи ме ау то ра. 
При мер:

Пре ма Мар фи је вом ис тра жи ва њу [1974: 207], пр ви са чу ва ни трак тат из 
те обла сти сро чио je бе не дик ти нац Ал бе рик из Мон те Ка си на у дру гој 
по ло ви ни 11. ве ка.

Ако се у па рен те зи упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ау то ра, по дат ке о сва-
ком сле де ћем ра ду тре ба одво ји ти зна ком тач ка-за пе та (;). При мер:

[Белић • 1958; Сте ва но вић • 1968].

Ако je y ру ко пи су, услед не мо гућ но сти да се ко ри сти при мар ни из вор, пре-
у зет на вод из се кун дар ног из во ра, у па рен те зи je нео п ход но уз по да так о ау то ру 
се кун дар ног из во ра на ве сти и реч „пре ма”: 

„Усме ност” и „на род ност” бу гар шти ца Не над Љу бин ко вић до во ди у ве зу 
с при ла го ђе но шћу сре ди ни [према Ки ли бар да • 1979: 7].

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
Ци ти ра на ли те ра ту ра да је се при кра ју ра да у за себ ном одељ ку на сло вље-

ном ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА. У овом Одељ ку раз ре ша ва ју се би бли о граф ске 
па рен те зе скра ће но на ве де не у тек сту. Би бли о граф ске је ди ни це (ре фе рен це) на-
во де се по азбуч ном или abecednom ре ду пре зи ме на пр вог или је ди ног ау то ра 
ка ко je оно на ве де но у па рен те зи у тек сту. Пр во се азбуч ним ре дом на во де пре-
зи ме на пр вог или је ди ног ау то ра чи ји су ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим 
се абе цед ним ре дом на во де пре зи ме на пр вог или је ди ног ау то ра чи ји су ра до ви 
об ја вље ни ла ти ни цом. Ако опис би бли о граф ске је ди ни це об у хва та не ко ли ко 
ре до ва, сви ре до ви осим пр вог уву че ни су уде сно за два слов на ме ста (ви се ћи 
па ра граф).

По што се ци ти ра на ли те ра ту ра ко ри сти за би бли о ме триј ску и на у ко ме триј-
ску ана ли зу ау то ра, ча со пи са и са мих ра до ва, мо ли мо ау то ре да пре до ста вља ња 
ру ко пи са па жљи во про ве ре спи сак ли те ра ту ре, као и са мо ци ти ра ње у тек сту.
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ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА на во ди се пре ма стан дар ду за ци ти ра ње Ма-
ти це срп ске (МСЦ):

Мо но граф ска пу бли ка ци ја

Пре зи ме, име ау то ра и (евен ту ал но) сред ње сло во (од но сно, код ау то ра с 
ру ског го вор ног под руч ја – оче ство). На слов књи ге. Уко ли ко је пре вод, по да так 
о пре во ди о цу. При ре ђи вач или не ка дру га вр ста ау тор ства. По да так о из да њу 
или бро ју то мо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ња. При мер:

Ми ле тић, Све то зар (2001). О срп ском пи та њу. Из бор и пред го вор Че до-
мир По пов. Но ви Сад: Град ска би бли о те ка.

У слу ча ју ау тор ства два ју или ви ше ау то ра, на кон по да та ка за пр вог да ју 
се (по сле зна ка ;) од го ва ра ју ћи по да ци за оста ле ау то ре: име, (сред ње сло во – 
оче ство) и пре зи ме дру гог и оста лих ау то ра, ме ђу соб но одво је них за пе том.

Ако ни је дат по да так о из да њу под ра зу ме ва се да je реч о пр вом из да њу. У 
слу ча ју 2, 3, 4. итд. из да ња ред ни број из да ња мо же се на ве сти као у пр вом па-
ра гра фу Упут ства за мо но граф ске пу бли ка ци је (По да так о из да њу или бро ју 
то мо ва). При мер:

Бе лић, Алек сан дар (1958). О је зич кој при ро ди и је зич ком раз вит ку: лин
гви стич ка ис пи ти ва ња. Књ. 1. – 2. изд. Бе о град: Но лит.

