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„МЛА ДА БО СНА” И ФИ ЛО СО ФИ ЈА

ИЛИ ЈА МА РИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи зич ки фа кул тет

Сту дент ски трг 12, Бе о град, Ср би ја
ili ja ma ric212@gmail.com

СА ЖЕ ТАК: „Мла да Бо сна” на зив је за по крет омла ди не у Бо сни и 
Хер це го ви ни на по чет ку 20. ве ка (1908–1914). Без об зи ра на вер ску при-
пад ност, има ли су свест да при па да ју срп ском на ро ду. Бо ри ли су се за 
осло бо ђе ње свих ју жно сло вен ских на ро да од ту ђин ске вла сти и ује ди ње ње 
у окви ру за јед нич ке др жа ве. Ин те лек ту ал ни во ђа „Младe Боснe” био је 
Ди ми три је Ми три но вић, а иде о ло шки во ђа Вла ди мир Га ћи но вић. У Бо сни 
и Хер це го ви ни та да су по сто ја ле са мо основ не и сред ње шко ле, али не и 
фа кул те ти, што је би ло ве о ма не по вољ но за не го ва ње фи ло со фи је. Сред-
њо школ ци и сту ден ти, од ко јих су не ки сту ди ра ли и фи ло со фи ју, на ви ше 
на чи на су до при не ли ње ном раз во ју код нас. Пр во, сво јим члан ци ма и 
пре во ди ма фи ло соф ских тек сто ва ши ре су про мо ви са ли фи ло со фи ју на 
тлу Бо сне и Хер це го ви не. Дру го, пр ви су код Ср ба уоп ште ши ре про па ги-
ра ли ира ци о на ли стич ку ори јен та ци ју у фи ло со фи ји. Тре ће, до при не ли су 
срп ској ре цеп ци ји но вих фи ло соф ских стру ја ња у све ту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: „Мла да Бо сна”, фи ло со фи ја, Пе тар Ко чић, Ди ми три-
је Ми три но вић, Вла ди мир Га ћи но вић, фи ло со фи ја у шко ли, ира ци о на ли-
стич ка фи ло со фи ја, ча со пис Бо сан ска ви ла

О НА ЗИ ВУ ПО КРЕ ТА МЛА ДА БО СНА

На зи вом „Мла да Бо сна” озна ча ва на је омла ди на Бо сне и Хер це го-
ви не. Вла ди мир Га ћи но вић је 1910. об ја вио чла нак „Мла да Бо сна” пре ма 
ко јем је чи тав омла дин ски по крет и до био име1. Али он из гле да ни је пр ви 

1 Бо ри во је Јев тић био је сле де ћи омла ди нац из БиХ ко ји је об ја вио чла нак под истим 
на сло вом [Јевтић 1913: 337–339].
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и ско вао сâм на зив. Син таг му Мла да Бо сна пр ви је, ка ко не ки су ге ри шу, 
упо тре био срп ски књи жев ник Пе тар Ко чић у ли сту Отаџ би на 1907. го-
ди не2.

Ако је Ко чић до и ста упо тре био овај из раз, ка ко је на стао? По чев од 
три де се тих го ди на 19. ве ка, у ра зним зе мља ма Евро пе о омла ди ни се го-
во ри ло на овај на чин (Мла да Ита ли ја, Мла да Ма ђар ска, Мла да Не мач ка 
итд.). У Ко чи ће во вре ме пак код Ср ба је Јо ван Скер лић 1906. у члан ку 
„Хај не у срп ским пре во ди ма” ко ри стио из ра зе „Мла да Не мач ка” и „Мла-
да Ср ба ди ја” [Скерлић VI 1964: 150]. Исте 1906. Скер лић је об ја вио мо но-
гра фи ју Омла ди на и ње на књи жев ност (1848–1871), где је по та ње го во рио 
о омла дин ским по кре ти ма у Евро пи и Ср би ји у 19. ве ку. Ту је срп ски 
кри ти чар и исто ри чар књи жев но сти у за себ ном по гла вљу при ка зао раз вој 
сло бо дар ских и де мо крат ских иде ја у Евро пи ве за них за омла ди ну, по чев 
од ра них три де се тих го ди на 19. ве ка. По себ но је ис та као уло гу Ђу зе пеа 
Ма ци ни ја (Gi u sep pe Maz zi ni, 1805–1872), ита ли јан ског ак ти ви сте, ко ји је 
око 1831. осно вао Мла ду Ита ли ју и по мо гао осни ва ње Мла де Не мач ке, 
Мла де Пољ ске, Мла де Евро пе, за тим о не мач ком пе сни ку Хајн ри ху Хај-
неу, ко ји је пред во дио Мла ду Не мач ку итд.3 Ина че, ути цај Ма ци ни ја на 
омла дин ски по крет код Ср ба био је зна тан. Мла ди срп ски ли бе ра ли по-
чет ком 1864, до ду ше, ни су пред ла га ли Ма ци ни ја не го Га ри бал ди ја (и 
дру ге европ ске ре во лу ци о на ре) за по ча сног чла на Дру штва срп ске сло ве-
сно сти, што је има ло за по сле ди цу да се оно та да и уга си, али се о Ма ци-
ни ју код нас пи са ло ше зде се тих го ди на 19. ве ка, а пи са ло се и по во дом 
ње го ве смр ти 1872.

У овом ду ху срп ска омла ди на је још у 19. ве ку по кре ну ла ча со пис 
Мла да Ср ба ди ја, ко ји је у Бе о гра ду из ла зио у пе ри о ду 1870–1872, а исто-
и ме ни илу стро ва ни ча со пис из ла зио је у Бе чу 1876.

Са свим су дру ге окол но сти вла да ле у Бо сни и Хер це го ви ни. Та мо је 
ве ћи на Ср ба жи ве ла на се лу. По сле не у спе ле аграр не по бу не про тив бе-
го ва 1875–1878. бо сан ско-хер це го вач ки се ља ци ни су игра ли бит ну уло гу 
у по ли тич ком жи во ту на ред не три де це ни је. Ау стро у гар ском оку па ци јом 
1878, ме ђу тим, по чи ње да ја ча гра ђан ски слој тр го ва ца и за на тли ја, а од 1901. 
на по ли тич кој сце ни се по ја вљу је и на ци о нал на ин те ли ген ци ја. Реч је о 

2 Вла ди мир Де ди јер ка же да му је та ко пи сао Бо жи дар Зе че вић у пи сму од 15. фе бру-
а ра 1959 [Дедијер 1966: 831], што ка сни је на про сто пре у зи ма ју сви ис тра жи ва чи не на во де-
ћи у ко јем то члан ку Ко чић ко ри сти ову син таг му. Пре ма би бли о гра фи ји ко ју је из ра дио 
Јо ван Ива но вић [Кочић 2002: 147–148], Ко чић је 1907. у ли сту Отаџ би на об ја вио укуп но 
три члан ка („На ша ри јеч”, 1/1907; „На ша по е зи ја под ап со лу ти змом”, 9/1907; „Ни тко влук 
звор нич ких га зда”, 15/1907). Пр ва два члан ка пре штам па на су у дру гом то му Ко чи ће вих 
Са бра них дје ла [2002], из ко јих се ви ди да се у њи ма не по ја вљу је син таг ма Mлада Бо сна. 
Тре ћи чла нак, ме ђу тим, ни ка да ни је пре штам пан, а број 15/1907. ли ста Отаџ би на, где је 
из вор но об ја вљен, не по сто ји у фон ду ко јим рас по ла жу На род на би бли о те ка у Бе о гра ду и 
Би бли о те ка Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, та ко да ни сам мо гао про ве ри ти да ли се у ње му 
по ја вљу је ова син таг ма. 

3 Осам на ест из гна ни ка не мач ких, ита ли јан ских и пољ ских, на чи јем че лу је био Ђу-
зе пе Ма ци ни, 1834. осни ва Мла ду Евро пу. Мла да Не мач ка је око 1832. на ста ла као не мач ка 
еми гра ци ја у Швај цар ској, а по том као књи жев на шко ла на чи јем че лу је био и Хај не. Мла-
да Швај цар ска је 1835. из да ва ла и свој лист [Скерлић 1966: 211–226].
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сред њо школ ској и уни вер зи тет ској мла де жи. Пре ма ана ло ги ји с из ра зи ма 
за омла ди ну мно гих европ ских зе ма ља као и из ра зом Мла да Ср ба ди ја 
ко ји је већ ко ри шћен код Ср ба, Ко чић је за ову мла деж Бо сне и Хер це го-
ви не упо тре био (ако га је упо тре био) из раз Мла да Бо сна.

На ци о нал ност је исто риј ска ка те го ри ја, она је про ме њи ва. Умно го ме 
је би ла дик ти ра на по ли ти ком. По зна то је, на при мер, да је ми ни стар Ау стро-
у гар ске ца ре ви не Бен ја мин Ка лај (Kállay Béni, 1839–1903), ина че Ма ђар, 
на ме тао став да у Бо сни жи ве Бо сан ци (Бо шња ци), да ту не ма Ср ба и Хр ва-
та. А слу чај је хтео да је исте оне 1878. го ди не ка да је Ау стро у гар ска оку-
пи ра ла Бо сну и Хер це го ви ну, Бен ја мин Ка лај об ја вио књи гу Geschic hte 
der Ser ben [= Исто ри ја Срба] у ко јој је пи сао ка ко су знат ни де ло ви Бо сне 
у про шло сти при па да ли Ср би ји, за тим да су бо сан ски кне же ви има ли 
свест о уза јам ној при пад но сти са Ср би јом. На да ље, он је ис ти цао да су 
мно ги срп ски пле ми ћи, до ла ском Ту ра ка, при хва та ли ислам ка ко би са-
чу ва ли има ња и ути цај, и да је ту по ре кло бо сан ских бе го ва. Украт ко, 
Ка лај је твр дио да у Бо сни и Хер це го ви ни жи ви је дан на род, да је тај на род 
срп ски, са мо што је по де љен на три ве ре: пра во слав ну, ри мо ка то лич ку и 
ислам ску. Он при зна је пра во срп ског на ро да на ове за и ста срп ске зе мље. 
Ме ђу тим, ка да је 1882. по стао ми ни стар Ау стро у гар ског цар ства, Ка лај 
је на пра сно про ме нио став и на сто јао је да сво ју књи гу за бра ни у Бо сни 
и Хер це го ви ни4, за ла жу ћи се, ка ко је ре че но, за кон сти ту и са ње но ве, је-
дин стве не бо шњач ке на ци је.

Мла до бо сан ци су, без об зи ра на вер ску при пад ност, има ли свест да 
при па да ју срп ском на ро ду. Ме ђу тим, ни су на то ме ин си сти ра ли. Они су 
за сту па ли те зу о осло бо ђе њу свих ју жно сло вен ских на ро да од ту ђин ске 
вла сти и оса мо ста ље њу у окви ру за јед нич ке др жа ве. Сна жно су по др жа-
ва ли иде ју Ју го сла ви је. Ме ђу њи ма је би ло нај ви ше пра во сла ва ца, али је 
би ло и ри мо ка то ли ка и му сли ма на. Би ло је чак и дру гих на ци о нал но сти. 
Та ко је Дра гу тин Мрас био по оцу Сло ве нац, а по мај ци Ср бин, а по ги нуо 
је 1915. као срп ски до бро во љац. Ју го сло ве на је би ло и ме ђу Ср би ма у дру-
гим де ло ви ма цар ства. Та ко је бу ду ћи фи ло соф и кла си чар Ми лош Ђу рић, 
ро дом из Сла вон ског Бен ков ца, био Ју го сло вен. А би ло их је и ме ђу Хр ва-
ти ма, као што је био сту дент фи ло со фи је и пе сник Тин Ује вић, ро дом из 
Имот ског у Дал ма ци ји.

ФИ ЛО СО ФИ ЈА У ШКО ЛА МА БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ  
НА РАЗ МЕ ЂИ ВЕ КО ВА

У Бо сни и Хер це го ви ни за вре ме тур ске вла да ви не би ло је основ них 
и не што сред њих, али ни је би ло ви со ких шко ла. При то ме ма ли број жи-
те ља мо гао је сте ћи обра зо ва ње у стра ним зе мља ма. Те окол но сти би ле су 
вр ло не по вољ не за не го ва ње фи ло со фи је. Уне ко ли ко су се ства ри из ме ни ле 

4 Ка ла је ва књи га убр зо је би ла пре ве де на на срп ски је зик: Ка ла ји, Ве ни ја мин, Исто
ри ја срп ског на ро да, пре вод и пред го вор Га ври ло Вит ко вић, Бе о град 1882. Под се ти мо да је 
Ка ла је ва мај ка по ти ца ла из ма ђа ри зо ва не срп ске по ро ди це Бла шко вић и да је сâм Ка лај, 
ко ји је теч но го во рио срп ски је зик, у пе ри о ду 1868–1875. био ге не рал ни кон зул у Бе о гра ду.
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до ла ском Ау стри је у је сен 1878. Већ 1879. осно ва на је гим на зи ја у Са ра-
је ву. Али је из Са ра јев ске гим на зи је тек 1898. иза шла зна чај ни ја гру па од 
осам срп ских ма ту ра на та. Што се срп ских шко ла ти че, би ло је не што 
основ них, али је тек 1893. осно ва на пр ва срп ска „Ма ла ре ал на” гим на зи ја 
у Мо ста ру. Ау стриј ске вла сти су, уоп ште узев, фа во ри зо ва ле ри мо ка то-
лич ку омла ди ну, на ра чун срп ске и му сли ман ске5. С дру ге стра не, ни 
Ау стро у гар ска ни је осни ва ла ви со ке шко ле у Бо сни и Хер це го ви ни.

На под руч ју Бо сне и Хер це го ви не, да кле, фи ло со фи ја се за вре ме тур-
ске вла да ви не ни је из у ча ва ла у шко ла ма. То се по че ло ме ња ти до ла ском 
Ау стро у гар ске ка да се осни ва ју гим на зи је, у ко ји ма се у за вр шним раз ре-
ди ма (VII и VI II) учи ла фи ло соф ска про пе де у ти ка. До Пр вог свет ског ра та 
осно ва не су гим на зи је у Са ра је ву (1879), Мо ста ру (1893), Ба њој Лу ци (Ве-
ли ка ре ал ка, 1896), Ту зли (1899), Са ра је ву (Ве ли ка ре ал ка, 1905), Би ха ћу 
(1911)6. Из овог про из ла зи да се фи ло со фи ја на овом про сто ру по че ла нај пре 
пре да ва ти у гим на зи ји у Са ра је ву школ ске 1885/1886, ка да је ге не ра ци ја 
упи са на 1879. до спе ла до VII раз ре да. Не зна се пре ма ко јим је све уџ бе ни-
ци ма пре да ва на. Фи ло со фи ја се пре да ва ла и у учи тељ ским шко ла ма.

По сто ја ле су и вер ске шко ле у ко ји ма се та ко ђе из у ча ва ла фи ло со фи-
ја. Го ди не 1882. у Са ра је ву је осно ва но Ис точ но пра во слав но бо го слов ско 
сје ме ни ште, ко је је 1884. пре се ље но у Ре ље во, где је 1887. за ње га из гра-
ђе на по себ на згра да. Се ди ште ове Срп ско-пра во слав не бо го сло ви је по но-
во је 1917. пре се ље но у Са ра је во. Ме ђу тим, у ње ном про гра му ни је би ло 
фи ло со фи је. Ше ри јат ска су дач ка шко ла у Са ра је ву осно ва на је 1887. и у 
свом про гра му има ла је на ста ву из ло ги ке у I го ди ни. Фра ње вач ка тро го-
ди шња гим на зи ја осно ва на је 1882. у Кре ше ву, а већ 1883/84. пре ме ште на 
је у ма на стир у Гу чој Го ри код Трав ни ка. Се ди ште ове шко ле пре се ље но 
је 1900. у Ви со ко, ка да је отво рен и VI раз ред. Сед ми раз ред отво рен је 
1913, а VI II раз ред 1914. У VI II раз ре ду учи ла се фи ло со фи ја. На Ши ро ком 
Бри је гу је 1889. отво рен пр ви раз ред гим на зи је, уз ко ју се раз ви ја ло од мах 
и сје ме ни ште. Сед ми и осми раз ред, у ко ји ма се учи ла фи ло со фи ја, осно-
ва ни су тек 1916/17. и 1917/18. Над би скуп ска кла сич на гим на зи ја у Трав-
ни ку осно ва на је 1882. го ди не. То је би ла елит на шко ла у ко јој су се спре-
ма ли кан ди да ти за ви ше те о ло шке сту ди је. У VII и VI II раз ре ду учи ла се 
и фи ло со фи ја7. У Мо ста ру је 1895. отво ре на фра ње вач ка бо го сло ви ја, ко-
ја је до 1933. има ла че ти ри раз ре да. Се ди ште Бо го слов ског учи ли шта из 
Лив на је 1909. пре се ље но у Са ра је во те је по ста ло сре ди шња шко ла бо-
сан ских фра ње ва ца. У овом кон тек сту по себ но је ва жно да је Ису со вач ко 
сје ме ни ште (над би скуп ска бо го сло ви ја) отво ре но 1890. (при вре ме но) у 
Трав ни ку, а већ школ ске 1893/94. пре се ље но је у Са ра је во. Шко ло ва ње је 
тра ја ло че ти ри го ди не, а фи ло со фи ја се учи ла у пр ва три раз ре да. Ви ди мо 

5 До 1902. са мо су 24 Ср би на из Бо сне и Хер це го ви не за вр ши ли фа кул тет. При то ме 
су те же мо гли да сту ди ра ју у Ср би ји или Ру си ји, па су на сту ди је ишли углав ном у Беч или 
дру ге гра до ве у са мој Ца ре ви ни.

6 Де таљ ни је у: [Papić 1972].
7 Де таљ ни је у: [Papić 1982].
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да су од свих кон фе си о нал них шко ла ри мо ка то лич ке прак тич но је ди не 
по кла ња ле па жњу фи ло со фи ји, и то у знат ном оби му. 

У Са ра је ву је по кре нут струч ни лист Зе маљ ске вла де Школ ски вје
сник, ко ји је из ла зио јед ном ме сеч но (од ја ну а ра 1894. до де цем бра 1909), 
где су об ја вљи ва ни и фи ло соф ски ра до ви. Уре ђи вао га је Љу бо је Длу стуш 
(1850–1921). Та ко су се, што се фи ло со фи је ти че, по ја ви ли тек сто ви учи те-
љи це Је ли це Бе ло вић Бер на џи ков ске, учи те ља Љу бо ја Длу сту ша, фи ло-
со фа Ал бер та Ба за ле, све ште ни ка Ива на Дуј му ши ћа, учи те ља Љу де ви та 
Двор ни ко ви ћа, Бо гу ми ла Че хо ви ћа, кла си ча ра Вла до ја Ду ка та, фи ло со-
фа и му зи ча ра Бо шка Пе тро ви ћа и пси хо ло га и пе да го га Па је Ра до са вље-
ви ћа. Као што се ви ди, ве ћи на име но ва них су Хр ва ти, са мо су по то ња 
дво ји ца Ср би8.

Учи тељ Љу бо је Длу стуш је (де ли мич но) од сво јих чла на ка из Школ
ског вје сни ка са чи нио и пре глед грч ке фи ло со фи је (Fi lo zo fi ja u drev nih He
le na, Ze ma lja ka štam pa ri ja, Sa ra je vo 1898). Слич но ће учи ни ти и срп ски 
фи ло соф Бо шко Пе тро вић (1869–1913), ко ји ће од сво јих чла на ка у истом 
ча со пи су са чи ни ти књи гу Основ ни про бле ми фи ло зо фи је или увод у фи ло
зо фи ју (Са ра је во 1903–1905), штам па ну ћи ри ли цом. Ко ли ко зна мо, то је 
пр ва фи ло соф ска књи га не ког срп ског ау то ра уоп ште об ја вље на у БиХ. 
Ово су ујед но и пр ви фи ло соф ски уџ бе ни ци за сред њу шко лу об ја вље ни 
у БиХ. Учи тељ Љу де вит Двор ни ко вић, отац по зна тог фи ло со фа Вла ди ми-
ра Двор ни ко ви ћа, по том је об ја вио уџ бе ник Temelјi psi ho lo gi je (Za greb 1906), 
чи је се дру го из да ње по ја ви ло у Са ра је ву под на сло вом Osno vi psi ho lo gi je 
(1913). Исти ау тор је прет ход но об ја вио и збир ку огле да Es sayi iz pod ruč ja 
psi ho loš ke pe da go gi je i este ti ke (Sa ra je vo 1905). Обе књи ге Љу де ви та Двор-
ни ко ви ћа при ка зао је мла ди сту дент фи ло со фи је Ди ми три је Ми три но вић.

ФИ ЛО СО ФИ ЈА У ВРХ БО САН СКОЈ КА ТО ЛИЧ КОЈ  
БО ГО СЛО ВИ ЈИ

Са гла сно ста ву да све тло шћу људ ског ума фи ло со фи ја да је ум ска сред-
ства за нат при род но са зна ње от кри ве не ве ре, ри мо ка то лич ке вер ске шко ле 
у БиХ не са мо да су по кла ња ле ви ше па жње фи ло со фи ји не го су је у окви-
ру Ису со вач ког сје ме ни шта по ди гле на сте пен ви ши од сред ње шко ле. Сто-
га је ва жан тре ну так ка да је врх бо сан ски над би скуп Јо сип Шта длер 1. 
сеп тем бра 1890, ка ко је већ на ве де но, при вре ме но у Трав ни ку отво рио по-
ме ну то сје ме ни ште, од но сно Врх бо сан ску ка то лич ку бо го сло ви ју (= ВКБ). 

На тој вер ској шко ли из у ча ва ње те о ло ги је би ло је не раз двој но пре-
пле те но с из у ча ва њем фи ло со фи је. Раз ли ко ва ла су се два кур са фи ло со-
фи је: cur sus I и cur sus II. Cur sus I слу шан је на пр вој го ди ни шко ло ва ња, 
где су – у пр вом се ме стру по два ча са не дељ но, а у дру гом по три ча са не-
дељ но – пре да ва не ло ги ка, кри ти ка, он то ло ги ја и ва жни је те зе те о ди ке је. 
Cur sus II слу шан је на дру гој и тре ћој го ди ни. У оба се ме стра дру ге го-
ди не уче ни ци су слу ша ли два пу та не дељ но ко смо ло ги ју и пси хо ло ги ју. 

8 Де таљ ни је у: [Средановић 1989: 195–203].
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У тре ћој го ди ни би, за јед но с дру гом го ди ном, по два ча са не дељ но слу ша ли 
ети ку и при род но пра во, у окви ру ко јег би ишли и до да ци из со ци ја ли зма, 
раз во да бра ка и мо дер них те о ри ја сло бо де. А по том, нај ка сни је од школ-
ске 1911/12, кур се ви су до би ли и је дан час не дељ но за по на вља ње гра ди ва 
у об ли ку дис пу та. Овај ри там пре да ва ња и ве жба ња из фи ло со фи је за др жан 
је све до школ ске 1924/25, ка да се пре шло на пе то го ди шњи фи ло соф ско-
-те о ло шки про грам шко ле9.

Као про фе сор фи ло со фи је на Врх бо сан ској ка то лич кој бо го сло ви ји 
– ко ја је тек од 1980. по не ла на зив Врх бо сан ска ви со ка те о ло шка шко ла (= 
ВВТШ) – нај пре се по ми ње ису со вац Адолф Хи нин гер (1849–1910), ко ји је 
док то ри рао на Col le gi um-у Ro ma num-у, а фи ло со фи ју је пре да вао 1890–
1900, 1902/3. и 1905–1908. На ред ни је Фра њо Кса вер Бе лер (1858–1925), 
ко ји је док то ри рао на Гре го ри ја ни у Ри му, а пре да вао је од 1891. Та ко ђе је 
у пе ри о ду 1897–1900. био про фе сор и Макс Лим бург (1841–1920). Макс 
Хор ман (1860–1943) пре да вао је у пе ри о ди ма 1900–1902. и 1918–1920. На-
да ље, ко смо ло ги ју, пси хо ло ги ју и ети ку у пе ри о ду 1902–1906. и 1907/8. 
пре да вао је Ан тун Јост (1864–1939). Фи ло со фи ју је пре да вао и Ма теј Кон-
чар (1868–1915) из Љу бља не (1903–1905, 1909/10), а 1908/9. пре да вао је и 
Јо зеф Пре ни цер (1869–1915). Фра њо Кла пух (1866–1925) пре да вао је фи ло-
со фи ју у три на вра та (1909–1914, 1915–1918, 1920–1923). Као пре да ва чи 
фи ло со фи је по ја вљи ва ли су се још и Фер ди нанд Шит (1855–1927) из Вест-
фа ли је, Вил хелм Вет (1866–1920) из Ин сбру ка, Емил Шприн гер (1866–1933) 
из Са ске, Стје пан Са кач (1890–1973) из Ка пе ле, те Фра њо Шанц (1882–1953) 
из Св. Ру пер та над Ла шким код Це ља и дру ги. Го то во сви су има ли док-
то ра те фи ло со фи је или те о ло ги је, а по је ди ни и оба, сте че не у ино стран ству, 
што је омо гу ћа ва ло со лид ну фи ло соф ску на ста ву10. Упр кос за вид ном обра-
зо ва њу, ме ђу тим, не ки од на ве де них про фе со ра ни су се ба ви ли на уч ним 
ра дом ни ти су об ја вљи ва ли ра до ве из обла сти фи ло со фи је.

У на ста ви фи ло со фи је ко ри шће ни су у Евро пи то га вре ме на по зна ти 
при руч ни ци, чи ји су ау то ри нај че шће би ли ису сов ци, а из бор уџ бе ни ка 
су вр ши ли са ми пре да ва чи. На по чет ку се ко ри стио при руч ник In sti tu ti
o nes phi lo sop hi ae ad men tem Aqu i na tis in com pen di um re dac te чи ји је ау тор 
Сан то Ски фи ни (San to Schif fi ni, 1841–1906), ве ран след бе ник и по у здан 
ту мач То ме Аквин ског и шеф Ка те дре за фи ло со фи ју на Гре го ри ја ни у 
Ри му. Уче ни ци ВКБ су из овог при руч ни ка учи ли ло ги ку, кри ти ку, он-
то ло ги ју, те о ди ке ју, ко смо ло ги ју и пси хо ло ги ју, док су за ма њи део ети ке 
ко ри сти ли Dis pu ta ti o nes phi lo sop hi ae mo ra lis истог ау то ра. Ко ри шће ни су 
та ко ђе при руч ни ци ко је је при ре дио Хи је ро ни мус Нол дин (Hi e ronymu s  
Nol din, 1838–1922), про фе сор фи ло со фи је на Те о ло шком фа кул те ту у Ин-
сбру ку: Qu a e sti o num di a lec ti ca rum li bri tres, Qu a e sti o num lo gi ca rum li bri 

9 У при ка зу на став ног про гра ма из фи ло со фи је осла ња мо се у це ли ни на чла нак Мар-
ка Јо си по ви ћа (1948–2009), про фе со ра фи ло со фи је на Врх бо сан ској те о ло ги ји у Са ра је ву, 
„Фи ло зо фи ја у сто го ди шњој по ви је сти ВВТШ”, у: [Josipović 1993: 101–121].

10 По дат ке о про фе со ри ма Врх бо сан ске ка то лич ке бо го сло ви је, као и ка сни је о уџ бе-
ни ци ма фи ло со фи је ко је су ови ко ри сти ли, та ко ђе пре у зи ма мо из члан ка Мар ка Јо си по ви ћа 
[Josipović 1993: 107–110, 115–119].
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qu a tor, Qu a e sti o num ma tephysi ca rum li bri qu in que, Qu a e sti o num co smo lo
gi ca rum li bri duo и Qu a e sti o num psycho lo gi ca rum li bri sep tem. Пре да ва чи 
су нај че шће ко ри сти ли Нол ди но ве при руч ни ке.

За ети ку се на по чет ку ко ри стио при руч ник In sti tu ti o nes phi lo sop hi ae 
mo ra lis in com pen di um re dac te, чи ји је ау тор Сал ва то ре Тон ђорђи (Sal va to re 
Ton gi o r gi, 1820–1865), у сво је вре ме про фе сор на Col le gi um-у Ro ma num-у. 
Ка сни је се ко ри сти ло чу ве но де ло Mo ralp hi lo sop hie чи ји је ау тор Вик тор 
Ка трајн (Vik tor Cat hrein, 1845–1931), по зна ти струч њак за пи та ња ри мо ка-
то лич ке мо рал не фи ло со фи је. Исти ау тор је при ре дио уџ бе ник Phi lo sop hia 
mo ra lis, на ме њен упра во цр кве ним шко ла ма, ко ји је стал но уса вр ша ван и 
до жи вео је де се ти не из да ња, па је ко ри шћен и на ВКБ.

По чев од ака дем ске 1912/13, он то ло ги ја се на ред не три де це ни је на 
ВКБ пре да ва ла пре ма при руч ни ку On to lo gia из осмо том ног кур са Sum ma 
phi lo sop hi ae chri sti a nae, чи ји је ау тор Јо зеф До нат (Jo sef Do nat, 1868–1946), 
ко ји је био про фе сор фи ло со фи је на Те о ло шком фа кул те ту у Ин сбру ку. 
Ко ри шће ни су по вре ме но та ко ђе и ње го ви при руч ни ци за ко смо ло ги ју и 
пси хо ло ги ју, а слич но би се мо гло ре ћи и за те о ди ке ју, увод у фи ло со фи ју, 
ло ги ку и кри ти ку.

Овај екс курс у из у ча ва ње фи ло со фи је на ВКБ по ка зу је не ко ли ко 
ства ри. Пр во, ова ри мо ка то лич ка вер ска шко ла би ла је део европ ске мре-
же ри мо ка то лич ких шко ла и ни по што ни је за ви си ла од до ма ћих сна га. 
Ор га ни за ци ја и са др жај на ста ве при па да ли су са свим дру гом све ту ко ји 
ни је био де те р ми ни сан ло кал ном не пи сме но шћу и на уч ном за о ста ло шћу. 
На ста ва се од ви ја ла на ла тин ском је зи ку па су пре да ва чи мо гли би ти и 
стран ци (Нем ци, Ау стри јан ци, Сло вен ци), као што су углав ном и би ли, 
а при руч ни ци, пи са ни та ко ђе на ла тин ском је зи ку, би ра ни су ме ђу нај-
бо љим европ ским при руч ни ци ма то га до ба за вер ске шко ле. Дру го, ни во 
на ста ве фи ло со фи је био је бли жи фа кул тет ском, а не сред њо школ ском, 
као што је био слу чај у све тов ним шко ла ма. Под се ти мо да ће све до пе де-
се тих го ди на 20. ве ка у БиХ нај ви ше шко ле би ти сред ње, јер се тек та да 
осни ва ју пр ви фа кул те ти11. Та ко је и Фи ло соф ски фа кул тет у Са ра је ву 
осно ван тек по ло ви ном пе де се тих го ди на (1950). У пе ри о ду 1890–1944, 
ка да у Са ра је ву прак тич но још ни је би ло фа кул те та, уче ни ци ри мо ка то-
лич ке бо го сло ви је (крат ко у Трав ни ку), а по том од 1893. у истом том гра ду 
про ла зи ли су со лид не сту ди је фи ло со фи је.12 Све тов но сту ди ра ње фи ло-
со фи је у то вре ме би ло је мо гу ће је ди но из ван БиХ, што је тек рет ки ма 

11 Пре ци зни је, нај пре је у Са ра је ву 1940. осно ван По љо при вред но-шу мар ски фа кул тет, 
чи ји је рад по том об но вљен 1948. По том је 1944. осно ван Ме ди цин ски фа кул тет, чи ји је рад 
об но вљен 1946. Исте 1946. осно ван је и Прав ни фа кул тет. Уни вер зи тет у Са ра је ву зва нич но 
је по чео с ра дом 2. де цем бра 1949. На ред не 1950. осно ва ни су Ве те ри нар ски и Фи ло зоф ски 
фа кул тет. На ред ни уни вер зи тет у БиХ био је тек онај у Ба њој Лу ци (1975), за тим су осно ва ни 
уни вер зи те ти у Ту зли (1976) и Мо ста ру (1977).

12 Мар ко Јо си по вић сма тра да је ВКБ пр ва ви со ка шко ла (у ран гу фа кул те та) на тлу 
БиХ [Josipović 1994: 349–373]. У пе ри о ду 1944–1969. ВКБ ни је ра ди ла, а 1980. ме ња име у 
ВВТШ. Го ди не 1990. ВВТШ по ста је део Ка то лич ког бо го слов ног фа кул те та у За гре бу, да 
би 1996. до би ла на зив Врх бо сан ска ка то лич ка те о ло ги ја. Го ди не 2009. до би ја на зив Ка то-
лич ки бо го слов ни фа кул тет у Са ра је ву.
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успе ва ло. Тре ће, школ ско (схо ла стич ко) са вла да ва ње гра ди ва, стро га обу-
ка кроз уџ бе ни ке и дис пу те, уве жба ва но ве ко ви ма на европ ским те о ло-
шким фа кул те ти ма, има сво је не за ме њи ве пред но сти. На ше ре ла тив но 
ско ро осно ва не све тов не шко ле као и фа кул тет ске сту ди је фи ло со фи је не-
ма ју та кву тра ди ци ју стро ге школ ске обу ке иза се бе, што се и да нас осе ћа 
као не до ста так кад је реч о ни воу школ ског вла да ња фи ло соф ском стру ком 
код свр ше них сту де на та фи ло со фи је. 

Раз у ме се, на ВКБ фи ло со фи ја је пре да ва на у но во то ми стич ком кљу-
чу и би ла је у слу жби ве ре и те о ло ги је, што је, са мим тим, упр кос ви со ком 
струч ном ни воу, би ло огра ни ча ва ју ће у од но су на про у ча ва ње исте у 
све тов ним шко ла ма. Ни је слу чај но што ова стро га схо ла стич ка обу ка у 
фи ло со фи ји на ВКБ тог вре ме на ипак ни је из не дри ла до ма ће ау то ре за-
па же ни јих фи ло соф ских рас пра ва. 

То не зна чи да до ма ћи ау то ри, ко ји су се шко ло ва ли у европ ским цен-
три ма, ни су пи са ли фи ло соф ска де ла. Сâм Јо сип Шта длер13, над би скуп 
врх бо сан ски и осни вач ВКБ, об ја вио је по чет ком 20. ве ка у Са ра је ву, у из-
да њу Кап то ла врх бо сан ског, код Хр ва та пр ви об у хват ни но вос хо ла стич ки 
курс Fi lo so fi ja у шест то мо ва: I. Lo gi ka, dio pr vi: Di ja lek ti ka, 1904; II. Lo gi ka, 
dio dru gi: Kri ti ka ili neo e ti ka, 1905; III. Op ća me ta fi si ka i li on to lo gi ja, 1907; IV. 
Ko smo lo gi ja, 1909; V. Psi ho lo gi ja, 1910; VI. Na rav no bla go slo vlje, 1915.14. До-
ду ше, ово ни је био ори ги нал ни рад не го ком пи ла ци ја из оних истих во-
де ћих но вос хо ла стич ких при руч ни ка тог вре ме на, за ко је је већ ре че но да 
су слу жи ли као уџ бе ни ци за на ста ву фи ло со фи је на ВКБ.

ФИ ЛО СО ФИ ЈА И ПР ВИ ТА ЛАС БО САН СКЕ ОМЛА ДИ НЕ

Срп ски ин те лек ту ал ци пак, у пр вом ре ду омла ди на, по че ли су да 
игра ју бит ни ју уло гу у БиХ тек по чет ком 20. ве ка (од 1901). То је би ла ге-
не ра ци ја Пе тра Ко чи ћа (1877–1916), ко ји је учио гим на зи ју у Са ра је ву и 
Бе о гра ду, где је и ма ту ри рао 1899, а сту ди рао је сла ви сти ку у Бе чу. Тој 
ге не ра ци ји при па дао је и Ми ха и ло Ми рон (1879–1964), пр ви Ср бин из 
Бо сне и Хер це го ви не ко ји је био док тор фи ло со фи је. Он је основ ну шко-
лу (1893) и гим на зи ју (1893–1901) за вр шио у Мо ста ру, а фи ло со фи ју и 
кла сич не на у ке у Бе чу (1901–1905), где је 1910. и док то ри рао те зом Пла тон 

13 Јо сип Шта длер (1843–1918), ро ђен је у Сла вон ском Бро ду. Гим на зи ју је за вр шио у 
За гре бу, а сту ди је фи ло со фи је и те о ло ги је на Пап ском уни вер зи те ту Гре го ри ја ни у Ри му, 
где је 1865. сте као док то рат из фи ло со фи је, а 1869. док то рат из те о ло ги је. За ре ђен је за све-
ште ни ка у Ри му 1868. У За гре бу је у пе ри о ду 1869–1870. пре да вао у Кла сич ној гим на зи ји у 
сје ме ни шту, а у пе ри о ду 1870–1881. пре да вао је фи ло со фи ју и основ ну те о ло ги ју на Над би-
скуп ском ли це ју ко ји је 1874. пре ра стао у Ка то лич ки бо го слов ни фа кул тет у За гре бу. Име-
но ван је 1881. за над би ску па врх бо сан ског. Умро је у Са ра је ву.

14 Јед но вре ме Шта дле ров уче ник, а по том и про фе сор фи ло со фи је и основ не те о ло-
ги је (1887–1911) на Ка то лич ком бо го слов ном фа кул те ту у За гре бу био је Ан тун Ба у ер (1856–
1937), по то њи ко а дју тор за гре бач ког над би ску па По си ло ви ћа (1911–1914), а по том и за гре-
бач ки над би скуп (1914–1937), чи ји је ко а дју тор а по том и на след ник био Алој зи је Сте пи нац. 
Ба у ер је у За гре бу об ја вио не пот пу ни курс фи ло со фи је: Na rav no bogoslovlјe ili ko li ko mo že 
čo vjek sa mim ra zu mom spo zna ti Bo ga, 1892; Op ća me ta fi zi ka ili on to lo gi ja, 1894; Te o di ce ja ili 
na u ka o ra zum noj spo zna ji Bo ga, 1918.
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и Шо пен ха у ер. Ко ли ко зна мо, Ми рон је и је ди ни из те ге не ра ци је сту ди-
рао фи ло со фи ју15.

Ме ђу тим, у пр вој ге не ра ци ји ин те лек ту ал не мла де жи бо сан ско хер-
це го вач ких Ср ба не са мо да се ма ло омла ди на ца од лу чи ло за сту ди је 
фи ло со фи је, не го се и ина че ма ло па жње по све ћи ва ло овој обла сти ду ха. 
Глав на им је пре о ку па ци ја би ла књи жев ност. Та ко у мо стар ском ли сту 
Зо ра, ко ји су уре ђи ва ли пе сни ци Алек са Шан тић и Јо ван Ду чић, и ко ји 
је из ла зио у пе ри о ду 1896–1901, по ја ви ло се са мо не ко ли ко оба ве ште ња 
о осни ва њу пр вог фи ло соф ско-пе да го шког дру штва код Ср ба у Бе о гра ду 
као и о но вим фи ло соф ским књи га ма ко је су штампане на срп ском је зи ку16, 
за тим је дан пре вод мо ра ли стич ких фраг ме на та17 и је дан чла нак ко ме мо-
ра тив ног ка рак те ра. Био је то при го дан текст Сте ва на Жа ку ле18 о Фри дри-
ху Ни чеу, пи сан по во дом смр ти ве ли ког фи ло со фа и пе сни ка [Жакула 
1900: 340–343].

У ча со пи су Бо сан ска ви ла, ко ји је из ла зио у Са ра је ву од 1885. до 1914, 
та ко ђе је ре ла тив но ма ло па жње по кла ња но фи ло со фи ји. Об ја вљи ва не 
су бе ле шке о по је ди ним књи га ма ко је су се по ја вљи ва ле у Ср би ји, али је 
би ло ма ло чла на ка из те обла сти. Па и ме ђу бе ле шка ма нај ви ше их се 
ти ца ло књи га из пе да го ги је и пси хо ло ги је. Вре ди ипак по ме ну ти да је 
за бе ле же на по ја ва ра да Ра зум и фи ло со фи ја (1892) Ва тро сла ва Ја ги ћа, 
ко ји до но си тек сто ве из сред њо ве ков не срп ске фи ло со фи је. Но ти ра но је 
и пре да ва ње О пе си ми зму (1894) Љу бо ми ра Не ди ћа као и по ја ва књи ге 
Сте ва на Па вло ви ћа Есте ти ка или на у ка о ље по ти (1896). Та ко ђе се по-
ја ви ла и ши ра бе ле шка о срп ском фи ло со фу и по ли тич ком еко но ми сти 
Ми ха и лу Ву ји ћу (Бо сан ска ви ла, 2/1900, стр. 18–19). Од чла на ка из фи-
ло со фи је овај ча со пис је у 19. ве ку до нео са мо чла нак Љу бо ми ра Не ди ћа 
О пе си ми зму (1894) у че ти ри на став ка. 

У вре ме пр вог та ла са бо сан ско хер це го вач ких омла дин ских ин те лек-
ту а ла ца, да кле од 1901. до 1908, у ча со пи су Бо сан ска ви ла за бе ле же не су 
и по ја ве уџ бе ни ка из исто ри је фи ло со фи је чи ји су ау то ри Ла зар По по вић 

15 Ви де ти: [Марић 2002: 286–290]. Ми рон је био у пр вој ге не ра ци ји Мо стар ске гим на-
зи је, као уо ста лом и Јев то Де ди јер (1879–1918), ко ји је по том у Бе чу док то ри рао ге о гра фи ју 
и био до цент на Бе о град ском уни вер зи те ту.

16 У бро ју 7–8/1898. лист Зо ра оба ве стио је сво је чи та о це да је у Бе о гра ду осно ва но 
Фи ло соф ско-пе да го шко дру штво. А у на ред ном бро ју (9/1898) на ве де но је да се по ја ви ла 
књи га Пра во слав на хри шћан ска ети ка Пе тра С. Про ти ћа. У бро ју 11/1898. за бе ле же но је да 
се по ја ви ла књи га Хри шћан ска ети ка за V раз ред гим на зи је, ра ђе на пре ма Оле сниц ком и 
Со љар ском.

17 Реч је о фраг мен ти ма из Шам фо ро вих Мак си ма и ми сли у пре во ду Јо ва на Скер ли ћа 
(Зо ра, 10/1898, стр. 347–350; 11/1898, стр. 377). Скер лић је на пи сао и пра те ћи чла нак о фран-
цу ском ау то ру: „Би ље шка о Шам фо ру”, Зо ра, 11/1898, стр. 377.

18 Сте ван Жа ку ла (1875–1939) ро ђен је у Пе ру ши ћу код Го спи ћа у Ли ци. Ро ди те љи су 
му се убр зо пре се ли ли у Бо сну па је гим на зи ју за вр шио у Са ра је ву, а исто ри ју и ге о гра фи-
ју на Фи ло соф ском фа кул те ту у Гра цу. Ни он, да кле, ни је сту ди рао фи ло со фи ју. Нај пре је 
по чео да ра ди као су плент у Мо стар ској гим на зи ји, где је при па дао књи жев ном кру гу око 
ча со пи са Зо ра, а 1906. по стао је про фе сор гим на зи је у Ту зли. Од 1911. је ди рек тор Тр го вач-
ке ака де ми је у Са ра је ву. У Ту зли је био раз ред ни ста ре ши на по зна тим при пад ни ци ма Мла-
де Бо сне – Га ври лу Прин ци пу, Триф ку Гра бе жу и Вељ ку Чу бри ло ви ћу [Пауновић и По по вић 
2007: 720–721].



10

(за сред њу шко лу, 1902) и Бра ни слав Пе тро ни је вић (за фа кул тет, 1903). 
За тим су но ти ра не по ја ве књи га Основ ни про бле ми фи ло зо фи је (1904) 
Бо шка Пе тро ви ћа и Фи ло со фи ја и на у ка (1909) Ми ло ша Ми ло ва но ви ћа. 
Мар ко Цар је 1904. при ка зао књи гу То ме Кар лај ла О хе ро ји ма ко ју је 
пре вео Бо жи дар Кне же вић. Од ра до ва фи ло соф ског ка рак те ра у том раз-
до бљу об ја вље ни су чла нак Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа „О сну и про ри-
ца њу из сно ва” (у пет на ста ва ка 1903), „Ен гле ска књи жев ност” (1904) 
Бо шка Пе тро ви ћа (по во дом смр ти ен гле ског фи ло со фа Се мју е ла Смај лса) 
и „Фран цу ска књи жев ност” (1904) истог ау то ра (бе ле шка о књи зи L’idéal 
esthéti que чи ји је ау тор фран цу ски пи сац Ro us sel De si er res). По ја ви ли су 
се и пре во ди два тек ста из есте ти ке – члан ка „Драм ска умјет ност – ни жа 
умјет ност” (1907), чи ји је ау тор ита ли јан ски пи сац До ме ни ко Оли ва, као 
и Тол сто је вог члан ка „Шта је умет ност. Од лом ци” (1908). По ја ви ли су се 
у овом ча со пи су и пр ви при ка зи Ди ми три ја Ми три но ви ћа, ко ји је пи сао 
о књи зи Раз ми шља ња Сте ва на Ј. Ра до са вље ви ћа Бди на (13–14/1907), за-
тим о књи зи Чо вјек и етич ки прин ци пи Дра го ми ра Ђ. Пе тро ви ћа (28/1908).

Упр кос то ме што се у књи жев ним ча со пи си ма ре ла тив но ма ло па жње 
по кла ња ло фи ло со фи ји, ипак се уо ча ва да је већ у вре ме пр вог та ла са 
омла дин ских ин те лек ту а ла ца (1901–1908) до шло до ма њег по ра ста ин те-
ре со ва ња за фи ло со фи ју у од но су на де ве де се те го ди не 19. ве ка, су де ћи бар 
пре ма бро ју тек сто ва овог ка рак те ра у ча со пи су Бо сан ска ви ла. То је, ра-
зу ме се, по ве за но и с тим што је у то вре ме у Ср би ји по рас тао број ау тор ских 
тек сто ва и пре во да из те обла сти па су рев но сни хро ни ча ри бе ле жи ли 
њи хо ву по ја ву. На жа лост, бе ле шке о књи га ма ни су пот пи са не та ко да не 
зна мо њи хо ве ау то ре.

ФИ ЛО СО ФИ ЈА И ДРУ ГИ ТА ЛАС БО САН СКЕ ОМЛА ДИ НЕ

Дру ги та лас омла ди на ца ја вља се 1908. го ди не, ка да је из вр ше на анек-
си ја БиХ. Упра во за овај та лас (1908–1914) ве зу је се на зив Мла да Бо сна.

Ин те лек ту ал ни во ђа дру гог та ла са омла ди не у Бо сни и Хер це го ви ни 
не сум њи во је био Ди ми три је Ми три но вић (1887–1953). Ро ђен је у До њем 
По пла ту код Сто ца. Основ ну шко лу за вр шио је у Бла га ју, а гим на зи ју у 
Мо ста ру (1907), док је фи ло со фи ју сту ди рао у За гре бу и Бе о гра ду, а по-
том у Бе чу, Мин хе ну и Ти бин ге ну.

Иде о ло шки во ђа Мла де Бо сне ипак је био Вла ди мир Га ћи но вић 
(1890–1917) из се ла Ка чањ код Би ле ће. Основ ну шко лу учио је у Би ле ћи, 
а гим на зи ју у Мо ста ру, где је при па дао кру гу око Ми три но ви ћа19. Сед ми 
раз ред гим на зи је за вр шио је у Ва ље ву, а 1910. ма ту ри рао је у Бе о гра ду. 
Сту ди је књи жев но сти за по чео је у Бе о гра ду, али их је по чет ком 1911. 
на ста вио у Бе чу. По том је у Ло за ни и Фри бу ру (у Швај цар ској) сту ди рао 
дру штве не на у ке, где је 1917. написао и ди плом ски рад о ети ци фран цу ског 
фи ло со фа Ги јоа.