Мо но граф ска пу бли ка ци ја с кор по ра тив ним ау то ром

Ко ми си ја, асо ци ја ци ја, ор га ни за ци ја, уз ко ју на на слов ној стра ни ни је на ве-
де но име ин ди ви ду ал ног ау то ра, пре у зи ма уло гу кор по ра тив ног ау то ра. При мер:

Бе о град ска фил хар мо ни ја (2005). Се зо на 2005–2006. Ци клус Ханс Сва ров
ски. Бе о град: Бе о град ска фил хар мо ни ја.

Ре пу бли ка Ср би ја. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку (2008). Два ве ка раз
во ја Ср би је: Ста ти стич ки пре глед. Бе о град: РЗС.

Ано ним на де ла

Де ла за ко ја се не мо же уста но ви ти ау тор пре по зна ју се по сво ме на сло ву. 
При мер:

Срп ске на род не за го нет ке (1877). Уре дио и из дао Сто јан Но ва ко вић. Бео-
град: За ду жби на Чу пи ће ва.

Збор ник ра до ва с кон фе рен ци је

Пан тић, Ми ро слав /ур./ (2004). Ре са ва (Гор ња и До ња) у исто ри ји, на у ци, 
књи жев но сти и умет но сти. На уч ни скуп, Де спо то вац, 20–21. ав густ 2003. Де-
спо то вац: На род на би бли о те ка „Ре сав ска шко ла”.
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Мо но граф ске пу бли ка ци је с ви ше из да ва ча

Па ли брк Су кић, Не си ба (2005). Ру ске из бе гли це у Пан че ву: 1919–1941. 
Пред го вор: Алек сеј Ар се њев. Пан че во: Град ска би бли о те ка и Исто риј-
ски ар хив.

Ђор ђе вић, Љу би ца (2001) Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић: 1920–
1971. Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, На род на би бли о те ка Ср би је и 
За ду жби на Де сан ке Мак си мо вић.

Мо но граф ске пу бли ка ци је с ви ше из да ва ча и ви ше ме ста из да ња

Је ринг, Ру долф фон (1998). Циљ у пра ву. Бе о град: Слу жбе ни лист СРЈ, Под-
го ри ца: ЦИД и Срем ски Кар лов ци и Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца 
Зо ра на Сто ја но ви ћа.

Мо но граф ске пу бли ка ци је с јед ним из да ва чем ло ци ра ним у ви ше 
ме ста из да ња

а) У два ме ста из да ња – на во де се оба ме ста.

Black, John (2002). A Dic ti o nary of Eco no mics. Ox ford and New York: Ox ford 
Uni ver sity Press.

б) У ви ше од два ме ста из да ња на во де се са мо јед но ме сто (се ди ште из да-
ва ча) и до да је итд. (од но сно etc., ако je пу бли ка ци ја об ја вље на на је зи ку ко ји 
ко ри сти ла ти нич но пи смо).

Ban nock, Gra ham et al. (2003). Dic ti o nary of Eco no mics. Lon don etc.: Pen guin 
Bo oks.

Фо то тип ско из да ње

Пре зи ме, име ау то ра. На слов књи ге. Ме сто пр вог из да ња, го ди на пр вог из-
да ња. Ме сто по но вље ног, фо то тип ског из да ња: из да вач, го ди на ре принт из да ња.

Со ла рић, Па вле (2003). По ми нак књи же ски. Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја. На-
род на би бли о те ка „Др Ђор ђе На то ше вић”.

Се кун дар но ау тор ство

Збор ни ци на уч них ра до ва опи су ју се пре ма име ну уред ни ка или при ре-
ђи ва ча.

Пре зи ме, име уред ни ка (или при ре ђи ва ча). На слов де ла. Ме сто из да ња: 
из да вач, го ди на из да ња.

Ра до ва но вић, Ми ло рад /ур./ (1996). Срп ски је зик на кра ју ве ка. Бе о град: 
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ и Слу жбе ни гла сник.
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Ње го ван, Дра го /прир./ (2009). Зло чи ни оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у 
Вој во ди ни. V Гру па ма сов них зло чи на у Сре му. Ак ци ја Вик то ра Toмића 
и по крет ни пре ки суд у Сре му 1942. Но ви Сад: Про ме теј и Ма ло исто-
риј ско дру штво.

Ру ко пис

Пре зи ме, име. На слов ру ко пи са (ако по сто ји или ако je у на у ци до био оп ште-
при хва ће но име). Ме сто на стан ка. Ин сти ту ци ја у ко јој се на ла зи, сиг на ту ра, 
го ди на на стан ка.