19 Реч је о ли те рар ном клу бу „Ма ти ца”, где су, по ред Ми три но ви ћа, би ли и Пе ро Сли-
јеп че вић, Бог дан Же ра јић, Вла ди мир Га ћи но вић и дру ги [Палавестра 2003: 13].
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 Ис так ни мо још јед ном да су и Ми три но вић и Га ћи но вић, по ред 
оста лог, сту ди ра ли и фи ло со фи ју. И Пе ро Сли јеп че вић (1888–1964) упо-
ре до је сту ди рао гер ма ни сти ку и фи ло со фи ју. Јо ван Жи ва но вић (1892–
1914) из Брч ког упи сао је нај пре пра во у Бе о гра ду, а по том је сту ди рао 
со ци о ло ги ју у Ло за ни и спре мао за вр шни рад о од но су уче ња Дир ке ма и 
Тар да. Бог дан Бил би ја (1896–1953), из Бо сан ског Гра хо ва био је као при-
пад ник Мла де Бо сне избачен из Са ра јев ске гим на зи је 1913, а на кон по вла-
че ња са срп ском вој ском пре ко Ал ба ни је, до вр шио је гим на зи ју у Ни ци 
и по том сту ди рао фи ло со фи ју на Сор бо ни (Па риз), где је при па дао гру пи 
ју го сло вен ских сту де на та со ци ја ли ста. Али, фи ло со фи је су се до ти ца ли и 
они Мла до бо сан ци ко ји је ни су сту ди ра ли, као што су Ми лош Ви да ко вић 
(1891–1915) из се ла Штрп ци код Ви ше гра да, сту дент сла ви сти ке, исто ри је 
и ро ма ни сти ке у Бе чу (по вре ме но је бо ра вио и у Же не ви, Па ри зу и Фи рен-
ци), или пак Бо ри во је Јев тић и дру ги.

О ва жно сти фи ло со фи је за кул тур но ста ње на шег на ро да, ње го во 
про све ћи ва ње и по ли тич ку бор бу два де се тјед но го ди шњи сту дент фи ло-
со фи је Ми три но вић пи ше про грам ски чла нак „Де мо кра ти за ци ја на у ке и 
фи ло со фи је” (Бо сан ска ви ла, 2–3/1908). Он, да кле, не пи ше о вред но сти 
фи ло со фи је као та кве, не го о ње ном зна ча ју за кул ту ру, про све ће ност и 
по ли тич ку бор бу на шег на ро да. Све стан је да су за по пра вља ње при ли ка 
у ко ји ма жи ви наш на род пре суд ни по ли тич ки и еко ном ски фак то ри, али 
ве ру је да се при то ме не сме за не ма ри ти ни мо рал на нити ин те лек ту ал на 
стра на жи во та.

Мла ди сту дент фи ло со фи је др жи да су на у ка и фи ло со фи ја да ле ко 
од прак тич ког жи во та те је за је дан кул тур но за о стао на род, ко ји уз то 
жи ви у по ли тич ки не сре ђе ним при ли ка ма и с не раз ви је ном еко но ми јом, 
ба вље ње овим вр хун ци ма ду ха чист лук суз и ег зо ти ка. Али ве ру је да би 
се оп ште ста ње сва ка ко по пра ви ло ако би се кул ти ви са ле тре зве ност и 
раз бо ри тост, ко је би нам омо гу ћи ле по у зда ни ји пут ка оном глав ном, 
су штин ском, на чел ном, истин ском. Наш жи вот оску де ва ми сли ма, нај че-
шће не про ми шља мо пре не го тек по сле учи ње ног по сла, уме сто на че ли ма 
ру ко во ди мо се ка при ци ма20. У том по гле ду, на у ка и фи ло со фи ја пре ста ју 
би ти лук суз и ег зо ти ка, и по ста ју по тре ба.

Ми три но вић ве ру је да је обра зо ва ње на ро да у на у ци и фи ло со фи ји 
мо гу ће и по треб но са мо до из ве сног ступ ња, а из над то га не ма сми сла. 
Ова де мо кра ти за ци ја на у ке и фи ло со фи је, ме ђу тим, не зна чи да сва ки 
чо век тре ба да бу де упу ћен у ове обла сти ду ха, не го са мо ужи слој, онај 
сред њи и ви ши. Али ни ово ни је ла ко из ве сти у сре ди ни у ко јој не ма ви-
ших и ви со ких, не го са мо сред њих шко ла. Сто га је нео п ход но по че ти што 
ви ше пи са ти о на у ци и фи ло со фи ји, би ло пре во ђе њем стра них ау то ра 
или пак по ку ша ји ма вла сти тих са ста ва.

20 „Ма ње ка при ца, ви ше прин ци па! – то би тре ба ло да бу де де ви за оних, ко ји мо гу 
не што учи ни ти, да се на ша ба ро ви та и не сми сле на сре ди на тран сфор ми ра у дру гу сре ди ну, 
здра ву и жи вот ну” [Митриновић II, 1990: 159].
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ФИ ЛО СОФ СКИ РАД У ОКВИ РУ МЛА ДЕ БО СНЕ

Фи ло соф ски нај плод ни ји ау тор ме ђу при пад ни ци ма „Мла де Бо сне” 
сва ка ко је њи хов ин те лек ту ал ни во ђа Ми три но вић. Још као гим на зи ја лац 
по чео је да об ја вљу је члан ке о срп ском фи ло со фу Бо жи да ру Кне же ви ћу, 
о ко ме ће об ја ви ти укуп но шест ра до ва, а пла ни рао је чак и за себ ну књи-
гу, ко ја је би ла и на ја вље на у из да њу књи жа ре Г. Тр бо је ви ћа на Ри је ци 1913. 
под на сло вом Но ви мо рал, која ни кад ни је би ла об ја вље на. Ми три но вић 
је ина че др жао да Ср би има ју три ве ли ка ми сли о ца – Ру ђе ра Бо шко ви ћа 
као фи ло со фа при ро де, Бо жи да ра Кне же ви ћа као фи ло со фа исто ри је, и 
Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа, пр вог Ср би на ко ји је са чи нио вла сти ти фи-
ло соф ски си стем. Пре да ва ња овог по то њег је мла ди сту дент фи ло со фи је 
крат ко и слу шао на Бе о град ском уни вер зи те ту, ма да о ње му ни ка да није 
пи сао21.

Ми три но ви ћа ни је за ни ма ла те о риј ска фи ло со фи ја и за вре ме сту ди-
ја ко је су се оду жи ле и ни ка да их ни је до вр шио, об ја вио је ви ше ра до ва 
из прак тич ке фи ло со фи је – ети ке и есте ти ке. Пи сао је о сто ич ком ми сли-
о цу Мар ку Ау ре ли ју (Бо сан ска ви ла, 4–5, 8–14/1908), о Ари сто те ло вој 
ети ци (Бо сан ска ви ла, 3–4/1909), с јед не стра не, и о есте ти ци, с дру ге стра-
не. По ред члан ка „Про блем есте ти ке” (Бо сан ска ви ла, 19–20, 22–23/1909), 
об ја вио је и обим не али не до вр ше не „Есте тич ке кон тем пла ци је” (Бо сан
ска ви ла, 4–6, 10–20/1913) као и чла нак „Пре врат Кро че ов, или о есте ти-
ци ин ту и ци је” (Де ло, Бе о град, 1, 3/1914). По ред то га, об ја вио је и пре вод 
Шо пен ха у е ро вог члан ка „О пи сци ма” (Бо сан ска ви ла, 21/1908) као и пре-
вод од ло ма ка из Ве да, ра ђе них с не мач ког пре во да (Бо сан ска ви ла, 24–26/ 
1908).

Од фи ло соф ских тек сто ва иде о ло шког во ђе Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа 
има мо са мо пи са ни део ње го вог ди плом ског ра да са сту ди ја со ци о ло ги-
је и фи ло со фи је у Фри бу ру у Швај цар ској, „La Mo ra le de Guyau” (јул 1917), 
ко ји је Пе ро Сли јеп че вић пре вео с фран цу ског („Ги јо о ва ети ка”) и об ја вио 
у Спо ме ни ци Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа (Са ра је во 1921, стр. 69–95) ко ју је 
сâм и при ре дио.

Сли јеп че вић је, као што је већ ре че но, сту ди рао гер ма ни сти ку и фи-
ло со фи ју у Бе чу, Же не ви и Фри бу ру, где је 1917. док то ри рао те зом на 
не мач ком Bud dhi smus in der de utschen Li te ra tur (Бу ди зам у не мач кој књи-
жев но сти) об ја вље ној у Бе чу 1920, а пре ве де ној на срп ски тек 1980. У 
те зи је пи сао и о са мом бу ди зму и о Шо пен ха у е ру чи је су за слу ге за ши-
ре ње бу ди зма у Не мач кој и Евро пи би ле знат не. Пред сам рат об ја вио је 
чла нак из ин диј ске фи ло со фи је „Нир ва на” (На род, 378/1914, стр. 1–2). 
Пи сао је и при ка зе пре ве де них Шо пен ха у е ро вих књи жи ца Па ре не зе и 
мак си ме (На род, 390/1914) и Ме та фи зи ка пол не љу ба ви (На род, 10/1921), 
за тим Фи ло зо фи је умет но сти Ипо ли та Те на (На род, 101/1921) као и низ 
књи га на ших фи ло со фа об ја вљи ва них два де се тих го ди на (Б. Пе тро ни је-
вић, В. Двор ни ко вић, Б. Ло ренц, М. Н. Ђу рић, К. Ата на си је вић и дру гих). 

21 Ди ми три је Ми три но вић, Ду бро вач ки фи ло соф Ру ђер Бо шко вић, Срђ, 1908, VII, стр. 
79–85, пре штам па но у: [Митриновић II, 1990: 42–49].
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Та ко ђе је пи сао и при год не тек сто ве о нај зна чај ни јим не мач ким ми сли-
о ци ма Кан ту („Кан то ва две сто го ди шњи ца”, Срп ски књи жев ни гла сник, 
књ. 12, 2/1924) и Хе ге лу („Хе ге ло ви ути ца ји”, При ло зи за фи ло зо фи ју и 
ет ноп си хо ло ги ју [Скопље], 5/1932), по во дом њи хо вих го ди шњи ца, али и 
о дру гим не мач ким фи ло со фи ма (Р. Ој кен, О. Шпен глер).

Књи жев ник Бо ри во је Јев тић (1894–1959) ба вио се фи ло со фи јом у 
пр вом ре ду као пре во ди лац.22 Пре вео је књи ге Ар ту ра Шо пен ха у е ра О 
пи са њу и сти лу (Са ра је во 1918) и Фри дри ха Ни чеа Су мрак идо ла (Са ра је во 
1919)23, а пи сац је и по прат них тек сто ва о њи хо вим ау то ри ма. На пи сао је 
и при ка зе Шо пен ха у е ро вих књи га Ме та фи зи ка пол не љу ба ви и О ча сти 
(„Две Шо пен ха у е ро ве књи ге”, Срп ска ри јеч, 274/1913), за тим при каз Ни-
че о ве књи ге Ec ce ho mo („Ec ce ho mo”, Сло вен ски југ, 3/1918), као и чла нак 
по во дом Хе ге ло ве го ди шњи це („Сто го ди шњи ца Хе ге л о ве смр ти”, Пре глед, 
94–95/1931).

У Бо сан ској ви ли, нај зна чај ни јем бо сан ско хер це го вач ком књи жев ном 
ча со пи су тог вре ме на, у чи јој Ре дак ци ји је био и Ди ми три је Ми три но вић, 
по ја вљи ва ли су се по вре ме но и фи ло соф ски тек сто ви. Та ко се, по ред ра-
до ва са мог Ми три но ви ћа, по ја ви ло не ко ли ко фраг ме на та из ра до ва Фри-
дри ха Ни чеа ко је је пре вео Да вид С. Пи ја де24, за тим чла нак Ла ва Тол сто ја 
„Шта је умет ност” (Бо сан ска ви ла, 24–27/1908) у пре во ду Во ји сла ва Ј. Или-
ћа, као и рад Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа „Мо зак и ду ша код жи во ти ња” 
(Бо сан ска ви ла, 3–6/2010). У по след њем бро ју ча со пи са, ко ји због по чет-
ка ра та пре ста је да из ла зи, по ја вљу је се при каз Ни че о ве књи ге Та ко је 
го во рио За ра ту стра, чи ји је пре во ди лац Ми лан Ћур чин. Ау тор при ка за 
био је књи жев ник и док тор прав них на у ка Ми лу тин Уско ко вић („Фи ло-
зо фи ја Фри дри ха Ни чеа”, Бо сан ска ви ла, 10/1914, стр. 147).

Сем то га, у ру бри ци „Књи жев не и кул тур не би ље шке” ча со пис Бо
сан ска ви ла је чи та о це по вре ме но оба ве шта вао и о фи ло соф ским књи га-
ма ко је су се по ја вљи ва ле код нас, у пр вом ре ду у Бе о гра ду. Та ко су се 
по ја ви ле бе ле шке о Шо пен ха у е ро вим књи га ма О же на ма и Ме та фи зи ка 
пол не љу ба ви, о Пе тро ни је ви ће вим књи га ма Спи ри ти зам и Члан ци и 
сту ди је итд. Та ко ђе се по ја ви ла и чи ту ља о срп ском фи ло со фу, по ли тич-
ком еко но ми сти и по ли ти ча ру Ми ха и лу Ву ји ћу.

По ме ну ти хр ват ски пе сник Тин Ује вић сту ди рао је фи ло со фи ју у 
За гре бу, али је 1912, из по ли тич ких раз ло га, бо ра вио у Бе о гра ду и слу шао 
пре да ва ња Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа. Тих го ди на, ме ђу тим, ни је пи сао 

22 На кон гим на зи је, од 1912. Јев тић ра ди у Ре дак ци ји ча со пи са Срп ска омла ди на, а 
по сле Прин ци по вог атен та та 1914. ухап шен је, му чен и осу ђен на три го ди не за тво ра ко је је 
про вео у Зе ни ци (1915–1918). Тек је 1925. оти шао у Беч на сту ди је дра ма тур ги је и ре жи је. 
Пре во де фи ло соф ских тек сто ва ра дио је, да кле, као свр ше ни гим на зи ја лац.

23 Пре во ђе ње Ни че о ве књи ге Су мрак идо ла Јев тић је за по чео још пре ра та. Чак је не-
по сред но пред сâм рат об ја вио и пре вод јед ног ње ног фраг мен та („Про блем Со кра та”, Срп
ска ри јеч, 81/1914), као и још јед ног Ни че о вог тек ста („’Ро ман’ у фи ло зо фи ји”, Срп ска ри јеч, 
122/1914).

24 Ни че, Фри дрих, „Из За ра ту стре”, Бо сан ска ви ла, 18/1908, стр. 280; „Ноћ на пје сма”, 
Бо сан ска ви ла, 22/1908, стр. 344–345; „О чи та њу и пи са њу”, Бо сан ска ви ла, 28/1908, стр. 
441–442; „О дје те ту и бра ку”, Бо сан ска ви ла, 1/1909, стр. 6.
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члан ке из фи ло со фи је. Ка сни је, из ме ђу два свет ска ра та, ба ви ће се ин диј-
ском и ки не ском фи ло со фи јом, а пи са ће и члан ке о Шо пен ха у е ру и дру-
гим европ ским ми сли о ци ма.

Ми лош Ђу рић је 1912. за по чео сту ди је фи ло со фи је у За гре бу, ко је је 
до вр шио у Бе о гра ду 1920. Као сту дент је у Би бли о те ци Ју го сла вен ске на-
ци о на ли стич ке омла ди не об ја вио сво ју пр ву књи гу Ви дов дан ска ети ка 
(За греб 1914), а по том је об ја вио и књи жев но-фи ло соф ску сту ди ју Смрт 
мај ке Ју го ви ћа (За греб 1918).

Раз у ме се, и дру ги при пад ни ци Мла де Бо сне, ма да ни су пи са ли тек-
сто ве фи ло соф ског ка рак те ра, та ко ђе су се за ни ма ли за ову вр сту ли те ра-
ту ре. При ме ра ра ди, мла ди књи жев ник и сту дент Иво Ан дрић пред сâм 
рат чи тао је књи гу Илиили Се ре на Кјер ке го ра у не мач ком пре во ду. Би ло 
је то вре ме ка да је Евро па по чи ња ла да от кри ва ве ли ког дан ског ми сли-
о ца, а и код нас се по че ло пи са ти о ње му25.

НЕ КЕ ОД ЛИ КЕ ФИ ЛО СО ФИ ЈЕ КОД МЛА ДО БО СА НА ЦА

Фи ло со фи ја је кру на кул ту ре јед ног на ро да. Ма ли је број на ро да за 
ко је би се мо гло ре ћи да су од не го ва ли сво ју фи ло со фи ју. Код ве ћи не 
оста лих она је уве зе на ди сци пли на ду ха. Ка да Ср би кра јем 19. ве ка у БиХ 
осни ва ју сво ја гла си ла, не чу ди што су то у пр вом ре ду књи жев ни ча со-
пи си, као што су мо стар ска Зо ра или са ра јев ска Бо сан ска ви ла, у ко ји ма 
се, не без из не на ђе ња, по вре ме но по ја ви и не ки текст фи ло соф ског ка рак-
те ра или пак бе ле шка о не кој фи ло соф ској књи зи ко ја се по ја ви ла у Бе о-
гра ду. Јер, с фи ло со фи јом у школ ском сми слу до ла зе у бли жи до дир тек 
уче ни ци за вр шних раз ре да гим на зи ја и они по ста ју и пр ви ау то ри фи ло-
соф ски ин то ни ра них чла на ка. Имај мо у ви ду да у БиХ фа кул те ти по чи-
њу да се осни ва ју тек по ло ви ном 20. ве ка. По чет ком 20. ве ка уку пан број 
Ср ба ко ји је за вр шио фа кул тет је ма њи од три де сет, а ме ђу њи ма је са мо 
је дан за вр шио сâму фи ло со фи ју.

У овим окол но сти ма фи ло со фи јом се на не ки на чин ба ве углав ном 
они ко ји с њом до ла зе у до дир по сред ством школ ског си сте ма, а то су 
на став ни ци фи ло со фи је у сред њим шко ла ма, са ми уче ни ци или пак сту-
ден ти. Углав ном су то, да кле, омла дин ци, и то у пр вом ре ду они за ко је 
се мо же ре ћи да при па да ју Мла дој Бо сни. Та ко се де си ло да се у књи жев-
ним гла си ли ма по ја вљу ју фи ло соф ски тек сто ви сред њо шко ла ца, за ко је 
се још не мо же по у зда но ре ћи ни да ће упи са ти сту ди је фи ло со фи је, или 
пак сту де на та, ме ђу ко ји ма не ма мно го оних ко ји сту ди ра ју са му фи ло со-
фи ју. Раз у ме се да се од сред њо шко ла ца и сту де на та не мо же оче ки ва ти 

25 Срп ски чи та о ци су по чет ну ин фор ма ци ју о Кјер ке го ру за до би ли из Исто ри је но ви
је фи ло со фи је дан ског фи ло со фа Ха рал да Хеф дин га ко ју је Вла дан Мак си мо вић пре вео 1910. 
Тих го ди на је, на при мер, и Ђерђ Лу кач об ја вио сво ју књи гу Ду ша и об ли ци (Die Se e le und 
die For men, 1911), где је пи сао и о Кјер ке го ру, а код Ср ба је исто ри чар ка Ми ли ца Бог да но вић 
(1882–1973), ко ја је у то вре ме жи ве ла у За гре бу, у седам на ста ва ка об ја ви ла пе то дел ни чла-
нак „Sören A. Ki er ke ga ard” у за гре бач ком ча со пи су Sa vre me nik (5–7/1914; 9/1914; 5–6/1915; 
5–12/1916).



15

ви со ка струч ност, они су по чет ни ци и ама те ри. Али су упра во они за слу-
жни за из ве стан про дор фи ло со фи је у књи жев не ча со пи се и по ли тич ке 
ли сто ве у БиХ. С дру ге стра не, на став ни ци су по че ли да пи шу пр ве сред-
њо школ ске уџ бе ни ке фи ло со фи је (Љ. Длу стуш, Б. Пе тро вић, Љ. Двор-
ни ко вић).

Има не чег рас те ре ћу ју ћег и осло ба ђа ју ћег у то ме што пред срп ском 
омла ди ном у БиХ ни је би ло не ке ја че вла сти те фи ло соф ске тра ди ци је, ко-
ја би по ста вља ла стро жа огра ни че ња и при ти ска ла по чет ни ке. Сто га су 
лак ше мо гли да се та ко ра но, без па тер на ли стич ког ту тор ства и ин хи би-
ци је, упу сте у пи са ње фи ло соф ских тек сто ва, има ли су пи о нир ски осе ћај 
да су у том по гле ду на по че ци ма. Ни је им сме та ло ни то што им је не до-
ста ја ла стро жа школ ска обу ка. Ис пред се бе су, до ду ше, има ли ра до ве 
ис так ну тих срп ских ау то ра као што су Љу бо мир Не дић, Бо жи дар Кне же-
вић или Бра ни слав Пе тро ни је вић, као и књи ге ста ри јих про фе со ра фи ло-
со фи је на Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду, с јед не стра не, али су чи та ли и ве ли ке 
за пад не фи ло со фе – као што су Шо пен ха у ер, Ни че, Берг сон – или у то 
вре ме код нас до ста ути цај не фи ло со фе Ги јоа и Спен се ра, или пак ми сли-
о це Ин ди је и Ки не, с дру ге стра не. Омла дин ци су чи та ли што им је до ла-
зи ло под ру ку, по не што од то га су и пре во ди ли, а по том су без стра ха и с 
до вољ но са мо по у зда ња и пи са ли. То је су би ли ра до ви по чет ни ка, али су 
у тој сре ди ни прак тич но би ли и је ди ни па су уто ли ко не за о би ла зни.26

Исти ни за во љу, ва ља ре ћи да њи хо ви тек сто ви ипак ни су би ли ис тра-
жи вач ки, ни су то би ли тек сто ви о фи ло со фи ји ра ди ње са ме, не го су би ли 
ви ше, да та ко ка же мо, „при ме ње ног” ка рак те ра. По ред при ка за фи ло соф-
ских књи га пи са ли су члан ке ве за не за вла сти ту на ци о нал ну и по ли тич ку 
ак ци ју, с јед не стра не, или пак за мо дер не књи жев не то ко ве, с дру ге стра-
не, јер су и са ми би ли књи жев ни ци. Њих ни је то ли ко за ни ма ла те о риј ска 
ко ли ко прак тич ка и по е тич ка фи ло со фи ја, ве за ни су би ли за ети ку и есте-
ти ку. Та кви тек сто ви ти ца ли су се, да кле, оно га што је исто ри чар књи жев-
но сти Пре драг Па ла ве стра у сво јој књи зи Књи жев ност Мла де Бо сне (1965) 
опи сао на сло вом „Из ме ђу ети ке и есте ти ке” исто и ме ног по гла вља, од но сно 
оно га што је фи ло соф Сло бо дан Жу њић у сво јој Исто ри ји срп ске фи ло со
фи је (2009) на сло вио као „Есте тич ки мо дер ни зам”.

Оба та ла са мла дих књи жев них де лат ни ка и по ли тич ких ак ти ви ста, 
а по себ но при пад ни ци дру гог та ла са, по зна ти јег као по крет Мла да Бо сна, 
сво јим пре во ди ма фи ло соф ских тек сто ва и мно го број ним на пи си ма фи-
ло соф ског ка рак те ра за слу жни су за ши ру про мо ци ју фи ло со фи је на тлу 
БиХ, у вре ме ка да ту ни је би ло ви ших и ви со ких све тов них шко ла и када 
ме ђу ње ним рет ким фа кул тет ски обра зо ва ним жи те љи ма го то во да ни је 
би ло фи ло со фа.

26 Слич на окол ност ће се код нас по но ви ти не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та, 
ка да ће у ко ре ни то из ме ње ној иде о ло шкој си ту а ци ји са сце не би ти укло ње ни пред рат ни 
афир ми са ни гра ђан ски фи ло со фи, док ће, с јед не стра не, у ча со пи си ма и ли сто ви ма би ти 
отво рен про стор за мла де, не свр ше не или тек ди пло ми ра не сту ден те фи ло со фи је, а с дру ге 
стра не, би ће та ко ђе упра жње на ме ста на став ни ка на фа кул те ту што је обез бе ђи ва ло њи хо-
во бр зо за по шља ва ње и на пре до ва ње у на став ним зва њи ма.
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ЗА ВР ШНА РЕЧ

На Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду као и у срп ским сред њим шко ла ма 
то ком 19. ве ка не го ва на је школ ска фи ло со фи ја, ко ја је би ла по гла ви то 
ин те лек ту а ли стич ка. То је вр ху ни ло на раз ме ђу ве ко ва, ка да је про фе сор 
фи ло со фи је на Ве ли кој шко ли био Бра ни слав Пе тро ни је вић, чи ји је си стем 
са чи њен пре ма узо ру на ра ци о на ли стич ке си сте ме из 17. ве ка. Фи ло со-
фи ја се раз у ме ва ла као ра ци о нал ни, ап стракт ни, ме то дич ки из во ђен по-
ду хват, усме рен на из на ла же ње исти не. До ду ше, Љу бо мир Не дић и сâм 
Пе тро ни је вић у из ве сној ме ри би ли су под ути ца јем ира ци о на ли стич ког 
не мач ког ми сли о ца Ар ту ра Шо пен ха у е ра, о ко јем је срп ски ме та фи зи чар 
на пи сао књи гу, као и о Ни чеу, а пи сао је и о Берг со ну и Фу јеу, али то 
ни је ме ња ло основ ни ка рак тер њи хо ве ра ци о на ли стич ки ори јен ти са не 
ми сли. Упо ре до су по сто ја ли и фи ло со фи ји скло ни пе сни ци, по пут Ње-
го ша или Ла зе Ко сти ћа, или пак са мо ни кли ми сли о ци по пут Бо жи да ра 
Кне же ви ћа, али се ни они ни су на сла ња ли на не ке дру ге стру је европ ске 
ми сли до оне ин те лек ту а ли стич ке. 

При пад ни ци Мла де Бо сне би ли су пр ви код Ср ба ко ји су се окре ну-
ли но ви јим ира ци о на ли стич ким фи ло соф ским стру ја ма у све ту. Они 
фи ло со фи ју ни су ви де ли као те о риј ски по ду хват усме рен на из на ла же ње 
исти не ра ди исти не, не го пре као прак тич ки усме ре но тра га ње за исти-
ном ра ди ње не при ме не у жи во ту. Фи ло со фи ју су узи ма ли за учи те љи цу 
жи во та и ко ри сти ли су је за рад из вр ше ња кон крет них на ци о нал них, по-
ли тич ких и кул тур них за да та ка [Јеремић 1997: 136]. Углав ном су ве ро ва ли 
да се до исти не мо же до ћи на ира ци о на лан на чин, ин ту и ци јом. Сто га су 
се уме сто стро гим ло гич ким ра су ђи ва њем ра ди је слу жи ли књи жев но-по ет-
ским из ра зом. Фи ло со фи ју су ви де ли бли же умет но сти и ре ли ги ји не го 
на у ци. Са ми су у пр вом ре ду би ли пе сни ци и про за и сти. Ни је их то ли ко 
за ни ма ла те о риј ска фи ло со фи ја (ло ги ка, те о ри ја са зна ња, ме та фи зи ка, 
фи ло со фи ја при ро де) ко ли ко прак тич ка (ети ка, по ли ти ка, ан тро по ло ги ја, 
есте ти ка).

Би ли су усме ре ни на оства ре ње на ци о нал них ци ље ва, на осло бо ђе-
ње од ау стро у гар ског оку па то ра и ства ра ње за јед нич ке ју го сло вен ске 
др жа ве. Фи ло со фи ја је тре ба ло да им по мог не у ова квој по ли тич кој и дру-
штве ној про ме ни све та у ко јем су жи ве ли. Као што је го во рио Ми три но-
вић, у са вре ме ној ци ви ли за ци ји по треб на је фи ло со фи ја као слу шки ња 
жи во та, као „те о ри ја за жи вот” за рад „пра вље ња жи во та бо љим” [Мит-
риновић 1990: 135, 137]. Оту да су они узи ма ли жи вот за основ ну ка те го ри ју 
и ве зи ва ли се за фи ло со фе ко ји су про ми шља ли жи вот, као што су би ли 
Ни че, Берг сон, Ги јо и дру ги. Ово се по себ но ви ди из фи ло со фи је жи во та 
ко ју је из гра дио Ми три но вић у окви ру свог фу ту ри стич ког екс пре си о-
ни зма, као и из фи ло со фи је жи во та ко ју је Ми лош Н. Ђу рић раз ви јао у 
окви ру свог пра во слав ног екс пре си о ни зма [Радуловић 1989: 189–211].

За слу га при пад ни ка по кре та Мла да Бо сна, да кле, ни је са мо у то ме 
што су на под руч ју БиХ ши ре про мо ви са ли фи ло со фи ју не го и у то ме што 
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су код Ср ба уоп ште, сво јим члан ци ма и пре во ди ма, пр ви ши ре про па ги-
ра ли ира ци о на ли стич ку ори јен та ци ју у фи ло со фи ји, а са мим тим су до-
при не ли и на шој ре цеп ци ји но вих фи ло соф ских стру ја ња у све ту.
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SUM MARY: “Young Bo snia” is the na me of the youth mo ve ment in Bo snia and 
Her ze go vi na in the early XX cen tury (1908–1914). Ir re spec ti ve of the ir re li gi o us de no-
mi na tion, they had an awa re ness of be lon ging to the Ser bian pe o ple. They fo ught for the 
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li be ra tion of all So uth-Sla vic pe o ples from fo re ign con trol and for the uni fi ca tion wit hin 
one com mon co un try. The in tel lec tual le a der of “Young Bo snia” was Di mi tri je Mi tri no vić 
and the ide o lo gi cal le a der was Vla di mir Ga ći no vić. At the ti me, in Bo snia and Her ze go-
vi na the re we re only ele men tary and se con dary scho ols, but the re we re no uni ver si ti es, 
which was very un fa vo u ra ble for cul ti va ting phi lo sophy. Se con dary school stu dents and 
uni ver sity stu dents, so me of which we re phi lo sophy stu dents, con tri bu ted in many ways 
to its de ve lop ment among our pe o ple. Firstly, with the ir ar tic les and tran sla ti ons of phi-
lo sop hi cal texts, they pro mo ted phi lo sophy on a lar ge sca le at the ter ri tory of Bo snia and 
Her ze go vi na. Se condly, they we re the first among the Serbs to wi dely pro pa ga te the 
ir ra ti o na list trend in phi lo sophy. Thirdly, they con tri bu ted to the Ser bian re cep tion of the 
new phi lo sop hi cal trends that we re cur rent abroad.

KEYWORDS: “Young Bo snia”, phi lo sophy, Pe tar Ko čić, Di mi tri je Mi tri no vić, 
Vla di mir Ga ći no vić, phi lo sophy in scho ols, ir ra ti o na list phi lo sophy, the Bo san ska Vi la 
ma ga zi ne



Зборник Матице српске за друштвене науке / Matica Srpska Social Sciences Quarterly
LXX, № 169 (1/2019): 19–36; Стаменовић, Милорад / Stamenović, Milorad

UDC 334.73:614.2(497.11)
https://doi.org/10.2298/ZMSDN1969019S
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ДРУ ГЕ – ЗА БО РА ВЉЕ НО БЛА ГО
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СAЖЕТАК: Осни ва ње здрав стве них за дру га пред ста вља пре крет ни цу 
у раз во ју здрав стве ног си сте ма Кра ље ви не СХС а ка сни је и Ју го сла ви је. 
За јед нич ким на по ри ма Ми ни стар ства на род ног здра вља, на род них по кре-
та и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, а пре свих Аме рич ке ми си је за по моћ 
срп ском на ро ду, здрав стве не за дру ге су за јед нич ким на по ри ма сво јим 
ино ва тив ним кон цеп том по пр ви пут би ле при ме ње не на на шим про сто-
ри ма. Те шка јав но здрав стве на сли ка на ро да пре, а по себ но по сле Пр вог 
свет ског ра та ини ци ра ла је по кре та ње здрав стве ног за дру гар ства. Број не 
пре пре ке су се на ла зи ле на пу ту осни ва ња и раз во ја здрав стве них за дру га 
али за хва љу ју ћи до број ор га ни за ци ји, ме ђу соб ној ко ор ди на ци ји свих ак-
те ра од зна ча ја, али и со ли дар ном за дру гар ском „ду ху”, но во на ста ју ћи 
про бле ми су би ли пре ва зи ла же ни. По зи тив на уло га здрав стве них за дру га 
нај бо ље се мо же ви де ти у ком па ра ци ји ре зул та та јав но здрав стве них про-
бле ма на кон Пр вог свет ског ра та и у пе ри о ду пред по че так Дру гог свет ског 
ра та што је при ка за но у ра ду. Пр ве здрав стве не за дру ге осно ва не су 1922. 
го ди не и од та да па до по чет ка Дру гог свет ског ра та њи хов број је ра стао 
као и број за дру га ра и ко ри сни ка услу га ко је су пру жа ле здрав стве не за-
дру ге. Ме ђу нај зна чај ни јим пре пре ка ма у осни ва њу и ра ду здрав стве них 
за дру га мо гу се из дво ји ти оне пре пре ке фи нан сиј ске при ро де али и про бле-
ми нео бра зо ва ног ста нов ни штва и број ни „на сле ђе ни” про бле ми здрав стве-
не при ро де у на ро ду на кон прет ход них ра то ва. Ме ђу тим, до брим ра дом, 
за дру ге су ште де ле и сва ке го ди не има ле све ви ше нов ца ко ји су ре ин ве-
сти ра ле у же љи да по бољ ша ју свој по ло жај и пру же бо љу здрав стве ну 
за шти ту. Уло га ле ка ра је про ме ње на од па сив не ко ја се огле да ла у „че ка њу” 
у ам бу лан ти да па ци јент до ђе на пре глед, до ак тив не у ко јој је за дру жни 
ле кар са сво јим ти мом оби ла зио па ци јен те. Ова кав при ступ је по ја чао пре-
вен ци ју, сма њио број обо ле лих од ин фек тив них и дру гих бо ле сти и ути цао 
обра зов но на ста нов ни штво ко је је би ло пре те жно не пи сме но и сла бог 



20

обра зов ног ста ту са. На кон ин ци јал ног успе ха, струч ња ци из це лог све та од 
Ја па на, Ки не, Ин ди је, САД, Ру му ни је, Бу гар ске, Пољ ске, Фран цу ске би ли 
су за ин те ре со ва ни да им на ши струч ња ци пре не су зна ња о раз во ју овог 
ино ва тив ног по кре та. Број не здрав стве не за дру ге у све ту су осно ва не упра-
во пре ма мо де лу ко ји су на ши струч ња ци осми сли ли. Ова кав гло бал ни 
зна чај је ва жно из но ва ис ти ца ти, а но ве мо де ле здрав стве ног за дру гар ства 
вре ди да ље ис тра жи ва ти с об зи ром на број не про бле ме с ко ји ма се да нас 
су о ча ва здрав стве ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: здрав стве не за дру ге, здрав стве ни си стем, ино ва ци је 
у здрав ству

КОН ЦЕПТ ЗА ДРУ ГАР СТВА И КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД  
ИСТО РИЈ СКОГ РАЗ ВО ЈА

Пре ви ше хи ља да го ди на љу ди су уста но ви ли по тре бу за раз ли чи тим 
вр ста ма удру жи ва ња у ра ду и као ре зул тат то га су на ста ле кућ не за дру-
ге ба зи ра не на за јед нич кој сво ји ни и крв ном срод ству. Ова кве за дру ге су 
се ја вља ле код раз ли чи тих на ро да по пут Гер ма на, Сло ве на али и дру гих. 
Ка сни је, у ста ром Ри му по ја вљу ју се тр жи шни об ли ци за дру гар ства од ко-
јих су ка сни је на ста ја ла за нат ска и тр го вач ка удру же ња (це хо ви и гил де). 
У но ви је до ба, пр ва за дру га ко ја је има ла об лик по тро шач ке, мо дер не 
за дру ге осно ва на је у Ен гле ској 1844. го ди не. Дру га за дру га тог ти па у 
све ту је осно ва на у Со бо ви шту у Сло вач кој 1845. го ди не, док је као тре ћа 
свет ска за дру га мо дер ног ти па (за сно ва на на мо де лу за дру ге из Ен гле ске, 
Ро ждел) би ла осно ва на у Бач ком Пе тров цу у Бач кој 1846. го ди не. То је 
сва ка ко јед на од „ино ва ци ја” то га вре ме на, ко ју би тре ба ло че шће ис ти-
ца ти због свог зна ча ја за др жа ву ко ју је има ла у пред сто је ћем пе ри о ду али 
и због то га што су уве де ни но ви за дру жни прин ци пи, ко ји су ка сни је 
би ли усво је ни на 14. кон гре су Ме ђу на род ног За дру жног са ве за у Лон до-
ну 1934. го ди не [Томић и др. 2017]. Од тог пе ри о да до да нас, за дру ге су 
ме ња ле сво је об ли ке али је за др жан нај ва жни ји прин цип оства ри ва ња 
еко ном ских ин те ре са чла но ва за дру ге – за дру га ра. По сто ји ве ли ки број 
де фи ни ци ја за дру га, а на ше за ко но дав ство их де фи ни ше на сле де ћи на чин: 
„За дру га је прав но ли це, ко ја пред ста вља по се бан об лик ор га ни зо ва ња 
фи зич ких ли ца ко ја по сло ва њем на за дру жним прин ци пи ма оства ру ју 
сво је еко ном ске, со ци јал не, кул тур не и дру ге ин те ре се и ко ја упра вља ју 
и кон тро ли шу за дру ге” [Службени гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 112/2015]. 
Ме ђу на род ни за дру жни са вез де фи ни ше за дру гу као ау то ном ну асо ци ја-
ци ју до бро вољ но удру же них ли ца с ци љем оства ре ња њи хо вих за јед нич-
ких еко ном ских, со ци јал них и кул тур них по тре ба и же ља, кроз за јед нич-
ки по се до ван и де мо крат ски кон тро ли сан при вред ни су бјект. Та ко ђе, 
по сто ји и ви ше де фи ни ци ја уло ге и пој ма за дру га ра, а на ше за ко но дав ство 
у окви ру За ко на о за дру га ма де фи ни ше по јам за дру га ра на сле де ћи на чин: 
„За дру гар је фи зич ко ли це ко је је члан за дру ге, и у це ло сти или де ли-
мич но по слу је пре ко за дру ге, од но сно ко је пре ко за дру ге про да је сво је 
про из во де од но сно услу ге, на ба вља про из во де или ко ри сти услу ге по-
треб не за оба вља ње сво је де лат но сти или на дру ги на чин не по сред но 
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уче ству је у оба вља њу де лат но сти ра ди ко јих је за дру га осно ва на” [Служ
бени гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 112/2015]. Основ ни си сте ми вред но сти 
за дру га су са мо по моћ, де мо кра ти ја, јед на кост, пра вед ност, со ли да р ност 
и са мо од го во р ност. Смер ни це, од но сно за дру жни прин ци пи ко ји ма се 
ру ко во де за дру ге су ба зи ра ни на до бро вољ ном и отво ре ном члан ству, 
де мо крат ској кон тро ли, еко ном ској пар ти ци па ци ји, не за ви сно сти и ау-
то но ми ји, обу ци, дру штве но од го вор ном по сло ва њу за сно ва ном на ме-
ђу за дру жној бри зи и бри зи за за јед ни цу у це ли ни. Без об зи ра на на чин 
де фи ни са ња за дру гар ства, ге о граф ску ло ка ци ју или раз ви је ност зе мље, 
за дру гар ство је про на шло свој раз вој ни пут ка тр жи шно ори јен ти са ном 
ме ха ни зму, и да нас је у све ту удру же но (у раз ли чи те об ли ке за дру га) око 
800 ми ли о на љу ди. У Евро пи за дру жни по крет бро ји бли зу 92 ми ли о на 
љу ди ко ји, за хва љу ју ћи удру жи ва њу у за дру ге оства ру ју лич не еко ном ске 
ин те ре се. За дру ге се мо гу ба ви ти раз ли чи тим об ли ци ма по сло ва ња по пут 
зе мљо рад нич ких или по љо при вред них за дру га, стам бе них за дру га, по-
тро шач ких за дру га, за нат ских, сту дент ско-омла дин ских, со ци јал них и 
здрав стве них за дру га. У овом ра ду пред мет ис тра жи ва ња су здрав стве-
не за дру ге ко је су „из ни кле” из ини ци јал ног кон цеп та за дру гар ства. Оне 
су пре ма свом об ли ку, струк ту ри и ци ље ви ма уса гла ше не с дру гим об ли-
ци ма за дру гар ства, с тим да је основ на де лат ност пру жа ње здрав стве не 
за шти те [Stamenović 2018]. Здрав стве не за дру ге се у са вре ме ном за ко но-
дав ству Ре пу бли ке Ср би је де фи ни шу као: „за дру ге ко је пру жа ју по моћ 
за дру га ри ма и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца кроз по моћ за до бро вољ но 
здрав стве но оси гу ра ње, на бав ку ле ко ва, фи нан си ра ње тро шко ва ле че ња 
и дру ге ви до ве по мо ћи” [Службени гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 112/2015]. 
Са са вре ме ног аспек та осни ва ње здрав стве них за дру га у Ре пу бли ци Ср би ји 
је вр ло про бле ма тич но и то из ви ше раз ло га. На и ме, со ли дар ни прин цип 
на ко ме је ба зи ран здрав стве ни си стем, под ра зу ме ва и со ли дар ност у кон-
тек сту опо ре зи ва ња за услу ге здрав стве не за шти те [Stamenović i dr. 2017; 
Јан ко вић 2017].1 Сход но то ме, опо ре зо ва ном гра ђа ни ну не оста је „до вољ-
но фи нан сиј ског про сто ра” да по ред оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња 
фи нан си ра и до дат не об ли ке здрав стве не за шти те кроз удру жи ва ње.2 Исто-
риј ски по сма тра но Ре пу бли ка Ср би ја има бо га ту тра ди ци ју здрав стве ног 
за дру гар ства, а по себ но је зна чај но то да су ови кон цеп ти за сно ва ни на 
са рад њи са струч ња ци ма из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва где су здрав-
стве не за дру ге као об лик удру жи ва ња та ко ђе да ле до бре ре зул та те. 

1 У Ре пу бли ци Ср би ји си стем је ба зи ран на оба ве зном здрав стве ном оси гу ра њу у 
скло пу ко га је оси гу ра њем об у хва ће но ско ро це ло куп но ста нов ни штва (око 96%) и по сто ји 
до ми нант но др жав но вла сни штво над згра да ма и опре мом. Ре пу блич ки за вод за здрав стве-
но оси гу ра ње (РЗ ЗО) фи нан си ра здрав стве ну за шти ту за 7,7 ми ли о на ста нов ни ка Ср би је 
(без КиМ) док 6,5 ми ли о на чи не оси гу ра ни ци и чла но ви њи хо вих по ро ди ца пре ма За ко ну 
о здрав стве ном оси гу ра њу (њи хо ва здрав стве на за шти та се фи нан си ра из до при но са) а 1,2 
ми ли о на су ли ца без оси гу ра ња ко ја спа да ју у по себ но осе тљи ве гру пе – де ца, труд ни це, 
со ци јал не ка те го ри је, чи ја се здрав стве на за шти та фи нан си ра из бу џе та [Janković 2011]. 

2 Ме ђу тим, по сто је и раз ли чи те вр сте здрав стве них за дру га па се сход но то ме мо гу 
про на ћи мо де ли ко ји су раз ли чи ти од традиционaлних и ко ји би мо гли би ти тр жи шно по-
сма тра но ис пла ти ви.
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ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ДРУ ГЕ И ЊИ ХОВ РАЗ ВОЈ КОД НАС

Раз ло зи за осни ва ње пр вих здрав стве них за дру га у Ср би ји огле да ли 
су се у из ра зи то ло шем ста њу на род ног здра вља што је до ве ло до по кре-
та ња ини ци ја ти ве за ре ша ва ње но во на ста лих про бле ма од стра не се ља ка 
али и од стра не др жа ве. По сле Пр вог свет ског ра та, но во фор ми ра но Ми-
ни стар ство на род ног здра вља и при па да ју ће Хи ги јен ско оде ље ње до не ло 
је од лу ку о по тре би за осни ва њем здрав стве них за дру га. У исто вре ме, 
у на ро ду се ја вио по крет ко ји је имао исте ци ље ве ко ји су те жи ли бо љем 
при сту пу си сте му здрав стве не за шти те. Пла ни ра но је да се до не су но ве 
ме ре здрав стве не по ли ти ке ка ко би се ре ши ли про бле ми епи де ми ја, 
здрав стве ног обра зо ва ња, ин фек тив них али и хро нич них не за ра зних 
бо ле сти. Јав но здрав стве на и епи де ми о ло шка сли ка Ср би је на кон Пр вог 
свет ског ра та ука зи ва ла је на нео п ход ност стра те шког де ло ва ња др жа ве 
ка ко би се из бе гли ве ћи здрав стве ни про бле ми по пу ла ци је. Осим то га, 
гу би так ле ка ра и струч ног ка дра због ра та зна чај но је ути цао на здрав-
стве ну си ту а ци ју у ру рал ним ре ги ја ма. У ли те ра ту ри се на во ди да је 
ства ра ње срп ских здрав стве них за дру га ини ци рао др Га ври ло Ко јић [Сакач 
2011: 161], а да су ци ље ви би ли по ди за ње ква ли те та и пре вен ци ја да љих 
здрав стве них али и са ни тар них про бле ма (укљу чу ју ћи про блем пре ра не 
смр ти, де мо гра фи је, обра зо ва ња ста нов ни штва, раз вој ру рал них пре де ла 
и др.). 

Фо то 1. Га ври ло Ко јић
[Извор: Се о ске здрав стве не за дру ге, 1930]

Oсим др Га ври ла Ко ји ћа, ко ји се цео жи вот ба вио здрав стве ним за-
дру га ма, ве ли ке за слу ге но си и др Ми лан Јо ва но вић Ба тут, као и проф. 
др Ан дри ја Штам пар као и це ли ти мо ви ле ка ра, ме ди цин ских се ста ра и 
осо бља ко ји су ди рект но или ин ди рект но ути ца ли у фор ми ра њу и ра ду 
здрав стве них за дру га. Ини ци јал на иде ја о осни ва њу здрав стве них за-
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дру га на ста ла је још 1895. го ди не на Пр вом кон гре су Са ве за зе мљо рад-
нич ких за дру га ка да је пред ло же но да се и пи та ња здрав стве не и со ци-
јал не за шти те ста нов ни штва ру рал них под руч ја ре ша ва ју у здрав стве ним 
за дру га ма, ко је би би ле ба зи ра не на прин ци пи ма зе мљо рад нич ких за-
дру га: „тре ба по ди за ти и ши ри ти ми сао о осни ва њу за дру га за уза јам но 
по ма га ње у бо ле сти” [Сеоске здрав стве не за дру ге, 1930(?)]. Та да се кре-
ну ло са осни ва њем фон до ва за по моћ за дру га ма. На Че твр том кон гре су 
Глав ног са ве за срп ских зе мљо рад нич ких за дру га ко ји је одр жан 1901. 
до нет је за кљу чак да се до та да шњи на чин ра да сре ских и окру жних ле-
ка ра тре бао из ме ни ти из осно ва. Уме сто да па ци јент до ла зи ле ка ру, ле кар 
је тре ба ло да се оба ве же да це ле го ди не пру жа здрав стве ну за шти ту пу-
ту ју ћи по ре јо ну за ко ји је од го во ран. По ред свих по те шко ћа ко је су има-
ли у ор га ни за ци ји но вог здрав стве ног си сте ма, су о чи ли су се и с но вим, 
оним нај те жим – ра то ви ма. На и ме, пр во су из би ли бал кан ски ра то ви, а 
за тим Пр ви свет ски рат и оку па ци ја др жа ве. Тек на кон за вр шет ка Пр вог 
свет ског ра та, су о че ни с број ним но во на ста лим али и на сле ђе ним про-
бле ми ма за дру гар ство се уоп ште на шло у те шкој си ту а ци ји ко је је мо ра-
ло да ре ша ва. Је дан од ве ли ких про бле ма с ко јим су се су о чи ли та да шњи 
кре а то ри здрав стве не по ли ти ке пред ста вља ло је и не по сто ја ње аде кват-
не здрав стве не еви ден ци је ко ја је у мо дер ном фор ма ту оства ре на тек 1936. 
го ди не из да ва њем Го ди шња ка о на род ном здра вљу [Герић и др. 1982]. О 
здрав стве ном ста њу по пу ла ци је по сто је по ка за те љи ко ји Кра ље ви ну СХС 
ка рак те ри шу као не раз ви је ну зе мљу где је ни во на та ли те та ви сок али је 
исто та ко ви сок и ни во мор та ли те та а по себ но код одој ча ди. 

Та бе ла 1. Де мо граф ска кре та ња 1921–1934. [Герић и др. 1982]

Го ди на У куп ан број  
ста нов ни ка 

Број жи во ро ђе них на  
1.000 ста нов ни ка 

Број умр лих на  
1.000 ста нов ни ка 

При род ни 
при ра штај (‰)

1921. 12.059.178 36,7 20,9 15,7
1922. 12.239.245 34,3 20,7 13,6
1923. 12.421.997 34,8 20,3 14,5
1924. 12.307.480 35,1 20,1 14,9
1925. 12.795.732 34,1 18,7 15,4
1926. 12.986.796 35,3 18,8 16,5
1927. 13.180.709 34,2 20,9 13,3
1928. 13.377.523 32,7 20,3 12,3
1929. 13.577.272 33,3 21,8 12,2
1930. 13.780.006 35,5 18,9 16,5
1931. 13.985.765 33,6 19,7 13,8
1932. 14.197.598 32,8 19,1 13,6
1933. 14.406.546 31,3 16,9 14,4
1934. 14.621.663 31,4 17,0 14,4
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Осим то га, као та да нај зна чај ни ји здрав стве ни про бле ми на во де се 
смрт ност од ту бер ку ло зе као и смрт ност од акут них ин фек тив них бо ле сти 
(црев не ин фек ци је, ка пљич не ин фек ци је, ри ке ци о зе). И хи ги јен ске при-
ли ке би ле су из ра зи то ло ше у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Та кве не-
при ли ке ди рект но су ути ца ле на по ја ву па ра зит ских и за ра зних бо ле сти. 
Су штин ски, здрав стве не за дру ге ни су кре ну ле с ор га ни зо ва њем док се 
ни је на пра ви ла те мељ на ана ли за со ци јал них, здрав стве них и при вред них 
окол но сти [Иванић 1930]. Зна чај но је да су аме рич ки струч ња ци би ли 
укљу че ни у ана ли зе јав но здрав стве ног ста ња зе мље. На и ме, кроз де ло ва-
ње Аме рич ке ми си је за по моћ срп ском на ро ду до шла је по моћ у ви ду 
са ве то дав не уло ге у ре фор ма ма здрав стве ног си сте ма, сма ње њу ин фек-
тив них бо ле сти, ре ша ва њу са ни тар них и дру гих про бле ма. Тај об лик са-
рад ње ко ји је та да био при су тан чи ни се да се ви ше ни је у исто ри ји по но-
вио из ме ђу на ше две зе мље или да је бар та ко ср дач но и са за хвал но шћу 
опи сан у ли те ра ту ри.3 О ра ду и по мо ћи аме рич ких струч ња ка го во ре и 
из ве шта ји Ко ми си је аме рич ког дру штва за за шти ту срп ске де це на во де ћи: 
„Ма ње од 12% се ља ка ко ри сте се ме ди кал ном слу жбом; пр во што не ма у 
бли зи ни ле ка ра, дру го што је ле кар ска по моћ вр ло ску па. Обич но се бо-
ле сни ци оста вља ју да оздра ве са ми ка ко зна ју уз при по моћ се о ских ба ба 
или да умру; оту да је смрт ност, на ро чи то ме ђу де цом, вр ло ве ли ка. Пре ма 
твр ђе њу са мих се ља ка по ло ви на де це уми ре” [Иванић 1930]. Та ко ђе, за-
па же не су и не по вољ не окол но сти ко је су про у зро ко ва не на чи ном жи во та, 
као и кул тур ним обра сци ма по на ша ња: „док ме ђу тим спа ва на по ду, ако му 
је де те сла бо пи та за са вет ба бе, го то ви сво ју хра ну на отво ре ном ог њи-
шту, на пр ља вом по ду сво је ко ли бе” [Иванић 1930]. Ме ђу тим, исто та ко 
су кре а то ри здрав стве не по ли ти ке ја сно уви де ли на пре дак у дру гим обла-
сти ма јер је се љак по чео да ко ри сти гво зде ни плуг, на пу стио је при ми-
тив ни на чин про из вод ње и то све за хва љу ју ћи по сто ја њу зе мљо рад нич ких 
за дру га: „Се љак је већ ку по вао сво је ко си ли це и про да вао сво је жи то, ов це, 
го ве да и жи ви ну пре ко зе мљо рад нич ких за дру га, за што он да не би мо гао 
да до ба ви сво ју ме ди кал ну услу гу, ле ко ве и са ни тет ски ма те ри јал, нај по-
треб ни ји ку ћев ни на ме штај и да се по слу жи фон дом за по ма га ње бо ле-
сни ка пре ко здрав стве них за дру га? За ње га би би ло са свим при род но да 
та ко учи ни. Сто га се дру штво ста ра ло за ње га да мо же све то да до би је 
пре ко здрав стве не за дру ге” [Иванић 1930]. Да кле, ка да су ана ли зе на пра-
вље не, ка да је ство рен рад ни оквир пре шло се на фор ми ра ње пр вих здрав-
стве них за дру га у Кра ље ви ни СХС. За хва љу ју ћи за јед нич кој са рад њи 
се љач ког по кре та, Ми ни стар ства на род ног здра вља и Аме рич ке ко ми си-
је, но вем бра 1921. го ди не по че ло се са осни ва њем пр вих за дру га. Пр ва 
здрав стве на за дру га би ла је осно ва на у Ба ји ној Ба шти (21. но вем бра 1921), 
за тим у Ужич кој По же ги и Ко сје ри ћу. 

3 „Аме ри кан ско дру штво за за шти ту срп ске де це нај ве ћи је при ја тељ ју го сло вен ског 
здрав стве ног за дру гар ства. Она то пла љу бав, ко ју ови до бри љу ди из Аме ри ке га је пре ма 
Здрав стве ним за дру га ма, она њи хо ва бри га и ста ра ње, оно њи хо во ве ли ко раз у ме ва ње и 
уду бљи ва ње у на ше од но се ни смо у ста њу опи са ти. Здрав стве не за дру ге су сро ди ле наш 
на род са Аме ри кан ци ма” [Иванић 1930].
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Фо то 2. Здрав стве на за дру га у Ба ји ној Ба шти
[Сеоске здрав стве не за дру ге, 1930(?)]

Фо то 3. Осве шта ва ње здрав стве не за дру ге у Ба ји ној Ба шти пре по чет ка ра да 
[Сеоске здрав стве не за дру ге, 1930 (?)]

У то ку 1922. го ди не, Ми ни стар ство на род ног здра вља обез бе ди ло 
је по ла ми ли о на ди на ра за за дру ге чи ме је по ка за ло да ве ру је у тај про је кат 
и да сма тра да је од ве ли ког зна ча ја. Те го ди не су осно ва не за дру ге у 
Ве ли ком Ши ље гов цу (31. ја ну а ра), Бла цу (21. мар та), Круп њу (23. мар та), 
Ла за рев цу и Ма чван ском Пр ња во ру (25. ма ја). Зна чај но је да је пр ва скуп-
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шти на здрав стве них за дру га ра одр жа на 26. ја ну а ра 1922, ка да је кон ста то-
ван на пре дак у ор га ни зо ва њу здрав стве них за дру га. На ис тој скуп шти ни 
је до го во рен про грам ор га ни за ци је. Ис ти ца не су две вред но сти од нај ве-
ће ва жно сти: за дру гар ска и здрав стве на свест [Иванић 1930]. Та ко ђе, на-
во ди се да је реч за дру га ра „ду бо ка, сми шље на и зна чај на, да је њу усво-
јио на род и да она пред ста вља је дан про грам ко ји би чи нио част и ску пу 
нај у че ни јих струч ња ка“.4 Од тог пе ри о да, здрав стве но за дру гар ство раз-
ви ја ло се у свим ре ги о ни ма др жа ве. Број за дру га је ра стао а исто вре ме но 
је ра стао и број услу га здрав стве не за шти те ко је су за дру ге пру жа ле. 
Не ки од про гра ма ко ји су ка сни је им пле мен ти ра ни су и рад на за шти ти 
ма те рин ства одој ча ди и ма ле де це, за шти та здра вља школ ске де це, за шти-
та здра вља труд ни ца, су зби ја ње за ра зних бо ле сти, су зби ја ње ту бер ку ло зе 
на се лу, су зби ја ње ма сов них обо ље ња, рад на зу бо здрав стве ној за шти ти, 
рад на здрав стве ном про све ћи ва њу и др. Здрав стве не за дру ге су се по себ-
но раз ви ја ле у пе ри о ду од 1936. го ди не, ка да је до шло и до ин тен зи ви ра ња 
зе мљо рад нич ког за дру гар ства. Здрав стве но за дру гар ство би ло је при влач-
но за обес пра вље но се ља штво али и за здрав стве не рад ни ке. Тим тем пом 
раз во ја, здрав стве не за дру ге су функ ци о ни са ле до по чет ка Дру гог свет-
ског ра та. Зна чај не лич но сти ко је су у том пе ри о ду ути ца ле на раз вој 
здрав стве ног за дру гар ства су, по ред др Га ври ла Ко ји ћа, би ли и др Кар ло 
Шнај дер (ду го го ди шњи пред сед ник Са ве за здрав стве них за дру га), др 
Вид Га ко вић (ду го го ди шњи функ ци о нер Са ве за здрав стве них за дру га), 
др Зден ко Штам бук (функ ци о нер Са ве за), др Ми лу тин Ђа ја (функ ци о нер 
Са ве за за ду жен за про бле ме ис хра не), др Ми ло рад Влај ко вић (ле кар здрав-
стве не за дру ге у Ба ра је ву), др Во ји слав Да ни ло вић (ле кар Здрав стве не 
за дру ге у Ду до ви ци, ка сни је ака де мик), др Кр ста Ђу кић (ле кар Здрав стве-
не за дру ге у Се лев цу) и др Спа се ни ја Си мић (ле кар Здрав стве не за дру ге 
у Ми ло шев цу) [Герић и др. 1982].

Иа ко су здрав стве не за дру ге би ле ино ва ци ја у вре ме ка да су на ста-
ле, ау тор књи ге Здрав стве но за дру гар ство (1930) Сте ван Ива нић на во ди 
да је за хва љу ју ћи ја ко до број при пре ми и про це су пла ни ра ња омо гу ће но 
да за дру ге стар ту ју успе шно а да се та ко на ста ви и у на ред ним го ди на ма 
од осни ва ња. Из би ја њем Дру гог свет ског ра та све ак тив но сти су пре ки-
ну те. Ак тив но сти су ре и ни ци ра не за вр шет ком ра та. Го ди не 1949. здрав-
стве не за дру ге су укљу че не у си стем јав ног здра вља и на кон то га су 
уки ну те.

У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма у но ви јој исто ри ји ре и ни ци ра ла 
се по тре ба за раз во јем здрав стве них за дру га. Ме ђу тим, је дан од основ них 

4 Из ова квих на во да ја сно се ви ди од нос на уч не и струч не јав но сти, али и др жа ве пре-
ма иде ји здрав стве ног за дру гар ства уоп ште. Чи ни се да је та кав при ступ је дан од нео п ход-
них еле ме на та за успех јед не здрав стве не за дру ге. Тај прин цип би се мо гао ино ви ра ти за 
аде кват ну при ме ну у да на шњем кон тек сту јер пред ста вља иде о ло шки оквир за раз вој здрав-
стве них за дру га и вр ло је мо гу ће да без та квог иде о ло шког по и ма ња раз ло га и зна ча ја 
осни ва ња здрав стве них за дру га ова кав мо дел не би би ло мо гу ће да ду го роч но оп ста не. 
Та ко ђе је тач но и да су здрав стве не за дру ге из ни кле на већ ви со ко раз ви је ним по љо при-
вред ним за дру га ма, да кле као њи хо ва екс тен зи ја у мо де лу удру жи ва ња. Пи та ње ко је се 
на ме ће је ка ко би се у мо дер ном кон тек сту при ме ни ла здрав стве на за дру га. 
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про бле ма ко ји се на во дио је тај што се ја ко те шко про ла зи ло кроз пе ри од 
од осни ва ња до ула ска у ви шу фа зу по сло ва ња (ве ћи број чла но ва, бо љи 
усло ви за чла но ве и сл.) ка да се њи хов пун ка па ци тет и по ка зу је, а ни је се 
на во дио про блем што здрав стве не за дру ге ни су про фи та бил не, ка ко би 
се ина че оче ки ва ло [Wor stall 2015]. Ти мо дер ни кон цеп ти здрав стве ног 
за дру гар ства у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма углав ном се за сни ва-
ју на за дру гар ству у обла сти здрав стве ног оси гу ра ња (нпр. Здрав стве на 
ко о пе ра ти ва у Њу јор ку и Чи ка гу), док у Ки ни по сто је но ве ини ци ја ти ве 
за по кре та ње здрав стве ног за дру гар ства, ко је укљу чу ју и пру жа ње здрав-
стве не за шти те а не са мо здрав стве но оси гу ра ње. Да нас у Ре пу бли ци 
Ср би ји, по тен ци јал но до бар мо дел мо гао би би ти за сно ван на здрав стве-
ним за дру га ма ко је би удру жи ва ле ма ње ме ди цин ске прак се у по ли кли-
ни ку на при мер, или удру жи ва ње сто ма то ло шких ор ди на ци ја [Stamenović 
i dr. 2017].

ПРЕ ГЛЕД ЗА КОН СКО-ПРАВ НОГ ОКВИ РА ЗА РАД  
ЗДРАВ СТВЕ НИХ ЗА ДРУ ГА

Кроз исто ри ју раз во ја за дру гар ства у Ср би ји ме ња ли су се за кон ско-
-прав ни окви ри за функ ци о ни са ње за дру га. У по чет ку су то би ли оп шти 
прин ци пи за дру гар ства и за ко ни о за нат ским и зе мљо рад нич ким за дру-
га ма. Краљ Алек сан дар I до нео је 1898. указ о про гла ше њу За ко на о зе мљо-
рад нич ким за дру га ма. Све до 1930. го ди не, здрав стве не за дру ге су по сло-
ва ле пре ма прин ци пи ма за ко на о по љо при вред ним за дру га ма. За кон о 
здрав стве ним за дру га ма до нет је 19. де цем бра 1930, а већ сле де ће го ди не 
до нет је Пра вил ник о упут стви ма и об ја шње њи ма за из вр ше ње за ко на о 
здрав стве ним за дру га ма. За кон о при вред ним за дру га ма Кра ље ви не Ју го-
сла ви је до нет је 1937, а на кон Дру гог свет ског ра та, 1949, до нет је Основ ни 
за кон о зе мљо рад нич ким за дру га ма Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је. Исте го ди не здрав стве но за дру гар ство је уки ну то и пре шло је 
у си стем јав ног здра вља. Да нас је за дру гар ство де фи ни са но пре ма осно ву 
За ко на о за дру га ма [Службени гла сник РС, 112/2015]. Овај за кон де фи ни сао 
је прав ни по ло жај за дру га, њи хо во осни ва ње, упра вља ње и ор га не за дру ге, 
сти ца ње и пре ста нак ста ту са за дру га ра, књи га за дру га ра, имо ви на и по сло-
ва ње за дру ге, фон до ви, рас по де ла до би ти и по кри ће гу би та ка у за дру зи, 
пре ста нак ра да за дру ге, за дру жне са ве зе, сло же не за дру ге, ре ги стра ци ју 
за дру га, за дру жну ре ви зи ју, као и дру га пи та ња зна чај на за по ло жај и рад 
за дру ге [Службени гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 112/2015]. Зна чај но је на по-
ме ну ти да ва же ћи За кон о за дру га ма омо гу ћа ва осни ва ње здрав стве них 
за дру га иа ко оне за пра во не по сто је на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Та-
ко ђе, од зна ча ја је и то да За кон омо гу ћа ва од ре ђе ну сло бо ду у осни ва њу 
но вих за дру га, па се на во ди да се мо гу оба вља ти и дру ге де лат но сти ко је 
ни су за бра ње не за ко ном. Упра во овај ши ри оквир осни ва ња и де лат но сти 
здрав стве них за дру га мо гао би да омо гу ћи за кон ско-прав ни мо дел за орга-
ни за ци ју мо дер них здрав стве них за дру га.
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ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И ФИ НАН СИ РА ЊЕ  
ЗДРАВ СТВЕ НИХ ЗА ДРУ ГА

На осно ву кла си фи ка ци је за дру га, здрав стве не за дру ге би ле су де-
фи ни са не пре ма де лат но сти ма као по тро шач ке и на бав но-про дај не (за-
дру ге ко је се осни ва ју и оства ру ју сво ју де лат ност кроз про мет и услу ге), 
јер су здрав стве не за дру ге на ба вља ле ро бу за пру жа ње здрав стве не за-
шти те, ле ко ве, ме ди цин ска сред ства, сред ства за хи ги је ну, пе шки ре и сл. 
Та ро ба би ла је про да ва на за дру га ри ма по по вољ ни јим це на ма од та да-
шњих тр жи шних. То ни је увек на и ла зи ло на по зи ти ван од го вор дру гих 
уче сни ка на тр жи шту, па је по знат при мер не го до ва ња и су ко ба здрав стве-
них за дру га ра и тр го вач ког це ха јер су тр гов ци сма тра ли да но во на ста ле 
за дру ге ко је про да ју пе шки ре, са пун, дру га сред ства за хи ги је ну ди рект-
но не га тив но ути чу на њи хо во по сло ва ње. Пре ма ци ље ви ма, здрав стве не 
за дру ге пред ста вља ју об лик не про фит них за дру га јер се осни ва ју ра ди 
за до во ље ња по тре ба за дру га ра. Осим здрав стве них за дру га, ова кве ци-
ље ве има ју и ђач ке, омла дин ске и ин те лек ту ал не за дру ге. Пре ма на чи ну 
од го вор но сти и сте пе ну при хва та ња ри зи ка, здрав стве не за дру ге би ле су 
де фи ни са не као за дру ге са огра ни че ном од го вор но шћу.5 Пр ве за дру ге су 
осни ва не пре ма оп штим прин ци пи ма за дру гар ства и на осно ву За ко на о 
за нат ским и зе мљо рад нич ким за дру га ма. Пра ви ла ор га ни за ци је су про-
пи си ва на на сре ском ни воу [Иванић 1930]. За дру ге су у ор га ни за ци о ном 
сми слу са др жа ле Скуп шти ну, Управ ни и Над зор ни од бор, као ор га не 
упра вља ња. Оста ла пра ви ла су та ко ђе од ре ђи ва на на сре ском ни воу а 
под ра зу ме ва ла су од лу ке о по зи ци ја ма ма га ци о не ра, бла гај ни ка, се кре-
та ра, фи нан си ја ма, го ди шњем ра чу ну, над зо ру, струч ном осо бљу и др. 
Ди на ми ка раз во ја за дру га се од ви ја ла у скла ду са сред стви ма ко ја су 
по сто ја ла у то вре ме. Фи нан си ра ње здрав стве них за дру га, њи хо во осни-
ва ње и рад обез бе ђи ва ни су из раз ли чи тих из во ра. Ини ци јал но, по сто јао 
је по чет ни ка пи тал ко ји су обез бе ђи ва ли тзв. бо ле снич ки фон до ви, ко ји 
су би ли ор га ни зо ва ни при зе мљо рад нич ким за дру га ма. Осим то га, Аме-
рич ка ми си ја је у свом до ла ску обез бе ђи ва ла ме ди цин ска сред ства и ма-
те ри ја ле за рад али и сред ства за опре ма ње за дру га. За дру га ри су у окви-
ру зе мљо рад нич ких за дру га упла ћи ва ли но вац у Бо ле снич ки фонд (5–20 
ди на ра по по ро ди ци на ме сеч ном ни воу). Фи нан сиј ску по моћ је обез бе-
ђи ва ло и Ми ни стар ство здра вља, али и За дру жни са вез [Герић и др. 1982]. 
До 1929. го ди не здрав стве не за дру ге су об у хва та ле 420 се ла и око 300.000 
ста нов ни ка, а под руч је ко је је (по пу ла ци о но) об у хва та ла јед на за дру га 
бро ја ло је око 6.000 ста нов ни ка. Си ту а ци ја се по пра вља ла вре ме ном и у 
по гле ду бро ја за дру га ра, али и у по гле ду фи нан сиј ске си ту а ци је здрав-
стве них за дру га. На и ме, 1923. го ди не је на 100 за дру гар ских чла но ва 
по ро ди ца ишло 55,4% бо ле сни ка, док се већ 1928. го ди не тај про це нат 
сма њио на 22,5%. За дру ге су ма лим уло зи ма за дру га ра и уште да ма ко је 
су оства ри ва не из го ди не у го ди ну по ве ћа ва ле сво ју имо ви ну.

5 Од го вор ност је би ла де сет пу та ве ћа од уде ла пре ма пр вим кон цеп ти ма. 
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Та бе ла 2. Број за дру га и за дру га ра (1922–1936) [Стефановић 1936]

Го ди на 

Број 
учла-
њених  

за дру га ра 

Број за дру-
жних здрав-

стве них 
ста ни ца 

Број  
за дру га ра 

Број  
уде ла 

У пла те 
за дру га ра 

Број за-
дру жних 

ле ка ра 

Број за-
дру жних 
апо те ка

1922. 10 10 – – 110.000 10 10
1923. 13 12 6.432 6.432 146.727 12 12
1924. 17 14 8.892 8.892 216.393 14 14
1925. 21 16 10.476 10.476 293.102 16 16
1926. 28 20 13.139 13.139 411.029 20 20
1927. 30 22 14.527 14.527 479.059 22 22
1928. 43 32 17.518 17.518 573.431 32 32
1929. 53 38 18.119 18.119 678.733 38 38
1930. 59 41 19.862 19.862 792.136 42 41
1931. 67 48 31.954 31.954 981.892 49 46
1932. 70 50 35.417 35.417 1.042.411 52 48
1933. 90 59 48.375 48.375 1.021.534 62 54
1934. 100 64 56.645 56.645 1.141.122 67 59
1935. 108 69 61.064 61.064 1.232.663 75 61
1936. 112 74 – – – 80 63

О то ме ка ква је фи нан сиј ска ор га ни за ци ја сред ста ва би ла у ка сни јем 
пе ри о ду по сло ва ња здрав стве них за дру га (на во ди за 1936–1938), го во ри 
и чи ње ни ца да је од 102 за дру ге, 38 за дру га по сло ва ло у су фи ци ту на 
кра ју го ди не, 17 за дру га у де фи ци ту, док је 47 има ло рав но те жу би лан сног 
ра чу на на кра ју го ди не.6

Та бе ла 3. Број за дру га и за дру га ра и фи нан сиј ско ста ње на кра ју го ди не (1936–
1938) [Герић и др. 1982]

Го ди на Број за дру га Број за дру га ра 
Број и су ма упла ће них уде ла

Код за дру га Код са ве за

1936. 116 56.442 605
257.873 ди на ра

62.814
1.374.038 ди на ра

1937. 127 61.249 621
277.777 ди на ра

61.455
1.494.189 ди на ра

1938. 134 65.586 653
276.277 ди на ра

70.007
1.612.576 ди на ра

6 Ка да се узме про сеч на це на ле кар ског пре гле да у при ват ној прак си ко ја је би ла 20 
ди на ра, он да је раз ли ка из ме ђу це не пре гле да у за дру зи и при ват ној прак си би ла у про се ку 
13 ди на ра. По пуст на ле ко ве за дру ге су у про се ку да ва ле око 30% од це не. По ред то га мно-
ге услу ге ко је су се оба вља ле пре вен тив но и ко је су од ве ли ког зна ча ја би ле су бес плат не у 
за дру га ма. 
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Осим већ по ме ну тих из во ра фи нан си ра ња би ло је и од ре ђе ног уде ла 
у бан кар ским кре ди ти ма али и до на ци ја за раз вој здрав стве ног за дру гар-
ства на це лој те ри то ри ји Кра ље ви не СХС, ка сни је Ју го сла ви је. Аме рич ко 
дру штво за за шти ту срп ске де це је ини ци јал но до ни ра ло 349.500 ди на ра 
за из во ђе ње про гра ма здрав стве ног за дру гар ства [Здравствени по крет, 
1931]. Та ко ђе, по ме ну то дру штво пра ви ло је до дат не ак ци је за из во ђе ње 
про гра ма за со ци јал но-ме ди цин ске аса на ци је ко је су би ле фи нан си ра не 
од стра не дру штва. У Хр ват ској је по сто ја ла и по моћ из ве сних кра љев-
ских бан ских упра ва као и бес ка мат не по зај ми це. 

Да кле, пр во бит на по тре ба за бо љим здрав стве ним ста њем на ци је, 
ко ја је пре по зна та од стра не др жа ве али и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, 
уро ди ла је пло дом и на ста ви ла са сво јим раз во јем све до по чет ка Дру гог 
свет ског ра та. До бра ор га ни за ци ја, за кон ско-прав ни оквир и фи нан сиј ска 
по кри ве ност упра во су омо гу ћи ли да јед на ова ко зна чај на иде ја за ре ша-
ва ње на ци о нал ног здрав стве ног пи та ња укљу чи у рад све зна чај не дру-
штве не и по ли тич ке чи ни о це ка ко би се омо гу ћио бо љи здрав стве ни 
си стем и ква ли тет пру жа ња здрав стве них услу га та мо где је био нај по-
треб ни ји – у ру рал ним обла сти ма. 

НЕ КИ ИЗА ЗО ВИ У РА ДУ ЗДРАВ СТВЕ НИХ ЗА ДРУ ГА
Са мо по кре та ње иде је о раз во ју здрав стве них за дру га на и ла зи ло је на 

од ре ђе не от по ре. Ра ни је у ра ду спо ме ну ли смо от по ре ко је су пру жа ли 
тр го вач ки це хо ви из раз ло га кон ку рен ци је на тр жи шту за исте про из во-
де ко је су про да ва ле здрав стве не за дру ге и тр гов ци. Осим то га, по сто ја-
ли су и от по ри нео бра зо ва ног и „скеп тич ног” ста нов ни штва, по себ но у 
ру рал ним обла сти ма. Јав но здрав стве на сли ка би ла је ве о ма те шка на кон 
Пр вог свет ског ра та и огле да ла се у ло шим хи ги јен ским усло ви ма жи во та; 
по сто ја њу ен дем ских жа ри шта; ве ли кој смрт но сти на ро чи то код одој ча-
ди; ло ших хи ги јен ских на ви ка ста нов ни штва; не раз ви је ност здрав стве них 
слу жби, као и не до во љан број струч ног осо бља. С дру ге стра не, фи нан-
си ра ње здрав стве них за дру га би ло је ску по и би ло је нео п ход но про на ћи 
до дат на фи нан сиј ска сред ства за раз вој здрав стве ног за дру гар ства. Ме-
ђу тим, кон цепт здрав стве ног за дру гар ства ини ци јал но се по ка зао као 
успе шан и вре ме ном је да вао све бо ље ре зул та те. Здрав стве не за дру ге 
га ји ле су је дан мо де ран, со ли да ран, ин тер ди сци пли нар ни при ступ здра-
вљу. Основ не ка рак те ри сти ке та кве за дру ге су се огле да ле у то ме да сва-
ки члан има лич ну ко рист од за дру ге, да се за сни ва на са мо по мо ћи, на 
де мо крат ским на че ли ма и да спро во ди здрав стве ни про грам за сно ван на 
по тре ба ма ста нов ни штва. Основ ни за да ци јед не здрав стве не за дру ге су 
да ши ри и раз ви ја сми сао за здра ви ји жи вот; да ути че на око ли ну у скла-
ду са са ни тар но-еко ло шким прин ци пи ма; да вр ши на бав ке ме ди цин ског 
ма те ри ја ла и опре ме и да пру жи за дру га ру нов ча ну по зај ми цу у слу ча ју 
бо ле сти или смр ти.7 У са мом за чет ку, иде ја здрав стве ног за дру гар ства 

7 Ове прин ци пе ра да уста но вио је др Га ври ло Ко јић на Скуп шти ни За дру жног са ве за 
ко ја их је у пот пу но сти усво ји ла.
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про ис те кла је из чи ње ни це да сви ра ни ји по ку ша ји зна чај ни јег ути ца ја 
на на род но здра вље пре Пр вог свет ског ра та ни су да ли мно го ре зул та та. 
Сто га је би ло по треб но про на ћи пут за мо дер ни ји и аде кват ни ји при ступ 
здрав стве ној за шти ти по сле Пр вог свет ског ра та јер ме тод (до та да ко ри-
шћен) за сно ван на еду ка ци ји ста нов ни штва ни је да вао оче ки ва не ре зул-
та те [Здравствени по крет, 1931].8 Као од го вор на су штин ске про бле ме а 
ве за но за иде ју здрав стве ног за дру гар ства, на во ди се „про на ла зак истин-
ског по чет ног кон ца тог клуп че та – љу бав и ин те ре со ва ње на ро да да сâм 
се би по мог не пу тем здрав стве ног за дру гар ства” [Здравствени по крет, 
1931]. Да су про бле ми ста ја ли на пу ту „љу ба ви и ин те ре со ва ња на ро да” 
ја сно је и из из ре ке „нај те же је би ти за дру жни ле кар”, ко ја про из ла зи из 
свих ре ал них по те шко ћа с ко ји ма се ме ди цин ски струч њак су о ча вао у то 
вре ме.9 Те по те шко ће ве зу ју се и за чи ње ни цу да је ле кар за пра во и глав ни 
ор га ни за тор али и ин струк тор за „здрав стве но и хи ги јен ско упра вља ње 
око ли не” [Здравствени по крет, 1931]. Да би ле кар мо гао ор га ни зо ва ти и 
ин стру и са ти за дру га ре и па ци јен те, нео п ход но је да има оп ште са зна ње 
о „пре пре ка ма и до брим пу те ви ма” ко ји во де „здрав стве ном пре по ро ду”, 
да бу де „ис тра јан и не по ко ле бљив, све стан и пун по но са да вр ши јед ну 
од нај ва жни јих со ци јал них ду жно сти” ка ко то на во ди учи тељ из Аран ђе-
лов ца Пе тар По по вић [Здравствени по крет, 1931]. По по вић у по ме ну том 
тек сту на во ди јед ну зна чај ну те зу ко ја иде у при лог и да на шњем кон цеп ту 
ор га ни за ци је здрав стве ног си сте ма пре ма Би змар ко вом мо де лу: „да из-
во ђе ње здрав стве но хи ги јен ског пре по ро да при па да ле ка ри ма, да је циљ 
ме ди цин ског зна ња бо лест ле чи ти и спре чи ти а не сред ство за бо га ће ње, 
да ни је до вољ но про на ћи бо лест већ и ње не узро ке као и те рен ско по зна-
ва ње здрав стве но-хи ги јен ских при ли ка и да пра ви рад ник ни ка да не бе жи 
од ра да”. 

У окви ру ли ста Здрав стве ни по крет из сеп тем бра 1931. де фи ни ше 
се и про блем око чи јег ре ше ња су се оку пи ли за дру га ри фор ми ра ју ћи 
здрав стве не за дру ге и сма тра ју ћи да је про блем с ко јим се ве ко ви ма су-
о ча вао сва ки на род а ко ји се од но си на „из ба ци ва ње ру жних оби ча ја” и 
ко ји ни су мо гли да ре ше „ве ко ви ма ни роп ством ни ин кви зи ци јом”, у то 
вре ме се ре ша ва де ло ва њем здрав стве них за дру га. Здрав стве не за дру ге 
су раз ви ја ле и мо дер не кон цеп те од го ја и вас пи та ња, ко ји су при сут ни и 
у да на шњем здрав стве но-обра зов ном си сте му. Раз ма тра ње од но са ро ди-
те ља пре ма де те ту, ње го вог уз го ја и вас пи та ња је за у зи ма ло по се бан по-
ло жај у окви ру пла на ра да здрав стве них за дру га. О то ме све до че број ни 
тек сто ви а је дан од њих је и текст ко ји је са ен гле ског пре вео Ти хо мир 
Јеф тић 1931. го ди не у ко јем се на во ди: „Ако по гле да мо да на шње дру штво, 
ми ће мо ви де ти, да се за чи нов ни ке тра же шко ле раз не вр сте, за на тли је 
и зе мљо рад ни ци мо ра ју да уче, ако хо ће да им по сао на пре ду је, па они 
ко ји га је сто ку и они мо ра ју учи ти. Па ако се тра жи зна ње за све то, зар 

8 Еду ка ци ја је под ра зу ме ва ла „при ме ну но вих за ко на, уре ђи ва ње и пре по ру чи ва ње 
ча со пи са и бро шу ра, при ре ђи ва них пре да ва ња, да ва них са ве та уз рас ту ра ње ра зних сли ка 
итд” [Здравствени по крет, 1931].

9 Ми сли се на три де се те го ди не 20. ве ка.
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ми љу ди не тре ба мо шко ле, ка да се спре ма мо за по зив ро ди те ља?“.10 Здрав-
стве но за дру гар ство је ну ди ло са ве то ва ли шта за ро ди те ље по ла зе ћи од 
прет по став ке: „да се љак сма тра да је про клет ство па ло на сва ки дом у 
ком се не чу је плач де те та”, и да је „ро ђе ње де те та Бо жи ји дар”, па сход-
но то ме су за дру жни ле ка ри и њи хо ви ти мо ви сма тра ли да ће мла ди за-
дру га ри ши ри ти ин фор ма ци је од зна ча ја за све ро ди те ље и да ће та ко 
„за јед нич ки про ше та ти кроз де чи ји жи вот”. 

Фо то 4. За дру жни ле кар на ра ду
[Сеоске здрав стве не за дру ге, 1930(?)]

Да је би ло про бле ма и у не до вољ но обра зо ва ном ста нов ни штву ко је 
је пру жа ло сво је вр сни от пор ме ра ма ко је су струч ни ти мо ви здрав стве-
них за дру га пред ви де ли го во ри и текст ме ди цин ске се стре Бла го род не 
Џи до вић, ко ја је на ве ла ка ко се ста нов ни штво су о ча ва с про бле ми ма 
при ли ком пру жа ња бес плат ног са ве то ва ли шта за одој чад и ма лу де цу 
ко је се ге не рал но сла бо по се ћу ју. Ка ко на во ди, од ме ди цин ске се стре се оче-
ки ва ло да оби ла зи ку ће и тра жи од же на „ча сну реч” да ће до ћи и до не ти 
де те на пре глед. Ме ђу тим, на во ди да је жа ло сна по ја ва да же не до ла зе 

10 Ка да се раз ма тра да на шњи од нос пре ма овом зна чај ном за па жа њу из 1931, мо же мо 
при ме ти ти да из ве стан на пре дак у том сми слу по сто ји, да са ве стан од нос пре ма ра ду са ве-
то ва ли шта за ро ди те ље по сто ји. Mеђутим, та ко на пред на иде ја ко ја опо ми ње на зна чај од-
го ја здра вог чо век (у пси хо ло шком и фи зи о ло шком сми слу) ни је у пот пу но сти за жи ве ла ни 
да нас. О тим иде ја ма го во ре сле де ћи ре до ви: „Зар не би пра во има ли и др жа ва и на род да 
тра же стро ге при пре ме од оних, ко ји су од лу чи ли да до не су на свет де те, да од га је но вог 
чла на, да од га је чо ве ка?” [Здравствени по крет, 1931]. Ини ци ја ти ва ро ди те ља да нас у том 
сме ру по сто ји, али се чи ни да дру штво још увек ни је ра за зна ло да је за пра во уз гој здра вог, 
до брог чла на дру штва од су штин ске ва жно сти за про спе ри тет са мог дру штва и да ће без 
зна чај ни јег по ма ка у том сми слу дру штво оста ти ус кра ће но. Не ко би ре као да се ту мо гу 
при ме ти ти и еу ге ни чар ски ста во ви проф. др Ан дри је Штам па ра за ко је се он у мла до сти 
за ла гао. 
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али их ме ди цин ске се стре „те шком му ком” на го ва ра ју или ка ко ка жу 
„до ћи ћу те би за љу бав”, а ако уви де ко рист од са ве то ва ли шта до ла зи ће 
„за љу бав свог де те та и се бе” [Задружна реч, 1939]. 

Фо то 5. Вак ци на ци ја школ ске де це у Де бр цу (Ма чва) 
[Сеоске здрав стве не за дру ге, 1930(?)]

За дру жни ле ка ри и ме ди цин ске се стре но си ли су ве ли ки те рет ра да 
здрав стве них за дру га. То се по себ но од но си на ру рал на под руч ја с ве ли-
ком раз у ђе но шћу ста нов ни штва. Та кви ре јо ни су под ра зу ме ва ли стал на 
пу то ва ња за дру жног ле ка ра и ме ди цин ског осо бља и пред ста вља ли су 
ве ли ки иза зов по себ но за мла де ле ка ре. Ме ђу тим, у здрав стве ном за дру-
гар ству мо же се ви де ти је дан сна жан ан ти ма те ри ја ли стич ки при ступ 
по слу и оба ве за ма за дру жног ле ка ра. О то ме го во ри и проф. др Ан дри ја 
Штам пар ка да по ја шња ва од нос из ме ђу ле ка ра у САД и та мо шњим се о-
ским здрав стве ним за дру га ма где се на во ди да су „сви при ват ни ле ка ри 
исти” као и сле де ће про бле ме: „исто је та ко дру ги је дан по ку шај у Окла-
хо ми иза звао ак ци ју ле кар ског ста ле жа. Ту се ра ди ло о здрав стве ном 
збри ња ва њу се о ског ста нов ни штва, ко је и у аме рич ким се о ским кра је ви-
ма оску де ва на пра вој ле кар ској по мо ћи. Та мо су се ља ци под вођ ством 
јед ног ле ка ра удру жи ли у за дру гу, упла ти ли по тре бан но ва ци из гра ди ли 
у гра ди ћу Ел ку за дру жну бол ни цу, у ко јој се мо гу ле чи ти уз вр ло по вољ не 
це не. И тај по ку шај је био из врг нут вр ло жуч ним на па ди ма ле ка ра и само 
се ин тер вен ци ји гу вер не ра др жа ве мо же да за хва ли, да је ле ка ри ма ко ји су 
ра ди ли у за дру жној бол ни ци ни је би ло спре че но да на ста ве с тим по слом” 
[Štampar 1939]. Из ових ре до ва се ви ди ка ко су ини ци јал не здрав стве не 
за дру ге до жи вља ва ле ве ли ке по те шко ће и од стра не са мих ме ди цин ских 
ко мо ра и дру гих ау то ри те та из све та ме ди ци не. 

Има ју ћи у ви ду све иза зо ве са ко ји ма су се су о ча ва ли кре а то ри здрав-
стве ног за дру гар ства, пра во је чу до да су са успе хом раз ви ја ли здрав стве не 
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за дру ге и да је број здрав стве них за дру га не пре ста но био у по ра сту све 
до по чет ка Дру гог свет ског ра та. С по ра стом бро ја здрав стве них за дру га, 
за дру га ра и уоп ште ко ри сни ка услу га ко је су пру жа ле те ин сти ту ци је 
сма њи ва ли су се и јав но здрав стве ни про бле ми што је и био ини ци јал ни 
циљ осни ва ња овог об ли ка ор га ни за ци је здрав стве ног си сте ма.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Здрав стве не за дру ге су пред ста вља ле ре во лу ци о нар ну иде ју у ор га-
ни за ци ји здрав стве ног си сте ма у вре ме ну пре и на кон Пр вог свет ског 
ра та. Иде ја о осни ва њу по те кла је из уза јам ног ко н сен зу са свих зна чај них 
ак те ра у дру штве но-по ли тич ком си сте му та да шње др жа ве. Јав но здрав-
стве на сли ка би ла је те шка и у пе ри о ду кра јем 19. ве ка, а по себ но се по-
гор ша ла на кон Пр вог свет ског ра та. Тре ба ло је про на ћи но ва ре ше ња јер 
ста ри ме то ди ни су да ва ли оче ки ва не ре зул та те. Иде ја о ова квом об ли ку 
удру жи ва ња за ко рист це ло куп ног дру штва а пре све га за дру га ра је про-
ис те кла у исто вре ме из на ро да и др жав них ин сти ту ци ја. За јед нич ким 
на по ри ма и уз све срд ну струч ну и фи нан сиј ску по моћ Аме рич ке ми си је, 
здрав стве но за дру гар ство је от по че ло свој раз вој 1922. го ди не. Од та да па 
све до по чет ка Дру гог свет ског ра та све вре ме је ишло уз ла зном пу та њом 
у кон тек сту бро ја за дру га, бро ја за дру га ра, бро ја ко ри сни ка и ге о граф ске 
дис пер зи је. Уса вр ша вао се и рад здрав стве них за дру га, по ја ча ва ни су 
ка па ци те ти, шко ло ва ни су но ви струч ња ци за рад у здрав ству. Све је то 
да ва ло до бре ре зул та те о че му го во ри и зна чај но бо ља јав но здрав стве на 
сли ка зе мље у ка сним три де се тим го ди на ма 20. ве ка. То ком це ло куп ног 
пу та осни ва ња и раз во ја здрав стве них за дру га ис пред Ми ни стар ства на-
род ног здра вља, за дру жног Са ве за и за дру га ра би ли су ве ли ки иза зо ви. 
Фи нан сиј ске по те шко ће су пра ти ле тај пут све вре ме, али за хва љу ју ћи 
до бром ра ду и по сло ва њу за дру га, за дру жна имо ви на је ра сла из го ди не 
у го ди ну омо гу ћа ва ју ћи ти ме но ве ин ве сти ци је у по бољ ша ње услу га здрав-
стве не за шти те. Здрав стве но за дру гар ство је из ини ци јал не иде је пре ра-
сло вре ме ном у на ци о нал ни здрав стве но-со ци јал ни про грам и за пе ри од 
од 20 го ди на при до би ло је 70.000 по ро ди ца од но сно 427.272 по ро дич на 
чла на. Мно го то га је про ме ње но то ком ра да здрав стве них за дру га а пре 
све га тре ба има ти на уму да је ста нов ни штво то га вре ме на би ло у ве ли кој 
ме ри не пи сме но и нео бра зо ва но што је пред ста вља ло је дан од основ них 
иза зо ва за аде кват ну пре вен ти ву и еду ка ци ју. Осим то га, уло га ле ка ра је 
у пот пу но сти про ме ње на од па сив ног че ка ња у ам бу лан ти до ак тив не 
те рен ске ини ци ја ти ве, чи ме се ви ше бри ну ло за здра вље ста нов ни штва, 
ко је им је би ло по ве ре но и чи ме се сма њи вао број обо ле лих кроз пре вен-
тив не про гра ме. Зна чај на је уло га и Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду у да љем раз во ју здрав стве ног за дру гар ства. На чел ник про-
гра ма здрав стве них за дру га при Ми ни стар ству На род ног здрав ља био је 
проф. др Ан дри ја Штам пар ко ји је сво јим ис ку ством и са рад њом са Аме-
рич ком ми си јом та ко ђе у ве ли кој ме ри пот по мо гао раз вој овог об ли ка 
удру жи ва ња. На ши струч ња ци су др жа ли ме ђу на род на пре да ва ња о ра ду 
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и зна ча ју здрав стве них за дру га у све ту, а јед но од зна чај них пре да ва ња је 
одр жа но у Па ри зу по по зи ву Ме ђу на род не за дру жне шко ле 1937. го ди не. 
Здрав стве но за дру гар ство је као кон цепт при ву кло мно го па жње у ино-
стран ству а по себ но ин те ре со ва ње су по ка за ле Ру му ни ја, Бу гар ска и Пољ-
ска где се и осни ва ју здрав стве не за дру ге три де се тих го ди на. Ин те ре со ва ње 
су по ка за ле и да ле ке зе мље по пут Ин ди је, Ки не, Ја па на и САД. Осни ва не 
су здрав стве не за дру ге ши ром све та а о то ме све до че и оне осно ва не у 
окру гу Бир бум у Бен га лу 1934. го ди не као и у др жа ви Ма драс где је ини-
ци ја ти ва по кре ну та за 40.000 се ла. У Ја па ну је осно ван За дру жни са вез 
– здрав стве ни по крет 1933. го ди не ко ји је имао ве ли ке успе хе у ра ду. О 
по зи тив ним ути сци ма ра да на ших здрав стве них за дру га ра пи сао је и 
Ки нез Ху анг-Чунг-Чан га на во де ћи да је рад здрав стве них за дру га зна ча-
јан за це ло куп но чо ве чан ство [Здравствени по крет, 1931]. 

Има ју ћи све ово у ви ду, од пре пре ка, по те шко ћа, ква ли те та ра да и 
ре зул та та, ме ђу на род на при зна ња и чи ње ни цу да смо пр ви на све ту из не-
дри ли кон цепт здрав стве ног за дру гар ства, мо же мо са си гур но шћу ре ћи 
да је на слов овог ра да „За дру гар ство – на ше за бо ра вље но бла го” у пот пу-
но сти оправ дан. 
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SUM MARY: The esta blis hment of he alth co o pe ra ti ves is the mi le sto ne in the de ve-
lop ment of the he alth system in the King dom of SCS and la ter in Yugo sla via. He al thca re 
co o pe ra ti ves we re ap plied for the first ti me in our area with jo int ef forts of the Mi ni stry of 
Na ti o nal He alth, na ti o nal mo ve ments and In ter na ti o nal Or ga ni za ti ons, and abo ve all the 
Uni ted Sta tes Mis sion to help the Ser bian pe o ple. The he avy pu blic he alth ima ge of the 
pe o ple af ter the First World War ini ti a ted he al thca re co o pe ra ti ves. Nu me ro us ob stac les 
we re in the path of esta blis hment and de ve lop ment of he alth co o pe ra ti ves. Ho we ver, due to 
good or ga ni za tion, mu tual co or di na tion of all im por tant agents and al so so li da rity of the 
co o pe ra ti ve spi rit, the se pro blems we re sur pas sed. The po si ti ve ro le of he alth co o pe ra ti ves 
can best be seen in com pa ring the re sults of pu blic he alth pro blems af ter the World War I 
and in the pe riod be fo re the Se cond World War, as shown in the pa per. The first he alth co-
o pe ra ti ves we re esta blis hed in 1922, and un til the be gin ning of the Se cond World War, 
the ir num ber had grown, as well as the num ber of co o pe ra ti ves and be ne fi ci a ri es of ser vi ces 
pro vi ded by he alth co o pe ra ti ves. One of the most sig ni fi cant ob stac les in the esta blis hment 
and ope ra tion of he alth co o pe ra ti ves is the fi nan cial na tu re, but al so the pro blems of the 
une du ca ted po pu la tion and nu me ro us “in he ri ted” pro blems in the na ti o nal he alth af ter the 
pre vi o us wars. Ho we ver, by me ans of good work, co o pe ra ti ves has been sa ving and every 
year they ha ve mo re and mo re mo ney re in ve sted in the de si re to im pro ve the ir po si tion and 
pro vi de bet ter he alth ca re. The ro le of a physi cian has chan ged from a pas si ve one “wa i ting” 
at an out pa ti ent cli nic for the pa ti ents to be exa mi ned to ac ti ve one in which a co o pe ra ti ve 
doc tor tra vels to the pa ti ents’ lo ca ti ons with his te am. This ap pro ach has stren gthe ned pre-
ven tion, re du ced the num ber of pe o ple in fec ted with in fec ti o us and ot her di se a ses and in-
flu en ced the edu ca tion of the po pu la tion, which was pro ne to il li te ra te and po or edu ca ti o nal 
sta tus. The “spi rit” of co o pe ra ti ves was strong and it was al so one of the re a sons for the gre at 
suc cess of he al thca re co o pe ra ti ves. Af ter ini tial suc cess, ex perts from aro und the world – from 
Ja pan, Chi na, In dia and USA, Ro ma nia, Bul ga ria, Po land, Fran ce we re in te re sted in tran sfer-
ring know led ge abo ut the de ve lop ment of this in no va ti ve mo ve ment. Nu me ro us he al thca re 
co o pe ra ti ves in the world ha ve been cre a ted just by the mo del that our ex perts ha ve 
de ve lo ped. This glo bal im por tan ce sho uld be emp ha si zed and new mo dels of he alth ca re 
co o pe ra ti ves are worth ex plo ring furt her.

KEYWORDS: he alth co o pe ra ti ves, he alth system, in no va ti ons in he alth ca re
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СА ЖЕ ТАК: Ве о ма из ра же не ме ђу ре пу блич ко-по кра јин ске де мо граф-
ске раз ли ке би ле су једнa од основ них осо бе но сти раз вит ка ста нов ни штва 
СФР Ју го сла ви је. Рас па дом за јед нич ке др жа ве, све но во фор ми ра не државе 
де мо граф ски су ма ње хе те ро ге не, а про ме не су вре ме ном во ди ле ка ели-
ми ни са њу њи хо вих раз ли ка. Ак ту ел на по ли тич ка ре ал ност усло ви ла је и 
да Ре пу бли ка Ср би ја (те ри то ри ја без Ко со ва и Ме то хи је), у де мо граф ском 
по гле ду по ста не ма ње-ви ше хо мо ге но под руч је. Раз ли ке су и да ље при-
сут не, а по себ ност је да су оне вр ло из ра же не у не ким ма њим ре ги о нал ним 
це ли на ма. 