Ни ко лић, Јо ван. Пе сма ри ца. Те ми швар: Ар хив СА НУ у Бе о гра ду, сигн. 
8552/264/5, 1780–1783.

Ру ко пи си се ци ти ра ју пре ма фо ли ја ци ји (на при мер, 2а–3б), а не пре ма па-
ги на ци ји, из у зев у слу ча је ви ма кад je ру ко пис па ги ни ран.

При лог у се риј ској/пе ри о дич ној пу бли ка ци ји

Пре зи ме, име ау то ра и (евен ту ал но) сред ње сло во – оче ство. На слов тек ста 
у пу бли ка ци ји. На слов ча со пи са, го ди ште или том пу бли ка ци је, го ди на (или 
пот пун да тум) из да ња, број све ске: стра не на ко ји ма се текст на ла зи.

Риб ни кар, Ja pa (2004). Но ва ста ра при ча. Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 
473, св. 3 (март 2004): 265–269.

Чла нак или по гла вље у књи зи

Спи ри до но вић, Ср ђан (1998). Ка ко je ме тар на стао и ка ко je до спео у Србиjy, 
у: То дор И. Под го рац (ур.) На у ка и тех ни ка у Ср би ји дру ге по ло ви не ве ка 
1854–1904. Кра гу је вац: Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, 868–884.

При лог у но ви на ма

Пре зи ме, име ау то ра. На слов тек ста. На слов но ви на, да тум, стра ни це. При мер:

Кља кић, Сло бо дан (2004). Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра. По ли ти ка, 
1. 7. 2004, 5.

Рад у Збор ни ку ра до ва

Пре зи ме, име ау то ра и (евен ту ал но) сред ње сло во – оче ство. На слов тек ста 
у пу бли ка ци ји: стра не на ко ји ма се текст на ла зи. У Збор ни ку: Име (евен ту ал но 
сред ње сло во – оче ство) и пре зи ме уред ни ка (или при ре ђи ва ча). На слов де ла. 
Ме сто из да ња: из да вач, го ди на из да ња.

Ар хив ски из во ри (нео бја вље ни)

По пра ви лу по дат ке о ар хив ским из во ри ма тре ба ло би на во ди ти сле де ћим 
ре до сле дом:
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1. Име ар хи ва (пу но и/или скра ће но); при мер: Ар хив Ср би је (АС)
2. На зив фон да или збир ке (пу но и/или скра ће но); при мер: Ми ни стар ство 

фи нан си ја (МФ)
3. Го ди на
4. Одељ ци и се ри је у окви ру фон до ва и збир ки 
5. По да ци о ко ли чи ни гра ђе.

Ко ли чи на је из ра же на бро јем књи га, ку ти ја, фа сци кли, све жње ва, ре ги-
стра то ра и сл. За тех нич ке ин вен тар ске је ди ни це, ко је су нај че шће упо тре бља-
ва не као је ди ни це ме ре, ко ри сте се скра ће ни це: 

д. до си је п. по вез
књ. књи га рег. ре ги стра тор
ком.  ко мад св. све жањ
кут. ку ти ја свес. све ска
о. омот ф. фа сци кла
пак. па кет

Ако се име ар хив ске уста но ве, на зив фон да/збир ке и одељ ка/се ри је у окви ру 
фон да/збир ке на во ди са мо скра ће но, по треб но je од мах по сле на сло ва Ар хив ска 
гра ђа на ве сти спи сак свих скра ће ни ца ко је ce под тим на сло вом ко ри сте. То се 
од но си и на по дат ке о ар хив ској гра ђи у стра ним ар хи ви ма, од но сно на ар хив-
ске по дат ке ко ји се на во де на стра ним је зи ци ма.

Об ја вље на ар хив ска гра ђа

Kao мо но граф ске и/или дру ге слич не пу бли ка ци је.

Прав ни про пи си и суд ска ре ше ња

Пу ни на зив про пи са (скра ће ни на зив про пи са – акро ним). Гла си ло у ко ме 
je про пис об ја вљен, број (бр.) гла си ла и го ди на об ја вљи ва ња (обич но скра ће но 
–зад ње две ци фре). При ме ри:

За кон о обли га ци о ним од но си ма (ЗОО). Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 29/78.