Под руч је ју го и сточ не Ср би је, ко је об у хва та пет окру га (Ја бла нич ки, 
Ни шав ски, Пи рот ски, Пчињ ски, То плич ки) при вла чи по себ ну па жњу. Њега 
чи не оп шти не де мо граф ски вр ло раз ли чи те, али ко је и у ре пу блич ким окви-
ри ма има ју ми ни мал не или мак си мал не вред но сти нај ва жни јих по ка за те ља 
фе р ти ли те та, мо р та ли те та, ми гра ци ја и ста ро сне струк ту ре. 

У ра ду је при ка за на ак ту ел на де мо граф ска си ту а ци ја у ју го и сточ ној 
Ср би ји, као и про ме не на ста ле на кон 1980, и то до оп штин ског ни воа. Утвр-
ђе но је да су оне во ди ле ка ве ћој де мо граф ској хо мо ге ни за ци ји под руч ја. 
Та кве про ме не ства ра ју усло ве за ефи ка сни ју по пу ла ци о ну по ли ти ку. Ујед-
но, још увек при сут не уну тар ре ги о нал не раз ли ке зах те ва ју диференциранe 
ме ре на ни воу ло кал них за јед ни ца при ла го ђе не њи хо вим спе ци фич ним 
по тре ба ма. Та ко ђе, у ра ду је ука за но на ре ал не те шко ће у ве зи с при ку пља њем 
ста ти стич ких по да та ка, као и на огра ни че ња и ре зер ве при ту ма че њу ре-
зул та та.
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де мо граф ске раз ли ке, ре ги о нал ни аспект, сма ње ње 
ста нов ни штва, фер ти ли тет, мор та ли тет, ми гра ци је, де мо граф ско ста ре ње, 
ју го и сточ на Ср би ја

Ве о ма из ра же не ме ђу ре пу блич ко-по кра јин ске де мо граф ске раз ли ке 
пред ста вља ле су јед ну од основ них осо бе но сти раз вит ка ста нов ни штва 
СФРЈ [Bre znik 1990]. Рас па дом за јед нич ке фе де рал не др жа ве, све но во фор-
ми ра не, углав ном уни тар не државе, де мо граф ски су ма ње хе те ро ге не, а 
про ме не су нај че шће во ди ле и ка ели ми ни са њу њи хо вих ме ђу соб них раз-
ли ка [Josipovič 2016; Kot za ma nis and Pa rant 2018]. По ли тич ка ре ал ност, по-
себ но на кон са мо про гла ше ња „Ре пу бли ке Ко со во” (фе бру ар 2008), усло ви ла 
је и да Ре пу бли ка Ср би ја (те ри то ри ја без АП Ко со ва и Ме то хи је), у де мо-
граф ском по гле ду по ста не ма ње-ви ше хо мо ге но под руч је. Раз ли ке су и 
да ље при сут не, а по себ ност је да су оне вр ло из ра же не у не ким ма њим 
ре ги о нал ним це ли на ма. У том сми слу, по себ ну па жњу при вла чи под руч је 
ју го источ не Ср би је (Ни шав ски, То плич ки, Пи рот ски, Ја бла нич ки и Пчињ-
ски управ ни округ), на чи јој се те ри то ри ји на ла зе оп шти не ко је су де мо граф-
ски вр ло раз ли чи те, а исто вре ме но и у ре пу блич ким окви ри ма спа да ју у 
гру пу с ми ни мал ним или мак си мал ним вред но сти ма нај ва жни јих по-
ка за те ља фер ти ли те та, мор та ли те та, ми гра ци ја и ста ро сне струк ту ре 
[Митровић 2012]. То је под руч је и с ре ла тив но ве ли ким уде лом при пад-
ни ка ма њин ских ет нич ких (ал бан ска, ром ска, бу гар ска) и тра ди ци о нал них 
вер ских за јед ни ца (ислам ска). Та ква на гла ше на де мо граф ска ра зно ли кост 
на јед ном, по пу ла ци о но и те ри то ри јал но, ре ла тив но ма лом под руч ју, не-
сум њи во пред ста вља иза зов за ис тра жи ва че, али и за кре а то ре јав них по-
ли ти ка, по себ но у до ме ну по пу ла ци о не по ли ти ке од но сно по ли ти ке пре-
ма по ро ди ци. С тим у ве зи, у ра ду су при ка за не нај ва жни је де мо граф ске 
осо бе но сти под руч ја ју го и сточ не Ср би је сре ди ном дру ге де це ни је 21. ве ка, 
као и смер и ин тен зи тет про ме на на ста лих на кон 1980. Ана ли за је ра ђе на 
до ни воа окру га, с по себ ним освр том на ста ње у оп шти на ма ко је нај ви ше 
од у да ра ју од про се ка. 

ВРЕ МЕН СКИ ОКВИР, ИЗ ВО РИ ПО ДА ТА КА  
И МЕ ТО ДО ЛО ШКЕ НА ПО МЕ НЕ

Рад тре ти ра основ не де мо граф ске ка рак те ри сти ке ста нов ни штва југо-
источне Ср би је у пе ри о ду од по чет ка 1980-их, па до 2017. го ди не. То је раз-
до бље ко је по кри ва тур бу лент не до га ђа је но ви је срп ске исто ри је, а ко је 
се ујед но по кла па с вр ло ин тен зив ним про ме на ма у де мо граф ском раз вит-
ку зе мље. 

Ана ли за је нај ви ше за сно ва на на ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва 
оба вље них од 1981. до 2011. го ди не, као и те ку ће ви тал не ста ти сти ке у 
пе ри о ду 1980–2017. За по дат ке ко ји се од но се на ста нов ни штво ал бан ске 
ет нич ке при пад но сти, ко је је ма сов но бој ко то ва ло по пи се из 1991. и 2011. 
го ди не, ко ри шће не су зва нич не про це не Са ве зног за во да за ста ти сти ку (за 
31. март 1991), као и ау то ро ве про це не (за 30. сеп тем бар 2011) за сно ва не 
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на про це на ма укуп ног ста нов ни штва оп шти на Бу ја но вац и Пре ше во, које 
је ура ди ла тзв. ме ђу на род на екс перт ска гру па [РЗС, 2016] од но сно ре ви-
ди ра ним те ку ћим про це на ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку ко је се 
од но се на по че так и крај 2011. го ди не. 

Што се ти че ви тал них до га ђа ја, ко ри шће ни су ис кљу чи во об ја вље ни 
по да ци те ку ће де мо граф ске ста ти сти ке. Тре ба на гла си ти да је из по ли-
тич ких раз ло га, али и због мањ ка во сти при ли ком еви ден ти ра ња ви тал них 
до га ђа ја, про блем, ве ћег или ма њег, об у хва та при су тан и код пра ће ња 
бро ја жи во ро ђе них, умр лих, до се ље них и од се ље них ли ца (на ро чи то ако 
се ра ди о ме ђу на род ним ми гра ци ја ма). То је на ро чи то на гла ше но у слу-
ча ју ста нов ни штва ал бан ске и ром ске на ци о нал но сти, али и у не ким 
ма њим, углав ном се о ским сре ди на ма, због по гре шног еви ден ти ра ња 
ме ста стал ног бо рав ка ли ца. 

До дат ни ме то до ло шки про блем пред ста вља и не пот пу на упо ре ди-
вост рас по ло жи вих ста ти стич ких по да та ка, не са мо по пи сних, већ и о 
ви тал ним до га ђа ји ма. Она је оте жа на због че стих про ме на де фи ни ци је 
укуп ног ста нов ни штва (ста ти стич ки трет ман ста нов ни штва на ра ду или 
бо рав ку у ино стран ству, а у по пи си ма из 2002. и 2011. и ста нов ни штва 
из бе глог из дру гих бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка од но сно ин тер но 
ра се ље них ли ца /ИРЛ/ с Ко со ва и Ме то хи је).1 Уз то, Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку (РЗС) ускла ђи ва ње де фи ни ци ја у ви тал ној и по пи сној ста ти-
сти ци углав ном спро во ди с тро го ди шњим вре мен ским по ма ком, што 
до дат но за ма гљу је ре ал ну сли ку о по пу ла ци о ној ди на ми ци.

СМА ЊЕ ЊЕ БРО ЈА СТА НОВ НИ ШТВА КАО ОСНОВ НА ОД ЛИ КА 
СКО РА ШЊИХ ДЕ МО ГРАФ СКИХ ПРО МЕ НА

Ре зул та ти по пи са спро ве де них од 1981. до 2011. упу ћу ју на при су ство 
кон ти ну и ра ног и све ин тен зив ни јег сма ње ња бро ја ста нов ни штва ју го-
и сточ не Ср би је (ЈИС). То ком три де це ни је, број ста нов ни ка тог под руч ја 
сма њен је са 1.121 хи ља де на 983 хи ља де тј. за 12,3% (Та бе ла 1). Исто вре-
ме но је за бе ле же но и сма ње ње ста нов ни штва Ср би је, али оно је би ло ма ње 
ин тен зив но (све га 3%), што је ре зул ти ра ло и сма ње њем уде ла ју го и сточ-
не Ср би је у укуп ном ста нов ни штву зе мље (са 15,0% на 13,6%). 

По чев од 1981, у сва ком на ред ном по пи су еви ден ти ран је ма њи број 
ста нов ни ка ју го и сточ не Ср би је не го у прет ход ном, а про сеч но го ди шње 
сма ње ње је у сва ком ме ђу по пи сном раз до бљу би ло ба рем дво стру ко ве ће 
од оног у прет ход ном (са -1,7‰ на -3,7‰ и за тим на -7,8‰). Не га тив не су 
и вред но сти обе ком по нен те про ме не бро ја ста нов ни ка. У пе ри о ду 1981–
2011. не га ти ван при род ни при ра штај из но сио је 24 хи ља де, док је не га ти ван 
ми гра ци о ни сал до био го то во пет пу та ве ћи (114 хи ља да). При род ни при-

1 Пре ма ме то до ло шким ре ше њи ма за По пис 2002, у укуп но ста нов ни штво ни су укљу-
че на ин тер но ра се ље на ли ца, ко јих је на под руч ју ју го и сточ не Ср би је та да еви ден ти ра но 
око 27 хи ља да. Та ли ца су та ко ђе по пи са на и 2011. го ди не, али су пре ма но вој де фи ни ци ји 
укуп ног ста нов ни штва би ла укљу че на у тзв. уо би ча је но ста нов ни штво Ср би је.
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ра штај је не га ти ван у пе ри о ду 1991–2002, док је ми гра ци о ни сал до био 
не га ти ван у сва три ме ђу по пи сна пе ри о да. Ме ђу тим, у по след њем раз до-
бљу (2002–2011) бе ле жи се пре о крет у по гле ду зна ча ја ко ји ком по нен те 
кре та ња има ју на оства ре но сма ње ње бро ја ста нов ни ка ЈИС-а – не га ти ван 
при род ни при ра штај је, са 57‰, по стао до ми нант на ком по нен та про ме не 
бро ја ста нов ни ка.2

Сма ње ње укуп ног бро ја ста нов ни штва при сут но је и у свих пет окру-
га ко ји чи не под руч је ју го и сточ не Ср би је. На и ме, у вре ме По пи са из 2011. 
број ста нов ни ка је у сва ком окру гу био ма њи не го 1981. (сма ње ње од, 
скром них 2,6% у Ни шав ском окру гу, до огром них 26,2% у Пи рот ском 
– Та бе ла 1). Та ко ђе, тај про цес је био кон ти ну и ран и углав ном све ин тен-
зив ни ји. Из у зе так пред ста вља ју са мо Ни шав ски и Пчињ ски округ, чи је 
је ста нов ни штво у пе ри о ду 1981–1991. има ло ни ску по зи тив ну сто пу ра-
ста (0,7‰, од но сно 1,7‰ го ди шње), али ка сни је, та ко ђе не га тив ну, а у Пчињ-
ском окру гу и ин тен зив но ра сту ћу. Про ме не у по гле ду кре та ња бро ја 
ста нов ни ка во ди ле су ка сма ње њу раз ли ка из ме ђу окру га. Та ко су се Ја бла-
нич ки и Пчињ ски округ у ме ђу по пи сном пе ри о ду 2002–2011, с вред но сти-
ма го ди шње сто пе сма ње ња ста нов ни штва од пре ко -10‰, при дру жи ли 
То плич ком и Пи рот ском окру гу. Пр ва два окру га су се још то ком 1980-их 
од ли ко ва ла ви ше стру ко ни жом не га тив ном (Ја бла нич ки) од но сно по зи-
тив ном сто пом по пу ла ци о ног ра ста (Пчињ ски). Та ко се по чет ком 21. века, 
пре ма сто пи де мо граф ског ра ста, на јед ној стра ни на шао цен трал ни Ни-
шав ски округ, с ни ском не га тив ном, го то во нул том сто пом де мо граф ског 
ра ста, а на дру гој стра ни пре о ста ла че ти ри, услов но ре че на по гра нич на 
окру га, с ви со ким не га тив ним сто па ма ра ста (од -11‰ до -14‰ го ди шње). 

Уну тар ре ги о нал не раз ли ке су мно го упе ча тљи ви је уко ли ко се по сма-
тра ју ни во и смер про ме на ком по нен ти кре та ња ста нов ни штва, а пр вен-
стве но ми гра ци о не. Смер и ин тен зи тет про ме на при род не ком по нен те 
во ди ли су ка хо мо ге ни за ци ји под руч ја југоисточне Ср би је. Природни
прираштај је 1981–1991. био не га ти ван са мо у То плич ком и Пи рот ском 
окру гу, и то с ре ла тив но ни ским го ди шњим сто па ма (ис под -3‰). Исто-
вре ме но, у пре о ста ла три окру га, при род ни при ра штај је био по зи ти ван, 
али су вред но сти про сеч не го ди шње сто пе би ле вр ло раз ли чи те – у Ни-
шав ском и Ја бла нич ком оне су би ле ни ске, као у То плич ком и Пи рот ском 
окру гу, али с по зи тив ним пред зна ком. Нај ве ће од сту па ње од про се ка је 
за бе ле же но у Пчињ ском окру гу (сто па при род ног при ра шта ја од 9,4‰). 
У на ред не две де це ни је про ме не су во ди ле ка не га тив ном при род ном 
при ра шта ју. Та ко су сто пе у пе ри о ду 2002–2011. би ле не га тив не у че ти ри 
од пет окру га (од -5,1‰ до -10,0‰). Пчињ ски округ је је ди ни имао ве ћи 
број жи во ро ђе них не го умр лих, и то у сва три ме ђу по пи сна раз до бља. 
Ме ђу тим, и та мо је сто па при род ног при ра шта ја ин тен зив но опа да ла ка 
не га тив ним вред но сти ма (Tабела 1). 

2 Ту кон ста та ци ју тре ба узе ти с ре зер вом с об зи ром да По пи сом из 2002. у укуп но 
ста нов ни штво ни су би ла укљу че на ИРЛ-а, већ тек По пи сом из 2011. То зна чи да је ствар ни 
не га тив ни ми гра ци о ни сал до у пе ри о ду 1991–2002. био знат но ма њи, а у раз до бљу 2002–2011. 
знат но ве ћи од на ве де ног. 
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Што се ти че миграционекомпоненте, оства ре не про ме не у по сма-
тра ном тро де це ниј ском раз до бљу ни су во ди ле ка сма њи ва њу уну тар ре-
ги о нал них раз ли ка. На про тив, оне су на кон по чет ног ме ђу по пи сног раз-
до бља до ве ле до њи хо вог по ве ћа ња (Та бе ла 1). 

Док су у пе ри о ду 1981–1991. у свих пет окру га вред но сти сто пе ми гра-
ци о ног сал да би ле не га тив не (од -0,8‰ у Ни шком до -7,7‰ у Пчињ ском), 
у на ред ном раз до бљу, у Ни шав ском ме ња ју пред знак, у То плич ком, Пи-
рот ском и Ја бла нич ком су сма ње не, али и да ље не га тив не, док су у Пчињ-
ском окру гу по ста ле још не га тив ни је. У по след њем раз до бљу (2002–2011), 
у Ни шав ском и Пчињ ском је на ста вљен до та да шњи смер про ме на (по ве-
ћа ње вред но сти по зи тив ног од но сно не га тив ног ми гра ци о ног сал да), док 
је у пре о ста ла три окру га пре ки ну то сма њи ва ње сто пе не га тив ног ми гра-
ци о ног сал да. Као ре зул тан та, раз ли ка изме ђу вред но сти ми гра ци о ног 
сал да Ни шав ског и Пчињ ског окру га по ста је ве ћа (+3,6‰ пре ма -12,2‰). 

Та бе ла 1. Укуп но ста нов ни штво и ком по нен те про ме не у ме ђу по пи сним пе ри-
о ди ма. Ср би ја и ЈИС (по окру зи ма), 1981. до 2011.

Те ри то ри ја 
/ пе ри од 

Број ста нов ни ка у 
вре ме по пи са 

По ве ћа ње  
ста нов ни штва 

При род ни  
при ра штај Ми гра ци о ни сал до 

Ра ни ји 
по пи с

Ка сни ји 
по пи с

У пе ри о ду  
(ста новн.)

Го ди-
шње 
(‰)

У пе ри о ду 
(ста новн.)

Го ди-
шње 
(‰)

У пе ри о ду 
(ста новн.)

Го ди-
шње 
(‰)

СР БИ ЈА

1981–1991. 7.460.224 7.548.978 88.754 1,2 171.428 2,3 -82.674 -1,1

1991–2002. 7.548.978 7.498.001 -50.977 -0,6 -171.689 -2,1 120.712 1,5

2002–2011. 7.498.001 7.233.622 -264.379 -3,8 -300.988 -4,3 36.609 0,5

Ју гои сточ на Ср би ја

1981–1991. 1.120.733 1.101.515 -19.218 -1,7 31.442 2,8 -50.660 -4,6

1991–2002. 1.101.515 1.058.099 -43.416 -3,7 -12.463 -1,0 -30.953 -2,6

2002–2011. 1.058.099 982.697 -75.402 -7,8 -42.604 -4,4 -32.798 -3,4

Ни шав ски округ

1981–1991. 386.422 389.112 2.690 0,7 5.631 1,5 -2.941 -0,8

1991–2002. 389.112 381.757 -7.355 -1,7 -12.356 -2,9 5.001 1,2

2002–2011. 381.757 376.319 -5.438 -1,5 -18.231 -5,1 12.793 3,6

То плич ки округ

1981–1991. 118.698 109.411 -9.287 -8,1 -965 -0,8 -8.322 -7,3

1991–2002. 109.411 102.075 -7.336 -6,3 -5.115 -4,4 -2.221 -1,9

2002–2011. 102.075 91.754 -10.321 -11,2 -5.846 -6,3 -4.475 -4,9

Пи рот ски округ

1981–1991. 125.385 115.856 -9.529 -7,9 -3.321 -2,8 -6.209 -5,1

1991–2002. 115.856 105.654 -10.202 -8,4 -8.615 -7,1 -1.587 -1,3

2002–2011. 105654 92.479 -13.175 -14,0 -9.448 -10,0 -3727 -4,0
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Ја бла нич ки округ

1981–1991. 257.924 250.773 -7.151 -2,8 7.987 3,1 -15.138 -6,0

1991–2002. 250.773 240.923 -9.850 -3,6 -3.484 -1,3 -6.366 -2,4

2002–2011. 240.923 216.304 -24.619 -11,3 -12.297 -5,7 -12.323 -5,7

Пчињ ски округ

1981–1991. 232.304 236.363 4.059 1,7 22.110 9,4 -18.051 -7,7

1991–2002. 236.363 227.690 -8.673 -3,4 17.108 6,7 -25.781 -10,1

2002–2011. 227.690 205.841 -21.849 -10,6 3.218 1,6 -25.067 -12,2

Из вор: За по ве ћа ње/сма ње ње: ко нач ни ре зул та ти по пи са ста нов ни штва из 1981, 1991, 2002. 
и 2011, а за ста нов ни штво оп шти на Бу ја но вац и Пре ше во ко је је бој ко то ва ло по пи се из 1991. 
и 2011, про це не СЗС (за 1991) од но сно про це не ау то ра (2011) на осно ву ре зул та та про це на 
тзв. ме ђу на род ног екс перт ског ти ма и ре ви ди ра них го ди шњих про це на РЗС-а за 2011. го-
ди ну [РЗС, 2016]. За при род ни при ра штај: по да ци РЗС-а о при род ном кре та њу ста нов ни штва 
[РЗС, 2012]
Напомена: По да ци о укуп ном ста нов ни штву од но се се на ста нов ни штво у зе мљи (1981. и 
1991) од но сно ста нов ни штво у зе мљи и гра ђа ни Ср би је ко ји бо ра ве у ино стран ству кра ће 
од јед не го ди не (2002). За 2011. по да ци се од но се на уо би ча је но ста нов ни штво [РЗС, 2012а].

Сво ђе ње ана ли зе на ни жи те ри то ри јал ни ни во не упу ћу је на бит но 
дру га чи је за кључ ке у по гле ду про ме не бро ја ста нов ни ка у пе ри о ду 1981–
2011. и ре ла тив ног зна ча ја при род не и ми гра ци о не ком по нен те. На и ме, 
сма ње ње бро ја ста нов ни штва при сут но је код огром не ве ћи не оп шти на и 
гра до ва с под руч ја ју го и сточ не Ср би је. Од укуп но 28 је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве (2 гра да и 26 оп шти на), у ме ђу по пи сном раз до бљу 1981–1991. 
по ве ћа ње бро ја ста нов ни штва оства ре но је са мо у гра до ви ма Ниш и Вра-
ње и оп шти на ма Ле ско вац, Бу ја но вац и Пре ше во. Про сеч но го ди шње 
по ве ћа ње из но си ло је од 1,8‰ (Ле ско вац) до 11,7‰ (Пре ше во). Исто вре-
ме но, у пре о ста ле 23 оп шти не сто па ра ста је би ла не га тив на. Про сеч но 
го ди шње сма ње ње кре та ло се у ин тер ва лу од -0,2‰ (Вла ди чин Хан) до 
енорм ног сма ње ња од -50,5‰ (Цр на Тра ва). У 14 оп шти на сма ње ње је било 
пре ко -10‰ го ди шње, а ме ђу њи ма у пет оно је из но си ло пре ко -20‰. У 
пе ри о ду 2002–2011. сма ње ње бро ја ста нов ни ка би ло је још рас про стра ње-
ни је. Прак тич но, тај про цес за хва тио је све оп шти не и гра до ве. Из у зе так 
је нај мно го људ ни ји град Ниш, ко ји је имао про сеч но го ди шње по ве ћа ње 
од 4,0‰. У свим оста лим управ но-ад ми ни стра тив ним је ди ни ца ма про-
сеч но го ди шње сма ње ње из но си ло је од -4,6‰ (Град Вра ње) до -44,8‰ 
(у 8 оп шти на пре ко -20‰). То кон крет но зна чи да су де мо граф ска кре та ња 
у пе ри о ду 1981–2011. во ди ла ка оп ште при сут ном сма ње њу ста нов ни штва, 
а исто вре ме но и ка све ма њим уну тар ре ги о нал ним раз ли ка ма у по гле ду 
вред но сти из ра чу на тих го ди шњих сто па по пу ла ци о ног ра ста.

Про ме не при род не ком по нен те од ви ја ле су се у истом сме ру, али су 
оне још дра стич ни је во ди ле ка хо мо ге ни за ци ји под руч ја ју го и сточ не 
Ср би је. У пр вом ме ђу по пи сном пе ри о ду (1981–1991) број гра до ва и оп шти-
на с не га тив ним по зи тив ним при род ним при ра шта јем био је иден ти чан 
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(по 14). Гра до ви и оп шти не с по зи тив ним при ра шта јем би ли су по пу ла-
ци о но ве ћи (75% укуп ног ста нов ни штва ЈИС-а). Про сеч на го ди шња сто-
па при род ног при ра шта ја кре та ла се у ин тер ва лу од -11,9‰ (Га џин Хан) 
до +23,1‰ (Пре ше во). У на ред ном ме ђу по пи сном раз до бљу, број оп шти на 
с не га тив ним при род ним при ра шта јем по ве ћан је на 23, док је број оних у 
ко јим је број жи во ро ђе них над ма шио број умр лих сма њен за две тре ћи-
не (укуп но их је би ло пет: Ниш, Вра ње, Бу ја но вац, Ме две ђа и Пре ше во). 
Цр на Тра ва је и да ље оп шти на с нај ве ћом сто пом не га тив ног при род ног 
при ра шта ја (-19,0‰), а Пре ше во и да ље оп шти на с нај ве ћим при род ним 
при ра шта јем (24,8‰). И на кон 2002. го ди не кре та ње при род ног при ра шта-
ја по оп шти на ма на ста вља да се од ви ја у истом сме ру, а ин тра ре ги о нал не 
раз ли ке по ста ју све ма ње. У пе ри о ду 2002–2011. број управ но-ад ми ни стра-
тив них је ди ни ца с не га тив ним при род ним при ра шта јем по ве ћан је на 25, 
а оних с по зи тив ним пред зна ком је све ден на све га три (Вра ње, Бу ја но вац 
и Пре ше во). Та ко је удео ста нов ни штва гра до ва и оп шти на с по зи тив ним 
при род ним при ра шта јем у укуп ном ста нов ни штву ју го и сточ не Ср би је 
за са мо две де це ни је све ден са 75% (1981–1991) на 14% (2002–2011). Оп шти-
не Цр на Тра ва и Пре ше во су и у ме ђу по пи сном раз до бљу 2002–2011. би ле 
на гра нич ним по зи ци ја ма пре ма ви си ни сто пе при род ног при ра шта ја, 
али с не што ма њом ап со лут ном раз ли ком про сеч них го ди шњих сто па 
не го 1991–2002. 

Про ме не ми гра ци о ног сал да оп шти на ни су ути ца ле на фор ми ра ње 
дру га чи је оп ште сли ке ју го и сточ не Ср би је до би је не пре ко уви да на ни-
воу окру га. И по ред бит но дру га чи јих де мо граф ских, еко ном ских, и пре 
све га по ли тич ких при ли ка, ко је су ка рак те ри са ле сва ко од три ме ђу по-
пи сна раз до бља, на осно ву из ра чу на тих вред но сти ми гра ци о ног сал да 
мо же се из ве сти исто вет ни за кљу чак да се ра ди о ти пич но еми гра ци о ним 
под руч ји ма. Је ди ни из у зе так је Град Ниш, убе дљи во нај ве ћи ре ги о нал-
ни цен тар, ко ји је у сва три ме ђу по пи сна раз до бља имао по зи тив ну и 
стал но ра сту ћу сто пу ми гра ци о ног сал да (са 1,9‰ у пе ри о ду 1981–1991. 
на 6,2‰ у пе ри о ду 2002–2011). Спо ра дич но, и у не ко ли ко дру гих оп шти-
на Ни шав ског окру га еви ден ти ра не су по зи тив не (Алек си нац у пе ри о ду 
1991–2002, До ље вац и Ме ро ши на у пе ри о ду 2002–2011), али ни ске сто пе 
ми гра ци о ног сал да (ис под 3‰). С об зи ром да се ра ди о при ме ни ви тал-
но-ста ти стич ког ме то да, мо же би ти да је то по сле ди ца евен ту ал них гре-
ша ка у еви ден ци ји ви тал них до га ђа ја, раз ли чи тих де фи ни ци ја укуп ног 
ста нов ни штва, или пак ре зул тат ре ла тив но ве ћег при ли ва из бе гли ца и 
ИРЛ. Што се ти че оп шти на с не га тив ним ми гра ци о ним сал дом, у пе ри-
о ду 1981–1991. из два ја се Оп шти на Цр на Тра ва с нај ве ћом вред но шћу 
сто пе ми гра ци о ног сал да (-42‰ го ди шње). Ка сни је, 1991–2002. и 2002–
2011. као еми гра ци о но нај про пул зив ни је из два ја ју се Оп шти на Бу ја но вац 
и на ро чи то Оп шти на Пре ше во, обе с ве ћин ским уде лом ста нов ни штва 
ал бан ске на ци о нал не при пад но сти [Ђурић и др. 2014]. Исто вре ме но, 
вред но сти сто пе ми гра ци о ног сал да су за Цр ну Тра ву ви ше не го пре по-
ло вље не, што је у мно го ве ћој ме ри ре зул тат све ин тен зив ни јег су жа ва-
ња ми гра ци о не ба зе те оп шти не, и то као ди рект на по сле ди ца ве о ма 
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од ма клог де мо граф ског ста ре ња. Tреба на гла си ти да је и по ја ва из у зет-
но ви со ких сто па не га тив ног ми гра ци о ног сал да Бу ја нов ца и Пре ше ва 
у зна чај ној ме ри ре зул тат ре ла тив но ве ли ког уде ла мла дог и мла ђег сре-
до веч ног ста нов ни штва, ко је је пре ма пра ви лу мно го скло ни је еми гри-
ра њу. 

СВЕ ПРИ СУТ НОСТ НЕ ГА ТИВ НОГ ПРИ РОД НОГ ПРИ РА ШТА ЈА  
И СМЕР ПРО МЕ НА КОМ ПО НЕН ТИ ПРИ РОД НОГ КРЕ ТА ЊА  

У ПЕ РИ О ДУ 1980–2017.

Ско ра шњи по да ци о бро ју жи во ро ђе них и умр лих у ју го и сточ ној 
Ср би ји по твр ђу ју да су и на кон по след њег ме ђу по пи сног раз до бља на-
ста вље на ви ше де це ниј ска кре та ња, ко ја су још од 1990-их ре зул ти ра ла 
не га тив ним при род ним при ра шта јем. На кон 2010. сто па при род ног при-
ра шта ја ста би ли зо ва на је на око -6,5‰, што је два и по пу та ве ћа вред ност 
не го по чет ком 2000-их (Та бе ла 2). Ујед но, не га ти ван при род ни при ра штај 
је од 2009. го ди не при су тан у свим окру зи ма, што зна чи и у Пчињ ском, 
ко ји је је ди ни у по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду имао ве ћи број жи во-
ро ђе них не го умр лих. 

Пи рот ски и Пчињ ски округ се и да ље од ли ку ју мак си мал ним и ми-
ни мал ним вред но сти ма сто пе при род ног при ра шта ја, с тим што су оне 
пр ви пут, на кон 1980. го ди не, с истим пред зна ком. Исто вре ме но, по сма-
тра но на ни воу окру га, на ста вље но је сма њи ва ње уну тар ре ги о нал них 
раз ли ка.3 

Та бе ла 2. Ком по нен те при род ног кре та ња ста нов ни штва. Ср би ја и ЈИС (по 
окру зи ма), 1980–1982. до 2015–2017. (тро го ди шњи про сек, у про ми ли ма)

Те ри то ри ја / по ка за тељ 1980–1982. 1990–1992. 2001–2003. 2010–2012. 2015–2017.

 СР БИ ЈА 

Сто па на та ли те та 13,8 11,4 10,5 9,3 9,2

Сто па мор та ли те та 10,0 11,4 13,6 14,2 14,6

Сто па при род ног при ра шта ја 3,7 -0,0 -3,1 -4,9 -5,3

 Ју го и сточ на Ср би ја 

Сто па на та ли те та 13,6 12,8 11,2 8,6 8,7

Сто па мор та ли те та 9,9 11,8 13,7 15,0 15,1

Сто па при род ног при ра шта ја 3,7 1,0 -2,6 -6,4 -6,5

Ни шав ски округ 

Сто па на та ли те та 12,5 10,8 9,6 8,7 8,8

Сто па мор та ли те та 9,5 11,9 13,8 14,7 14,9

Сто па при род ног при ра шта ја 3,0 -1,1 -4,3 -6,0 -6,1

3 У ана ли зи ра ном раз до бљу 1980–2017, ми ни мал на вред ност ин тер ва ла ва ри ја ци је 
сто пе при род ног при ра шта ја до стиг ну та је у пе ри о ду 2015–2017. (7,4 про мил на по е на – Та-
бе ла 2). 
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То плич ки округ 

Сто па на та ли те та 11,1 12,1 10,8 8,0 8,7

Сто па мор та ли те та 11,4 14,8 16,0 16,7 17,5

Сто па при род ног при ра шта ја -0,4 -2,6 -5,2 -8,7 -8,8

Пи рот ски округ 

Сто па на та ли те та 11,0 9,2 7,7 6,7 7,4

Сто па мор та ли те та 11,8 15,4 16,3 18,0 17,9

Сто па при род ног при ра шта ја -0,8 -6,2 -8,7 -11,4 -10,5

Ја бла нич ки округ 

Сто па на та ли те та 13,4 12,4 10,8 8,3 8,3

Сто па мор та ли те та 9,2 11,0 14,1 16,1 16,1

Сто па при род ног при ра шта ја 4,2 1,4 -3,3 -7,9 -7,8

Пчињ ски округ 

Сто па на та ли те та 18,1 18,6 16,1 9,9 9,4

Сто па мор та ли те та 9,3 9,4 11,1 12,1 12,5

Сто па при род ног при ра шта ја 8,8 9,2 5,0 -2,2 -3,1

Из вор: Про ра чун ау то ра на осно ву по да та ка о бро ју жи во ро ђе них и умр лих и про це ње ног 
бро ја ста нов ни ка (про це не РЗС) у по пи сним го ди на ма (пре ма та да шњој де фи ни ци ји укуп-
ног ста нов ни штва), и 2016. 

Што се ти че оп штин ског ни воа, при род ни при ра штај је пре ма по да-
ци ма ко ји се од но се на раз до бље на кон 2010. го ди не по зи ти ван је ди но у 
Пре ше ву и то с ре ла тив но ни ском сто пом ко ја је у раз до бљу 2015–2017. 
из но си ла 3,6‰. У Бу ја нов цу је прак тич но на нул том ни воу (0,1‰ у 2015–
2017), док је у свим оста лим оп шти на ма не га ти ван (од -2,7‰ у Вра њу до 
-33,1‰ у Цр ној Тра ви). По ре ђе ња ра ди, 1980–1982. у ве ћи ни оп шти на (15 
од 28) при род ни при ра штај је био по зи ти ван, али је ин тер вал ва ри ја ци је 
(28,9 про мил них по е на) био ма њи не го 2015–2017. (36,7 про мил них по е на). 
Ипак, иа ко је ак ту ел на раз ли ка из ме ђу мак си мал не и ми ни мал не вред но-
сти сто пе при род ног при ра ш таја ве ћа у од но су на ра не осам де се те, а по-
себ но на ра не де ве де се те го ди не 20. ве ка, под руч је ју го и сточ не Ср би је 
је са да хо мо ге ни је, по нај ви ше због чи ње ни це да се без ма ло све оп шти не 
на ла зе у зо ни не га тив ног при род ног при ра шта ја.

Кон ста та ци ја о све ма њим раз ли ка ма из ме ђу окру га мо же се из ве сти 
и при ли ком раз ма тра ња ни воа сто пе на та ли те та. На и ме, Пи рот ски и 
Пчињ ски округ су у сва ком од пет иза бра них тро го ди шњих пе ри о да има-
ли ми ни мал не (Пи рот ски) и мак си мал не вред но сти сто пе на та ли те та 
(Пчињ ски), али је раз ли ка би ва ла све ма ња (са 9,4 у 1990–1992. на 2,0 про-
мил на по е на у 2015–2017). Та кве про ме не пред ста вља ју про из вод на глог 
сма њи ва ња сто пе на та ли те та у Пчињ ском окру гу (из ме ђу 1980–1982. и 
2015–2017. оне су го то во пре по ло вље не, са 18,1‰ на 9,4‰). Исто вре ме но, 
сма ње ње је би ло при сут но и у Пи рот ском окру гу, али се оно од ви ја ло 
мно го спо ри је.
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Гра нич не вред но сти сто пе смрт но сти у ју го и сточ ној Ср би ји, по но во 
су из ра чу на те за Пи рот ски (мак си мал не) и Пчињ ски округ (ми ни мал не 
вред но сти). У оба окру га про ме не су се од ви ја ле у сме ру по ве ћа ња бро ја 
умр лих на 1.000 ста нов ни ка. Оно је би ло ин тен зив ни је у Пи рот ском окру-
гу, али пр вен стве но из ме ђу 1980–1982. и 1990–1992. Ка сни ја по ве ћа ња 
сто пе смрт но сти би ла су ре ла тив но под јед на ког ин тен зи те та, а раз ли ка 
из ме ђу та два окру га ста би ли зо ва ла се на око 5,5 про мил них по е на. 

Оства ре не про ме не сто пе на та ли те та и сто пе мор та ли те та су и на 
оп штин ском ни воу би ле ујед на че не у сме ру, али не и у ин тен зи те ту. Уко-
ли ко се по ре де вред но сти те две ком по нен те са мо у по чет ном и по след-
њем тро го ди шњем раз до бљу, та да су оне би ле опа да ју ће у слу ча ју сто пе 
на та ли те та, а рас ту ће у слу ча ју сто пе мор та ли те та.4 У пе ри о ду 2015–2017. 
вред но сти ин дек са ра ста (1980–1982. = 100) су за сто пе на та ли те та би ле 
у ин тер ва лу од 44 (Пре ше во) до 104 (Бој ник), док су за сто пе мор та ли те-
та би ле у ин тер ва лу од 109 (Пре ше во) до 308 (Цр на Тра ва). 

Не у јед на че ни тем по сма ње ња сто пе на та ли те та по оп шти на ма ре зул-
ти рао је ве ли ким сма ње њем раз ли ка из ме ђу мак си мал них и ми ни мал них 
вред но сти. У пе ри о ду 1980–1982, раз ли ка из ме ђу нај ве ће (26,8‰ у Пре ше ву) 
и нај ма ње вред но сти (6,3‰ у Га џи ном Ха ну) из но си ла је 20,5 про мил них 
по е на. Три и по де це ни је ка сни је, раз ли ка је би ла три пу та ма ња (6,8 про-
мил них по е на). Пре ше во је, и по ред нај ин тен зив ни јег сма ње ња, и у пе ри-
о ду 2015–2017. би ло оп шти на с нај ве ћом, али ре ла тив но ни ском, сто пом 
на та ли те та (11,8‰). Исто вре ме но, ми ни мал на вред ност је сма ње на за при-
бли жно пе ти ну, до сти гав ши вр ло ни ских 5,0‰ (Цр на Тра ва). 

При ли ком раз ма тра ња за бе ле же них про ме на ни воа сто пе на та ли те-
та по оп шти на ма, али и окру зима, тре ба има ти у ви ду на по ме не из ме то-
до ло шког де ла, што под ра зу ме ва опрез при ли ком до но ше ња за кљу ча ка 
на осно ву до би је них ре зул та та, ка ко за Пре ше во, та ко и за Цр ну Тра ву. 
И то не са мо због не пот пу ног об у хва та бро ја жи во ро ђе не де це, већ и због 
про бле ма у ве зи с из ра дом пре ци зних про це на укуп ног ста нов ни штва, 
што се од но си, у ве ћој или ма њој ме ри, на обе оп шти не. Али и не са мо 
на њих. 

Не у јед на че ни ин тен зи тет по ве ћа ња вред но сти сто пе мор та ли те та по 
оп шти на ма, тј. ње го во нај спо ри је по ве ћа ње у Пре ше ву и Бу ја нов цу (са 
ин дек си ма ра ста од 109 од но сно 120), ко је су по чет ком по сма тра ног пе-
ри о да спа да ле у гру пу оних с нај ни жим сто па ма смрт но сти, уз исто вре-
ме но њи хо во ви ше стру ко по ве ћа ње (ин дек си ра ста од 200 до пре ко 300) 
у оп шти на ма ко је су 1980–1982. има ле нат про сеч не (Ба бу шни ца, Цр на 
Тра ва) или нај ве ће вред но сти (Га џин Хан) до ве ле су до знат ног по ве ћа ња 
раз ли ка из ме ђу ми ни мал них и мак си мал них вред но сти тог по ка за те ља 
смрт но сти ста нов ни штва. Та ко је у раз до бљу 2015–2017. број умр лих на 

4 Та ква кон ста та ци ја ва жи за све оп шти не, с из у зет ком Оп шти не Бој ник за ко ју је 
2015–2017. из ра чу на та сто па на та ли те та би ла не знан то ве ћа не го 1980–1982. (10,7‰ пре ма 
10,3‰).
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1.000 ста нов ни ка у Пре ше ву и Бу ја нов цу из но сио 8,1 и 10,4, док је исто-
вре ме но у Цр ној Тра ви и Га џи ном Ха ну био пре ко три пу та ве ћи (38,1 и 
31,3). Ујед но, у ју го и сточ ној Ср би ји је ви ше стру ко по ве ћан и ин тер вал 
ва ри ја ци је сто пе мор та ли те та по оп шти нама, са 8,5 про мил них по е на у 
раз до бљу 1980–1982. на 30,0 про мил них по е на у 2015–2017. 

Број жи во ро ђе них и умр лих, и при род ни при ра штај као њи хо ва ре-
зул тан та не по сред но су од ре ђе ни ни во ом фер ти ли те та пре ма ста ро сти 
од но сно ни во ом мор та ли те та пре ма ста ро сти и по лу. Ме ђу тим, кон кре тан 
обим при род ног при ра шта ја, као и обе ње го ве ком по нен те, у из ве сној 
ме ри, још ди рект ни је су де тер ми ни са ни број но шћу укуп ног ста нов ни штва 
и ње го вом ста ро сном и пол ном струк ту ром. У том сми слу, ста нов ни штво 
ју го и сточ не Ср би је не пред ста вља из у зе так, већ на про тив, пру жа сна жну 
по твр ду зна ча ја ди фе рен ци ра не ста ро сне струк ту ре на ни во, смер и ин тен-
зи тет про ме на при род ног кре та ња ста нов ни штва. Овом при ли ком, нај пре 
ће би ти ука за но са мо на кре та ње не ко ли ко нај ва жни јих ин ди ка то ра фер-
ти ли те та (сто па укуп ног фер ти ли те та) и мор та ли те та (оче ки ва но тра ја ње 
жи во та при жи во ро ђе њу и сто па смрт но сти одој ча ди). Оних, чи ји ни во 
ни је под ути ца јем са ста ва ста нов ни штва пре ма ста ро сти и по лу, а у ци љу 
до но ше ња што пре ци зни је оце не да ли су про ме не у по след њих не ко ли ко 
де це ни ја во ди ле ка де мо граф ској хо мо ге ни за ци ји или да љој хе те ро ге ни-
за ци ји тог под руч ја. 

Уко ли ко се про ме не фертилитета ста нов ни штва ју го и сточ не Ср би је 
по сма тра ју са мо пре ко бро ја жи во ро ђе не де це по јед ној же ни у ре про дук-
тив ној ста ро сти, тј. сто пе укуп ног фер ти ли те та (СУФ), та да се ну жно 
на ме ће за кљу чак да су оне вр ло слич не про ме на ма сто пе на та ли те та, и то 
ка ко пре ма сме ру, та ко и пре ма ин тен зи те ту. След стве но, и ре ла ци је у 
од но су на ни во истог ин ди ка то ра на ни воу Ср би је као це ли не вр ло су 
ста бил не. Уко ли ко се по сма тра ју про сеч не вред но сти СУФ-а за тро го ди-
шња раз до бља око 1991, 2002. и 2011. и 2016, та да је вр ло очи глед но на гло 
сма њи ва ње бро ја жи во ро ђе не де це по же ни (са 1,97 на 1,37 – Та бе ла 3). То 
сма ње ње се од ви ја ло знат но ин тен зив ни је од про сеч ног на ни воу Ср би је, 
а ју го и сточ на Ср би ја је за две де це ни је по ста ла, од под руч ја с нат про сеч-
ном СУФ, под руч је с пот про сеч ном вред но шћу тог по ка за те ља.

По сма тра но према окру зи ма, про ме не ни воа фер ти ли те та углав ном 
су се од ви ја ле у ис то ме сме ру, опа да ле у раз до бљу од 1990–1992. до 2010–
2012, и за тим се успо ре но по ве ћа ва ле (Та бе ла 3). Про ме не су би ле нај и зра-
же ни је у Ја бла нич ком и Пчињ ском окру гу, где је про сеч ни фер ти ли тет 
за 25 го ди на сма њен за 0,5 (Ја бла нич ки) од но сно 1,2 (Пчињ ски) де те та по 
же ни. По себ но се из два ја Пчињ ски, ко ји је од окру га с нај ве ћим фер ти ли-
те том (2,54 де те та по же ни у 1990–1992), по стао округ с нај ни жом вред-
но шћу СУФ-а (1,38 у 2015–2017). Пад фер ти ли те та у оста ла три окру га 
био је мно го успо ре ни ји, по себ но у Пи рот ском, ко ји се по чет ком де ве де-
сетих го ди на 20. ве ка од ли ко вао нај ни жом вред но шћу. Кон крет не про-
ме не ни воа фер ти ли те та према окру зи ма до ве ле су до зна чај ног сма ње ња 
уну тар ре ги о нал них раз ли ка (од ви со ких 0,94 на све га 0,18).
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Та бе ла 3. Сто па укуп ног фер ти ли те та. Ср би ја и ЈИС (пo окру зи ма), тро го ди шњи 
про се ци око 1991, 2002, 2011. и 2016. го ди не

Те ри то ри ја 1990–1992. 2001–2003. 2010–2012. 2015–2017.
СР БИ ЈА 1,71 1,58 1,42 1,47
Ју го и сточ на Ср би ја 1,97 1,75 1,37 1,40
Ни шав ски округ 1,71 1,49 1,35 1,40
То плич ки округ 2,00 1,84 1,42 1,54
Пи рот ски округ 1,60 1,35 1,22 1,38
Ја бла нич ки округ 1,89 1,69 1,37 1,40
Пчињ ски округ 2,54 2,33 1,44 1,36

Из вор: Про ра чун ау то ра на осно ву по да та ка о бро ју жи во ро ђе них пре ма ста ро сти мај ке и 
про це ње ног жен ског ста нов ни штва пре ма ста ро сти (про це не РЗС) у по пи сним го ди на ма 
(пре ма та да ва же ћој де фи ни ци ји укуп ног ста нов ни штва) и у 2016.

Про ме не вред но сти СУФ-а би ле су још ин тен зив ни је на оп штин ском 
ни воу. Оче ки ва но, има ју ћи у ви ду кре та ње сто пе на та ли те та, и пад фер-
ти ли те та је у истом раз до бљу био нај и зра же ни ји у оп шти на ма Бу ја но вац 
и Пре ше во. Вред ност СУФ-а је, у по чет ном тро го ди шњем раз до бљу у 
од но су на ста ње из 2015–2017, у Бу ја нов цу би ла ве ћа за два и по пу та (3,15 
пре ма 1,27), а у Пре ше ву ви ше не го тро стру ко ве ћа (4,22 пре ма 1,35). Та ко 
су те две из ра зи то ви со ко фер ти ли тет не оп шти не, за 25 го ди на, а у слу ча-
ју Пре ше ва и за 15 го ди на, од оп шти на с нај ви шим фер ти ли те том, не 
са мо у ју го и сточ ној Ср би ји не го и у це лој Ср би ји, по ста ле, ба рем, на осно-
ву зва нич них ста ти стич ких по да та ка, оп шти не с из ра зи то ни ском, и та ко-
ђе у окви ру под руч ја и це ле зе мље, пот про сеч ном вред но шћу СУФ-а.

Ина че, док је раз ли ка из ме ђу мак си мал не и ми ни мал не вред но сти 
СУФ-а у 1990–1992. из но си ла 2,8, а у 2001–2003. чак 3,3 де те та по же ни 
(у оба раз до бља гра нич не вред но сти су из ра чу на те за Пре ше во и Ба бу-
шни цу), у 2015–2017. раз ли ка је све де на на ма ње од јед ног де те та (0,77). 
У том тро го ди шњем раз до бљу, нај ве ћа сто па укуп ног фер ти ли те та из ра-
чу на та је у Оп шти ни Бој ник (1,96),5 а нај ма ња у Оп шти ни Вла со тин це 
(1,18), обе у Ја бла нич ком окру гу. 

За раз ли ку од оп ште сто пе на та ли те та и сто пе укуп ног фер ти ли те-
та, ко је су има ле опа да ју ћи смер, про ме не оп ште сто пе мор та ли те та и 
по ка за те ља мор та ли те та код ко јих је го то во у пот пу но сти ути цај смрт-
но сти пре ма ста ро сти, има ле су су про тан смер. Док се сто па мор та ли те-
та кон ти ну и ра но по ве ћа ва ла, про ме не вред но сти сто пе смрт но сти одој-
ча ди и оче ки ва ног тра ја ња жи во та при жи во ро ђе њу ука зи ва ле су на вр ло 
из ра же но сма ње ње смрт но сти.

5 Бој ник се из два ја и као оп шти на с ре ла тив но ви со ком и при лич но ста бил ном вред-
но шћу СУФ-а. У по сма тра ним тро го ди шњим раз до бљи ма вред но сти су би ле 2,10; 2,33; 1,91 
и 1,96. Тре ба на по ме ну ти да је Бој ник оп шти на ко ја у ју го и сточ ној Ср би ји има нај ве ћи удео 
ста нов ни штва ром ске на ци о нал но сти (14,9%), ко је се од ли ку је нат про сеч ним ре про дук тив-
ним нор ма ма. 
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Смрт ност одој ча ди пред ста вља је дан од нај ва жни јих по ка за те ља мор-
та ли те та ста нов ни штва, и све до пре не ко ли ко де це ни ја би ла је, чак и у 
Евро пи, је дан од основ них ин ди ка то ра со цио-еко ном ских усло ва жи во та 
ста нов ни штва [Радивојевић 2018]. Број умр ле одој ча ди на 1.000 ста нов-
ни ка је у ју го и сточ ној Ср би ји у по сма тра ном раз до бљу кон ти ну и ра но 
опа дао, та ко да је са ви со ких 33,2‰ у 1980–1982, до 2015–2017. био, све ден 
на, за са вре ме не усло ве, уме рен ни во од 6,1‰ (Та бе ла 4). Сто па смрт но сти 
одој ча ди је на том под руч ју то ком чи та вог пе ри о да би ла ис под про сеч не 
за Ср би ју, али с ја сном тен ден ци јом ка сма њи ва њу раз ли ке. Док је у по чет-
ном тро го ди шњем раз до бљу она из но си ла 11 про мил них по е на, у по след њем 
раз до бљу све де на је на све га један про мил ни по ен. 

Та бе ла 4. Сто па смрт но сти одој ча ди (на 1.000 жи во ро ђе ња). Ср би ја и ЈИС (пo окру-
зи ма), тро го ди шњи про се ци око 1981, 1991, 2002, 2011. и 2016. 

Те ри то ри ја 1980–1982. 1990–1992. 2001–2003. 2010–2012. 2015–2017.
СР БИ ЈА 22,2 15,7  9,8 6,4 5,1
Ју го и сточ на Ср би ја 33,2 20,5 12,2 8,7 6,1
Ни шав ски округ 24,1 13,6 12,9 9,0 5,8
То плич ки округ 22,5 16,7 10,0 7,7 6,2
Пи рот ски округ 27,5 16,7 15,7 9,2 5,7
Ја бла нич ки округ 28,7 20,8 15,3 8,6 5,9
Пчињ ски округ 52,5 28,8  9,4 8,3 6,9

Из вор: Про ра чун ау то ра на осно ву по да та ка о смрт но сти де це мла ђе од го ди ну да на и бро ју жи-
во ро ђе не де це (процене РЗС).

И према окру зи ма је тренд про ме не смрт но сти нај мла ђих исто ве тан 
– вред но сти сто пе смрт но сти одој ча ди су сву да опа да ју ће. Сма ње ње, како 
ре ла тив но, та ко и ап со лут но, би ло је нај ве ће у Пчињ ском, а нај ма ње у 
То плич ком окру гу. То су окру зи у ко ји ма је по чет ком 1980-их број умр ле 
одој ча ди на 1.000 жи во ро ђе них био нај ве ћи (Пчињ ски, 52,5‰) од но сно 
нај ма њи (То плич ки, 22,5‰). Раз ли чит тем по сма ње ња по окру зи ма је до 
2015–2017. ре зул ти рао вред но сти ма ко је су би ле из ме ђу 6,9‰ (Пчињ ски) 
и 5,7‰ (Пи рот ски). Та ко је раз ли ка из ме ђу мак си мал не и ми ни мал не 
вред но сти сто пе смрт но сти одој ча ди сма ње на са 30,0 на за не мар љи ви 1,1 
про мил ни по ен. 

Про ме не у ни воу сто пе смрт но сти одој ча ди би ле су ин тен зив ни је на 
ни воу оп шти на. Оне ни су увек би ле исто смер не, али су у по след њем 
тро го ди шњем раз до бљу 2015–2017. вред но сти сву где, без из у зет ка, би ле 
ма ње не го 1980–1982. Ујед но, због не јед на ке бр зи не про ме на, и код тог 
по ка за те ља утвр ђе но је вр ло зна чај но сма ње ње ме ђу оп штин ских раз ли ка 
у по гле ду мак си мал них и ми ни мал них вред но сти, што је још јед на пот-
вр да од ви ја ња про це са де мо граф ске хо мо ге ни за ци је под руч ја ју го и сточ-
не Ср би је. Та ко су, нпр. 1980–1982, оп штин ске вред но сти сто пе смрт но сти 
одој ча ди би ле из ме ђу 14,0‰ у Вла ди чи ном Ха ну и 82,1‰ у Пре ше ву (обе 
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оп шти не при па да ју Пчињ ском окру гу). Три де це ни је ка сни је (2010–2012), 
у ју го и сточ ној Ср би ји је про сеч на сто па смрт но сти одој ча ди све де на на 
че твр ти ну по чет не вред но сти, мак си мал на сто па смрт но сти је сма ње на 
на 26,5‰ (Ме ро ши на), док је у че ти ри оп шти не смрт ност одој ча ди би ла 
на нул том ни воу (то ком три го ди не без ијед ног смрт ног слу ча ја). У по-
след њем тро го ди шњем пе ри о ду вред ност сто пе смрт но сти одој ча ди још 
је ни жа, с мак си мал ном од 15,6‰ (Свр љиг у Ни шав ском окру гу), и ми-
ни мал ном нул том сто пом у че ти ри оп шти не (Ра жањ, та ко ђе у Ни шав ском 
окру гу, као и Ме две ђа, Цр на Тра ва и Тр го ви ште).

И овом при ли ком тре ба по ме ну ти Пре ше во, ко је је, пре ма зва нич ним 
по да ци ма РЗС-а, пре шло пут од оп шти не с нај ви шом, и ујед но вр ло ви-
со ком сто пом смрт но сти одој ча ди (82,1‰ у 1980–1982), до оне, чак и у 
европ ским раз ме ра ма, с вр ло ни ском сто пом (3,8‰ у 2015–2017). Сва ка ко, 
по но во тре ба би ти оба зрив у по гле ду тач но сти ста ти стич ких по да та ка, 
али не сум њи во је да се ра ди о вр ло бр зом сма ње њу.

Та бе ла 5. Оче ки ва но тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу, пре ма по лу (у год.). Ср би ја 
и ЈИС (по окру зи ма), тро го ди шњи про се ци око 1991, 2002, 2011. и 2016.

Те ри то ри ја 
Му шко Жен ско

1990–
1992.

2001–
2003.

2010–
2012.

2015–
2017.

1990–
1992.

2001–
2003.

2010–
2012.

2015–
2017.

СР БИ ЈА 68,7 69,7 72,2 72,9 74,7 75,1 77,3 77,8
Ју го и сточ на Ср би ја 69,5 70,8 72,1 73,3 74,4 75,3 76,8 77,7
Ни шав ски округ 69,5 71,7 72,5 73,9 74,2 76,0 77,3 78,1
То плич ки округ 68,6 70,9 71,1 72,1 73,1 75,0 76,1 76,8
Пи рот ски округ 70,1 71,7 72,0 73,7 74,9 75,7 76,5 78,3
Ја бла нич ки округ 69,7 69,9 72,0 72,7 74,7 74,3 76,2 77,1
Пчињ ски округ 69,2 69,8 71,5 72,6 74,5 74,8 76,7 76,5

Из вор: Про ра чун ау то ра на осно ву по да та ка о смрт но сти пре ма ста ро сти и по лу и про це ње-
ног бро ја ста нов ни ка (про це не РЗС) у по пи сној го ди ни (пре ма та да ва же ћој де фи ни ци ји 
укуп ног ста нов ни штва), и 2016.

Про ме не ду жи не оче ки ва ног тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу (Ео) 
су мно го уме ре ни је, го то во без из у зет ка истог сме ра про ме не, и без на гла-
ше них раз ли ка из ме ђу окру га. То се умно го ме мо же об ја сни ти и ка рак-
те ром тог ин ди ка то ра мор та ли те та чи ја се вред ност утвр ђу је на осно ву 
смрт но сти ста нов ни штва пре ма ста ро сти, тј. да она не за ви си од ак ту ел-
не ста ро сне струк ту ре ста нов ни штва. По ре ђе њем тро го ди шњих про се ка 
по чет ком (1990–1992) и кра јем (2015–2017) по сма тра ног пе ри о да, утвр ђе-
но је да је на под руч ју ЈИС-а оче ки ва но тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу 
му шког ста нов ни штва би ло ду же, а жен ског кра ће не го у Ср би ји као 
це ли ни (Та бе ла 5). Кон крет ни ре зул та ти за тро го ди шње пе ри о де око три 
по след ње по пи сне го ди не (1991, 2002. и 2011) и око 2015. го ди не ука зу ју на 
кон ти ну и ра но сма ње ње смрт но сти у сва ком од пет окру га и то за оба по ла. 
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Вред но сти Ео су у 2015–2017. би ле ве ће не го 1990–1992. и то, за му шко 
ста нов ни штво, од 3,0 (Ја бла нич ки) до 4,4 го ди не (Ни шав ски округ), а за 
жен ско, од 2,0 (Пчињ ски) до 3,9 (Ни шав ски округ). Про ме ње на је и раз ли ка 
изме ђу мак си мал них и ми ни мал них ду жи на оче ки ва ног тра ја ња жи во та 
ста нов ни штва окру га, код му шког она је не знат но по ве ћа на (са 1,5 на 1,8), 
а код жен ског ста нов ни штва не знат но сма ње на (са 1,9 на та ко ђе 1,8 го ди на). 
У по гле ду нај ду жег и нај кра ћег жи вот ног ве ка из два ја ју се два окру га. 
Ако се по сма тра ју са мо пр ви и по след њи тро го ди шњи пе ри од, то су, То-
плич ки, с нај кра ћим оче ки ва ним тра ја њем жи во та при жи во ро ђе њу му-
шког ста нов ни штва, и Пи рот ски округ, с нај ду жим оче ки ва ним тра ја њем 
жи во та жен ског ста нов ни штва.

И по да ци о ду жи ни оче ки ва ног тра ја ња жи во та за ста нов ни штво оп-
шти на ука зу ју на исти смер кре та ња, ко ји је већ уо чен и на ни воу окру га. 
На и ме, и по ред из ра же ни јих осци ла ци ја,6 ја сно се уо ча ва све при сут но про-
ду же ње оче ки ва ног тра ја ња жи во та, ка ко му шког (у 27 од 28), та ко и жен ског 
ста нов ни штва (у 26 од 28 оп шти на). Исто вре ме но, до шло је и до сма ње-
ња раз ли ке из ме ђу мак си мал не и ми ни мал не ду жи не оче ки ва ног тра ја ња 
жи во та. Из ме ђу 1990–1992. и 2015–2017. она је за му шко ста нов ни штво 
сма ње на са 6,6 на 5,7 го ди на, а за жен ско још ви ше, са 6,4 на 4,9 го ди на. 

СТАЛ НО СТА РЕ ЊЕ И ДУ БО КА ДЕ МО ГРАФ СКА СТА РОСТ КАО 
ЧИ НИ ЛАЦ И НЕ ИЗ БЕ ЖНА ПОСЛЕДИЦА ДО СА ДА ШЊИХ  

ДЕ МО ГРАФ СКИХ КРЕ ТА ЊА

Де тер ми нан те не га тив них вред но сти при род ног при ра шта ја и ми гра-
ци о ног сал да су ком плек сне и не мо гу се све сти са мо на оне ко је не по сред-
но од ре ђу ју ни во фер ти ли те та и мор та ли те та, као ни на оне ко је ди рект но 
усло вља ва ју еми гра ци о не и ими гра ци о не то ко ве. У том сми слу, нео п ход но 
је узе ти у раз ма тра ње и ста ро сну струк ту ру, ко ја је вр ло зна ча јан чи ни лац 
и оквир у ко јем се од ви ја ју про ме не при род не и ми гра ци о не ком по нен те 
кре та ња ста нов ни штва. У слу ча ју ју го и сточ не Ср би је, ста ро сна струк ту ра 
до дат но је по ја ча ва ла ути цај основ них узроч ни ка сма ње ња ста нов ни штва, 
а пре све га не га тив ног при род ног при ра шта ја [Пенев и Стан ко вић 2017]. 
Та кве ре ла ци је су при сут не и на ни воу Ср би је као це ли не, али и у ши рем 
европ ском окру же њу [Stojilković-Gnja to vić i Se ku lić 2017]. 

Са сво је стра не, и ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва југоисточне 
Ср би је фор ми ра на је под не по сред ним деј ством ра ђа ња и уми ра ња, као 
и ми гра ци о ног сал да. И то не са мо њи хо вог оби ма, већ и са ста ва пре ма 
ста ро сти и по лу. Ујед но, она је об ли ко ва на и под сна жним деј ством на сле-
ђе не ста ро сне струк ту ре ко ја, не са мо да пред ста вља оквир за ак ту ел ни 
ста ро сни са став, већ де лу је и пре ко тзв. де мо граф ске инер ци је, ко ја се 
нај о чи глед ни је ма ни фе сту је пре ко мно го ин тен зив ни је про ме не оби ма ра-
ђа ња не го про ме не сто пе фер ти ли те та (та бе ле 2 и 3), као и кроз по ве ћа ње 

6 На гла ше не осци ла ци је ду жи не оче ки ва ног тра ја ња жи во та оче ки ва не су и че сто су 
при сут не и код дру гих ма лих по пу ла ци ја, по нај ви ше због „осе тљи во сти” ана ли зи ра ног 
по ка за те ља смрт но сти на ва ри ја ци је би ло ко је спе ци фич не сто пе смрт но сти према ста ро сти. 
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оп ште сто пе смрт но сти ко је се од ви ја ло исто вре ме но с про ду же њем оче-
ки ва ног тра ја ња жи во та (та бе ле 2 и 5).

 За бо ље са гле да ва ње ка рак те ра и сме ра про ме не ста ро сне струк ту-
ре ста нов ни штва ју го и сточ не Ср би је у по сма тра ном пе ри о ду, до вољ но је 
на ве сти са мо вред но сти не ких основ них по ка за те ља де мо граф ске ста ро-
сти у вре ме по пи са оба вље них из ме ђу 1981. и 2011. и ре зул та те но ви јих 
про це на ста нов ни штва (Та бе ла 6). То су, пре све га, удео мла дих (до 15 го ди-
на) у укуп ном ста нов ни штву, ко ји је ни зак и опа да ју ћи (са 21,3% у 1981. 
на 14,2% у 2016), удео ста рих (65 или ви ше го ди на) ко ји је ви сок и рас ту-
ћи (са 10,9% на 19,8%), за тим вред но сти ин дек са ста ре ња, ко је су за са мо 
две де це ни је удво стру че не (са 0,51 у 1981. на 1,03 у 2002) и на ста вља ју да 
се по ве ћа ва ју (1,39 у 2016) и ме ди јал на ста рост, ко ја је за са мо 35 го ди не 
по ве ћа на за го то во 10 го ди на (са 34,1 у 1981. на 43,4 го ди не у 2016).

Та кав смер и ин тен зи тет тран сфор ма ци ја нај ва жни је де мо граф ске 
струк ту ре ко је су оства ре не на под руч ју ју го и сточ не Ср би је из ме ђу 1981. 
и 2016. го ди не иден тич ни су они ма ко је су у истом раз до бљу би ле при-
сут не на ни воу зе мље као це ли не (Та бе ла 6). У том сми слу, не са мо да 
ни је до шло до по ве ћа ња раз ли ка у кон крет ним вред но сти ма иза бра них 
по ка за те ља, већ су оне у не ко ли ко слу ча је ва и сма ње не (нпр. удео мла дих, 
као и удео ста нов ни штва ста рог 15–64 го ди на). На и ме, као и по чет ком 
пе ри о да, та ко и на кон 35 го ди на, раз ли ке су ми ни мал не. Оне су 2016. го-
ди не, као и 1981, у по гле ду уде ла све три ве ли ке ста ро сне гру пе из но си ле 
ма ње од јед ног про цент ног по е на, ме ди јал на ста рост ста нов ни штва ју-
го и сточ не Ср би је би ла је прак тич но у сва кој од пет иза бра них вре мен ских 
та ча ка иден тич на оној за Ср би ју као це ли ну, а слич но је и с ин дек сом 
ста ре ња (вред но сти се раз ли ку ју у дру гој де ци ма ли). 

Оно по че му се под руч је ју го и сточ не Ср би је из два ја у по гле ду ста-
ро сне струк ту ре ста нов ни штва сва ка ко је ње го ва ин тра ре ги о нал на ди-
фе рен ци ра ност. То је вр ло ви дљи во уко ли ко се по сма тра ста нов ни штво 
окру га, али та ко ђе и ни жих те ри то ри јал них је ди ни ца (гра до ви и оп шти-
не). То је по себ но на гла ше но у Пчињ ском и Пи рот ском окру гу.

Та бе ла 6. Ста нов ни штво према ве ли ким ста ро сним гру па ма, ин декс ста ре ња и 
ме ди јал на ста рост. Ср би ја и ЈИС (по окру зи ма), 1981, 1991, 2002, 2011. и 2016.

Те ри то ри ја/ 
го ди на У куп но 

До 15 15–64 65+ Ин декс 
ста ре ња 
(65/15)

Ме ди јал. 
ста рост

(год.)Ста новн. % Ста новн. % Ста новн. %

СР БИ ЈА

1981. 7.460.224 1.535.909 20,7 5.098.888 68,6 800.183 10,8 0,52 34,1

1991. 7.548.978 1.449.913 19,4 5.138.554 68,7 892.977 11,9 0,62 37,2

2002. 7.498.001 1.176.761 15,8 5.032.805 67,6 1.240.505 16,7 1,05 40,7

2011. 7.233.622 1.037.434 14,3 4.942.568 68,3 1.253.620 17,3 1,21 42,6

2016. 7.058.322 1.016.579 14,4 4.688.795 66,4 1.352.948 19,2 1,33 43,3
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Ју го и сточ на Ср би ја

1981. 1.120.733 238.175 21,3 758.040 67,8 122.080 10,9 0,51 34,1

1991. 1.101.515 217.871 19,8 743.368 67,7 136.643 12,4 0,63 37,2

2002. 1.058.099 176.743 16,9 689.853 65,8 182.236 17,4 1,03 40,3

2011. 982.697 144.430 14,7 658.959 67,1 179.308 18,2 1,24 42,5

2016. 944.647 134.082 14,2 623.555 66,0 187.010 19,8 1,39 43,4

Ни шав ски округ

1981. 386.422 73.699 19,1 270.688 70,2 41.082 10,7 0,56 35,9

1991. 389.112 70.256 18,1 267.398 69,0 49.923 12,9 0,71 39,0

2002. 381.757 56.722 15,0 253.711 66,9 68.529 18,1 1,21 42,1

2011. 376.319 51.090 13,6 253.666 67,4 71.563 19,0 1,40 43,5

2016. 366.056 49.567 13,5 239.851 65,5 76.638 20,9 1,55 44,1

То плич ки округ

1981. 118.698 23.704 20,0 79.910 67,5 14.809 12,5 0,62 37,0

1991. 109.411 20.039 18,4 73.311 67,2 15.701 14,4 0,78 39,6

2002. 102.075 16.637 16,5 64.391 63,9 19.685 19,5 1,18 41,9

2011. 91.754 13.400 14,6 59.632 65,0 18.722 20,4 1,40 44,3

2016. 86.327 12.162 14,1 55.430 64,2 18.735 21,7 1,54 44,9

Пи рот ски округ

1981. 125.385 21.659 17,3 84.416 67,5 18.985 15,2 0,88 39,8

1991. 115.856 19.162 16,6 76.754 66,4 19.611 17,0 1,02 41,5

2002. 105.654 14.449 13,8 67.418 64,3 23.046 22,0 1,59 44,7

2011. 92.479 11.097 12,0 60.619 65,5 20.763 22,5 1,87 47,2

2016. 87.015 10.267 11,8 55.632 63,9 21.116 24,3 2,06 48,1

Ја бла нич ки округ

1981. 257.924 55.751 21,7 175.548 68,2 26.119 10,1 0,47 33,7

1991. 250.773 48.347 19,3 172.721 69,1 28.896 11,6 0,60 37,3

2002. 240.923 39.930 16,7 157.764 65,9 41.714 17,4 1,04 40,4

2011. 216.304 31.601 14,6 144.703 66,9 40.000 18,5 1,27 43,1

2016. 205.400 28.816 14,0 135.511 66,0 41.073 20,0 1,43 44,0

Пчињ ски округ

1981. 232.304 63.362 27,3 147.478 63,6 21.085 9,1 0,33 28,1

1991. 236.363 60.067 25,5 153.184 65,0 22.512 9,5 0,37 30,7

2002. 227.690 49.005 21,8 146.569 65,2 29.262 13,0 0,60 34,4

2011. 205.841 37.242 18,1 140.339 68,2 28.260 13,7 0,76 37,4

2016. 199.849 33.270 16,6 137.131 68,6 29.448 14,7 0,89 38,7

Из вор и на по ме не: Као за Та бе лу 1.
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Вред но сти по ка за те ља де мо граф ске ста ро сти из ра чу на те на осно ву 
по да та ка по пи са оба вље них из ме ђу 1981. и 2011, као и на осно ву про це не 
РЗС-а за 2016. го ди ну по твр ђу ју да је де мо граф ско ста ре ње, ко је је би ло 
вр ло ин тен зив но у по след ње две де це ни је 20, на ста вље но и у 21. ве ку, али 
да се оно та да од ви ја ло спо ри јим ин тен зи те том. Оно је нај ви ше од ма кло 
у Пи рот ском окру гу, док је де мо граф ски нај мла ђе ста нов ни штво Пчињ-
ског окру га (Та бе ла 6)7, и то то ком чи та вог пе ри о да.

Раз ли ке у вред но сти ма иза бра них по ка за те ља би ва ле су све ма ње. 
Из у зе ци су је ди но удео ста рих и ин декс ста ре ња, и то са мо уко ли ко се 
по сма тра ју ап со лут не раз ли ке (по ве ћа не су), а не и у слу ча ју ре ла тив них 
(сма ње не). 

Још ве ћа је ди фе рен ци ра ност у до стиг ну тој де мо граф ској ста ро сти 
уко ли ко се по ре ђе ња све ду на оп штин ски ни во. У том сми слу, у 2016. 
нај у пе ча тљи ви је су оп шти не Цр на Тра ва и Пре ше во. Ма да су ме ђу соб но 
уда ље не ма ње од 100 км, њи хо во ста нов ни штво се дра стич но раз ли ку је 
у по гле ду ста ро сне струк ту ре. Оп шти на Пре ше во у свих пет вре мен ских 
та ча ка има де мо граф ски нај мла ђе ста нов ни штво на под руч ју ју го и сточ-
не Ср би је, али и це ле Ср би је. Исто вре ме но, Цр на Тра ва је пре ма вред но-
сти ма свих иза бра них ин ди ка то ра би ла де мо граф ски нај ста ри ја оп шти на, 
исто та ко и на др жав ном ни воу. Као илу стра ци ја раз ли ка у ста ро сној 
струк ту ри ста нов ни штва те две оп шти не мо гу се на ве сти вред но сти уде-
ла ли ца мла ђих од 15 го ди на, уде ла ста рих 65 или ви ше го ди на, ин дек са 
ста ре ња, и ме ди јал не ста ро сти у 2016. го ди ни. У Пре ше ву су оне 2016. го-
ди не из но си ле 23,9%, 6,8%, 0,28 и 28,5 го ди на, ре спек тив но, док су у Цр ној 
Тра ви оне би ле дра стич но дру га чи је (5,8%, 36,5%, 6,35 и 58,5 го ди на, 
ре спек тив но). 

По ред Пре ше ва, Бу ја но вац је та ко ђе оп шти на ко ја се то ком чи та вог 
пе ри о да из два ја с ре ла тив но мла дом ста ро сном струк ту ром. То су је ди не 
оп шти не за ко је је 2016. из ра чу нат ин декс ста ре ња ис под је ди ни це (0,28 
за Пре ше во и 0,56 за Бу ја но вац) и ме ди јал на ста рост ко ја је ис под 40 го ди-
на (28,5 и 32,6). Исто вре ме но, мно го је број ни ја гру па оп шти на с на гла ше-
но ста ром ста ро сном струк ту ром. То су, уз Цр ну Тра ву, још и оп шти не 
Га џин Хан, Ра жањ, Свр љиг и Ба бу шни ца. У 2016. њи хо ве вред но сти ин-
декса ста ре ња из но си ле су око 3,0 или знат но ви ше, а ме ди јал на ста рост 
пре ко 50 го ди на. Га џин Хан, Ра жањ и Свр љиг су и 1981. го ди не има ле из-
ра зи то ста ру ста ро сну струк ту ру (нај ве ће вред но сти ин дек са ста ре ња од 
1,3 и ви ше и ме ди јал на ста рост од 50 или ви ше го ди на), што ука зу је да се 
у тим оп шти на ма у из ве сном сми слу де мо граф ско ста ре ње од ви ја ло ре-
ла тив но спо ри је не го у де мо граф ски знат но мла ђим оп шти на ма Пре ше во 
и Бу ја но вац. Иа ко је за це ло ви ти је са гле да ва ње де мо граф ске ста ро сти од-
но сно за пра вил ни ју оце ну ин тен зи те та ста ре ња ста нов ни штва нео п ход но 

7 По ре ђе ње с оста лим окру зи ма, по твр ђу је да та два окру га ујед но има ју де мо граф ски 
нај ста ри је (уз За је чар ски) и де мо граф ски нај мла ђе ста нов ни штво (уз Ра шки) [Пенев и Стан-
ко вић 2017].
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узи ма ти у об зир про ме не вред но сти ве ћег бро ја по ка за те ља, и прет ход но 
на ве де ни упу ћу ју на за кљу чак да су про ме не у по сма тра ном три де сет пе-
то го ди шњем раз до бљу во ди ле ка да љој де мо граф ској хо мо ге ни за ци ји 
под руч ја ју го и сточ не Ср би је.

ЗА КЉУЧ АК

Са гле да не де мо граф ске про ме не на под руч ју ју го и сточ не Ср би је 
оства ре не на кон 1980. во ди ле су ка зна чај ном сма њи ва њу до та да шњих 
уну тар ре ги о нал них раз ли ка, ка ко у по гле ду кре та ња укуп ног ста нов ни-
штва, сва ке од ње го вих ком по нен ти, та ко и ста ро сне струк ту ре ста нов ни-
штва. Убр за но од ви ја ње про це са де мо граф ске хо мо ге ни за ци је ју го и сточ не 
Ср би је уо че но је не са мо при ли ком ана ли зе до ни воа окру га, већ, у мно-
гим еле мен ти ма, оно је још при мет ни је уко ли ко се раз ма тра ју по да ци 
ко ји се од но се на ни же ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал не је ди ни це (гра-
до ви и оп шти не). 

Иа ко циљ ра да ни је био да се са гле да ју те мељ ни узро ци де мо граф ских 
про ме на, већ пр вен стве но смер и ин тен зи тет по пу ла ци о не ди на ми ке 
под руч ја ју го и сточ не Ср би је, сма тра мо да оне ни су би ле ре зул тат спро-
во ђе ња ме ра јед не ком плек сне по пу ла ци о не по ли ти ке, или пла ни ра них 
ак тив но сти дру штва, на при мер, у до ме ну ре про дук тив ног по на ша ња ста-
нов ни штва. Чи ни се да се пре ра ди о спон та ним ре ак ци ја ма ста нов ни штва 
на но ве со ци о е ко ном ске и по ли тич ке при ли ке, по нај ви ше у по гле ду ста-
во ва о ми гра ци о ном или ре про дук тив ном по на ша њу. 

Док је ра ни ја на гла ше на де мо граф ска хе те ро ге ност сва ка ко би ла је дан 
од ва жни јих раз ло га не по сто ја ња је дин стве не и све о бу хват не по пу ла ци-
о не по ли ти ке, а по себ но по ли ти ке пре ма по ро ди ци, но ви је тен ден ци је ка 
ве ћем ујед на ча ва њу де мо граф ских при ли ка у Ср би ји олак ша ва ју до но ше-
ње све о бу хват ни јих и ефи ка сни јих ме ра. При мер ју го и сточ не Ср би је на-
во ди да ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке на ло кал ном ни воу тре ба да бу ду при-
ла го ђе не спе ци фич ним по тре ба ма кон крет не сре ди не (по тре бе ста рих, 
ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства, ства ра ње усло ва за оста нак у зе мљи). 

Та ко ђе, број на огра ни че ња и ре зер ве, ко ја су у ра ду ис так ну та при-
ли ком при ка зи ва ња ста ти стич ких ре зул та та, ука зу ју на иза зов ко ји се по-
ста вља на ци о нал ној ста ти сти ци ве зан за по бољ ша ње ква ли те та по да та ка, 
у усло ви ма ре ал них те шко ћа при њи хо вом при ку пља њу и ди се ми на ци ји. 
То би до при не ло ве ћој ефи ка сно сти по ли ти ка за сно ва них на по да ци ма, 
ка ква би сва ка ко тре ба ло да бу де по пу ла ци о на, а по себ но по ли ти ка пре-
ма по ро ди ци у Ср би ји.

ЗАХВАЛНОСТ
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SUM MARY: Rat her pro no un ced dif fe ren ces among the re pu blics and pro vin ces 
we re among the main cha rac te ri stics of the po pu la tion de ve lop ment in the for mer so ci a list 
Yugo sla via. Af ter the dis so lu tion of the fe de ral sta te, all the newly for med sta tes we re 
de mo grap hi cally less he te ro ge ne o us and chan ges over ti me led to the eli mi na tion of the 
dif fe ren ces among them. The cur rent po li ti cal re a lity has ca u sed the Re pu blic of Ser bia 
(ex clu ding Ko so vo and Me to hi ja) to be co me mo re or less ho mo ge no us area in de mo grap hic 
terms. The dif fe ren ces still exist and they are spe ci fi cally pro no un ced in so me smal ler 
re gi o nal units. The re gion of So ut he a stern Ser bia, con si sting of fi ve dis tricts (Ja bla nič ki, 
Ni šav ski, Pi rot ski, Pčinj ski, To plič ki) at tracts spe cial at ten tion. It in clu des mu ni ci pa li ti es 
that are de mo grap hi cally rat her he te ro ge no us and on re pu blic le vel they ha ve mi ni mum 
or ma xi mum va lu es of the main de mo grap hic in di ca tors of fer ti lity, mor ta lity, mi gra tion 
and age struc tu re. The pa per pre sents the cur rent de mo grap hic si tu a tion in So ut he a stern 
Ser bia, as well as the chan ges that to ok pla ce af ter 1980 on the mu ni ci pal le vel. It is con-
clu ded that they ha ve led to the gre a ter de mo grap hic ho mo ge ni za tion of that area. Such 
chan ges cre a te the con di ti ons for a mo re ef fec ti ve po pu la tion po licy. At the sa me ti me, 
so far pre sen ted in tra re gi o nal dif fe ren ces re qu i re dif fe ren ti a ted me a su res at the lo cal 
com mu nity le vel, adap ted to the ir spe ci fic ne eds. Al so, the pa per po ints to real dif fi cul-
ti es in col lec ting sta ti sti cal da ta, as well as to li mi ta ti ons and ca u tion re gar ding the in ter-
pre ta tion of re sults.

KEYWORDS: de mo grap hic dif fe ren ces, re gi o nal ap pro ach, po pu la tion dec re a se, 
po pu la tion age ing, fer ti lity, mor ta lity, mi gra tion
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СА ЖЕ ТАК: Про ши ре ни лич ни кон цепт је пси хо ло шко-мар ке тин шка 
кон струк ци ја ко ја од ра жа ва зна чај ко ји по тро ша чи при да ју имо ви ни, што 
по сле дич но ути че на њи хо во по на ша ње. По ред ма те ри јал них ства ри, имо-
ви на об у хва та те ло, ин тер не про це се, иде је, ис ку ства, ме ста и осо бе. Ка ко 
те ма ни је об ра ђе на у до ма ћој ли те ра ту ри, циљ ра да је де таљ на ана ли за 
кон цеп та и по ве зи ва ње ис тра жи ва ња ко ја су на ста ла пре ко ри шће ња ди ги-
тал них тех но ло ги ја и но ви јих ис тра жи ва ња, да би се ука за ло на зна чај не 
про ме не у кон струк ци ји овог кон цеп та. Ко ри шће на је ме та а на ли за по да-
та ка, да би се об је ди ни ли ре зул та ти број них не за ви сних сту ди ја. Ана ли за 
је по ка за ла да се про ши ре ни лич ни кон цепт са сто ји од не ко ли ко ни воа, да 
се ме ња кроз жи вот ни ци клус осо бе, и да су гра ни це из ме ђу ин ди ви ду ал-
ног и груп ног про ши ре ног лич ног кон цеп та че сто за ма гље не. Упо тре ба 
ди ги тал них тех но ло ги ја је зна чај но из ме ни ла по и ма ње имо ви не, под ути-
ца јем де ма те ри ја ли за ци је ства ри, ма сов не ко му ни ка ци је, по де ле са др жа ја 
са ве ли ким бро јем љу ди, као и мо гућ но сти да се кре и ра њем ава та ра у 
вир ту ел ном све ту мо же на пра ви ти пот пу на ма ска лич ног иден ти те та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: лич ни кон цепт, про ши ре ни лич ни кон цепт, имо ви-
на, по на ша ње по тро ша ча, ди ги тал не тех но ло ги је 

JEL: M31, D91

Имо ви на мо же би ти ва жан део лич ног кон цеп та осо бе и пру жа ти јој 
мно го ви ше од функ ци о нал них свој ста ва. Сто га по на ша ње по тро ша ча не 
мо же мо до бро раз у ме ти без раз у ме ва ња зна че ња ко је они да ју имо ви ни 
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или сво ји ни [Belk 1988]. По јам „про ши ре ни лич ни кон цепт” (ex ten ded self ) 
у ли те ра ту ри је пред ста вио Ра сел Белк (Rus sel Belk) 1988. го ди не, а од но си 
се на раз ма тра ње по ве за но сти имо ви не с лич ним кон цеп том по тро ша ча 
тј. осе ћа јем „ко сам ја” [Si va das and Ven ka tesh 1995]. Иа ко овај кон цепт има 
ве ли ки зна чај у из у ча ва њу по на ша ња по тро ша ча, по себ но мо ти ва ци је, 
те ма ни је об ра ђе на у до ма ћој ли те ра ту ри. Зна чај ни је ино стра не сту ди је 
су углав ном по ве де не Бел ко вом пи о нир ском сту ди јом, ко јом је по ме рио 
sta tus quo у ис тра жи ва њу по на ша ња по тро ша ча [A hu via 2005; Belk 2014а; 
Belk 2014b; Belk and Wat son 1998; Jo nes 2015; Mit tal 2006; Ol son 2011; Schultz 
2014; Sheth and So lo mon 2014; Ho gan 2010]. До та да су се сту ди је углав ном 
ба ви ле ма те ри јал ном по тро шњом и ути ца јем по ду дар но сти из ме ђу „лич-
ног кон цеп та или ими џа по тро ша ча” и „ими џа брен до ва” на из бор брен-
до ва, али не и лич ним зна ча јем оно га што по се ду је мо, тј. про ши ре ним 
лич ним кон цеп том.

Циљ ра да је ин те гри са ње са зна ња из ве ли ког бро ја ино стра них сту ди-
ја, да би се де таљ но об ја сни ло зна че ње про ши ре ног лич ног кон цеп та као 
пси хо ло шко-мар ке тин шке кон струк ци је ва жне за раз у ме ва ње по на ша ња 
по тро ша ча. У пр вом де лу ра да, раз два ја мо зна че ње пој мо ва „лич ни кон-
цепт” и „про ши ре ни лич ни кон цепт”. За тим се де таљ но ба ви мо про ши-
ре ним лич ним кон цеп том, на чи ном на ко ји имо ви на по ста је ње гов део, 
хи је рар хи јом свој стве но сти, про ме на ма то ком жи вот ног ци клу са чо ве ка, 
ути ца јем гу бит ка имо ви не на про ши ре ни лич ни ко цепт и ути ца јем ко ри-
шће ња ди ги тал них тех но ло ги ја на из ме не про ши ре ног лич ног кон цеп та.

ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ЛИЧ НОГ КОН ЦЕП ТА ПО ТРО ША ЧА

 „Лич ни кон цепт пред ста вља збир иде ја, раз ми шља ња и осе ћа ња ко је 
по је ди нац има о са мом се би у од но су на дру ге љу де и објек те у дру штве ном 
окру же њу” [A ta man and Ülen gin 2003: 121]. То је пер цеп ци ја соп стве них 
спо соб но сти, ма на, фи зич ке по ја ве и осо би на у од но су на дру ге љу де [Star-
čević 2011]. По јам је из ве ден од пси хо ло шког пој ма „лич ни иден ти тет” (eng. 
selfiden tity), док се у мар ке тин гу као си но ним ко ри сти и по јам лич ни имиџ 
(eng. selfima ge). Пр во де таљ ни је об ја шње ње лич ног кон цеп та дао је пси хо-
лог Ви ли јам Џејмс (Wil li am Ja mes) још 1980. го ди не у Прин ци пи ма психо
логијe и из дво јио че ти ри кључ не ком по нен те [према: Hu ang 2009: 78]:

1) Ма те ри јал ни лич ни кон цепт – све што по је ди нац по се ду је (те ло, 
оде ћа, фа ми ли ја, но вац итд.); 

2) Дру штве ни лич ни кон цепт – ка ко нас дру ги љу ди до жи вља ва ју; 
3) Ду хов ни лич ни кон цепт – лич не осо би не, ста во ви и вред но сти; 
4) Чи сти его – као бор ба из ме ђу про шлог, са да шњег и бу ду ћег лич ног 

кон цеп та.
У осно ви, лич ни кон цепт је по зи ти ван, ме ња се то ком жи во та, у скла-

ду с до жи вља јем са мог се бе и ми шље њем дру гих љу ди [Maričić 2008]. 
Пси хо лог Чарлс Хор тон Ку ли (Char les Hol ton Co o ley) је пред ста вио лич ни 
кон цепт као „од раз у огле да лу”, ко ји на ста је на осно ву пер цеп ци је о са мом 
се би и то га ка ко нас дру ги љу ди до жи вља ва ју [према: Jo nes 2015]. Де фи-
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ни ци ја лич ног кон цеп та има мно го, а нај ве ћи број ау то ра сма тра да је реч 
о ви ше ди мен зи о нал ној кон струк ци ји [Marsh et al. 2006]. У за ви сно сти од 
си ту а ци је, мо же се ја ви ти у раз ли чи тим об ли ци ма [Sirgy et al. 1991]:

1) Ствар ни лич ни кон цепт – ка ко осо ба се бе до жи вља ва;
2) Иде ал ни лич ни кон цепт – ка ко би осо ба же ле ла да се бе до жи вља ва;
3) Дру штве ни лич ни кон цепт – ми шље ње осо бе о то ме ка ко је дру ги 

љу ди до жи вља ва ју;
4) Иде ал ни дру штве ни лич ни кон цепт – ка ко би осо ба же ле ла да је 

дру ги љу ди до жи вља ва ју.
У мар ке тин гу, лич ни кон цепт по чео се ис тра жи ва ти од ка сних 70-их 

го ди на 20. ве ка, јер ње гов сми сао до ла зи до из ра жа ја кроз по тро шњу. 
Љу ди ку пу ју од ре ђе не брен до ве да би по ја ча ли или из ме ни ли свој лич ни 
кон цепт. Сир џи (Sirgy) је пред ста вио чу ве ну те о ри ју „лич не по ду дар но-
сти” (eng. selfcon gru ency). Пре ма овој те о ри ји, што је лич ни кон цепт осо-
бе по ду дар ни ји с ими џом брен да или за ми шље ног ко ри сни ка, то су пре-
ма ње му по вољ ни ји ста во ви и обр ну то [Sirgy 1982; Sirgy and Jo har 1999]. 
По ве де ни овом сту ди јом, број ни ис тра жи ва чи су се ба ви ли ути ца јем ове 
„по ду дар но сти” на ста во ве, ку пов не на ме ре и ло јал ност по тро ша ча [Kres-
sman et al. 2006]. 

ПРО ШИ РЕ НИ ЛИЧ НИ КОН ЦЕПТ КАО ОД НОС ПО ТРО ША ЧА  
ПРЕ МА ИМО ВИ НИ

Иде ја о то ме да су ства ри, објек ти и дру ги љу ди ва жан део на шег лич-
ног кон цеп та је при лич но ста ра. Џејмс је твр дио да смо ми збир оно га што 
по се ду је мо и да је те шко на пра ви ти раз ли ку из ме ђу пој мо ва „ја” и „мо је” 
[према: Ben son 2000]. Не ке ан тро по ло шке сту ди је су та ко ђе ука за ле на 
уло гу ства ри у жи во ту љу ди, и ка ко се с њи ма по сту па ло у ри ту а ли ма 
по сле смр ти чо ве ка [Belk 1990]. 

Белк је у сво јој пи о нир ској сту ди ји по ве зао број не из во ре ли те ра ту-
ре и пред ста вља њем „про ши ре ног лич ног кон цеп та” по кре нуо ин те ре-
со ва ње ис тра жи ва ча о то ме ка ко раз ли чи ти об ли ци имо ви не да ју сми сао 
жи во та љу ди ма, тј. на ко ји на чин је по тро ша чи ко ри сте да би про ши ри ли 
и оја ча ли лич ни кон цепт [A hu via 2005]. Те ма је зна чај на из угла пси хо ло-
ги је и мар ке тин га, јер да је до бар увид у мо ти ва ци ју по тро ша ча. Пре Бел-
ко вих сту ди ја, ау то ри су се, из у зев Џеј мса, углав ном огра ни ча ва ли на 
ма те ри јал не ства ри [Mil ler 2001]. Но ви на у Бел ко вим сту ди ја ма је сте да 
уло гу про ши ре ња лич ног кон цеп та не чи не ис кљу чи во ма те ри јал не ства-
ри (као нпр. ку ћа и оде ћа), већ мно го то га што обо га ћу је жи вот по је дин-
ца, као што су дру ге осо бе и дру штве не гру пе (по ро ди ца, при ја те љи итд.), 
ме ста, али исто та ко те ло, фи зич ке спо соб но сти и ви тал ни ор га ни [Belk 
1988]. Све је то имо ви на ко ја у љу ди ма иза зи ва емо ци је – до би так иза зи-
ва осе ћа ње сре ће, а гу би так осе ћа ње ту ге [Bur ris and Rem pel 2004].

Фур би и Вил ке [Furby and Wil ke 1982] сма тра ју да је „мо гућ ност 
кон тро ле” кључ на од ред ни ца осе ћа ја по се до ва ња и она се ме ња кроз 
жи вот ни ци клус чо ве ка. На по чет ку жи во та де те не мо же да раз дво ји се бе 
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од мај ке и окру же ња. Ка ко се раз ви ја ју мо то рич ке спо соб но сти, објек те 
ко је мо же кон тро ли са ти по чи ње до жи вља ва ти као сво ји ну, а све оста ло 
као окру же ње [Ben son 2000]. Де ца че сто ко ри сте си гур но сно ће бен це као 
пре ла зни обје кат при сти ца њу не за ви сно си од мај ке. Сле де ћа фа за је од-
ви ка ва ње од пре ла зних обје ка та и пер цеп ци ја да ми кон тро ли ше мо објек те, 
а не они нас [Furby 1980]. Имо ви на по ма же адо ле сцен ти ма и од ра сли ма 
при упра вља њу лич ним иден ти те том, а ста ри јим љу ди ма да стек ну осе-
ћај кон ти ну и те та и мо гућ но сти ма те ри јал не и сим бо лич ке за о став шти не 
на кон смр ти. Имо ви на прак тич но мо же над жи ве ти те ло. Не ких љу ди се 
се ћа мо пре ма пот пу но не бит ним ства ри ма, ко је су би ле њи хо во сред ство 
иден ти фи ка ци је, као нпр. чо ве ка ко ји је во зио на ран џа сти мер це дес, иа ко 
му не зна мо име [De Lil lo 1985].

Пси хо ло зи су за па зи ли да је од нос пре ма имо ви ни по пут тро у гла 
(осо ба –о бје ка т–о со ба). Ма ло де те че сто же ли да по се ду је ствар од дру гог 
де те та и бур но ре а гу је ако му се не што оду зме. Од ма лих но гу на ста је ри-
ва ли тет, пре но си се на ка сни је пе ри о де у жи во ту и има од раз на по тро шњу 
[Ben son 2000]. Про ши ре ни лич ни кон цепт мо же се до ве сти у ди рект ну 
ве зу с ма те ри ја ли змом. У екс трем ним слу ча је ви ма, ства ри мо гу по ста ти 
цен тар жи во та чо ве ка, а оп се сив на по тро шња пре ра сти у по ре ме ћај [Sho-
ham and Ma ko vec Bren čič 2003]. Мно ги љу ди ма те ри јал ним ства ри ма на-
док на ђу ју не за до вољ ство и ства ра ју осе ћај ма гич не тран сфор ма ци је, по себ-
но ау то мо би ли ма, оде ћом и на ки том, што се че сто ко ри сти у мар ке тин гу 
[Cu tler et аl. 2000]. 

РЕ ДО СЛЕД ЗНА ЧА ЈА ИМО ВИ НЕ У  
ПРО ШИ РЕ НОМ ЛИЧ НОМ КОН ЦЕП ТУ

Ау то ри се раз ли ку ју пре ма по сма тра њу хи је рар хи је зна ча ја имо ви не 
за осо бу. Белк је био про тив ник тврд ње да је про ши ре ни лич ни кон цепт 
ге не рал но при мен љив на љу де или кул ту ре [A hu via 2005]. Ис тра жи ва ња 
су и по твр ди ла да је то ин ди ви ду ал на ка те го ри ја, те да по сто је раз ли ке 
из ме ђу ко лек ти ви стич ких и ин ди ви ду а ли стич ких кул ту ра [Gjer soe et al. 
2014; Rui and Ste fa no ne 2013].

Мек Кли ленд (McCle el land) је утвр дио сле де ћу хи је рар хи ју на осно ву 
мо гућ но сти кон тро ли са ња: ја и мо ја сло бод на во ља, те ло и са вест, ства ри, 
при ја те љи, стран ци и фи зич ки про стор [према: Ben son 2000]. Белк [Belk 
1988] сма тра да по тро ша чи има ју „цен трал ни про ши ре ни лич ни кон цепт” 
(eng. co re ex ten ded self ) ко ји чи не – те ло, ин тер ни про це си, иде је и ис ку-
ства, а ко ји се про ши ру је у об ли ку кон цен трич них кру го ва сле де ћим став-
ка ма – осо бе, ме ста и ства ри. Сва ка имо ви на ни је део про ши ре ног лич ног 
кон цеп та, већ са мо она с ко јом осо ба осе ћа по ве за ност [A hu via 2005]. Ау тор 
је из дво јио и не ке спе ци фич не ка те го ри је про ши ре ног лич ног кон цеп та: 
ко лек ци је, но вац, љу бим це, дру ге љу де и де ло ве те ла. Ка ко ко лек ци о нар-
ство зах те ва до ста вре ме на, енер ги је и нов ца, при вр же ност је из у зет но 
ви со ка [Wic kwund and Gol lwit zer 1982]. Љу ди раз ли чи то вред ну ју но вац, 
али је ве ли ки број ис тра жи ва ња по ка зао по зи тив ну ко ре ла ци ју из ме ђу 
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при хо да, са мо по у зда ња и сре ће [De Ne ve and Oswald 2012]. Ис тра жи ва ња 
су утвр ди ла и ути цај кућ них љу би ма ца на са мо по у зда ње вла сни ка [Che ong 
et al. 2005]. Дру ге осо бе (же на, де ца, при ја те љи) су сим бо лич ка екс тен зи ја 
лич ног кон цеп та, а њи хов ути цај је по себ но уоч љив у слу ча је ви ма гу бит-
ка (смр ти, раз во да, одва ја ња). Исто та ко, љу ди при да ју раз ли чит зна чај 
де ло ви ма те ла [Ber nard et al. 2015]. 

Ми тал [Mit tal 2006] се сло жио с тим да про ши ре ни лич ни кон цепт 
под ра зу ме ва све што мо же би ти имо ви на, али не и да је ком по зи ци ја еле-
ме на та у об ли ку кон цен трич них кру го ва. За не ке по тро ша че, де ло ви те ла 
не игра ју ни ка кву уло гу. При мер ка да они по ста ју зна ча јан део про ши ре ног 
кон цеп та је сте те то ви ра ње, као ма сов ни по тро шач ки фе но мен [Kjeld ga ard 
and Bengtsson 2005]. За дру ге љу де, ва жни су нпр. успех, ве шти не или 
ма те ри јал не ства ри. Исто та ко, дру ги љу ди нас лич но про це њу ју на осно-
ву раз ли чи тих кри те ри ју ма. Ку шмен [Cus hman 1990] је твр дио да се про-
ши ре ни лич ни кон цепт ства ра пу ње њем пра зног лич ног кон цеп та са 
по тро шач ким ства ри ма, те да се ку пов не на ви ке ства ра ју пред ста вља њем 
жи вот ног сти ла ко јим би по тро ша чи тре ба ли жи ве ти да би би ли ис пу-
ње ни.