За кон о из вр шном по ступ ку (ЗИП). Слу жбе ни гла сник PC, бр. 124/04.

Ако je про пис ме њан и до пу ња ван, на во де се сук це сив но бро је ви и го ди не 
об ја вљи ва ња из ме на и до пу на. При мер:

За кон о осно ва ма си сте ма вас пи та ња и обра зо ва ња (ЗО СВО). Слу жбе ни 
гла сник PC, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04.

Члан, став и тач ка про пи са (у би бли о граф ској па рен те зи, а и дру где) озна-
ча ва се скра ће ни ца ма чл., ст. и тач. Иза по след њег бро ја ce не ста вља тач ка.

Чл. 5, ст. 2, тач. 3 или чл. 5, 6, 9 и 10 или чл. 4–12



На во ђе ње суд ских од лу ка тре ба да са др жи што пот пу ни је по дат ке (име 
су да, вр ста и број од лу ке, да тум ка да je до не се на ...), ако су оне ар хи ви ра не, 
он да их на во ди ти као (нео бја вље не) ар хив ске из во ре, ако су об ја вље не, он да их 
на во ди ти као мо но граф ске и/или дру ге пу бли ка ци је.

Мо но граф ска пу бли ка ци ја до ступ на onli ne

Пре зи ме, име ау то ра. На слов књи ге.<адре са с Ин тер не та> Да тум пре у зи ма ња. 
При мер:

Velt man, К. Н. Aug men ted Bo oks,know led ge and cul tu re.
<http://www.isoc.org/inet2000/cdpro ce e dings/6d/6d.> 2. 2. 2002.

При ло гу се риј ској/пе ри о дич ној пу бли ка ци ји до сту пан onli ne

Пре зи ме, име ау то ра. На слов тек ста. На слов пе ри о дич не пу бли ка ци је. Да тум 
пе ри о дич не пу бли ка ци је. Име ба зе по да та ка. Да тум пре у зи ма ња. При мер:

To it, A. Te ac hing In fo pre ne ur ship: stu dents’ per spec ti ve. ASLIB Pro ce e dings. 
Fe bru ary 2000. Pro qu est. 21. 2. 2000.

При лог у ен ци кло пе ди ји до сту пан onli ne:

На зив од ред ни це. На слов ен ци кло пе ди је. <адре са с Ин тер не та> Да тум пре-
у зи ма ња. При мер:

Wil de, Oscar. Encyclo pe dia Ame ri ca na. <http://www.encyclo pe dia.com /doc /
lGl -92614715.html> 15. 12. 2008.

Ди ги тал ни иден ти фи ка тор објек та (DOI = Di gi tal Ob ject Iden ti fi er)

Мо но граф ске пу бли ка ци је и при ло зи у се риј ској/пе ри о дич ној пу бли ка ци ји 
до ступ ни on-li ne (уоп ште: е-текст, сли ка, ау дио/ви део за пис, софт вер, итд.) мо гу 
то ком вре ме на да про ме не адре су на Ин тер не ту (или се про ме ни име веб стра-
ни це), та ко да се ја ви ла по тре ба да им се до де ли тра јан иден ти фи ка тор по мо ћу 
ко га je тра же ни објект мо гу ће про на ћи. У те свр хе нај че шће се ко ри сти DOI си стем 
(вид. wi ki pe dia.or g/wi ki/Di gi tal_ob ject_iden ti fi er).

Пре зи ме, име ау то ра. На слов тек ста. На слов пе ри о дич не пу бли ка ци је. Да тум 
пе ри о дич не пу бли ка ци је. DOI. При мер:

Ni ko lic, Iva na. Pu blis hing in Ser bia. Sla vic and East Eu ro pean In for ma tion 
Re so ur ces, Vo lu me 1, Is sue 2 and 3, Fe bru ary 2001: 85–126. DOI: 10.1300/
J167v01n02_03
<www.in lbr ma world.co m/smpp/.../con tent~db=al l~con tent =a904437540> 
30. 1. 2010.