ГРУП НИ И ВИ ШЕ СТРУ КИ ЛИЧ НИ КОН ЦЕПТ

С об зи ром да функ ци о ни ше мо у окви ру дру штве них гру па као што 
су по ро ди ца, пот кул ту ра, ло кал на и по слов на за јед ни ца, по треб но је пра-
ви ти раз ли ку из ме ђу ин ди ви ду ал ног и груп ног тј. ко лек тив ног про ши-
ре ног лич ног кон цеп та [Ben son 2000]. Је дан од основ них на чи на из ра жа-
ва ња при пад но сти не кој дру штве ној гру пи је сте ко ри шће ње од ре ђе них 
сим бо ла по тро шње, као што су оде ћа, на кит, пра ви ла по на ша ња и сл. 
[El le mers 2012]. Од раз груп ног иден ти те та мо гу би ти и те то ва же, фри зу-
ре, по се до ва ње од ре ђе ног ти па во зи ла и сл. Вла сни ци Хар ли Деј вид сон 
мо то ра (Har ley Da vid son) сма тра ју се при пад ни ци ма пот кул ту ре [Co rey 
and Mil la ge 2006]. У су шти ни, ин ди ви ду ал ни лич ни кон цепт де фи ни ше-
мо кроз раз ли чи те ни вое груп ног лич ног кон цеп та, а иста имо ви на ути-
че на про ши ре ње и јед ног и дру гог [Swe e ney et al. 2000]. Сим бо ли груп-
ног иден ти те та не мо ра ју би ти лич на сво ји на, већ не што с чи ме осо бе 
има ју по ве за ност, као што су ло кал не за јед ни це, ин сти ту ци је, спо ме ни ци, 
спорт ски ти мо ви итд. [Ge ist 1978]. Кип сло бо де у Њу јор ку ти пи чан је 
при мер објек та с ко јим мно ги љу ди има ју по ве за ност, али про ши ру је 
лич ни кон цепт као ко лек тив на сво ји на [Belk 1988]. 

Мо же мо из дво ји ти два основ на ти па груп ног про ши ре ног лич ног 
кон цеп та: по ро дич ни/при ват ни и кор по ра тив ни/по слов ни [Tian and Belk 
2005]. Љу ди пре но се де ло ве лич ног кон цеп та из ме ђу ку ће и по сла. У ку-
ћу се углав ном пре но се функ ци о нал не ства ри (нпр. лап топ), а на по сао 
емо ци о нал не ства ри (нпр. по ро дич не сли ке). Пред ме ти ко ји под се ћа ју на 
по ро ди цу има ју функ ци ју слич ну као си гур но сно ће бен це код де те та 
[Belk and Wat son 1998]. Ка ко је не ким љу ди ма по сао за ме на за по ро ди цу, 
овај ни во мо же би ти у истом ран гу као и по ро дич ни про ши ре ни лич ни 
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кон цепт. Тач ни је, љу ди па ра лел но мо гу има ти пот пу но раз ли чи те кон-
струк ци је про ши ре ног лич ног кон цеп та. Тај по јам се на зи ва „ви ше стру-
ки про ши ре ни лич ни кон цепт”. При ме ра ра ди, ти неј џе ри че сто у соп-
стве ној со би ства ра ју „ин фра струк ту ру” лич ног кон цеп та објек ти ма (фо-
то гра фи ја ма, успо ме на ма, на гра да ма итд.) [O dom et al. 2010]. Из ло же не 
ства ри за ви се од то га ко је при су тан (при ја те љи или по ро ди ца). Код не ких 
љу ди по сто ји кон фликт из ме ђу по сла ко јим се ба ве и же ље ног по сла (нпр. 
бан кар ко ји је же лео да бу де ком по зи тор), што се че сто на сто ји пре бро-
ди ти објек ти ма по тро шње или ак тив но сти ма као нпр. са ку пља њем ко-
лек ци ја пло ча, пи са њем му зи ке и сл. [A hu via 2005]. 

ПРО МЕ НА ЗНА ЧА ЈА ИМО ВИ НЕ КРОЗ ЖИ ВОТ НИ ЦИ КЛУС  
ЧО ВЕ КА И УТИ ЦАЈ ГУ БИТ КА ИМО ВИ НЕ НА ПРО ШИ РЕ НИ  

ЛИЧ НИ КОН ЦЕПТ

Иден ти фи ко ва ње имо ви не по чи ње у ра ним фа за ма жи во та [Ben son 
2000]. Де ци се че сто кон тро ли ше по на ша ње да ва њем или од у зи ма њем 
ства ри, као на гра ђи ва њем или ка жња ва њем, што ути че на на чин вред-
но ва ња имо ви не при ли ком од ра ста ња. Та ко се ства ра ју ста во ви о имо ви-
ни као по ја чи ва чу лич ног кон цеп та. Пси хо ло зи сма тра ју да нај ве ћа кри-
за иден ти те та на сту па у до ба адо ле сцен ци је, ка да че сто до ла зи до па да 
са мо по у зда ња [Le ve sque 2011]. Адо ле сцен ти на сто је по ја ча ти иден ти тет 
објек ти ма ко ји ве ли ча ју ве шти не (ме да ље, му зич ки ин стру мен ти и сл.), 
али и ма те ри јал ним ства ри ма, по пут оде ће и ау то мо би ла, ко ји ма се че сто 
ис ти че пре стиж по ро ди це [Ben son 2000].

Зна чај имо ви не ме ња се то ком жи вот ног ци клу са. Мла ђи брач ни 
па ро ви ви ше ис ти чу ства ри ко је су део бу ду ћих пла но ва [Belk 1990]. Ро-
ђе њем де те та, ро ди те љи по ме ра ју фо кус са се бе на де цу, а ни је ис кљу че-
но да кроз њих жи ве нео ства ре не ам би ци је, че сто ку по ви ном ства ри и 
усме ра ва њем ин те ре со ва ња, што мо же има ти не га ти ван ефе кат [Sa muel 
2007]. Сред ње жи вот но до ба под ра зу ме ва нај про ши ре ни ји лич ни кон цепт, 
због већ раз ви је них ве шти на, сте че не и пла ни ра не имо ви не, ро ди тељ ства 
итд. Пред пен зи ју, љу ди нај че шће ис ти чу дру штве ну моћ и ста тус као 
под ло гу све га што су ство ри ли [Furby 1978]. У пе ри о ду пен зи о ни са ња 
опет до ла зи до про ме на, јер су ста ри је осо бе окре ну те ка про шло сти и 
успо ме на ма, те при да ју ва жност фо то гра фи ја ма, по кло ни ма од дра гих 
осо ба, су ве ни ри ма, тро фе ји ма итд. [Csiks zent mi halyi and Hal ton 1981]. 
Ин те ре сант но је да ма те ри јал не ства ри ко је љу ди нај ви ше вред ну ју не 
мо ра ју да бу ду ску пе [Kle i ne and Ba ker 2004]. Не ке осо бе тра же осе ћај 
сим бо лич ке бе смрт но сти, тј. да мо гу над жи ве ти се бе по сред ством про-
ши ре ног лич ног кон цеп та, по себ но кроз де цу, сте че ну имо ви ну и успо-
ме не [Lif ton 1973; San tos 2010]. 

Уко ли ко од ре ђе на имо ви на пред ста вља мар кер иден ти те та чо ве ка, 
њен гу би так иза зи ва ја ке емо тив не ре ак ци је [Fer ra ro et al. 2010]. Љу ди 
ко ји су до жи ве ли гу би так до мо ва услед при род них ка та стро фа, ра то ва, 
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ван да ли зма или кра ђе, твр де да је оно што је из гу бље но не за мен љи во 
[De Lor me et al. 2004]. Та да је пси хо ло шки гу би так мно го ве ћи од фи нан-
сиј ског, а ма те ри јал на вред ност ни је пре суд на, јер љу ди нај че шће жа ле 
за по ро дич ним фо то гра фи ја ма и успо ме на ма [Sayre 1994]. На кон гу бит ка, 
љу ди про ла зе кроз раз ли чи те фа зе. Не ки се пот пу но из ме не, а ре ак ци је 
мо гу ка сни ти не ко ли ко го ди на. Обич но сле ди фа за по ку ша ја лич не ре-
ста у ра ци је, ко ја је не рет ко по ве за на са кре а тив но шћу [Belk 1988]. Из ме-
на или гу би так про ши ре ног лич ног кон цеп та мо же да се ве зу је и за дру-
ге си ту а ци је, као што су од ла зак у бол ни цу или за твор, ка да се на не ко 
вре ме од у зи ма ју лич не ства ри. Ова тран сфор ма ци ја мо же би ти тра у ма-
тич на, јер осо бе по ста ју ко ри сни ци груп не сво ји не ко ја их уни фор ми ше 
са око ли ном [Snyder and From kin 1981]. 

ПРО МЕ НЕ ЛИЧ НОГ КОН ЦЕП ТА ПОД УТИ ЦА ЈЕМ  
ДИ ГИ ТАЛ НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА

Ди ги тал не тех но ло ги је зна чај но су про ме ни ле по на ша ње по тро ша ча 
и ство ри ле мо гућ но сти још ве ћег про ши ре ња „про ши ре ног лич ног кон-
цеп та”, по себ но под ути ца јем де ма те ри ја ли за ци је ства ри, бо рав ка мно го 
вре ме на на ин тер не ту, по де ле са др жа ја с дру гим љу ди ма, и мо гућ но сти 
да ма ски ра мо иден ти тет [Belk 2014б]. Из гу бље не су не ке тра ди ци о нал не 
гра ни це: про из во ђач-по тро шач, фи зи чки свет-вир ту ел ни свет и чо век-тех-
но ло ги ја [Sheth and So lo mon 2014]. До ста ства ри је по ста ло нео пи пљи во 
(нпр. му зи ка и књи ге), али не зна чи да са њи ма љу ди ни су по ве за ни. Са-
да мо же мо по се до ва ти мно го то га у елек трон ском об ли ку, пред ста ви ти 
ту имо ви ну ве ли ком бро ју љу ди и чу ти њи хо ва ми шље ња [Born 2011]. 
На мет ну ла су се ло гич на пи та ња: да ли љу ди раз два ја ју фи зич ки и вир-
ту ел ни свет, да ли по тро шња има исти об лик, и да ли се лич ни кон цепт 
про ме нио.

Ди ги тал но-вир ту ел ни про стор под ра зу ме ва ис ку ство по је дин ца са 
по сто је ћим ства ри ма у ди ги тал ном фор ма ту, али и за ми шље ним ства ри ма, 
као што су објек ти и ава та ри у игри ца ма [De ne gri-Knott and Mo le sworth 
2010]. Сва ке го ди не се про из во ди и кон зу ми ра све ви ше ин тер нет са др жа ја 
[Su si lo et al. 2014]. У вир ту ел ном све ту мо же мо би ти све што же ли мо, тј. 
има ти дру ги иден ти тет без ика квих тро шко ва [Suh et al. 2010]. Кре и ра ни 
ава та ри, као на ша ди ги тал на по ја ва, обич но су од раз иде ал ног лич ног 
кон цеп та. За раз ли ку од фи зич ког све та, у вир ту ел ном све ту мо же мо на-
пра ви ти ком плет ну ма ску, те су нео гра ни че не мо гућ но сти про ши ре ња 
лич ног кон цеп та. Вир ту ел ни свет је плод но тло за ства ра ње „ви ше стру ког 
про ши ре ног лич ног кон цеп та”, јер мо же мо да на пра ви мо ве ћи број ава-
та ра и пред ста ви мо се раз ли чи тој пу бли ци [McCre ery et al. 2012]. По себ на 
област ис тра жи ва ња су на ме ре и по сле ди це кре и ра ња ла жних иден ти-
те та, чи ји про це нат кон стант но ра сте. 

Не рет ко, љу ди се пот пу но иден ти фи ку ју са ава та ри ма и пам те ис ку-
ства ве за на за њих [Ro bin son 2007]. Ути цај тран сфор ми са не лич не пре-
зен та ци је на по на ша ње је по знат као Про те у сов ефе кат, пре ма грч ком 
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мор ском бо гу ко ји је имао моћ тран фор ма ци је у све што је же лео [Yee and 
Ba i len son 2007]. Ис тра жи ва чи су се ба ви ли по на ша њем љу ди под раз ли чи-
тим ава та ри ма и утвр ди ли да се по на ша ње у вир ту ел ном све ту ау то мат ски 
при ла го ђа ва по јав ном об ли ку ава та ра тј. чо век по ста је тај ава тар [McKen na 
and Bargh 2000; Ma za lek et al. 2013]. Пре ма сту ди ји Ме ро ла и др. [Me ro la 
et al. 2006], ис пи та ни ци са ава та ром у цр ној гар де ро би по на ша ли су се 
агре сив ни је од ава та ра у бе лој гар де ро би, што је по сле ди ца сте ре о ти па. У 
скла ду са те о ри јом о лич ној пер цеп ци ји, љу ди се при ла го ђа ва ју по на ша њу 
ко је се од њих на вод но оче ку је. Пре ма сту ди ји Ји и др. [Yee and Ba i len son 
2007], атрак тив ни ава та ри су се ви ше при бли жа ва ли са го вор ни ку и би ли 
прич љи ви ји. Љу ди с про бле мом дру штве не анк си о зно сти углав ном су 
би ра ли ава та ре дру га чи је од њих са мих, што је ути ца ло на ума ње ну анк-
си о зност у вир ту ел ним усло ви ма [Ayme rich-Franch et al. 2014]. Не у роп си-
хо ло зи су утвр ди ли да је људ ски на ступ флек си би лан, а мо зак ла ко мо же 
ство ри ти илу зи ју да је нпр. ру ка вир ту ел не осо бе на ша ру ка. Ове мул ти-
сен зор не илу зи је до во де до про ме не у пер цеп ци ји, ста во ви ма и по на ша њу, 
у скла ду с ти пом ава та ра [Sla ter and San chez-Vi ves  2014]. При ме ра ра ди, 
ка да се од ра сли по ста ве у те ло вир ту ел ног де те та, они пре це њу ју ве ли-
чи ну обје ка та, али не и ка да су у те лу од ра слог чо ве ка [Ba na kou et al. 2013]. 
Ава та ри су штин ски пред ста вља ју ал тер на тив ни про ши ре ни лич ни кон-
цепт, са мо у вир ту ел ном све ту.

Но во под руч је ис тра жи ва ња по на ша ња по тро ша ча у вир ту ел ном 
све ту отво ри ле су свет ски по пу лар не игри це ко је под ра зу ме ва ју по тро-
шњу – The Sims, Gran Tu ri smo, Hab bo Ho tel, Se cond Li fe итд. Мо ти ва ци ја 
за по се до ва њем вир ту ел них ства ри је иден тич на мо ти ва ци ји у фи зич ком 
све ту [Belk 2014б]. Игра чи же ле по ка за ти ста тус дру гим игра чи ма, ре-
ша ва ју ствар не про бле ме, ко му ни ци ра ју, ула жу вре ме у ства ра ње вир ту-
ел не имо ви не и у том све ту че сто су срећ ни ји [Nagy 2010]. Што је ава тар 
бли жи иде ал ном лич ном кон цеп ту, то је ути цај игре ве ћи на игра ча [Sheth 
and So lo mon 2014]. У слу ча ју гу бит ка ку му ли ра них вир ту ел них ства ри, 
љу ди та ко ђе осе ћа ју бол и оште ће ње лич ног кон цеп та. Ком па ни је су у 
све ту вир ту ле них ига ра про на шле плод но тло за по зи ци о ни ра ње брен-
до ва [Cha lal 2010].

По ве за ност са вир ту ел ном имо ви ном раз ли ку је се пре ма го ди на ма 
ста ро сти, а по себ но је из ра же на код ге не ра ци ја ко је су од ра сле уз ин тер-
нет, ма да по сто је „ди ги тал ни ен ту зи ја сти” раз ли чи тих го ди шта. По сто-
је и љу ди ко ји оп се сив но чу ва ју по дат ке, у стра ху од гу бит ка или кра ђе 
[O dom et al. 2012].

Ко ри шће ње ин тер не та за ства ра ње дру штве них од но са је ши ро ко 
рас про стра њен фе но мен [Ar nett 2000]. Ме ђу тим, пре те ра но ко ри шће ње 
мо же не га тив но ути ца ти на лич ни кон цепт, и до ве сти до по ре ме ћа ја за-
ви сно сти од ин тер не та. Љу ди су у вир ту ел ном све ту во ђе ни раз ли чи тим 
мо ти ви ма, као што су: зна ти же ља, по тре ба за при па да њем и ма ски ра њем 
емо ци ја, ства ра ње иде ал ног лич ног кон цеп та или ефек том ма ске [Si ca et 
al. 2011]. По след ње две гру пе су под ве ћим ри зи ком, услед ве ће не рав но-
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те же из ме ђу ствар ног и иде ал ног лич ног кон цеп та и обич но те же не до-
сти жном. Из дво јио се и по јам „стра те шког пред ста вља ња на ин тер не ту”, 
по себ но на дру штве ним мре жа ма. На ин тер не ту су мно ге ства ри јав не, 
кон тро ла ин фор ма ци ја је оте жа на, а раз ли чи те дру штве не гру пе (ро ди-
те љи, ко ле ге, при ја те љи, не по зна те осо бе) има ју раз ли чи та оче ки ва ња од 
нас [Rui and Ste fa no ne 2013]. План ском пред ста вља њу ви ше су под ло жне 
осо бе ко ји ма је бит но ка ко ће их јав ност до жи ве ти и че сто при бе га ва ју 
огра ни че њу при сту па по да ци ма [Ho gan 2010]. Ме ђу тим, при ват ност на 
ин тер не ту још увек ни је на од го ва ра ју ћи на чин прав но ре гу ли са на, јер 
по сто ји мно штво оп ци ја угро жа ва ња при ват но сти. Чак де лу је да је по-
треб на но ва ге не ра ци ја за ко на [Ho gan 2014].

Као и у фи зич ком окру же њу, љу ди на ин тер не ту тра же по твр ду и 
одо бре ње дру гих љу ди. Фо ру ми, бло го ви и дру штве не мре же под ра зу-
ме ва ју да сте из ло же ни ма сов ној ко му ни ка ци ји и су ду дру гих љу ди [Jo nes 
2015]. Пре ма сту ди ји Руи и др. [Rui and Ste fa no ne 2013] пол и кул ту ра ути-
чу на лич ну пре зен та ци ју. Же не по ста вља ју ви ше фо то гра фи ја, под ло-
жни је су кри ти ци и за бри ну ти је за при ват ност [Le wis et al. 2008]. Пре ма 
сту ди ји Ро зен и др. [Ro sen et al. 2010], при пад ни ци ин ди ви ду а ли стич ких 
кул ту ра де ле ви ше лич них фо то гра фи ја, док се у ко лек ти ви стич ким кул-
ту ра ма ви ше об ја вља ју по ро дич не фо то гра фи је, због „груп не хар мо ни је” 
као јед не од кључ них вред но сти.

У ди ги тал ном све ту гра ни це из ме ђу „ин ди ви ду ал ног” и „груп ног” 
про ши ре ног лич ног кон цеп та су при лич но за ма гље не, јер стал но ко му ни-
ци ра мо с дру гим љу ди ма [Sheth and So lo mon 2014]. Са мим тим, хи је рар хи ја 
љу ди с ко ји ма смо у кон так ту би ва из ме ње на, те се ме ња и кон струк ци ја 
про ши ре ног лич ног кон цеп та. У ди ги тал ном све ту део смо за ми шље них 
за јед ни ца, чи је чла но ве че сто не по зна је мо. Иа ко сај то ви (нпр. Ама зон) 
или дру штве не мре же (нпр. Феј сбук) има ју вла сни ка, ови вир ту ел ни про-
сто ри се до жи вља ва ју као јав ни и за јед нич ки [Born 2011]. Они под ра зу-
ме ва ју ин тер ак ци ју, ко мен та ре, ран ги ра ње и дру ге фор ме уче шћа [Belk 
2014б]. Стра стве ни ко ри сни ци Ју тјуб (eng. You tu be) мре же, oве за јед ни це 
по сма тра ју као „брат ства”, а сво је на ло ге ви де као екс тен зи ју соп стве не 
лич но сти [Jo nes 2015]. 

Ди ги тал ни по тро ша чи има ју ри ту а ле ства ра ња вир ту ел не имо ви не, 
ко ји се ис по ља ва ју у ви ду са ку пља ња, скла ди ште ња, пер со на ли за ци је и 
де ље ња раз ли чи тих об ли ка ин фор ма ци ја [Schi e le and Hug hes 2013]. Ти ме 
се ства ра сим бо лич ки осе ћај вир ту ел ног вла сни штва. До бар при мер су дру-
штве не мре же на ко ји ма вла сни ци про фи ла ства ра ју ал бу ме фо то гра фи-
ја (нпр. Пин те рест, Феј сбук и Ин ста грам), с ко ји ма има ју емо ци о нал ну 
при вр же ност, не же ле од њих да се оту ђе, и има ју мо гућ ност ства ра ња 
ви ше стру ког лич ног кон цеп та. Ме ђу тим, пси хо ло зи у по след ње вре ме 
до ста скре ћу па жњу на не га тив не ефек те ства ра ња „ма ске” и не ре ал ног 
при ка за жи во та и имо вин ског ста ња на дру штве ним мре жа ма, што се 
од ра жа ва на лич ни кон цепт и са мо по у зда ње у не вир ту ел ном све ту. 
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ЗА КЉУ ЧАК 

Ис тра жи ва ња по на ша ња по тро ша ча су че сто усме ре на на утвр ђи ва-
ње од но са по тро ша ча пре ма ма те ри јал ној имо ви ни. Ме ђу тим, у осно ви 
мо ти ва ци је за ку по ви ну фи зич ких про из во да или услу га, че сто мо же 
би ти од нос пре ма имо ви ни ко ја чи ни про ши ре ни лич ни кон цепт, тј. од нос 
по тро ша ча пре ма соп стве ном те лу, по ро ди ци, при ја те љи ма, ин тер ним 
спо соб но сти ма и ве шти на ма, ме сти ма и сл. Сто га је по зна ва ње кон струк-
ци је про ши ре ног лич ног кон цеп та ја ко ва жно за до бро са ста вља ње упит ни-
ка за кван ти та тив на ис тра жи ва ња или во ди ча за ква ли та тив на ис тра жи-
ва ња ста во ва и мо ти ва ци је по тро ша ча, а по себ но за ту ма че ње до би је них 
ре зул та та, јер су они осно ва за са ста вља ње мар ке тинг-стра те ги је и кон-
крет не так тич ке кам па ње. По зна ва ње раз ли чи тих ни воа про ши ре ног лич-
ног кон цеп та (хи је рар хи је свој стве но сти) и од но са из ме ђу ин ди ви ду ал ног 
и груп ног лич ног кон цеп та, мо же би ти до бра под ло га за пси хо граф ску 
сег мен та ци ју тр жи шта, по себ но има ју ћи ви ду да се тр жи ште под ути ца-
јем ди ги тал них тех но ло ги ја зна чај но из ме ни ло и по ста ло још ви ше фраг-
мен ти са но. 

До при нос овог ра да је у то ме што су су ми ра ни го то во сви по сто је ћи 
из во ри ли те ра ту ре на те му про ши ре ног лич ног кон цеп та, што до са да ни је 
ура ђе но и са мим тим, олак ша ва се да ље ис тра жи ва ње те ме. Иа ко по сто-
ји зна ча јан број ино стра них из во ра, мо ра мо до не ти за кљу чак да те ма још 
увек ни је до вољ но об ра ђе на. Јед но од об ја шње ња је сте да раз ра да те ме 
зах те ва мул ти ди сци пли нар ност и, са мим тим, мно го је те жа за ана ли зу. 
Сто га би би ло пре по руч љи во за јед нич ко по сма тра ње те ме од стра не струч-
ња ка из обла сти мар ке тин га и пси хо ло ги је, због раз ли чи тих угло ва по сма-
тра ња. За бу ду ћа ис тра жи ва ња оста ју отво ре не сле де ће те ме: ути цај раз ли-
чи тих ре фе рент них гру па на про ши ре ни лич ни кон цепт, де таљ на раз ра да 
те ме ди ги тал ног про ши ре ног лич ног кон цеп та, а по себ но од но са пре ма 
по је ди ним об ли ци ма ди ги тал не имо ви не и по врат ном ути ца ју ди ги тал ног 
лич ног кон цеп та на по на ша ње по тро ша ча у фи зич ком окру же њу.
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SUM MARY: Ex ten ded self is an im por tant psycho lo gi cal-mar ke ting con struct that 
ex pla ins the re la tion bet we en a con su mer’s self-con cept and pos ses si ons, i.e. the im por-
tan ce con su mers ascri be to pos ses si ons in the ir li ves. Ex ten ded self do es not com pri se of 
ma te rial go ods so lely, but rat her an in di vi du al’s body, the ir in ter nal pro ces ses, ide as, 
lo ca ti ons, ex pe ri en ces, and ot her per sons. Alt ho ugh this to pic is of high im por tan ce for 
un der stan ding the con su mers’ be ha vi o ur, it has not been co ve red in the do me stic sci en-
ti fic li te ra tu re. The aim of this pa per is to cri ti cally analyse the con cept of ex ten ded self 
and to uni te the ne wer stu di es with stu di es that had been car ried out be fo re di gi tal tec-
hno lo gi es we re used in ten si vely. Me ta-analysis was used as a main met hod of re se arch, 
for the pur po se of in te gra ting the fin dings of a lar ge num ber of in di vi dual stu di es and 
ma king an ob jec ti ve synthe sis of the re sults. The analysis has shown that the ex ten ded 
self con sists of se ve ral layers, hi e rarchy of which dif fe ring bet we en in di vi du als, de pen ding 
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on the im por tan ce ascri bed to cer tain forms of pos ses si ons. Du ring a li fe ti me, the con struct 
of ex ten ded self chan ges. Be si des the in di vi dual self-con cept, it is im por tant to ob ser ve 
the gro up ex ten ded self. The in tro duc tion of di gi tal tec hno lo gi es has sig ni fi cantly mo di fied 
the con struct of con su mers’ ex ten ded self. It has been in flu en ced by de ma te ri a li sa tion of 
go ods, mass com mu ni ca tion and in for ma tion sha ring with many pe o ple, and with the 
pos si bi lity of com ple tely ma sking one’s per so nal iden tity on li ne. A good know led ge of 
the ex ten ded self can sig ni fi cantly help mar ke ting re se ar chers to con duct mo re de ta i led 
qu an ti ta ti ve and qu a li ta ti ve re se arch of the con su mer’s be ha vi or, which is the co re va lue 
of this pa per.

KEYWORDS: self-con cept, ex ten ded self, pos ses si ons, con su mer be ha vi or, di gi tal 
tec hno lo gi es
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СА ЖЕ ТАК: Рад ана ли тич ким и кри тич ким ме то дом ис тра жу је ста тус 
и иза зо ве те мељ них вред но сти у је дин стве ном европ ском при сту пу ме диј-
ској по ли ти ци. Циљ ис тра жи ва ња је да ди ску ту је функ ци о нал ност де фи-
ни са них вред но сти: сло бо да из ра жа ва ња, ме диј ски плу ра ли зам и јав ни 
ин те рес, 30 го ди на на кон до но ше ња пр вих за јед нич ких про пи са у ме диј ској 
обла сти. У пр вом де лу ра да европ ске вред но сти су по сма тра не као: 1) идеј но 
на сле ђе и 2) по сту ли ра не нор ме јав не по ли ти ке. Дру ги део ис тра жи ва ња 
фо ку си ра се на про бле ме спро во ђе ња де фи ни са них вред но сти у: 1) ко мер-
ци јал ним ме ди ји ма и 2) сек то ру јав ног ме диј ског сер ви са. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: европ ске вред но сти, ме диј ска по ли ти ка, ме диј ски 
плу ра ли зам, сло бо да из ра жа ва ња, Европ ска уни ја

Бу ду ћи да је ве ли ки део са зна ња о дру штве ним и по ли тич ким пи та-
њи ма у јав ној аре ни по сре до ван ме ди ји ма, по ли ти ка ко ја уре ђу је усло ве 
за функ ци о ни са ње ме диј ског сек то ра у јед ном дру штву има ви тал ну уло-
гу за ста ње и пер спек ти ве ње го ве де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. У то ку 
1980-их од ре ђе ни си стем вред но сти про јек то ван је у осно ве је дин стве ног 
европ ског при сту па ме диј ској по ли ти ци. Мо ти ва ци ја европ ских за јед ни-
ца да ин те гри шу сво је ме диј ске по ли ти ке об ја шња ва се као од го вор на 
прет њу на ра ста ју ћих ка па ци те та гло бал ног ме диј ског тр жи шта да угро-
зи европ ски при вред ни раст и осо бе ну европ ску кул тур ну ра зно ли кост. 
У за ма ху еко ном ске по ли ти ке та че ри зма и ре га ни зма, пре по знат је ве ли ки 
по тен ци јал ме диј ске ин ду стри је за раст европ ског БДП-а [Har co urt 2002: 
739]. Ини ци ја ти ва за ства ра ње је дин стве ног ре гу ла тор ног окви ра за ме-
ди је уте ме ље на је у од ред ба ма о европ ским еко ном ским, по ли тич ким и 
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кул тур ним ин те гра ци ја ма ко је су ан ти ци пи ра не у Уго во ру о осни ва њу 
Европ ске еко ном ске за јед ни це (1957). Пр ва два европ ска ак та ко ји ма су 
ини ци ра не ре ви зи је у на ци о нал ним ме диј ским ре гу ла ти ва ма би ли су Је-
дин стве ни европ ски акт (SEA, 1986) и Ди рек ти ва „Те ле ви зи ја без гра ни ца” 
(TWF Di rec ti ve, 1989). Од та да се мо же пра ти ти по сте пе на евро пе и за ци ја 
на ци о нал них ре гу ла ти ва, што је ре зул ти ра ло кон вер ген ци јом на ци о нал-
них ме диј ских по ли ти ка [Har co urt 2002: 736, 738]. 

Пред мет овог ра да су вред но сти ко је су уте ме ље не у једин стве ни 
при ступ раз во ју ме диј ске сфе ре у Евро пи. Циљ ис тра жи ва ња је да ди ску-
ту је функ ци о нал ност ових вред но сти, три де сет го ди на на кон до но ше ња 
пр вих за јед нич ких про пи са у ме диј ској обла сти. Област ме диј ске по ли ти ке 
кон тек сту а ли зо ва на је као део јав них по ли ти ка, што им пли ци ра про мо-
ви са ње јав них ин те ре са у од ре ђе ној обла сти дру штва [Bir kland 2015: 7–10] 
и под ра зу ме ва „ак тив но сти ко је спро во ди др жав ни ор ган ко ји рас по ла же 
за ко но дав ним, по ли тич ким и фи нан сиј ским ау то ри те том” [Young, у: Qu in 
2002: 26]. Ка ко су у Евро пи и да нас но си о ци ле ги ти ми те та и ау то ри те та 
у кре и ра њу и спро во ђе њу ме диј ских (као и кул тур них) по ли ти ка на ци о-
нал не др жа ве, од но сно њи хо ве вла де [Pe ters 2008: 181], осно ва но је го во-
ри ти у мно жи ни – о европ ским ме диј ским по ли ти ка ма [Milutinović 2018: 
106]. Ме ђу тим, бу ду ћи да се упра вља ње сек то ром ме ди ја у др жа ва ма 
Европ ске уни је у то ку по след ње три де це ни је по сте пе но уда ља ва ло и из-
ме шта ло ин ге рен ци је од екс клу зив не над ле жно сти на ци о нал них вла да 
[Ter zis 2008: 11], мо гу ће је ја сно од ре ди ти и је дин стве ну про грам ску ори-
јен та ци ју европ ске ме диј ске по ли ти ке. Ова по ли ти ка се спро во ди кроз 
че ти ри гру пе ак тив но сти: 1) хар мо ни за ци ја пра ви ла ко ји ма се на па не вроп-
ском ни воу ус по ста вља је дин стве но уну тра шње тр жи ште ау ди о ви зу ел них 
ме диј ских услу га; 2) про гра ми по др шке ко ји сти му ли шу про из вод њу и 
ди стри бу ци ју ра до ва филм ске и те ле ви зиј ске ин ду стри је; 3) фор му ли са-
ње оп штих стан дар да у окви ру ме диј ске пи сме но сти и ме диј ског плу ра-
ли зма; 4) спољ на ди мен зи ја ме диј ске по ли ти ке фо ку си ра на на за шти ту 
европ ских кул тур них ин те ре са у окви ру Свет ске тр го вин ске ор га ни за-
ци је и Ује ди ње них на ци ја [Don ders et al. 2014: 12; Pe ters, у: Ter zis 2008: 
181–182].

Је дин ствен си стем вред но сти и пра ви ла ко ји ма се уре ђу је ме диј ска 
сфе ра из гра ђен је на ни воу ин ге рен ци ја Са ве та Евро пе и Европ ске уни је. 
Ин стру мен ти за јед нич ке по ли ти ке им пле мен ти ра ју се у на ци о нал на за-
ко но дав ства у са рад њи с др жа ва ма чла ни ца ма и упра вља ње се од ви ја пре-
ма прин ци пу суп си ди јар но сти. Те мељ не вред но сти европ ског ре гу ла тор ног 
окви ра за ме ди је (тзв. европ ски стан дар ди), око ко јих је оства рен кон сен зус 
др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе, са оп ште не су у од ред ба ма ме ђу на род них 
до ку ме на та – Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма (члан 19) и 
европ ске Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да (члан 
10):

Сва ко има пра во на сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња, што обу
хва та пра во да не бу де уз не ми ра ван због свог ми шље ња, као и пра во 
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да тра жи, при ма и ши ри оба ве ште ња и иде је би ло ко јим сред стви ма 
и без об зи ра на гра ни це [UN, 1948: чл. 19].

Ово пра во укљу чу је и сло бо ду на ста но ви ште и на при ма ње и 
са оп шта ва ње оба ве ште ња и иде ја без ме ша ња јав не вла сти и без 
об зи ра на гра ни це. Овај члан не спре ча ва др жа ве да ра диоста ни це, 
те ле ви зиј ске ста ни це и би о скоп ска пред у зе ћа под врг ну ре жи му до
зво ла [CoE, 1950: чл. 10 (1)].

Дру гим ста вом на ве де ног чла на Европ ске кон вен ци је на гла ше но је 
фун да мен тал но пра ви ло у прав ној те о ри ји и прак си – да су сло бо де јед-
них огра ни че не сло бо да ма дру гих [CoE, 1950: чл. 10 (2)]. Су шти на на ве-
де них од ред би је га ран то ва ње пра ва лич но сти на сло бо ду ми шље ња и 
из ра жа ва ња, укљу чу ју ћи и пра во да при ма ин фор ма ци је пу тем би ло ко јих 
ме ди ја, као и пра во да не бу де уз не ми ра ва на због свог ми шље ња, те пра во 
да тра жи и ши ри оба ве ште ња и иде је би ло ко јим сред стви ма и без об зи ра 
на гра ни це. Опи са на пра ва по сту ли ра на су као нај ви ше вред но сти европ-
ске де мо крат ске тра ди ци је, а њи хо ва огра ни че ња про из ла зе из ду жно сти 
и од го вор но сти ко је су нео п ход не у де мо крат ском дру штву и сто га мо ра ју 
би ти пре ци зно про пи са на у по зи тив ном пра ву. Ова огра ни че ња пред ста-
вља ју кључ ни прав ни основ за по ступ ке ко ји се у ве зи с ме ди ји ма во де 
пред Европ ским су дом за људ ска пра ва у Стра збу ру.

Јед ну од фун да мен тал них вред но сти европ ске де мо кра ти је, та ко ђе, 
пред ста вља прин цип плу ра ли зма јав не сфе ре, ко ји под ра зу ме ва раз у ђе-
ност кон ку рент них или су прот ста вље них иде ја и ста во ва у јав ном про сто-
ру. Функ ци о нал ност ова квог по рет ка усло вље на је по сто ја њем и ква ли-
те том ме диј ског плу ра ли зма у са вре ме ним европ ским дру штви ма. По јам 
ме диј ски плу ра ли зам упу ћу је на по сто ја ње ди вер си фи ко ва них ме диј ских 
ор га ни за ци ја у јед ном дру штву, ко је од ра жа ва ју ши ро ки спек тар ње го вих 
по ли тич ких и кул тур них ин те ре са и вред но сти, и сто га об у хва та, ка ко 
струк тур ни плу ра ли зам – ко ји се огле да кроз ра зно ли кост ме диј ских ин-
сти ту ци ја, та ко и плу ра ли зам ме диј ских са др жа ја – ко ји од ра жа ва ју дру-
штве не раз ли ке, омо гу ћа ва ју при ступ раз ли чи тим гле ди шти ма и пру жа ју 
ши рок из бор пу бли ци [McQu a il 1992: 144–145; Io si fi dis, in: Don ders et al. 
2014: 464]. По ве ља ЕУ о основ ним пра ви ма, ко ја је по ста ла оба ве зу ју ћа 
сту па њем на сна гу Ли са бон ског уго во ра (2009), у чла ну 11 (2) екс пли цит но 
на во ди да ће се по што ва ти сло бо да и плу ра ли зам ме ди ја, и та ко ова на че ла 
по ста ју део прав не нор ме.

Али сон Хар корт по ка зу је ка ко је у то ку евро пе и за ци је на ци о нал них 
ме диј ских по ли ти ка, кон вер ген ци ја јав них по ли ти ка (po licy) би ла кон стру-
и са на по ли тич ким сред стви ма (po li tics) [Har co urt 2002: 749]. Ме ђу тим, у 
овом про це су три де се то го ди шњег тра ја ња, ко хе рент ну ре а ли за ци ју 
европ ске ме диј ске по ли ти ке уте ме ље не у опи са ним вред но сти ма, оте жа-
ва ју не ко ли ке окол но сти: нај пре, то је ин сти ту ци о нал ни де фи цит од но сно 
ре ду ко ва на над ле жност Европ ске уни је у сек то ру ме ди ја; за тим, ту су ди-
вер си фи ко ва ни ин те ре си раз ли чи тих ме диј ских аге на са и за ин те ре со ва-
них стра на, и ко нач но, по де ље ни па и ди вер гент ни при сту пи по је ди них 
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др жа ва чла ни ца ка да је реч о по гле ду на дру штве не и еко ном ске функ ци је 
ме ди ја [Milutinović 2018: 109–117; Don ders et al. 2014: 6–12]. Чак и у оним 
обла сти ма у ко ји ма Европ ска ко ми си ја има ау то ном не над ле жно сти, као 
што су по ли ти ка кон ку рен ци је и спољ на тр го ви на, не по сто ји пот пу на 
са гла сност ме ђу свим др жа ва ма чла ни ца ма [Don ders et al. 2014: 12]. При 
све му ово ме, про пи си ЕУ ко ји су оба ве зу ју ћи у ме диј ској сфе ри ре гу ли шу 
пре те жно еко ном ску ди мен зи ју ме диј ског сек то ра и од но се се, пре ци зно, 
на пи та ња је дин стве ног уну тра шњег тр жи шта, кон ку рен циј ског пра ва и 
др жав не по мо ћи [Van den Bulck & Don ders 2014: 8–21]. Исто вре ме но из вор-
не функ ци је ме диј ске де лат но сти, по зна те као слу же ње ин те ре су јав но-
сти, за тим ме ди ји као чу ва ри де мо кра ти је или че твр та власт, пред мет су 
пре те жно прав но нео ба ве зу ју ћих, кон сул та тив них до ку ме на та Са ве та 
Евро пе, ко ји на сто ји да кон вен ци ја ма, фон до ви ма и пре по ру ка ма ин ди-
рект но ути че на ме диј ске пеј за же сво јих зе ма ља чла ни ца. Они ин те ре сен-
ти, пак, ко ји у име сна жни је за шти те кул тур не ра зно ли ко сти, пра ва ма-
њи на и плу ра ли зма ми шље ња, зах те ва ју ви ше ин тер вен ци је на ме диј ском 
тр жи шту, оста ли су на мар ги на ма ак ту ел не рас пра ве на европ ском ни воу: 
„Упо ре ђу ју ћи два глав на прав ца ме диј ске по ли ти ке ЕУ (тр жи ште на су-
прот кул ту ри), ја сно је да тр жи шни при ступ оста је до ми нан тан” [Pe ters 
2008: 189].

СЛО БО ДА И ПЛУ РА ЛИ ЗАМ У СЕК ТО РУ  
КО МЕР ЦИ ЈАЛ НИХ МЕ ДИ ЈА

Гло бал ни про цес тр жи шне де ре гу ла ци је и ли бе ра ли за ци је ме диј ског 
сек то ра ко ји је по кре нут 1980-их омо гу ћио је отва ра ње ме диј ских тр жи-
шта и олак шао ало ка ци ју ка пи та ла, рад не сна ге, услу га и ро ба. Про це си 
пре ко гра нич ног ин те гри са ња ме диј ских ком па ни ја ре зул ти ра ли су огром-
ним еко но ми ја ма оби ма. С об зи ром на на ра ста ју ћу сна гу гло бал них ме диј-
ских кон гло ме ра та у овом про це су, ко ји су „уси са ва ли” ло кал на тр жи шта 
ши ром све та [Shah 2009; Bag di kian 2004: 17], као је дан од им пе ра ти ва 
европ ске ме диј ске по ли ти ке на мет ну ла се по др шка ра сту европ ских ме-
диј ских ком па ни ја и њи хо вој ком пе ти тив но сти на гло бал ном ни воу. У 
скла ду с Је дин стве ним европ ским ак том (SEA, 1986), от по че ла је ли бе-
ра ли за ци ја нај ве ћих ме диј ских тр жи шта За пад не Евро пе, у Фран цу ској, 
Не мач кој, Ита ли ји и Шпа ни ји.1 На ред ни та лас де ре гу ла ци је на сту пио је 
кра јем де ве те де це ни је2 [Har co urt 2002: 739–740]. Упра во у то ку де ве де-
се тих го ди на, од и грао се та лас нај ин тен зив ни јег укруп ња ва ња ме диј ских 
ком па ни ја, кроз мер џе ре и акви зи ци је у раз ли чи тим сек то ри ма ме диј ске 
ин ду стри је. На сто је ћи да оја ча европ ске ме диј ске џи но ве, Европ ска ко-

1 До но ше њем за ко на: French 1986 Press and Fre e dom of Com mu ni ca tion Laws; Ger man 
1987 In ter-Sta te Agre e ment on the Re gu la tion of Bro ad ca sting, Ita lian 1987 Pu blis hing Law, Spa nish 
1988 Law on pri va te te le vi sion. 

2 До но ше њем за ко на: French In for ma tion Su per hig hway Law (1996), Ger man In ter-Sta te 
Agre e ment on the Re gu la tion of Bro ad ca sting (1996), Ita lian New Me dia Act (1997), Spa nish Law 
on di gi tal te le vi sion (1998) и Bri tish Bro ad ca sting Act (1996).
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ми си ја је усво ји ла још флек си бил ни ји ре гу ла тор ни оквир за елек трон ске 
ко му ни ка ци је 2002. го ди не, тзв. Te le com pac ka ge.3 Овај па кет про пи са 
об у хва тио је кон вер ги ра ју ће сек то ре те ле ко му ни ка ци ја, ме ди ја и ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја. Ње гов циљ би ло је ства ра ње је дин стве ног тр жи шта 
те ле ко му ни ка ци ја, ка ко би се оја ча ла кон ку рен ци ја у сек то ру елек трон ских 
ко му ни ка ци ја и сти му ли са ле ин ве сти ци је. Та ко је у Евро пи пре вла да ла 
она па ра диг ма ме диј ске по ли ти ке ко ја да је сна жан при о ри тет еко ном ским 
над дру гим дру штве ним функ ци ја ма ме ди ја.

Ин те гра ци ја и кон цен тра ци ја ме ди ја у то ку по сма тра не три де це ни је 
из ба ци ла је у ор би ту три де се так су пер и ор них ме диј ских им пе ри ја у гло-
бал ном би зни су и до ве ла до дра ма тич не про ме не у струк ту ри вла сни штва 
европ ских ме ди ја [Ze nith. The ROI agency, 2017]. Убр зо се ви де ло да су 
ме диј ске ком па ни је ко је су осни вач ким по ре клом европ ске би ле ма ње од 
оних ко је су на ста ле у САД, ка ко у по гле ду тр жи шне ка пи та ли за ци је, 
та ко и у по гле ду оби ма ин те гра ци ја [Har co urt 2008: 13–16]. Мно ги европ ски 
ме ди ји, ко ји су пре те жно има ли тра ди ци ју по ро дич ног пред у зет ни штва, 
ла ко су ин те гри са ни у бер зан ске мул ти на ци о нал не кон гло ме ра те. Да нас они 
функ ци о ни шу као хол дин зи, ко ји ве ћи ну при хо да оства ру ју на не е вроп-
ским тр жи шти ма и то не рет ко из ак тив но сти ко је ни су ме диј ске, што про-
из ла зи из уна кр сних ин те гра ци ја ме диј ских ин ду стри ја с дру гим при вред-
ним де лат но сти ма [Har co urt 2008: 14]. Сто га ком пе ти тив ни циљ европ ске 
ме диј ске по ли ти ке са да већ де лу је као пре ва зи ђен, с об зи ром на при ро ду 
гло бал ног ка пи та ла у ме ди ји ма ко ји де за ву и ше на сто ја ња да се ком па-
ни је од ре де као „европ ске”.

У на ред ним ре до ви ма по ку ша ће мо да раз мо три мо ка ко се усме ре ње 
европ ске ме диј ске по ли ти ке да из гра ди кор по ра ци је спо соб не да кон ку-
ри шу аме рич кој ме диј ској ин ду стри ји од ра жа ва на одр жи вост ме диј ског 
плу ра ли зма. Пре по ру ке о очу ва њу и под сти ца њу плу ра ли стич ког ме диј ског 
окру же ња ка ко би оно слу жи ло де мо крат ском дру штву про јек то ва не су 
у тзв. ме кој ре гу ла ти ви Са ве та Евро пе. Са вет ЕУ и Европ ска ко ми си ја у 
то ку по след ње две де це ни је од ба ци ли су ини ци ја ти ве ко је су до ла зи ле 
пре те жно од Европ ског пар ла мен та, да се прав но оба ве зу ју ћом ре гу ла-
ти вом: про ме ни при ступ по ли ти ци кон ку рен ци је; ус по ста ви па не вроп ски 
ре жим кон тро ле ме диј ског вла сни штва; огра ни чи вла снич ка струк ту ра 
у ме ди ји ма; оси гу ра до ступ ност по да та ка о тр жи шти ма и тран спа рент ност 
вла сни штва, као и етич ки стан дар ди и усло ви ра да у но ви нар ству [Milu-
ti nović 2018: 116]. За у зет је став да се на ни воу ЕУ не ви ди прав ни основ 
за до но ше ње спе ци ја ли зо ва ног за ко на про тив кон цен тра ци је ме диј ског 
вла сни штва, та ко да је ре гу ла ци ја ме диј ског вла сни штва оста ла у окви ру 
оп штих пра ви ла о кон ку рен ци ји ко ји ма се ре гу ли ше уну тра шње тр жи ште 
ЕУ. То прак тич но зна чи да су пи та ња ме диј ске кон цен тра ци је на европ ском 
ни воу у над ле жно сти оп штег Уговорa о функ ци о ни са њу Европ ске уни је 
[TFEU, 2012, чл. 101 и 102] и Уред бе о спа ја њу [EC Mer ger Re gu la tion, 2004, 
чл. 1], чи ји је сми сао у спре ча ва њу оних спа ја ња и при па ја ња у при вре ди 

3 [E UR-Lex].



80

ко је по ве ћа ва ју ве ро ват но ћу сти ца ња пре ко мер не тр жи шне мо ћи и по ди-
за ња ба ри је ра за ула зак но вих игра ча на тр жи ште. Овим ме ра ма об у хва-
ће ни су са мо ве ли ка при па ја ња с укуп ним про ме том ве ћим од 5 ми ли-
јар ди евра и про ме том уну тар европ ског еко ном ског про сто ра с ви ше од 
250 ми ли о на за сва ко од пред у зе ћа, та ко да мно га спа ја ња у ме диј ској 
ин ду стри ји оста ју из ван окви ра овог про пи са [I o si fi dis 2014: 466–467]. 
Европ ско за ко но дав ство пред ви ђа, та ко ђе, да се кон цен тра ци ја ме диј ског 
вла сни штва ре гу ли ше на на ци о нал ном ни воу, у скла ду с од ред ба ма За-
јед ни це, да кле, са мо уко ли ко су угро же ни еко ном ски кон ку рен циј ски 
од но си и од го ва ра ју ће функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта [EC Mer ger 
Re gu la tion 2004, чл. 21(4)]. Кон цен тра ци ја ме диј ског вла сни штва и ме то-
де утвр ђи ва ња оби ма раз ли ку ју се од др жа ве до др жа ве [Trenz 2008: 89; 
Io si fi dis 2014: 468].

По ка за ло се да европ ски про пи си о кон цен тра ци ји ме диј ског вла сни-
штва има ју огра ни чен ефе кат у ре ша ва њу про бле ма плу ра ли зма [Valc ke 
et al. 2015: 4]. У Евро пи се де ба та о плу ра ли зму во ди у окви ру Ха бер ма-
со вог кон цеп та јав не сфе ре [Ha ber mas 1989], и фо ку си ра се на уло гу ме ди-
ја у одр жа њу и огра ни ча ва њу пар ти ци па тив но сти гра ђа на у јав ној сфе ри. 
У овом на ра ти ву, пар ти ци па тив ност и плу ра ли зам ви ђе ни су као цен трал-
не по лу ге обез бе ђи ва ња ди на мич не и де мо крат ске јав не сфе ре. Не га тив-
не им пли ка ци је на де мо крат ски плу ра ли зам јав не сфе ре по ста ју мо гу ће 
у усло ви ма ка да се у дру штву су жа ва раз у ђе ност ко му ни ка ци о них цен та-
ра, ко ји од ре ђу ју и ин тер пре ти ра ју јав ну аген ду. Пре ма ис тра жи ва њи ма, 
укруп ња ва ње ме диј ског вла сни штва у Евро пи во ди ка пре у сме ра ва њу 
функ ци ја ме ди ја од јав них на тр жи шне ци ље ве, чи ме се ди рект но про из-
во ди ефе кат аси ме три је ко му ни ка тив не мо ћи дру штве них ак те ра [Ja ku bo-
wicz 2015: 24; Ka i tat zi-Whi tlock 2008].4 Су же ни „уну тра шњи плу ра ли зам” 
че сто је ко ри шће ни ар гу мент за кри ти ку ме ди ја у кор по ра тив ном вла сни-
штву, јер по др жа ва хо мо ге ни за ци ју ме диј ских са др жа ја [Valc ke et al. 2015: 
2; Ja ku bo wicz 2015: 31]. Је дан од глав них пред ме та за кри ти ку је прак са 
кор по ра ти ви за ци је ме диј ског сек то ра ко ја се од ви ја у ма три ци уве ћа ња 
еко ном ских бе не фи та и по ли тич ке мо ћи, што је штет но за де ли бе ра тив-
ну де мо кра ти ју и до сти за ње јав них ци ље ва [Mur dock 2014: 145; Ka i tat zi-
Whi tlock 2008: 34–35; Trenz 2008: 59–61]. Не ки ис тра жи ва чи по себ но апо-
стро фи ра ју про блем ма лих др жа ва у окви ру уну тра шњег тр жи шта ЕУ, 
чи ји се по ло жај оце њу је као под ре ђен и за ви сан од ве ли ких ин ду стри ја, 
има ју ћи у ви ду њи хо ве уну тра шње про бле ме: си ро ма шни ре сур си; ма ло 
тр жи ште; де мо крат ски кор по ра ти ви зам [Trap pel 2014: 240–243]. Чак и бо-
га те и ли бе ра ли зо ва не зе мље по пут Фин ске и Хо лан ди је, те шко одо ле ва ју 
при ти сци ма су сед них ве ли ких тр жи шта, те се на њи хо вим при ме ри ма 
по ка за ло да је на ма лим тр жи шти ма нај при ме ре ни је во ди ти по ли ти ку уме-
ре не кон ку рент но сти, као нај бо љу га ран ци ју за оп ти мал ну ра зно ли кост, 

4 Ко му ни ка тив на моћ се ди стри бу и ра, ка ко кроз по ли тич ки и еко ном ски, та ко и сим-
бо лич ки и дис кур зив ни ути цај. А аси ме три ја у ње ној ди стри бу ци ји ука зу је на чи ње ни цу 
да су увек не ки дру штве ни ак те ри у бо љем по ло жа ју од дру гих да из ра жа ва ју сво је по гле де 
и да уче ству ју у јав ном жи во ту кроз ме ди је [Ja ku bo wicz 2015: 24].
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ра зум не це не и аде кват не ино ва ци је [Hel lman 2010: 198]. Про бле ми се 
по сле 2010. на го ми ла ва ју и у зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе, у 
ко ји ма је на кон фа зе при ва ти за ци је др жав них ме ди ја (1990-их го ди на) и 
фа зе ин тер на ци о на ли за ци је ме диј ског тр жи шта (2000-те), на сту пи ло по-
вла че ње за пад них ин ве сти то ра и пе ри од оли гар хи за ци је од стра не ау тох-
то них су пер бо га тих ели та [Štětka 2016]. 

Мо ни то ринг ме диј ског плу ра ли зма ко ји је ре а ли зо ван 2013. го ди не 
на зах тев Европ ске ко ми си је, учи нио је очи глед ном не га тив ну ко ре ла ци ју 
из ме ђу ни воа тр жи шне до ми на ци је и ни воа плу ра ли зма, што под ра зу мева 
да ве ћа кон цен тра ци ја ме диј ског вла сни штва сма њу је број не за ви сних 
до ба вља ча и оп сег про из во да на од ре ђе ном тр жи шту [Pi card and Zot to 
2015: 59–60]. Из ве штај Цен тра за плу ра ли зам и сло бо ду ме ди ја при Европ-
ском уни вер зи тет ском ин сти ту ту из 2016. по ка зао је да ни јед на др жа ва 
чла ни ца ЕУ ни је осло бо ђе на ри зи ка за ме диј ски плу ра ли зам.5 Опа же ни 
ри зи ци раз ли ку ју се у за ви сно сти од ме диј ског окру же ња и по ли тич ког 
кон тек ста спе ци фич ног за по је ди нач не зе мље [CMPF, 2017: 57], а нај ве ћу 
прет њу за ра зно ли кост ин фор ма ци ја и ста во ва у ме диј ским са др жа ји ма 
утвр ђе но је да пред ста вља хо ри зон тал на кон цен тра ци ја ме диј ског вла сни-
штва [CMPF, 2017: 28]. Ово ис тра жи ва ње по ка за ло je да ве ћи на др жа ва 
чла ни ца ЕУ ис пу ња ва основ не ин ди ка то ре ка рак те ри стич не за де мо крат-
ско дру штво: сло бо да из ра жа ва ња, пра во на ин фор ми са ње, не за ви сност 
ре гу ла то ра, при ступ ин тер не ту, док је сред њи ри зик иден ти фи ко ван у 11 
зе ма ља. Ме ђу тим, ме ре но ин ди ка то ри ма тран спа рент но сти и кон цен тра-
ци је ме диј ског вла сни штва, по ка за ло се да је ве ли ка ве ћи на зе ма ља (чак 
25) под ло жна сред њем ри зи ку; две зе мље има ју ви сок ри зик (Бу гар ска и 
Лук сем бург), док су са мо Не мач ка, Фран цу ска и Пор ту га ли ја у до ме ну 
ни ског ри зи ка за ме диј ски плу ра ли зам [CMPF, 2017: 3]. Ка да је реч о сте-
пе ну по ли ти за ци је ме диј ског си сте ма, ис тра жи ва ње је ука за ло та ко ђе на 
сред њи ри зик у ве ћи ни зе ма ља (18), ни зак ри зик у 8, док су ме ди ји у Ма-
ђар ској и Сло ве ни ји под ло жни ви со ком ри зи ку од по ли тич ке за ви сно сти 
[CMPF, 2017: 3–4]. При то ме је ре гу ла тор на по пу стљи вост озна че на као 
фак тор ко ји је ге не ри сао по сто је ће ста ње: „То ле ран тан при ступ спа ја њи ма 
и акви зи ци ја ма у ме диј ском сек то ру и тренд по пу шта ња и/или уки да ња 
огра ни че ња вла сни штва у не ко ли ко зе ма ља (нпр. у Ве ли кој Бри та ни ји, 
Шпа ни ји и Хо лан ди ји) омо гу ћи ли су ши ре ње ве ли ких ме диј ских гру па 
ши ром ЕУ и на тај на чин учвр сти ли њи хо во при су ство на број ним ме диј-
ским тр жи шти ма” [CMPF, 2017: 68].

Ме ђу тим, оно што ис тра жи ва ња та ко ђе по ка зу ју је сте да за бри ну-
тост не тре ба да про из во ди при ро да ме диј ског вла сни штва са ма по се би, 
већ ме ша ње њи хо вих вла сни ка у де мо крат ске и дру штве не про це се, на 
на чин да пре у сме ра ва ју јав не функ ци је ме ди ја на пар ци јал не – би ло да су 
у пи та њу еко ном ски или по ли тич ки ци ље ви [Pi card and Zot to 2015: 56]. 
На и ме, Пи кард и Цо то по ка зу ју да не ма по у зда них по ка за те ља да при су-

5 Ана ли зи ра ни су ин ди ка то ри за плу ра ли зам и сло бо ду ме ди ја у 28 зе ма ља чла ни ца 
Европ ске уни је ко је су би ле об у хва ће не мо ни то рин гом, укљу чу ју ћи и две др жа ве кан ди-
дат ки ње – Тур ску и Цр ну Го ру.
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ство ме диј ских пред у зе ћа из ван кон гло ме ра та на јед ном тр жи шту га ран ту-
је не за ви сну и ди вер си фи ко ва ну про грам ску по ну ду. Уо ста лом, ди ги тал-
на ме диј ска кон вер ген ци ја, сло же ни вла снич ки од но си у ин те гри са ним 
кор по ра ци ја ма, као и при ти сци ко ји до ла зе из ван сфе ре фор мал ног вла-
сни штва над ме диј ским пред у зе ћем, обе сми шља ва ју огра ни ча ва ње ме диј-
ског вла сни штва као ин стру мент за шти те плу ра ли зма и јав ног ин те ре са 
у ме ди ји ма [I o si fi dis 2014: 469–470]. Сто га се ини ци ја ти ве за за шти ту ових 
вред но сти из ме шта ју у окви ре про пи са о тран спа рент но сти, који се пер-
ци пи ра ју као пред у сло ви за по ве ре ње гра ђа на у ме ди је и за штит не ме ре 
од њи хо ве из ло же но сти по ли тич ким и ко мер ци јал ним ути ца ји ма. Њи хов 
сми сао био би у за кон ском га ран то ва њу ви дљи во сти и до ступ но сти по-
у зда ним и ра зно вр сним по да ци ма, не са мо о фор мал ном вла сни штву, већ 
и о мре жи по ве за них ли ца, ко ја мо гу има ти ути цај на уре ђи вач ку по ли-
ти ку не ког ме диј ског пред у зе ћа. Ме ђу тим, пи та ња зна чај на за ме диј ски 
плу ра ли зам и да ље оста ју у дру гом пла ну, по што су зах те ви тран спа рент-
но сти ко је про пи су је прав но оба ве зу ју ћа ди рек ти ва АВМС углав ном огра-
ни че ни на то да омо гу ће гра ђа ни ма да ре а ли зу ју сво је пра во на жал бу 
[I o si fi dis 2014: 471], а не да се обез бе ди све о бу хва тан увид у ин ди ка то ре 
у упра вљач кој струк ту ри ме диј ских пред у зе ћа на осно ву ко јих је мо гу ће 
про це ни ти да ли по сто ји опа сност од су ко ба ин те ре са и сти ца ња до ми-
нант не по зи ци је у јав ној сфе ри. Због то га је не до ста так тран спа рент но сти, 
ка ко у окви ру ме диј ског вла сни штва, та ко и у про гра ми ма др жав не по др-
шке ме ди ји ма, мар ки ран као још је дан ри зик за ме диј ски плу ра ли зам у 
Евро пи. Мно ге европ ске зе мље још увек не ма ју пот пу не, по у зда не и при-
сту пач не ин фор ма ци је о то ме ко по се ду је и кон тро ли ше ме ди је [CMPF, 
2017: 68].

Ка да се по себ но ана ли зи ра ста ње ме диј ских сло бо да, кон сул то ва ни 
из ве штај Европ ског уни вер зи тет ског ин сти ту та показује да у све ве ћем 
бро ју зе ма ља ЕУ сла бе основ не га ран ци је за сло бо ду из ра жа ва ња и за шти-
ту стан дар да но ви нар ске про фе си је. Као је дан од нај ра њи ви јих аспе ка та 
ис так ну та је уре ђи вач ка ау то но ми ја ме ди ја, тим пре што су ре гу ла тор не 
и са мо ре гу ла тор не од ред бе о ау то но ми ји у ве ћи ни зе ма ља оце ње не као 
не до вољ не или не е фи ка сне. Ме ша ња по ли ти ча ра у уре ђи вач ке по сло ве 
ствар ност су у ско ро две тре ћи не ис пи та них зе ма ља [CMPF, 2017: 68]. У 
до ба по ја ча не опа сно сти од те ро ри стич ких на па да ин тен зи ви ра се упо-
тре ба сред ста ва ко ји ма се угро жа ва ју пра ва но ви на ра. Ком пле мен тар не 
ре зул та те на во ди и из ве штај Са ве та Евро пе из ма ја 2017, ко ји је са оп штио 
да је 31% ис пи та них но ви на ра до жи ве ло фи зич ки на пад у по след њем тро-
го ди шњем пе ри о ду, пси хо ло шко на си ље тр пе ло је 69%, а за стра ши ва ње 
од стра не по ли тич ких ак те ра и дру гих ин те ре сних гру па при ја ви ло је 
50% ис пи та них [CoE, 2017]. Нај ве ће про фе си о нал но удру же ње Европ ска 
фе де ра ци ја но ви на ра (ЕФЈ), уру чи ла је жал бе Европ ској ко ми си ји и Европ-
ском пар ла мен ту по во дом при слу шки ва ња те ле фо на но ви на ра у Хо лан-
ди ји и дру гим зе мља ма; би ло је при ту жби да су у ре дак ци ја ма не ких 
не мач ких ме ди ја по ста вља ни шпи ју ни, а у Дан ској да су но ви на ри суд ски 
про це су и ра ни за то што су на вод но пи са ли при че ко је су би ле у јав ном 
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ин те ре су, али су ин кри ми ни са ле вла де [Whi te 2008: 148]. На ове жал бе 
Европ ска ко ми си ја од го во ри ла је по зи вом да се ба лан си ра ју пра ва у де ба ти 
о си гур но сти и пре ба ци ла над ле жност у на ци о нал не окви ре. По ред жал-
бе них по сту па ка, Европ ска фе де ра ци ја но ви на ра је пред ста ви ла но ви при-
ступ ме диј ској по ли ти ци у про грам ском до ку мен ту Но ви нар ски ма ни фест, 
на сто је ћи да ре а фир ми ше из вор не вред но сти европ ске де мо кра ти је. Ма-
ни фест је об ја вљен по во дом из бо ра за Европ ски пар ла мент 2014, с ци љем да 
обез бе ди по др шку од кан ди да та за по сла ни ке. Он по тен ци ра јав ни ин те-
рес у ме ди ји ма и про мо ви ше зна чај сло бод них и плу ра ли стич ких ме ди ја 
за европ ску де мо кра ти ју кроз 10 кон крет них пре по ру ка, ко је об у хва та ју 
ин стру мен те за осна жи ва ње не за ви сног но ви нар ства, без бед но сти, пра-
ва на сло бо ду из ра жа ва ња и за шти ту но ви нар ских из во ра; кон тро лу над 
кон цен тра ци јом и тран спа рент но шћу ме диј ског вла сни штва, и за шти ту 
рад них пра ва но ви на ра [EFJ, 2014].

ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС И ЈАВ НИ МЕ ДИЈ СКИ СЕР ВИС

Кон цепт јав ног ме диј ског сер ви са (ЈМС) пред ста вља ау тен тич но 
европ ски по глед на ме ди је, ко ји има тра ди ци ју ду гу ско ро 100 го ди на. У 
са вре ме ном схва та њу ЈМС, атри бут „јав ни” ту ма чи се у ду ху Јир ге на 
Ха бер ма са: као опо зит у од но су на при ват ни; отво рен за све гра ђа не под 
јед на ким усло ви ма [Ha ber mas 1989]. У овом на ра ти ву, јав ни ин те рес се 
ар ти ку ли ше као оп ти мал на ме ра уса гла ше но сти из ме ђу оп штих, по себ них 
и по је ди нач них ин те ре са, као и ве ћин ских и ма њин ских гру па у дру штве-
ном си сте му, те пред ста вља про из вод кон сен зу са ак тив не јав но сти. А 
ме диј ска ор га ни за ци ја ти па јав ног сер ви са про мо ви ше се као мо дел ко ји 
тре ба да на оп ти ма лан на чин за до во ља ва по тре бе јав ног ин те ре са, у скла ду 
с ма три цом: осно ван, фи нан си ран и кон тро ли сан од јав но сти.6 У са вре ме-
ној европ ској ре гу ла ти ви мо дел јав ног сер ви са ина у гу ри сан је као уга о ни 
ка мен де мо кра ти је, чи ја от пор ност на по ли тич ке и еко ном ске при ти ске 
тре ба да бу де оси гу ра на ау то ри те том не за ви сних са мо ре гу ла то рних те ла 
ко ји ма је по ве рен над зор над ње го вим функ ци ја ма [Van den Bulck and 
Don ders 2014: 28]. Ста тус ЈМС нор ми ран је у окви ру Про то ко ла уз Ам стер-
дам ски уго вор 1997. го ди не, ко ји ис ти чу да је „си стем јав не ра дио-ди фу-
зи је у зе мља ма чла ни ца ма ди рект но по ве зан са де мо крат ским, дру штве-
ним и кул тур ним по тре ба ма сва ког дру штва и по тре бом да се очу ва 
ме диј ски плу ра ли зам” [E u ro pean Com mu ni ti es, 1997: 109]. Ам стер дам ски 
уго вор екс пли цит но при зна је пра во др жа ва ма чла ни ца ма да обез бе де 
фи нан си ра ње јав ног сер ви са, под усло вом да „та кво фи нан си ра ње не 
на ру ша ва усло ве тр го ви не и кон ку рен ци је у За јед ни ци у ме ри ко ја би 
би ла су прот на за јед нич ком ин те ре су” [E u ro pean Com mu ni ti es, 1997: 109]. 
Став ди рек то ра та ЕК за ду же них за кон ку рен циј ско пра во је да ли цен цне 
на кна де пред ста вља ју вид др жав не по мо ћи, али да су ове ме ре ком па ти-
бил не с про пи са ним ре жи мом ан ти мо но пол ске по лит ке ЕУ [Bro ad cast 

6 Са вре ме ни кон цепт јав ног ме диј ског сер ви са пред ста вљен је на веб-сај ту Уне ска 
[Pu blic Ser vi ce Bro ad ca sting].
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Com mu ni ca tion, 2009: чл. 4]. У том ци љу, Европ ска ко ми си ја је по ста ви ла 
стрикт не усло ве ко је јав ни еми те ри мо ра ју ис пу ња ва ти и про пи са ла да 
сред ства из др жав не по мо ћи не сме ју би ти ве ћа од не то тро шко ва ЈМС, 
ува жа ва ју ћи и дру ге при хо де (као што су огла ша ва ње, про да ја, спон зор-
ство) [Pe ters 2008: 186]. Др жа ве чла ни це су у оба ве зи да при ме њу ју про-
це ду ре про ве ре и да по шту ју пра ви ла о не до зво ље ним гран то ви ма др жав-
не по мо ћи [TFEU, 2012: чл. 107(1), 108(3)]. Та ко ђе, пред ви ђе не су стро же 
де фи ни ци је јав ног еми то ва ња и уво ђе ње ex an te те сто ва за но ве јав не 
ме диј ске услу ге, као аде кват на ева лу а ци ја ње ног по тен ци јал ног ути ца ја 
на тр жи ште пре апли ка ци је.

Прем да јав ни ме диј ски сер ви си и да ље ужи ва ју ви сок кре ди би ли тет 
ме ђу гра ђа ни ма Евро пе и ре ги стру ју ви сок удео на тр жи шту [Hart mann 
2018; Ra du 2018], овај ме диј ски мо дел тр пи сна жне при ти ске у ди мен зи-
ја ма сво је фи нан сиј ске и по ли тич ке не за ви сно сти. Нај пре, јав ном фи нан-
си ра њу ме ди ја се још од 1990-их го ди на сна жно про ти ве ло би ји круп ног 
ка пи та ла, ко ји оспо ра ва ју би ло ка кву ин тер вен ци ју др жа ве у ме диј ском 
сек то ру, из у зев у слу ча је ви ма тр жи шног не у спе ха [Her man and Chomsky 
2002]. Со ци о лог Џон Кин је те мељ ни про блем ле ги ти ма ци је јав них ме ди ја 
од ре дио на сле де ћи на чин: „Слич но син ди ка ти ма, по ли тич ким стран ка ма 
и за ко но дав ним те ли ма, да на шњи ме ди ји у јав ној слу жби ду бо ко су не-
си гур ни у обим и при ро ду сво је уло ге у пред ста вља њу би ра ча у окви ру 
др жа ве и ци вил ног дру штва” [Kin 1995: 89]. Ам би ва лент ност у од но су 
на кон цепт и бу дућ ност јав не ме диј ске слу жбе за сту пље на је и код по је-
ди них европ ских и на ци о нал них ау то ри те та [Ra du 2017]. Ка да се од ре-
ђу ју пре ма би нар ној опо зи ци ји тр жи ште на су прот кул ту ри, Европ ски 
пар ла мент, Европ ска ко ми си ја и Са вет ЕУ има ју ди фе рен ци ра не при сту-
пе: за Европ ски пар ла мент је свој стве но да вред но сти јав ног ин те ре са и 
ме диј ског плу ра ли зма над ре ђу је еко ном ским ин те ре си ма, док се Европ-
ска ко ми си ја фо ку си ра на функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта и де лу-
је као сна жни ји по бор ник еко ном ских функ ци ја ме ди ја. У то ку по след њих 
два де се так го ди на овај при ступ по др жа ва и Са вет ЕУ, ко ји сво је над ле-
жно сти ко ри сти за бло ки ра ње оних ини ци ја ти ва Ко ми си је и Пар ла мен та 
ко је сма тра „су ви ше ре гу ла тор ним” и исто вре ме но про мо ви ше на ци о-
нал ни су ве ре ни тет у број ним аспек ти ма ре гу ла ци је ме ди ја [Pe ters 2008: 
182]. Ка да су на ци о нал ни окви ри у пи та њу, при сут на је раз у ђе ност фор-
му ла фи нан си ра ња ЈМС и од но са пре ма уло зи др жа ве у ме диј ској сфе ри. 
На при мер, ме диј ска тр жи шта Ве ли ке Бри та ни је, Лук сем бур га и Хо лан-
ди је ли бе рал ни ја су у од но су на Фран цу ску и Бел ги ју. У Фран цу ској се 
у по след ње вре ме про јек ту је зна чај но сма ње ње бу џе та ЈМС, у Ау стри ји, 
Дан ској и Ве ли кој Бри та ни ји не ки пред став ни ци по ли тич ке де сни це зах-
те ва ју уки да ње так си [Stu der 2018: 8]. У Швај цар ској је, на осно ву No Bil lag 
Ini ti a ti ve, одр жан ре фе рен дум, 2018. го ди не, на ко јем се 30% гра ђа на из-
ја сни ло за уки да ње суб вен ци ја. Оно што се уо ча ва као је дин стве ни тренд, 
је сте опа да ње фи нан си ра ња ме ди ја јав ног сер ви са у по след њих 10 го ди на, 
што се у мно гим зе мља ма по ја ви ло као из ну ђе на ре ак ци ја на гло бал ну 
фи нан сиј ску кри зу 2008–2009. го ди не [Ra du 2017].
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По ред фи нан сиј ских те шко ћа, у мно гим европ ским др жа ва ма ЈМС 
су из ло же ни при ти сци ма вла да да на нор ма ти ван на чин огра ни ча ва ју 
њи хо ву не за ви сност. Ис тра жи ва ње Европ ског уни вер зи тет ског ин сти ту-
та спро ве де но 2016. го ди не, иден ти фи ко ва ло је ви сок ри зик за по ли тич ку 
не за ви сност ЈМС у 13 зе ма ља7 и сред њи у 68 [CMPF, 2017]. Ка да је о Ки-
пру реч, на при мер, сво је вр сна тра ди ци ја упра вљач ког дис кон ти ну и те та 
ЈМС про из ла зи из про це ду ре име но ва ња ру ко вод ства ко ја се од ви ја под 
сна жним по ли тич ким ути ца јем, што по том нај че шће ре зул ти ра опо зи вом 
тог име но ва ња од стра не Вр хов ног су да. Слич но то ме, не ста бил ност ЈМС 
у Ру му ни ји узро ко ва на је чи ње ни цом да се про ме не у пар ла мен тар ним 
ко а ли ци ја ма пре ма пра ви лу од ра жа ва ју на име но ва ње чла но ва над зор них 
и управ них од бо ра ЈМС [Ra du 2018]. У Че шкој се име но ва ње чла но ва 
Са ве та че шког ра ди ја и те ле ви зи је од ви ја од стра не пре ми је ра а на пред-
лог Пар ла мен та. У Ма ђар ској је 2010. го ди не спро ве де на ре фор ма ме диј-
ског за ко но дав ства ко ја је омо гу ћи ла ре струк ту ри ра ње ор га ни за ци ја ЈМС 
и ус по ста вља ње је дин стве ног над зор ног те ла ко је ин ди рект но име ну је 
вла да. У Пољ ској је из ме на ма За ко на о јав ним ме ди ји ма из 2015, ус по ста-
вље на ди рект на ве за из ме ђу вла де и ор га на упра вља ња ЈМС и но вин ском 
аген ци јом ПАП [Milutinović 2018: 11]. Ин ди ка тив но је от кри ће ис тра жи-
ва ња да ве ћи на зе ма ља ко је има ју ви сок ри зик од по ли ти за ци је про це ду-
ре име но ва ња ме наџ мен та ЈМС, по ка зу је та ко ђе ви сок или сред њи ри зик 
пре ма ин ди ка то ру ко ји раз ма тра аде кват ност и тран спа рент ност фи нан-
си ра ња ме ди ја [CMPF, 2017].

У дис кур су европ ских вред но сти са вре ме не по пу ли стич ке вла де оп-
ту жу ју се за ана хро не те жње да ус по ста ве де фи цит по ли тич ке не за ви сно-
сти ме ди ја кроз ме ха ни зам по врат ка др жа ве у ме ди је. Ме ђу тим, осим 
спо ра дич них про те ста, ни су пред у зи ма не ефи ка сне прав не ме ре про тив 
усва ја ња ме диј ских про пи са ре стрик тив ни јих не го што је то пре по ру че но 
европ ским стан дар ди ма. По пр ви пут је про тив Пољ ске, 2017. го ди не, по-
кре нут прав ни по сту пак про тив не ке зе мље чла ни це према Чла ну 7 Уго-
во ра о функ ци о ни са њу ЕУ (тзв. Ну кле ар на оп ци ја), и то због ре фор ме пра-
во су ђа у тој зе мљи. Овај по сту пак је Европ ска ко ми си ја по но во по кре ну ла 
12. сеп тем бра 2018, про тив Ма ђар ске, по пр ви пут због (екс пли цит но) 
кр ше ња европ ских вред но сти, из ме ђу оста лог, и у обла сти сло бо де ме ди ја 
[EP, 2018]. Прет ход но су, 2011. го ди не, ма ђар ске вла сти би ле при мо ра не 
да се оба ве жу да ће из ме ни ти ре стрик тив не од ред бе За ко на о ме ди ји ма, 
ко ји је сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2011, да кле истог да на кад је Ма ђар ска 
пре у зе ла пред се да ва ње Европ ском уни јом. Прем да је у ме ђу вре ме ну за кон 
про ме њен, по ло жај ме ди ја у Ма ђар ској на шао се на ме ти кри ти ка европ-
ских пар ла мен та ра ца по но во у 2018. го ди ни, ка да је из ве штај Сар ген ти ни-
је ве оп ту жио вла ду да је јав не ме ди је де фак то ста ви ла под сво ју кон тро лу, 
омо гу ћи ла вла снич ку кон цен тра ци ју вла ди ло јал них ме ди ја и оте жа ла 
при ступ ин фор ма ци ја ма. За ни мљи во је да је кра јем исте го ди не вла да 

7 У овој зо ни су ме ди те ран ске земље и зе мље бив шег со ци ја ли стич ког бло ка, а по ред 
др жа ва кан ди да та Цр не Го ре и Тур ске, нај ви ше су угро же ни Ки пар, Ма ђар ска и Ру му ни ја.

8 Ир ска, Че шка, Хр ват ска, Ле то ни ја, Есто ни ја и Ау стри ја.
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Ма ђар ске оти шла и ко рак да ље, по себ ним ука зом осло бо див ши но во о сно-
ва ну Сред њо е вроп ску фон да ци ју за штам пу и ме ди је оба ве зе да про ђе 
про ве ру те ла за за шти ту кон ку рен ци је, што је омо гу ћи ло фор ми ра ње кон-
гло ме ра та ко ји оку пља 400 ме ди ја за ко је се твр ди да су ло јал ни вла ди 
[E U RAC TIV.co m  with Re u ters]. Ка да је ме диј ско за ко но дав ство Пољ ске у 
пи та њу, при мед бе ко је су по во дом ре стрик тив ног ме диј ског за ко на упу-
ће не из ЕУ овој зе мљи 2015. го ди не, про шле су без прав них ре пер ку си ја. 
Том при ли ком је пред сед ник Ма ђар ске Вик тор Ор бан на ја вио ве то у Са-
ве ту ЕУ у слу ча ју из гла са ва ња санк ци ја про тив Пољ ске. На и ме, Европ ска 
уни ја је ин сти ту ци о нал но са моо гра ни че на кон сен зу сом ко ји је нео п хо дан 
у Европ ском са ве ту за из гла са ва ње санк ци ја према ну кле ар ној оп ци ји.

ЗА КЉУЧ НЕ НА ПО МЕ НЕ

У то ку по след њих 20 го ди на до ми нант на је она ди мен зи ја ме диј ске 
по ли ти ке ко ја да је пред ност еко ном ским ин те ре си ма, у уве ре њу да Евро па 
мо же нај бо ље да ис ко ри сти ин фор ма ци о ну ре во лу ци ју кроз ли бе ра ли за-
ци ју тр жи шта и обез бе ђи ва ње оп ти мал них усло ва за раст ком па ни ја. 
Су пре ма ци ја тр жи шне па ра диг ме ин ду ко ва ла је не га тив не по сле ди це у 
оним дру штве ним функ ци ја ма за ко је су ме ди ји из вор но од го вор ни: по-
ли тич ка уло га ме ди ја као чу ва ра де мо кра ти је је осла бље на; по ли тич кој 
ко му ни ка ци ји с гра ђа ни ма је на не та ште та; на сту пио је ефе кат ко мо ди-
фи ка ци је и де по ли ти за ци је гра ђа на у европ ским јав но сти ма; кри за де мо-
крат ске јав но сти је по след њих го ди на ре зул ти ра ла по ра стом по пу ли зма 
[Mur dock 2014: 145; Ka i tat zi-Whi tlock 2008: 34–35; Trenz 2008: 59–61].

С дру ге стра не, у Са ве ту Евро пе и Европ ској уни ји још увек по сто ји 
ши рок по ли тич ки кон сен зус о по тре би јав не ме диј ске слу жбе. Исто вре-
ме но се у по је ди ним др жа ва ма ЕУ по след њих го ди на уво де осо бе ни упра-
вљач ки мо де ли ко ји су не са гла сни са из вор ном пер цеп ци јом ЈМС као 
ви со ко про фе си о нал ног, ква ли тет ног и не при стра сног ме ди ја ко ји слу жи 
јав но сти, а не вла ди. Та ко зва ни по пу ли стич ки ак те ри ко ји рас по ла жу 
из вр шном вла шћу у на ци о нал ним аре на ма, зах те ва ју ви ше ин тер вен ци-
је у ме диј ском сек то ру, прав да ју ћи то за шти том на ци о нал них ин те ре са 
у аре ни гло ба ли зо ва ног ме диј ског тр жи шта и аси ме трич не ко му ни ка тив-
не мо ћи. Ако њи хо ве ини ци ја ти ве ева лу и ра ју у оној ма три ци европ ске 
де мо крат ске тра ди ци је, где се ме ди ји ви де као плат фор ма кроз ко ју на 
сло бо дан, ди ја ло шки, по ле мич ки и кон сен зу а лан ма нир на ста је и де лу је 
јав но мње ње, он да за кљу чу је мо да ни ова ал тер на ти ва европ ској ме диј ској 
по ли ти ци ни је успе шно син хро ни зо ва на с ви тал ном уло гом ко ју ме ди ји 
тре ба да има ју за функ ци о ни са ње де мо крат ске дру штве не и по ли тич ке 
јав но сти.

Тран сфер у овом ра ду се лек то ва них европ ских вред но сти, од њи хо-
вог идеј ног наслеђa до нор ми ра ња у окви ру је дин стве ног ре гу ла тор ног 
окви ра и прак тич не ре а ли за ци је у сфе ри јав не по ли ти ке, од ви ја се под 
при ти ском ин сти ту ци о нал ног де фи ци та европ ске ме диј ске по ли ти ке и 
ди вер гент них ци ље ва ње них ак те ра. Ис тра жи ва ње за сно ва но на на уч ној 
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ар гу мен та ци ји упу ћу је на за кљу чак: (1) је дин стве ни кон цепт европ ског 
при сту па ме диј ској сфе ри по след њих го ди на је раз ла ба вљен у свим аспек-
ти ма из у зев пра ви ла о функ ци о ни са њу уну тра шњег тр жи шта; (2) вред-
но сти ко је су с нор ма тив ном уло гом уте ме ље не у по ли ти ке ко ји ма се 
уре ђу ју ко му ни ка циј ски про це си у европ ским за јед ни ца ма, гу бе свој 
ау то ри тет пред иза зо ви ма еко ном ских и по ли тич ких ин те ре са.
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SUM MARY: Using cri ti cal and analyti cal met hod, this ar tic le ex plo res the sta tus 
and chal len ges of the fun da men tal va lu es in the sin gle Eu ro pean ap pro ach to me dia po-
licy. The aim of the re se arch is to di scuss the fun cti o na lity of de fi ned va lu es: fre e dom of 
ex pres si on, me dia plu ra lism and pu blic in te rest 30 years af ter the adop tion of the first 
com mon re gu la ti ons in a me dia fi eld. In the first part of the pa per the Eu ro pean va lu es 
are per ce i ved as (1) con cep tual he ri ta ge and (2) po stu la ted norms of pu blic po licy. The 
se cond part of the re se arch fo cu ses on the pro blems of im ple men ting de fi ned va lu es in 
(1) com mer cial me dia and (2) pu blic me dia ser vi ce sec tor. We con clu de that nor ma ti ve 
va lu es that ha ve been ro o ted in the con tem po rary Eu ro pean me dia po licy lo se the ir aut-
ho rity fa cing the chal len ges of eco no mic and po li ti cal in te rests. Two main ca u ses of this 
pro cess are: in sti tu ti o nal de fi cit of Eu ro pean me dia po licy and di ver gent go als of its ac tors, 
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УНУ ТАР РЕ ГИ О НАЛ НЕ НЕ ЈЕД НА КО СТИ У СР БИ ЈИ – 
ТЕ СТИ РА ЊЕ КЛУП СКЕ КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈЕ
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Еко ном ски фа кул тет
Ка ме нич ка 6, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Не са мо да су сви ре ги о ни у Ср би ји не до вољ но раз ви је ни 
у од но су на про сек ЕУ-28, не го су при сут не и зна чај не уну тар ре ги о нал не 
не јед на ко сти. Ипак, нај ве ћи део не у јед на че ног про стор ног раз во ја у Ср би ји 
ле жи у из ра же ним и ра сту ћим не јед на ко сти ма уну тар ре ги о на – уну тар-
ре ги о нал не раз ли ке су ве ће од ме ђу ре ги о нал них. Циљ овог ра да је те сти-
ра ње по сто ја ња клуп ске кон вер ген ци је на ни воу НУТС 3 у Ср би ји. Док се 
уо би ча јен при ступ за сни ва на априори од ре ђе ним ка рак те ри сти ка ма на 
осно ву ко јих се је ди ни це по сма тра ња де ле у по је ди не гру пе, у овом ра ду 
је ко ри шће на ме то да ко ја омо гу ћа ва иден ти фи ка ци ју кла сте ра кон вер ген-
ци је уз по моћ ал го рит ма ко ји је за сно ван на ем пи риј ским по да ци ма, чи ме 
се из бе га ва прет ход на кла си фи ка ци ја је ди ни ца у под гру пе. Ре зул та ти по-
ка зу ју да у Ср би ји по сто је три клу ба кон вер ген ци је, док два окру га – Бео-
град ски и Ју жно бач ки не по ка зу ју зна ке кон вер ген ци је с би ло ко јим од 
дру гих клу бо ва или из ме ђу се бе.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: уну тар- и ме ђу ре ги о нал не не јед на ко сти, клуп ска 
кон вер ген ци ја, при вред ни раст, Ср би ја, НУТС 3

JEL: C23, P25, R12

Пи та ње да ли ре ги о нал не раз ли ке у до хот ку по ста нов ни ку ра сту 
или опа да ју ва жно је са ста но ви шта во ђе ња јав них по ли ти ка, док су спо-
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зна ја и раз у ме ва ње чи ни ла ца ко ји ути чу на про ме не ре ги о нал них не јед-
на ко сти бит ни за раз у ме ва ње ових про це са. Тренд по ве ћа ња ре ги о нал них 
дис па ри те та ука зу је, та ко, на по тре бу во ђе ња „сна жни је” ре ги о нал не 
по ли ти ке. То је по себ но ва жно за зе мље ко је, по пут Ср би је, ка рак те ри ше 
не рав но ме ран ре ги о нал ни раст.

Еко ном ски раст у Ср би ји био је и то ком по след ње де це ни је про сто-
р но не у јед на чен, што је до при не ло про ши ри ва њу по сто је ћих ре ги о нал них 
не јед на ко сти. Исто вре ме но, про сто р ни аспект раз во ја ни је имао од го ва-
ра ју ће ме сто у до ме ну во ђе ња јав них по ли ти ка. Ре ги о нал не раз ли ке у 
Ср би ји ме ђу нaјвећима су у Евро пи [Manić et al. 2013; Ma nić et al. 2016]. 
По вре ме не и не ус кла ђе не ак тив но сти усме ре не на по др шку раз во ју не-
раз ви је них под руч ја да ју спо ра дич не и не до вољ но одр жи ве ре зул та те, 
ко ји су бит на коч ни ца успе шни јег ра ста и раз во ја зе мље у це ли ни. По ве-
ћа ње ин те ре со ва ња за област ре ги о нал не кон вер ген ци је де лом је ре зул-
тат и то га што се ис тра жи ва чи све ви ше ба ве про бле ми ма по ве за ним с 
еко ном ским ра стом и ње го вим чи ни о ци ма.

Те сти ра ње хи по те зе о по сто ја њу (ре ги о нал не) кон вер ген ци је по го-
до ва ло је спр о во ђе њу јед ног дру гог те ста, ко ји је за циљ имао да утвр ди 
ем пи риј ску уте ме ље ност два основ на те о риј ска при сту па ту ма че њу из во-
ра еко ном ског ра ста: нео кла сич ног мо де ла, с јед не, и мо де ла гру пи са них 
око те о ри је ен до ге ног ра ста, с дру ге стра не. Од су ство про це са „при род-
не” кон вер ген ци је из ме ђу раз ли чи тих еко но ми ја/при вре да пред ста вља ло 
би сна жан ар гу мент про тив нео кла сич не те о ри је ра ста, од но сно по твр-
ди ло би ва лид ност те о ри ја ен до ге ног ра ста [I slam 2003: 309].

Овај рад се ба ви ис пи ти ва њем по сто ја ња ре ги о нал не кон вер ген ци је 
на ни воу обла сти (су бре ги о на) НУТС 3 ни воа у Ср би ји. У ис тра жи ва њу 
се по шло од зва нич не те ри то ри јал не ор га ни за ци је, од но сно ре ги о на ли-
за ци је на ше зе мље [видети: Ri ka lo vić and Mol nar 2018: 253–256], као и од 
по да та ка Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку (РЗС). У ра ду се при ме њу је 
ме то до ло ги ја за те сти ра ње по сто ја ња клуп ске кон вер ген ци је ба зи ра на 
на ра ду Фи лип са и Су ла [Phil lips and Sul 2007]. Ана ли за је спр о ве де на на 
ни воу НУТС 3 обла сти (ад ми ни стра тив них окру га), а ко ри шће ни су по-
да ци о бру то до да тој вред но сти (БДВ) по ста нов ни ку, до би је ни од Ре пу-
блич ког за во да за ста ти сти ку.

На кон увод ног из ла га ња, рад је по де љен у шест де ло ва. У пр вом је 
дат осврт на те о риј ско за ле ђе и опи су ју се основ ни кон цеп ти ре ги о нал не 
кон вер ген ци је. На ред ни део по све ћен је по сле ди ца ма не у јед на че ног ре-
ги о нал ног еко ном ског раз во ја. Тре ћи део пру жа увид у ка рак те ри сти ке 
ре ги о нал них не јед на ко сти у Ср би ји. На кон то га, пред ста вље на је ко ри-
шће на ме то до ло ги ја за оце ну при су ства (клуп ске) кон вер ген ци је, а за тим 
сле ди ди ску си ја до би је них ре зул та та. У по след њем де лу ра да, у фор ми 
за кључ них раз ма тра ња, су ми ра ни су основ ни на ла зи.
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ТЕ О РИЈ СКО ЗА ЛЕ ЂЕ И ОСНОВ НИ КОН ЦЕП ТИ  
РЕ ГИ О НАЛ НЕ КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈЕ

Кон цепт ре ги о нал не кон вер ген ци је на стао је из те о ри је еко ном ског 
ра ста. Прет по ста вља се да по сто ји ста ци о нар но ста ње (steady sta te), што 
од го ва ра си ту а ци ји у ко јој укуп на про из вод ња и по тро шња у не кој при-
вре ди узи ма ју кон стант не вред но сти у ду гом ро ку. Kао ре зул тат, пре ма 
нео кла сич ним мо де ли ма, БДП по ста нов ни ку ће бе ле жи ти ве ће сто пе 
ра ста у ре ги о ни ма с ини ци јал но ни жим ни во ом БДП-а per ca pi ta у по ре-
ђе њу с ре ги о ни ма у ко ји ма је тај ни во ви ши. Про то ком вре ме на овај про-
цес би омо гу ћио ма ње раз ви је ним да су стиг ну раз ви је ни је, те да БДП по 
ста нов ни ку у оба ти па ре ги о на на ста ви да се уве ћа ва према ис тој (ста цио-
нар ној) и ста бил ној сто пи ра ста.

Сле де ћи Исла ма [I slam 2003: 312], на во ди мо не ке од нај че шћих ди хо-
то ми ја ко је пред ста вља ју раз ли чи те на чи не раз у ме ва ња, ин тер пре та ци је 
и ана ли зе кон вер ген ци је:

1. Kонвергенција уну тар vs. кон вер ген ци ја из ме ђу еко ном ских си сте ма;
2. Kонвергенција у сто па ма ра ста vs. кон вер ген ци ја у ни воу до хот ка;
3. β-кон вер ген ци ја vs. σ-кон вер ген ци ја;
4. Без у слов на (ап со лут на) кон вер ген ци ја vs. услов на кон вер ген ци ја;
5. Гло бал на кон вер ген ци ја vs. клуп ска (club) кон вер ген ци ја.

β-кон вер ген ци ја је ди рект на по сле ди ца нео кла сич не прет по став ке 
о опа да ју ћим при но си ма, што за ефе кат има да је мар ги нал на про дук-
тив ност ка пи та ла ве ћа у зе мљи (ре ги о ну) ко ја оску де ва у ка пи та лу. Сто-
га би си ро ма шни је зе мље/ре ги о ни тре ба ло да ра сту бр же. Уко ли ко би ова 
прет по став ка би ла тач на, тре ба ло би да по сто ји не га тив на ко ре ла ци ја 
из ме ђу ини ци јал ног ни воа до хот ка по ста нов ни ку и бу ду ће сто пе ра ста 
до хот ка по ста нов ни ку.

С дру ге стра не, ис пи ти ва ње по сто ја ња σ-кон вер ген ци је сво ди се на 
пра ће ње ди на ми ке дис пер зи је ни воа до хот ка из ме ђу по сма тра них еко-
ном ских си сте ма/це ли на. Сиг ма (σ) се ко ри сти као озна ка за стан дард ну 
деви ја ци ју (или не ку дру гу ме ру дис пер зи је) ди стри бу ци је до хот ка. Сма тра 
се да σ-кон вер ген ци ја по сто ји уко ли ко то ком вре ме на до ла зи до сма њи ва ња 
дис пер зи је до хот ка по ста нов ни ку из ме ђу еко ном ских си сте ма/це ли на 
ко је су пред мет ана ли зе, тј. уко ли ко је σ(t + T) < σ (t).

Без у слов на (ап со лут на) кон вер ген ци ја прет по ста вља да су сви еле мен-
ти од ко јих за ви си ста ци о нар но ста ње (нпр. сто па ин ве сти ци ја, екс по нен-
ци јал на сто па ра ста тех нич ког про гре са /то тал не про дук тив но сти фак-
то ра/, сто па ра ста за по сле них /ста нов ни штва/, сто па амор ти за ци је, итд.) 
исти за све по сма тра не еко ном ске си сте ме.

Су прот но то ме, кон цепт услов не кон вер ген ци је ука зу је на мо гућ ност 
по сто ја ња раз ли чи тих ста ци о нар них ста ња за раз ли чи те еко ном ске си сте-
ме/це ли не, а у за ви сно сти од њи хо вих ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка. 
Пр ви кон цепт при ме ре ни ји је хо мо ге ни јим си сте ми ма, док се дру ги ко ри-
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сти при ли ком ис пи ти ва ња кон вер ген ци је хе те ро ге ни јих си сте ма [Bar ro 
and Sa la-i-Mar tin 1995: 26–27].

Кон цепт клуп ске кон вер ген ци је (Club con ver gen ce) уско је по ве зан с 
прет ход но опи са ним кон цеп том услов не кон вер ген ци је. На и ме, иден ти фи-
ко ва ње ап со лут не кон вер ген ци је еко ном ских си сте ма зна чи да по сто ји 
је дин стве но рав но те жно ста ње ко ме сва ки по је ди нач ни си стем те жи. У 
слу ча ју услов не кон вер ген ци је, рав но те жно ста ње раз ли ку је се за сва ки 
од еко ном ских си сте ма, та ко да сва ки од њих кон вер ги ра ка не ком свом 
је дин стве ном и соп стве ном рав но те жном, од но сно ста ци о нар ном ста њу. 
За раз ли ку од то га, у усло ви ма клуп ске кон вер ген ци је по сто је тзв. ви ше-
стру ке рав но те же. Ко је од рав но те жних ста ња ће еко но ми ја до сти ћи, од-
но сно ко јем ће те жи ти за ви си од ини ци јал не по зи ци је еко ном ског си сте ма, 
као и од дру гих ка рак те ри сти ка. Гру па зе ма ља/ре ги о на те жи ће ка истом 
рав но те жном ста њу уко ли ко има ју за јед нич ку по ла зну осно ву, исту ло-
ка ци ју или, пак, не ки дру ги за јед нич ки атри бут ка рак те ри сти чан за то 
рав но те жно ста ње.