У том слу ча ју не тре ба на во ди ти <Име ба зе по да та ка> и Да тум пре у зи ма ња 
(у гор њем при ме ру – 4–5. ред).
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При лог у ен ци кло пе ди ји и ње гов DOI

Пре зи ме, име ау то ра. На зив од ред ни це. На слов ен ци кло пе ди је. По да так о 
из да њу или бро ју то мо ва. DOI. При мер:

Pa skin, Nor man. Di gi tal Ob ject Iden ti fi er (DOI®) System. Encyclo pe dia of 
Li brary and In for ma tion Sci en ces. Third Edi tion. DOI: 10.1081/Е/ELIS3-
-120044418

ТА БЕ ЛАР НИ И ГРА ФИЧ КИ ПРИ КА ЗИ
Та бе лар ни и гра фич ки при ка зи тре ба да бу ду да ти на јед но о бра зан на чин, 

у скла ду с ода бра ним ди сци пли нар ним стан дар дом опре ма ња чла на ка. На сло ве 
свих при ка за, а по мо гућ ству и њи хов тек сту ал ни са др жај да ти дво је зич но, на 
срп ском је зи ку (од но сно, је зи ку ра да) и на ен гле ском је зи ку. Та бе лар ни и гра фич-
ки при ка зи мо ра ју би ти ну ме ри са ни, а оба ве зно по зи ва ње на њих у тек сту да је 
се у обич ним за гра да ма (та бе ла 1), или (сли ка 1) итд., с по зи вом: ви де ти.

МА ТЕ МА ТИЧ КИ ИЗ РА ЗИ
По жељ но je из бе га ва ти ком пли ко ва не зна ке ако се мо гу за ме ни ти про сти јим. 

Ма те ма тич ке из ра зе (јед на чи не, сим бо ле, опе ра то ре) тре ба да ва ти у Equ a ti on 
Edi tor-y текст про це со ра Mic ro soft Word, или ко ри шће њем по себ ног па ке та (La TeX), 
ко ји ће ре дак ци ја до ста вља ти ау то ри ма на њи хов зах тев. Сле де ћи на чин ис пи си-
ва ња ма те ма тич ких сим бо ла мо же у зна чај ној ме ри до при не ти уште ди про сто ра 
у ча со пи су.

1. Ди ја кри тич ки зна ци иза сим бо ла се мно го лак ше ре про ду ку ју од оних 
из над или ис под сим бо ла; тре ба пи са ти на при мер А* а не Â. Грч ка сло ва мо гу 
се упо тре бља ва ти за па ра ме тре по пу ла ци ја а ла тин ска сло ва за оце не.

2. Тре ба из бе га ва ти сит не зна ко ве. Из раз ко ји са др жи и суп скрипт и су пер-
скрипт на при мер хi

t мо гао би се на пи са ти као xi(t),а e f(х) као exp [f(x)].
3. Кад год je мо гу ће, тре ба из бе га ва ти ком пли ко ва не из ра зе. На при мер, 

из вод се уме сто из ра зом
d2f(x, y)

————
dxdy

мо же озна чи ти са
ƒ’’xy

a4. Раз ло мак — мо же се озна чи ти раз лом ком а/b.
b 

5. Ви си на из ра за мо же се ре ду ко ва ти ако се гра ни це зна ко ва као што су ∫, 
∑, Π ста ве по ред, а не из над и ис под опе ра то ра. На при мер

t=T

∫
t=0
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мо же се на пи са ти као

t=T

∫t=0

Мо ли мо ау то ре да па жљи во про ве ре ма те ма тич ке из ра зе пре не го што пре-
да ју ру ко пис.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА
За хвал ни ца се ис пи су је као по се бан оде љак, пре одељ ка Ци ти ра на ли те ра-

ту ра. У за хвал ни ци се да ју по да ци о ис тра жи ва њу из ког је про ис те као рад по ну-
ђен за об ја вљи ва ње, о фи нан си је ру тог ис тра жи ва ња, као и за хвал ност ли ци ма 
ко ја су на раз ли чи те на чи не до при не ла на стан ку ра да.

JEL КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА
За тек сто ве из обла сти еко ном ских (и срод них) на у ка оба ве зна је JEL кла-

си фи ка ци ја, стан дард ни ме тод кла си фи ка ци је на уч не ли те ра ту ре из ове обла сти, 
пре ма кла си фи ка ци ји ко ју је увео и ко ри сти Jo ur nal of Eco no mic Li te ra tu re, а при-
хва ти ла ју је огром на ве ћи на еко ном ских и срод них ча со пи са у све ту. Ко до ви из 
ове кла си фи ка ци је мо гу се про на ћи на: https://www.ae a web.or g /econ lit/jel Co des.php 
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