НЕ ЈЕД НА КОСТ И ПРИ ВРЕД НИ РАСТ У КОН ТЕК СТУ  
„РЕ ГИ О НАЛ НОГ ПРО БЛЕ МА”

По сто је уве ре ња и ста во ви да ду го роч не ре ги о нал не не јед на ко сти у 
до хот ку има ју из ра зи то штет не ефек те на ефи ка сност на ци о нал не при вре-
де, од но сно на ње не раз вој не пер фор ман се. Као нај зна чај ни ји ар гу мен ти 
на во де се сле де ћи [Armstrong and Taylor 2000: 206–207]:

(a) Из ра же не ре ги о нал не не јед на ко сти у БДП-у per ca pi ta, у сто па ма 
за по сле но сти или у ни воу жи вот ног стан дар да иза зи ва ју дру штве но не-
за до вољ ство и тен зи је, као и зна чај не гу бит ке у људ ском и со ци јал ном 
ка пи та лу у ре ги о ни ма ко ји се су о ча ва ју с пер ма нент ним за о ста ја њем за 
раз ви је ни јим ре ги о ни ма;

(б) Зна чај ни еко ном ски гу би ци на ста ју услед чи ње ни це да у ма ње 
раз ви је ним ре ги о ни ма по сто ји не ис ко ри шће ност про из вод них ка па ци те-
та, при род них ре сур са, ви сок сте пен не за по сле но сти, итд. Ви со ка сто па 
не за по сле но сти са со бом но си и низ дру штве них дис тор зи ја и по ре ме ћа ја 
(по ве ћа на сто па кри ми на ли те та, „си ва” еко но ми ја, дру штве ни кон флик ти 
и сл.), што иза зи ва до дат не тро шко ве др жа ве (јав не из дат ке) за њи хо во 
са ни ра ње;

(в) Из ра же на кон цен тра ци ја еко ном ске ак тив но сти иза зи ва ви со ке 
тро шко ве ко ји на ста ју као по сле ди ца не у ме ре ног ра ста ур ба них цен та ра 
у ди на мич ним и раз ви је ним ре ги о ни ма. Кон стан тан раст бро ја ста нов ни-
ка у њи ма пред ста вља „при ти сак” на до град њу ин фра струк ту ре и до дат не 
ин ве сти ци је у обла сти пру жа ња услу га јав ног сек то ра. У исто вре ме у 
не раз ви је ним ре ги о ни ма по сто ји не ис ко ри шће ност ин фра струк ту ре и еко-
ном ских по тен ци ја ла;

(г) По ја ва ин фла тор них при ти са ка на ста је увек ка да се услед не ког 
еко ном ског „бу ма” у раз ви је ном цен тру до го ди по ве ћа на тра жња за ква-
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ли фи ко ва ном рад ном сна гом, си ро ви на ма, итд. Ин фла ци ја тра жње, ме ђу-
тим, пре ли ва се и у оне дру ге, ма ње раз ви је не ре ги о не, та ко да то до дат но 
не га тив но ути че на ква ли тет жи во та у њи ма.

Чи ње ни ца да ре ги о нал не не јед на ко сти оп ста ју или се и до дат но про-
ши ру ју ука зу је на по тре бу за ја чом ин тер вен ци јом др жа ве у обла сти ре ги-
о нал ног раз во ја. Те о риј ска об ја шње ња мањ ка ре ги о нал не кон вер ген ци је 
мо гу се по де ли ти у че ти ри гру пе [Stim son et al. 2011: 206]:

• За раз ли ку од на ци о нал них еко но ми ја, на ни воу ре ги о на не ва жи прин-
цип ком па ра тив них пред но сти ка да је у пи та њу кре и ра ње при вред не 
струк ту ре;

• Нео кла сич на прет по став ка да ма ње раз ви је ни ре ги о ни при вла че ин-
ве сти ци је услед чи ње ни це да у њи ма по сто је ни же над ни це у по ре-
ђе њу с раз ви је ним ре ги о ни ма, ни је у пот пу но сти тач на;

• Без од ре ђе них пред у сло ва у об ли ку по сто ја ња ин фра струк ту ре, ге о-
граф ске (те ри то ри јал не) при сту пач но сти, обра зо ва ња ста нов ни штва/
рад не сна ге и основ них јав них до ба ра и услу га, раст ре ги о на ни ка да 
не ће би ти по кре нут. Ин ве сти ци је ће увек фа во ри зо ва ти ре ги о не ко ји 
има ју не ке од раз вој них прет по став ки, од но сно пред у сло ва;

• У осно ви ди на мич ки, раз лог за оте жан по ло жај ма ње раз ви је них ре-
ги о на је сте прет по став ка о ку му ла тив ној при ро ди еко ном ског ра ста.
На ве де ни раз ло зи спре ча ва ју де ло ва ње за ко на опа да ју ћих при но са на 

фак тор про из вод ње (ка пи тал), та ко да све на ве де но де лу је у ко рист кон-
цен тра ци је еко ном ске ак тив но сти и во ди ка ди вер гент ним кре та њи ма. 
Чи ње ни ца је да тр жи шни ме ха ни зми по се ду ју од ре ђе не не до стат ке, ко ји 
се ма ни фе сту ју у про стор ној кон цен тра ци ји еко ном ске ак тив но сти. Спро-
во ђе ње аде кват них ме ра еко ном ске по ли ти ке ко је би мо гле да ком пен зу ју 
не до стат ке тр жи шта у овом слу ча ју је по жељ но, на ро чи то уко ли ко су те 
ме ре ре зул тат тран спа рент не, де мо крат ске про це ду ре ко ја укљу чу је све 
ре ле вант не ак те ре [Mol nar 2016: 258–263].

РЕ ГИ О НАЛ НЕ НЕ ЈЕД НА КО СТИ У СР БИ ЈИ:  
НЕ КЕ ВА ЖНИ ЈЕ ЧИ ЊЕ НИ ЦЕ

У Ср би ји по сто је ве ли ке ре ги о нал не не јед на ко сти. Нај ра зви је ни ји 
ре ги он (Бе о град) на ни воу је раз ви је но сти од 61%, док је нај не ра зви је ни ји 
(Ју жна и Ис точ на Ср би ја) на ни воу од са мо 23,8% про се ка ЕУ-28, ме ре но 
БДП-ом per ca pi ta1. Ре ги о нал на ди стри бу ци ја БДП-а у Ср би ји ука зу је на 
при су ство по ла ри за ци је ти па „се вер –југ”.

1 Ре пу бли ка Ср би ја се са сто ји од две НУТС 1 је ди ни це: Ср би ја-Се вер и Ср би ја-Ју г, 
пет НУТС 2 ре ги о на – Ср би ја-Се вер об у хва та Ре ги он Бе о гра да и Ре ги он Вој во ди не, док се 
Ср би ја-Ју г са сто ји из: Ре ги о на Шу ма ди је и За пад не Ср би је, Ре ги о на Ју жне и Ис точ не Ср би је 
и Ре ги о на Ко со ва и Ме то хи је. Ре ги о ни у Ре пу бли ци Ср би ји об у хва та ју те ри то ри јал не је ди-
ни це ни жег ни воа (НУТС 3), тј. обла сти: 7 у Ре ги о ну Вој во ди не, 9 у Ре ги о ну Шу ма ди је и 
За пад не Ср би је и 8 у Ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је, плус Бе о град. Ре ги он Ко со ва и Ме-
то хи је об у хва та пет обла сти НУТС 3 ни воа.
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Та бе ла 1. Раз ви је ност НУТС 2 ре ги о на у Ср би ји у од но су на про сек ЕУ-28

БДП по ста нов ни ку, ин декс ни воа 
(ЕУ-28=100)

Под руч је 2015. 2016. 

ЕУ-28 100,0 100,0

Ре пу бли ка Ср би ја 36,2 36,6

Ре ги он Бе о гра да 60,1 61,0

Ре ги он Вој во ди не 35,6 36,0

Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је 26,1 26,1

Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је 23,7 23,8

Ре ги он Ко со ва и Ме то хи је … …

Из вор: РЗС

По да ци о по зи ци ји на ших ре ги о на у од но су на про сек ЕУ (Та бе ла 1), 
по ред зна чај них ре ги о нал них не јед на ко сти уну тар Ср би је, по ка зу ју да 
би сви ре ги о ни у на шој зе мљи би ли у окви ру пр ве гру пе ЕУ ре ги о на (тј. 
у окви ру гру пе нај не ра зви је ни јих ре ги о на) [E u ro stat, 2017: 21–22].

Сли ка 1. Ре ги о нал на струк ту ра БДП-а у Ср би ји,  
ни во НУТС 2, про сек, 2013–2016.*

* Без по да та ка за Ко со во и Ме то хи ју
Из вор: РЗС

При бли жно две тре ћи не на ци о нал ног БДП-а ство ре но је у се вер ном 
де лу зе мље (НУТС 1 – Ср би ја Се вер), око 40% у Бе о град ском ре ги о ну, 
док Ре ги он Вој во ди не до при но си ства ра њу БДП-а сa око 26% (Сли ка 1).
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Ка да се по сма тра БДП per ca pi ta, се вер ни део Ср би је је зна чај но раз-
ви је ни ји од ју жног, док са мо Ре ги он Бе о гра да бе ле жи ни во еко ном ског 
раз во ја из над на ци о нал ног про се ка (Сли ка 2).

Сли ка 2. Еко ном ска раз ви је ност у Ср би ји: НУТС 2 ни во, 2009–2016.  
(Ср би ја=100)*

* Без по да та ка за Ко со во и Ме то хи ју
Из вор: РЗС

Су шти на не рав но мер ног те ри то ри јал ног раз во ја Ср би је је у то ме 
што уну тар ре ги о на (ко ји су и са ми не до вољ но раз ви је ни) по сто ји из ра-
же на и ра сту ћа не јед на кост. Уну тар ре ги о нал не раз ли ке ве ће су од оних 
ме ђу ре ги о ни ма (ин тер ре ги о нал не раз ли ке).

Ре ги о нал не не јед на ко сти су де таљ ни је при ка за не у Та бе ли 2. − ко-
е фи ци јен том ва ри ја ци је су, нај пре, пред ста вље не раз ли ке ко је по сто је 
из ме ђу ре ги о на НУТС 2 ни воа, пре ма ода бра ним еко ном ским по ка за те-
љи ма. По том су ана ли зи ра не и раз ли ке пре ма по сто је ћој су бре ги о на ли-
за ци ји (где НУТС 3 ни во пред ста вља ју окру зи, од но сно обла сти), по мо ћу 
истих ин ди ка то ра. За Ре ги он Бе о гра да, ове не јед на ко сти ни су ра чу на те, 
бу ду ћи да Бе о град ни је по де љен на окру ге/обла сти.

Ре зул та ти ове пре ли ми нар не ем пи риј ске ана ли зе по твр ђу ју по ла зну 
хи по те зу о при су ству из ра же них уну тар ре ги о нал них раз ли ка у Ср би ји 
(о тзв. сло је ви то сти ре ги о нал них дис па ри те та). Ово би мо гао да бу де и 
је дан од ар гу ме на та за ди ску си ју о ре де фи ни са њу уло га су бре ги о нал ног 
ни воа у по ли ти ци ре ги о нал ног раз во ја зе мље.
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Та бе ла 2. Ко е фи ци јент ва ри ја ци је за ода бра не еко ном ске по ка за те ље – из ме ђу 
и уну тар ре ги о на НУТС 2 у Ср би ји* 2016.

У ну тар НУТС 2 ре ги о на 

Из ме ђу 
НУТС 2 
ре ги о на 

Вој во-
ди на 

Шу ма-
ди ја и 

За пад на 
Ср би ја 

Ју жна и 
Ис точ на 
Ср би ја 

Сто па ин ве сти ци ја 0,177 0,290 0,513 0,317
Ин ве сти ци је по за по сле ном 0,366 0,360 0,529 0,480
Про сеч на за ра да по за по сле ном 0,190 0,092 0,052 0,120
Бру то до да та вред ност 0,440 0,891 0,263 0,599
БДВ per ca pi ta 0,464 0,197 0,201 0,276
Број за по сле них на 1.000 ста нов ни ка 0,270 0,136 0,088 0,098
Број не за по сле них на 1.000 ста нов ни ка 0,290 0,188 0,210 0,311

* Без по да та ка за Ко со во и Ме то хи ју
Из вор: РЗС, кал ку ла ци је ау то ра

Да би смо при ка за ли ни во и из ра же ност ин тер- и ин тра ре ги о нал них 
не јед на ко сти у Ср би ји, из ра чу на ли смо ко е фи ци јент ва ри ја ци је (КВ) 
БДП-а (тј. БДВ) за НУТС 2 и БДВ (бру то до да те вред но сти) за НУТС 3 
ни вое, за зе мље ЕУ и за Ср би ју, у пе ри о ду 2001–2016. На Сли ци 3 при-
ка за не су про сеч не вред но сти овог ко е фи ци јен та то ком пе ри о да 2001–
2016. за Ср би ју и за зе мље ЕУ, као и ко лич ник ко е фи ци јен та ва ри ја ци-
је за НУТС 2 и за НУТС 3 ни во. Ср би ја бе ле жи ре ла тив но ни ску про-
сеч ну вред ност ко е фи ци јен та ва ри ја ци је БДП-а за НУТС 2 ни во (0,37). 
Ме ђу тим, то је по сле ди ца чи ње ни це да је Ср би ја ре ла тив но ма ла зе мља 
са са мо че ти ри НУТС 2 ре ги о на. С дру ге стра не, за ни во НУТС 3, ме ђу 
по сма тра ним зе мља ма Ср би ја има нај ви шу про сеч ну вред ност ко е фи-
ци јен та ва ри ја ци је за БДВ (2,33). Де ље њем ко е фи ци јен та ва ри ја ци је за 
НУТС 3 ни вое с ко е фи ци јен том ва ри ја ци је за НУТС 2 ни во, до би ја мо 
апрок си ма ци ју ин тра ре ги о нал них еко ном ских не јед на ко сти у јед ној 
зе мљи. Као што се на осно ву Сли ке 3 мо же за кљу чи ти, Ср би ја има да-
ле ко нај ве ћу вред ност ко лич ни ка ова два ко е фи ци је на та (6,35), у по ре-
ђе њу са зе мља ма ЕУ. Из то га сле ди да се кључ ни про блем у до ме ну 
те ри то ри јал них не јед на ко сти у Ср би ји на ла зи уну тар НУТС 2 ре ги о на. 
Сто га се у на став ку ем пи риј ског ис пи ти ва ња при су ства ре ги о нал не 
кон вер ген ци је у Ср би ји као основ на те ри то ри јал на је ди ни ца узи ма 
НУТС 3 ни во. Сли ка 4 при ка зу је ку му ла тив не ин дек се ра ста ре ги о нал-
них не јед на ко сти ме ре не ко е фи ци јен ти ма ва ри ја ци је БДП-а, од но сно 
БДВ-а. Еви дент но, то ком пе ри о да 2001–2016. Ср би ја је има ла нај ве ћи 
ку му ла тив ни раст ре ги о нал них не јед на ко сти (КВ ин декс 182,6) у по ре-
ђе њу са зе мља ма ЕУ, док је ку му ла тив ни по раст су бре ги о нал них не јед-
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на ко сти био ме ђу нај ве ћи ма (КВ ин декс 115,04). То ком пе ри о да 2001–
2016. Ср би ја је има ла: а) нај ве ћи по раст ре ги о нал них не јед на ко сти (НУТС 
2 ни во), ме рен вред но шћу БДП-а; б) нај ве ћи ко е фи ци јент ва ри ја ци је за 
НУТС 3 ни во и, в) нај ве ћи ко лич ник ко е фи ци је на та ва ри ја ци је за НУТС 
3 и за НУТС 2 ни во.

Сли ка 3. Ко е фи ци јент ва ри ја ци је за БДП (НУТС 2) и БДВ (НУТС 3) за ЕУ и 
Ср би ју*, про сеч не вред но сти (2001–2016)** и од нос ко е фи ци је на та ва ри ја ци је 

НУТС 3/НУТС 2
* Без по да та ка за Ко со во и Ме то хи ју. **За ни во НУТС 2 до ступ ни су по да ци за БДП, док су 
за ни во НУТС 3 до ступ ни са мо по да ци за БДВ [E u ro stat].
Из вор: Кал ку ла ци ја ау то ра на осно ву по да та ка Евро ста та и РЗС

Про бле ми ме ђу и уну тар ре ги о нал них не јед на ко сти и њи хо ва по сто-
ја ност има ју зна чај не де мо граф ске ефек те. Та бе ла 3 по ка зу је де мо граф ска 
кре та ња у гра до ви ма у Ср би ји с ви ше од 100.000 ста нов ни ка у пе ри о ду 
из ме ђу 2002. (По пис ста нов ни штва) и 2016. (про це на бро ја ста нов ни ка 
сре ди ном го ди не).
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Сли ка 4. Ди на ми ка ко е фи ци јен та ва ри ја ци је БДП-а (БДВ-а) за зе мље ЕУ и за 
Ср би ју* (2001–2016)

* Без по да та ка за Ко со во и Ме то хи ју
Из вор: Кал ку ла ци ја ау то ра на осно ву по да та ка Евро ста та и РЗС

Та бе ла 3. Про ме на бро ја ста нов ни ка 2002. до 2016. у иза бра ним гра до ви ма 
Ср би је*

Ре ги он Гра д Ап со лут на 
пр о ме на 

Ку му ла тив на  
про ме на бро ја  

ста нов ни ка 
Бе о град Бе о град 107.838 6,84

Вој во ди на 

Но ви Сад 54.206 18,11
Су бо ти ца -10.070 -6,79
Зре ња нин -13.352 -10,11
Пан че во -6.291 -4,95

Шу ма ди ја и За пад на 
Ср би ја 

Кра гу је вац 2.566 1,46
Кру ше вац -7.737 -5,89
Кра ље во -985 -0,81
Ша бац -10.479 -8,53
Ча чак -5.275 -4,51
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Ре ги он Гра д Ап со лут на 
пр о ме на 

Ку му ла тив на  
про ме на бро ја  

ста нов ни ка 

Ју жна и Ис точ на  
Ср би ја 

Ниш 6.482 2,59
Ле ско вац -18.120 -11,60
Сме де ре во -4.822 -4,39

* Без по да та ка за Ко со во и Ме то хи ју
Из вор: РЗС

Не по вољ ни де мо граф ски ефек ти има ју по врат но деј ство и да ље про-
ду бљу ју ре ги о нал не не јед на ко сти – услед не до стат ка људ ског ка пи та ла 
шан се да не раз ви је ни ре ги о ни оства ре при вред ни раст ко ји би им омо-
гу ћио да су стиг ну раз ви је ни је де ло ве зе мље по ста ју још ма ње. Овај са-
мо по ја ча ва ју ћи про цес, уко ли ко ни је убла жен сна жном ре ак ци јом кре а-
то ра еко ном ске по ли ти ке, до во ди до зна чај них не га тив них дру штве них 
и еко ном ских по сле ди ца у бу дућ но сти.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Ем пи риј ска те сти ра ња по сто ја ња кон вер ген ци је за сни ва ју се на ли-
те ра ту ри из те о ри је ра ста – [Ba u mol 1986; Bar ro and Sa la-i-Mar tin 1997; 
Ber nard and Dur la uf 1995], итд. Основ ни при ступ при те сти ра њу хи по те-
зе о кон вер ген ци ји раз ли чи тих при вре да или ре ги о на осла ња се на нео-
кла сич ни мо дел ра ста. За сни ва се на оце њи ва њу зна ка ко е фи ци јен та β, 
ко ји обич но пред ста вља ре спон зив ност про сеч не сто пе ра ста у од но су 
на јаз из ме ђу до хот ка у ста ци о нар ном ста њу и до хот ка на по чет ку по сма-
тра ног пе ри о да. Овај при ступ ка сни је се про ши рио на ана ли зу за сно ва ну 
на тзв. здру же ним (po o led) по да ци ма, уз раз вој ме то да еко но ме триј ског 
мо де ли ра ња по да та ка па не ла. Јед на стра на про бле ма ве за на за овај при-
ступ од но си се на те сти ра ње при су ства тзв. „β” кон вер ген ци је ко ја се 
мо же кри ти ко ва ти ка ко с те о риј ског, та ко и с ем пи риј ског ста но ви шта 
[Phil lips and Sul 2009]. Сто га je у овом ра ду при ме њен но ви при ступ, за сно-
ван на ра ду Фи лип са и Су ла [Phil lips and Sul 2007], ко ји те сти ра хи по те зу 
о кон вер ген ци ји на осно ву не ли не ар ног вре мен ски про мен љи вог фак тор-
ског мо де ла.

Овај ме тод от кри ва ња кон вер ген ци је у па не лу на зи ва се „log t” ре
гре си о ни тест и за сни ва се на ал го рит му гру пи са ња по мо ћу ко јег се мо-
де ли ра ју ду го роч не рав но те же уну тар хе те ро ге ног па не ла из ван ко ин те-
гра ци о ног окви ра. Нај ве ће пред но сти овог при сту па су што се из бе га ва ју 
прет по став ке о ста ци о нар но сти трен да или сто ха стич кој не ста ци о нар но-
сти. На овај на чин омо гу ће но је да мо дел от кри је про цес кон вер ген ци је 
упр кос не ста ци о нар но сти вре мен ске се ри је. По што за раз ли ку од дру гих 
мо де ла (као што је тест ста ци о нар но сти), на ве де ни при ступ мо же да пре-
по зна асимп тот ско за јед нич ко кре та ње две вре мен ске се ри је, ње го вом 
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при ме ном ис кљу чу је се мо гућ ност по гре шног од ба ци ва ња хи по те зе о 
кон вер ген ци ји. По ред то га, пред ло же ни при ступ до зво ља ва и те сти ра ње 
по сто ја ња клуп ске кон вер ген ци је у по да ци ма. До са да, уо би ча је ни при-
ступ ка да се ра ди о мо гућ но сти по сто ја ња клуп ске кон вер ген ци је био је 
за сно ван на априори де ље њу је ди ни ца по сма тра ња у по је ди нач не гру пе 
на осно ву од ре ђе них ка рак те ри сти ка (нпр. ге о граф ска ло ка ци ја, ви си на 
до хот ка, члан ство у OECD-у, и сл.), а за тим те сти ра њу при су ства кон вер-
ген ци је уну тар сва ке гру пе. На су прот то ме, ме тод ко ји су пред ло жи ли 
Фи липс и Сул ко ри сти ал го ри там ка ко би се иден ти фи ко ва ли кла сте ри, 
тј. гру пе конвергенцијa уну тар це лог ску па по да та ка. Овај ал го ри там је 
за сно ван на по да ци ма, чи ме се из бе га ва априори кла си фи ка ци ја по да та ка 
у под гру пе.

Де таљ но об ја шња ва ње ал го рит ма да то је у ори ги нал ном ра ду Фи-
лип са и Су ла, а ми на во ди мо са мо кра так опис ње го вих основ них ко ра ка:

• У пр вом, изо лу је се и одва ја ци клич на ком по нен та про мен љи ве Xit, 
за ко ју се те сти ра хи по те за о кон вер ген ци ји (обич но уз по моћ Хо-
дрик-Пре ско то вог фил те ра). Из рав на та вер зи ја по да та ка за тим се 
сор ти ра опа да ју ћим ре до сле дом у од но су на вред ност оп сер ва ци је у 
по след њем пе ри о ду (тј. пр ва зе мља/ре ги он има нај ви ши БДВ), или, 
ал тер на тив но, у од но су на про сек за од ре ђе ни део пе ри о да (нпр. ½ 
или ⅓) ако по сто ји ве ли ка флук ту а ци ја по да та ка;

• Дру ги ко рак са сто ји се од фор ми ра ња гру пе од k пр вих је ди ни ца 
по сма тра ња за ко је log (t) ре гре си ја за до во ља ва услов tk >-1,65 за под-
гру пу {k, k+1}. У слу ча ју да ни јед на гру па не за до во ља ва овај услов, 
ал го ри там за кљу чу је да не ма кон вер ген ци је ме ђу под гру па ма у па-
не лу. Ако по сто ји под гру па ко ја за до во ља ва на ве де ни услов, log (t) 
ре гре си ја се по на вља та ко да се је ди ни це по сма тра ња за ко је тест 
да је нај ви ше вред но сти гру пи шу за јед но;

• У тре ћем ко ра ку, је ди ни це ко је ни су у основ ној гру пи се квен ци јал-
но се укљу чу ју, и дру ги log(t) тест се спро во ди за сва ку од њих. Ако 
је тест ста ти сти ка ве ћа од кри те ри ју ма c*, иза бра не је ди ни це по сма-
тра ња фор ми ра ју по чет ни клуб кон вер ген ци је. За узор ке с крат ком 
вре мен ском ди мен зи јом (ма ло Т) кри тич на вред ност c* мо же се по-
ста ви ти на вред ност 0, што је ве о ма кон зер ва тив но, док се за узор ке 
ко ји об у хва та ју ду жи пе ри од (ве ли ко Т) пре по ру чу је асимп тот ска 
кри тич на вред ност од -1,65 (за ни во зна чај но сти од 5%);

• Че твр ти ко рак под ра зу ме ва по на вља ње ко ра ка три за оста ле је ди-
ни це ко је ни су део по чет ног клу ба кон вер ген ци је. Ако је до би је на t 
ста ти сти ка у log(t) ре гре си ји ве ћа од -1,65, ове је ди ни це по сма тра ња 
пред ста вља ју до дат ну гру пу кон вер ген ци је. У су прот ном, по на вља ју 
се ко ра ци два и три у окви ру ове гру пе ка ко би се утвр ди ло да ли се 
оне мо гу по де ли ти у ма ње клу бо ве кон вер ген ци је. Ка да не по сто ји 
k за ко је је tk >-1,65 за пре о ста ле је ди ни це у па не лу, за кљу чу је мо да 
оне по ка зу ју ди вер гент но по на ша ње.
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ПО ДА ЦИ И ЕМ ПИ РИЈ СКИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ

За те сти ра ње хи по те зе о кон вер ген ци ји из ме ђу 25 обла сти НУТС 3 
ни воа у Ср би ји ко ри сти мо го ди шње по дат ке о бру то до да тој вред но сти 
(БДВ) per ca pi ta у пе ри о ду 2001–2016. Вред ност БДВ из ра же на је у ди на-
ри ма у те ку ћим це на ма, док су по да ци о про це ње ном бро ју ста нов ни ка 
на НУТС 3 ни воу пре у зе ти из ба зе по да та ка Ре пу блич ког за во да за ста-
ти сти ку.

Пра те ћи ме то до ло ги ју и ал го ри там ко ји су опи са ли Фи липс и Сул, 
у пр вом ко ра ку при ка зу је мо ре зул та те log (t) те ста ко ји је при ме њен на 
25 НУТС 3 обла сти у Ср би ји, у раз до бљу 2001–2016. За свр хе еко но ме-
триј ске ана ли зе, се ри ја БДВ per ca pi ta тран сфор ми са на је у логаритaмски 
об лик. На кон то га, одво је на је ци клич на ком по нен та уз по моћ ХП фил-
те ра. Пре оце не log (t), од ба ци ли смо по дат ке из пр вих 20% пе ри о да из 
узор ка. Оце не log (t) до би је не при ме ном ме то да нај ма њих ква дра та при-
ка за не су у Та бе ли 4 – при ме ћу је мо да је ко е фи ци јент на ги ба -0,963, са 
стан дард ном гре шком (ко ја је кон зи стент на и у усло ви ма хе те ро ске да-
стич но сти и ау то ко ре ла ци је) од 0,0354 и т-ста ти сти ком -27,199, што је 
ма ње од кри тич не вред но сти од -1,65. Нул та хи по те за о кон вер ген ци ји у 
це лом узор ку НУТС 3 обла сти од ба цу је се на ни воу зна чај но сти од 5%.

Та бе ла 4. Log (t) тест ста ти сти ка

Ва ри ја бла Ко е фи ци јент СГ т-стат

log (t) -0,9629 0,0354 -27,1992

n – број је ди ни ца по сма тра ња: 25
Број пе ри о да: 14
Пр ва три пе ри о да су од ба че на пре ре гре си је 

И звор: Кал ку ла ци је ау то ра

Ме ђу тим, то не зна чи да кон вер ген ци ја не по сто ји у об ли ку ма њих 
клу бо ва. На ста вља мо с при ме ном прет ход но опи са ног ал го рит ма гру пи-
са ња Фи лип са и Су ла ка ко би смо те сти ра ли при су ство клуп ске кон вер ген-
ци је уну тар ма њих гру па НУТС 3 обла сти у Ср би ји. Та бе ла 5 при ка зу је 
тест ста ти сти ку за log (t) ре гре си ју за по чет ну кла си фи ка ци ју клу бо ва 
кон вер ген ци је, као и за мо гућ ност спа ја ња два клу ба у је дан ве ћи клуб 
или за укљу чи ва ње у нај бли жи клуб и НУТС 3 обла сти ко је не кон вер-
ги ра ју.



104

Та бе ла 5. По чет на кла си фи ка ци ја клу бо ва кон вер ген ци је

По чет на кла си фи ка ци ја Те сти ра ње спа ја ња клу бо ва 
Коефици-

јент t-статистика Коефици-
јент СГ t-ста ти -

сти ка 
Клуб 1 0,130 0,885 Клуб 1+2 -0,465 0,0342 -13,592
Клуб 2 0,371 2,079 Клуб 2+3 -0,409 0,0661 -6,183
Клуб 3 0,464 1,457 Клуб 3 + Гру па 4 -1,375 0,0470 -29,258
Гру па 4 -1,796 -34,624

Из вор: Кал ку ла ци ја ау то ра

Кар та 1. Гру пи са ње НУТС 3 обла сти у по чет не клу бо ве кон вер ген ци је*

* Ни су об у хва ће обла сти НУТС 3 у окви ру Ко со ва и Ме то хи је

Пре ма при ка за ним ре зул та ти ма за по чет ну кла си фи ка ци ју мо гу се 
иден ти фи ко ва ти три клу ба и јед на гру па за ко ју је t-ста ти сти ка ма ња од 
-1,65 што зна чи да ме ђу ње ним чла но ви ма не по сто ји про цес кон вер ген-
ци је. Ви зу ел ни пре глед струк ту ре клу бо ва дат је на Кар ти 1. Нај ве ћи број 
обла сти НУТС 3 је део Клу ба 1. Клуб 2 об у хва та пет обла сти: Ра син ску, 
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Ра шку, За је чар ску, Ја бла нич ку и То плич ку, при че му се ве ћи на обла сти 
из овог клу ба на ла зи у ју жном де лу Ср би је. У окви ру Клу ба 3 са мо су две 
обла сти (По ду нав ска и Пчињ ска). По ред на ве де на три клу ба, у окви ру Гру-
пе 4, ко ју чи не Бе о град ска и Ју жно бач ка област, не ма зна ко ва кон вер ген-
ци је с би ло ко јим дру гим клу бом или уну тар ове гру пе. Мо гућ ност спа ја ња 
иден ти фи ко ва них клу бо ва у је дан ве ћи, као и мо гућ ност до да ва ња две обла-
сти из Гру пе 4 у клу бо ве кон вер ген ци је од ба че на је на ни воу зна чај но сти 
од 5%. Од го ва ра ју ћа t-ста ти сти ка у по след њој ко ло ни ма ња је од -1,65, 
што по ка зу је да је по чет на кла си фи ка ци ја клу бо ва и ко нач на.

Ре зул та ти су у са гла сно сти с хи по те зом да је у Ср би ји до ми нан тан 
мо дел ра ста ти па „цен тар – пе ри фе ри ја”. На јед ној стра ни су ве ли ки ре гио-
нал ни цен три Бе о град и Но ви Сад (Ју жно бач ка област) са сво јим соп стве ним 
пу та ња ма ра ста. На дру гој стра ни су оста ле НУТС 3 обла сти ко је фор ми-
ра ју три раз ли чи та клу ба кон вер ген ци је. Са ова квим ти пом ре ги о нал них 
не јед на ко сти у бли жој бу дућ но сти не мо же се оче ки ва ти ре ги о нал на кон-
вер ген ци ја, бар не без од го ва ра ју ћих ме ра ре ги о нал не по ли ти ке.

ЗА КЉУ ЧАК

Пред мет ис тра жи ва ња у ем пи риј ском де лу ра да би ло је те сти ра ње 
клуп ске кон вер ген ци је у БДВ-у по ста нов ни ку из ме ђу обла сти (НУТС 3 
ни во) у Ре пу бли ци Ср би ји у пе ри о ду 2001–2016. Ме то до ло ги јом Фи лип-
са и Су ла утвр ђе но је да по сто ји клуп ска кон вер ген ци ја на ни воу обла сти. 
Бе о град ска и Ју жно бач ка област има ју соп стве не раз вој не пу та ње и ста-
ци о нар но ста ње, што зна чи да се, ако и у на ред ном пе ри о ду из о ста не 
од го ва ра ју ћа ре ги о нал на по ли ти ка, мо же оче ки ва ти да љи раст ре ги о нал-
них дис па ри те та.

Ре зул та ти до би је ни у ис тра жи ва њу мо жда су нео че ки ва ни с те о риј-
ског гле ди шта. Ме ђу тим, они су ло гич ни ако се узме у об зир чи ње ни ца да 
се ре ги о нал не раз ли ке у зе мљи и да ље по ве ћа ва ју и да су ме ђу нај ве ћи ма 
у Евро пи, док је по ли ти ка ре ги о нал ног раз во ја још увек не а де кват на. Тзв. 
аси ме трич на ре ги о на ли за ци ја, где ре ги о ни Вој во ди не и Бе о гра да (Ср би-
ја-Се вер) има ју ин сти ту ци је ко је се ба ве про бле ми ма ре ги о нал ног раз во ја, 
за раз ли ку од под руч ја Ср би ја-Ју г (Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је и 
Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је), са мо по гор ша ва си ту а ци ју. За бри ња ва и то 
што кре а то ри јав не по ли ти ке већ ду же вре ме не при да ју од го ва ра ју ћи зна чај 
при пре ма ма за отва ра ње По гла вља 22, ко је се од но си на ре ги о нал ни раз вој.

Сто га се мо дер ни за ци ја ин сти ту ци ја и усва ја ње функ ци о нал не ре-
ги о нал не по ли ти ке с ква ли тет ним ак ци о ним пла ном (усва ја ње На ци о нал-
ног пла на за ре ги о нал ни раз вој) на ме ћу као нео д ло жни за да ци. При то ме, 
у фо ку су би тре ба ло да бу ду окви ри Ко хе зи о не по ли ти ке ЕУ, по себ но са 
ста но ви шта ње них ме ха ни за ма и ме ра ко ји ма се де лу је на сма њи ва ње 
ре ги о нал них не јед на ко сти.

При ступ ре ги о нал ном раз во ју у на ред ном пе ри о ду тре ба у да ле ко 
ве ћој ме ри за сни ва ти на ен до ге ном ре ги о нал ном ра сту. Ре ги о ни би тре-
ба ло са мо стал но да тра га ју за но вим из во ри ма ра ста та ко што ће на кре-
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а тив ни ји на чин мо би ли са ти ло кал не ре сур се и фон до ве, с ци љем да ис ко-
ри сте сво је спе ци фич не ком па ра тив не пред но сти без пре ве ли ког осла ња ња 
на тран сфе ре с на ци о нал ног ни воа и до де лу бес по врат них сред ста ва. Да 
би у на ред ном пе ри о ду ма ње раз ви је на под руч ја ра сла по ве ћој сто пи од 
раз ви је них, по треб но је обез бе ди ти мно го ве ћи ни во при ват них ин ве сти-
ци ја у ма ње раз ви је ним ре ги о ни ма (НУТС 2) и обла сти ма (НУТС 3). То ће 
би ти мо гу ће ако еко ном ска ефек тив ност ин ве сти ци ја у ма ње раз ви је ним 
под руч ји ма бу де ве ћа.

Циљ ре ги о нал не по ли ти ке тре ба ло би да бу де сти му ли са ње свих ло-
ка ли те та да раз ви ја ју соп стве не по тен ци ја ле за раст, пре све га на осно ву 
свог уну тра шњег, ен до ге ног по тен ци ја ла (те ри то ри јал ног ка пи та ла). Што 
се ти че ме ра ре ги о нал не по ли ти ке, у на ред ном пе ри о ду у на шој зе мљи тре-
ба ло би при ме њи ва ти тзв. pla ceba sed кон цепт чи је су глав не ка рак те ри-
сти ке за сно ва не на при ла го ђа ва њу ин тер вен ци ја спе ци фич ним те ри то-
ри јал ним окол но сти ма и њи хо вим про стор ним ве за ма, те на мо би ли са њу 
и са ку пља њу зна ња и пред но сти ло кал них ак те ра. При кре и ра њу ре ги о-
нал не по ли ти ке „по ме ри” кон крет ног под руч ја нео п ход но је узе ти у об зир 
раз ли чи те ка рак те ри сти ке ре ги о на / обла сти – не са мо еко ном ске, већ и 
осо бе но сти ве за не за дру ге фак то ре, као што су ам би јен тал не по год но сти 
[видети: Ri ka lo vić i Jo si po vić 2018]. По ред то га, за скла дан ре ги о нал ни 
раз вој нео п ход но је да ло кал не са мо у пра ве по сте пе но усва ја ју стан дар де 
ре ги о нал не по ли ти ке ЕУ и то пу тем по ме ну тог ак тив ног уче ство ва ња у 
на ци о нал ном си сте му ре ги о нал не по ли ти ке. Узи ма ју ћи у об зир ак ту ел ну 
ре ги о на ли за ци ју, као и по ме ну ти са вре ме ни (ин те гра тив ни) раз вој ни кон-
цепт, у на ред ном пе ри о ду по треб но је ви ше па жње по све ти ти уна пре ђе њу 
уло ге ко ју у про це су рав но мер ни јег те ри то ри јал ног раз во ја мо гу има ти 
ад ми ни стра тив не обла сти (НУТС 3 ни во). Чи ње ни ца да НУТС 3 ни во у 
Ср би ји не ма ста тус су бјек та ре ги о нал не по ли ти ке оте жа ва ју ћа је окол ност 
у про це су ре ги о нал ног и укуп ног раз во ја и ума њу је мо гућ но сти за ефи ка-
сни је убла жа ва ње уну тар и ме ђу ре ги о нал них раз ли ка у ни воу раз ви је но сти.
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SUMMARY: Not only are all the re gi ons in Ser bia un der de ve lo ped in com pa ri son 
to EU-28 ave ra ge, but the re are al so re la ti vely lar ge re gi o nal dis pa ri ti es in our co un try. 
Ne vert he less, the lar gest part of the une ven spa tial de ve lop ment in Ser bia li es in pro no un ced 
and gro wing ine qu a li ti es wit hin the re gi ons ― in tra re gi o nal dis pa ri ti es are gre a ter than 
the in ter re gi o nal ones. This pa per aims to in ve sti ga te the exi sten ce of club con ver gen ce 
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on NUTS 3 le vel in Ser bia. Whi le a com mon ap pro ach is ba sed on a pri o ri di vi ding units 
of ob ser va tion in to in di vi dual gro ups ba sed on so me of the ir par ti cu lar cha rac te ri stics, 
we use a met hod that al lows iden ti fi ca tion of clu sters of con ver gen ce by using an al go rithm 
that is da ta-dri ven and the reby avo ids a pri o ri clas si fi ca tion of the da ta in to sub gro ups. 
We use da ta on GVA per ca pi ta for NUTS 3 le vel in Ser bia, for the pe riod 2001-2016. Our 
re sults show that the re are three con ver gen ce clubs in Ser bia, whi le two dis tricts – Bel gra de 
dis trict and So uth Bač ka dis trict show no signs of con ver gen ce with any of the ot her clubs 
or bet we en them sel ves.

KEYWORDS: in tra and in ter-re gi o nal ine qu a li ti es, club con ver gen ce, eco no mic 
growth, Ser bia
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СА ЖЕ ТАК: Убр за ни раз вој ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но-
ло ги ја (ИКТ) да нас је про на шао ши ро ку при ме ну у број ним де лат но сти ма. 
Нео п ход но је са гле да ти мо гућ но сти при ме не и ути ца ја ИКТ на раз вој ру-
рал ног ту ри зма. Има ју ћи у ви ду да се ру рал ни ту ри зам у Ср би ји на ла зи у 
ини ци јал ним фа за ма раз во ја, оче ки ва ња су да би при ме на ИКТ мо гла да 
до при не се по ве ћа њу ту ри стич ког про ме та, сма ње њу тро шко ва про мо ци је, 
сма ње њу тро шко ва по сло ва ња, ја ча њу кон ку рент но сти ру рал них ту ри стич-
ких де сти на ци ја, итд. У ра ду је са гле дан ка рак тер и ди на ми ка до са да шњег 
раз во ја ру рал ног ту ри зма у Ср би ји и Евро пи. Ана ли зи ра на су до са да шња 
ис ку ства у при ме ни ИКТ у ту ри зму. Изр ше но је ис пи ти ва ње ути ца ја ИКТ 
на кон ку рент ност Ср би је као ту ри стич ке де сти на ци је ко ре ла ци о ном ана-
ли зом. Ука за но je на ну жност фор ми ра ња је дин стве не ба зе по да та ка сме-
штај них ка па ци те та ру рал ног ту ри зма и зна чај њи хо вог по ве зи ва ња на 
не ки од гло бал них ди стри бу тив них си сте ма (ГДС). Оче ки ва ња су да би се 
укљу чи ва њем ИКТ у по сло ва ње у ру рал ном ту ри зму оства рио ве ћи про мет, 
при хо ди и бо ља про мо ци ја ру рал них ту ри стич ких де сти на ци ја и омо гу-
ћи ло бо ље пра ће ње ка рак те ра, ди на ми ке и ин тен зи те та ње го вог раз во ја. 
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Има ју ћи у ви ду по зи ти ван ути цај ИКТ на ре зул та те по сло ва ња, оче ки ва ња 
су да би се и кон ку рент ност Ср би је као ту ри стич ке де сти на ци је по ве ћа ла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ру рал ни ту ри зам, ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је, де сти на ци ја, ме наџ мент, ин тер нет, ба за по да та ка

JEL: M15, R41, Q12

Тех но ло шки про грес и ту ри зам се ком пле мен тар но раз ви ја ју ду го 
го ди на [Bu ha lis 2008: 609-623; Shel don 1997; Poon 1993; итд.]. Ме ђу тим, 
док с јед не стра не ра сте и раз ви ја при ме на ИКТ у свим сфе ра ма људ ског 
де ло ва ња, до тле с дру ге стра не не до ста ју ли те ра ту ра и ин фор ма ци је о 
ње ној при ме ни у ру рал ном ту ри зму [Ak ca et al. 2007: 404–413].

Ка рак те ри сти ка по ну де ру рал них ту ри стич ких де сти на ци ја је фи-
зич ка, со ци јал на и кул тур на дис тан ца од тра жње сме ште не у град ским 
цен три ма. Про блем раз ме не је оте жан и до дат но се мо же ис ком пли ко ва-
ти уко ли ко не до ста ју аде кват не „по слов не ве шти не” ка ко би се ру рал на 
ту ри стич ка по ну да при бли жи ла тра жњи [Forst ner 2004: 500].

Ту ри стич ки ди стри бу тив ни ка на ли ви де се као „мост” из ме ђу по ну-
де и тра жње [Pe ar ce et al. 2013: 50], а уло га по сред ни ка је упра во у из на-
ла же њу на чи на да се олак ша про цес раз ме не [Cle ri des et al. 2008: 372–392; 
Me di na-Mu ri oz et al. 2003: 135–147; Cur tin et al. 1999: 135–147].

Кла сич ни об лик по сре до ва ња из ме ђу по ну де и тра жње ко ји је био 
при су тан у ту ри стич ком по сло ва њу да нас је оса вре ме њен при ме ном ИКТ 
[Bu ha lis et al. 2005: 7]. При ме на ИКТ учи ни ла је да се уда ље ност ту ри ста 
од де сти на ци ја да нас мо же сма тра ти ире ле вант нoм за нор ма лан ток ту-
ри стич ког по сло ва ња. Ма ла ру рал на пред у зе ћа за хва љу ју ћи ИКТ мо гу 
рав но прав но да уче ству ју у кон ку рент ској бор би на ту ри стич ком тр жи-
шту с „ур ба ним” пред у зе ћи ма и у том сми слу мо гу да остварe од ре ђе ну 
вр сту кон ку рент ске пред но сти [Al len et al. 1993: 30–33].

Ка ко би се по спе шио раз вој ру рал ног ту ри зма, ко ји се на ла зи у ини-
ци јал ним фа за ма раз во ја у Ср би ји, нео п ход но је ко ри сти ти ино ва ци о на 
зна ња и сред ства ко ја сто је на рас по ла га њу. У том сми слу ја ча уло га при-
ме не са вре ме них ИКТ. Из о ста нак при ме не ИКТ мо же да до ве де до сма-
ње ња тра жње за од мо ром у ру рал ној ту ри стич кој де сти на ци ји, сма ње ња 
еко ном ских ак тив но сти, а ти ме мо же не га тив но да ути че и на раз вој ру-
рал них под руч ја, од но сно мо же да до ве де до сма ње ња по тен ци јал них 
ин ве сти ци ја у ру рал на под руч ја [Prem ku mar et al. 1999: 467–484].

ПРИ МЕ НА ИКТ У РУ РАЛ НОМ ТУ РИ ЗМУ

ИТ je за јед нич ки тер мин ко ји се да је нај но ви јим раз вој ним де ша ва-
њи ма у мо ду елек трон ских и ком пју тер ских ме ха ни за ма и ко му ни ка ци-
о них тех но ло ги ја, ко ји се ко ри сте за акви зи ци ју, об ра ду, ана ли зу, чу ва ње, 
про на ла же ње, ди се ми на ци ју и при ме ну ин фор ма ци ја. На ма кро е ко ном-
ском ни воу, ИТ по ста ју ин стру мент у раз во ју и про спе ри те ту ре ги о на 
(де сти на ци ја), с об зи ром на то да од ре ђу ју њи хо ву кон ку рент ност на гло-
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бал ном тр жи шту. На ми кро е ко ном ском ни воу, ИТ про жи ма ју све функ-
ци је стра те шког и опе ра тив ног упра вља ња и ути чу на кон ку рент ност 
пред у зе ћа [Bu ha lis 1998: 409].

Бр зи раз вој ИКТ олак ша ва ту ри сти ма при ступ ин фор ма ци ја ма од 
зна ча ја за њи хо во пу то ва ње и исто вре ме но по бољ ша ва ква ли тет ис ку ства 
ту ри стич ком де сти на ци јом [Ne u ho fer et al. 2012; Bu ha lis et al. 2008: 609]. 
Због то га са вре ме но по слов но окру же ње у ту ри зму, али и у дру гим гра-
на ма при вре де, мо ра би ти у скла ду с по тен ци ја ли ма ко је пру жа при ме на 
ИКТ [Van Lim burg 2012: 119–132].

Бич (Be ech) и са рад ни ци [Be ech et al. 2006: 252] на во де ИТ си сте ме 
и апли ка ци је ко ји се ко ри сте у ту ри зму:

– ин тер нет / ин тра нет / екс тра нет;
– апли ка ци је за упра вља ње на бав ком ре зер ва ци ја ма, ра чу но вод ством 

и сл.;
– си сте ми за по др шку у од лу чи ва њу, ме наџ мент ин фор ма ци о ни си-

сте ми;
– ба зе по да та ка;
– ком пју тер ски ре зер ва ци о ни си сте ми (КРС);
– гло бал ни ди стри бу ци о ни си сте ми (ГДС);
– си сте ми за упра вља ње де сти на ци ја ма;
– ин тер ак тив на ди ги тал на те ле ви зи ја;
– „to uch-screen” тер ми на ли;
– оста ло.

Они, та ко ђе, ис ти чу и функ ци је у ту ри зму и уго сти тељ ству ко је су 
по др жа не од стра не ИКТ [2006: 253]:

– front of fi ce: ре зер ва ци је, при ја вљи ва ње, пла ћа ње;
– back of fi ce: мар ке тинг, ра чу но вод ство, људ ски ре сур си, услу ге по тро-

ша чи ма;
– ко му ни ка ци ја са по тро ша чи ма и парт не ри ма;
– ис тра жи ва ње мар ке тин га;
– пра ће ње ин ди ка то ра про дук тив но сти и про фи та бил но сти;
– кон тро ла по слов них про це са и осо бља;
– оста ло.

УТИ ЦАЈ ИКТ НА КОН КУ РЕНТ НОСТ ТУ РИ СТИЧ КИХ  
ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

У из ве шта ју Свет ског еко ном ског фо ру ма (World Eco no mic Fo rum 
– WEF) о ту ри стич кој кон ку рент но сти зе ма ља као де сти на ци ја, ко ји се 
публикујe ре дов но го ди шње, као је дан од ин ди ка то ра на ба зи ко га се 
из ра чу на ва ин декс ту ри стич ке кон ку рент но сти сва ке зе мље, из ме ђу оста-
лих, на во ди се „ИКТ ин ди ка тор” ко ји се на ла зи у „сту бу” по слов но окру-
же ње (Сли ка 1).
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Сли ка 1. Струк ту ра ин дек са кон ку рент но сти ту ри зма и пу то ва ња (ТТCI), 
Свет ског еко ном ског фо ру ма за 2017. го ди ну

Из вор: [TTCI Re port 2017 World Eco no mic Fo rum – The Tra vel & To u rism
Com pe ti ti ve ness In dex 2008, стр. xiv]

Уви дом у Из ве штај Свет ског еко ном ског фо ру ма уо ча ва се да ИКТ 
ин фра струк ту ру (ICT re a di ness – спрем ност за упо тре бу) кон сти ту и шу: 
1) ИКТ ко ји се ко ри сти за „би знис за би знис опе ра ци је” (B2B); 2) ко ри шће-
ње Ин тер не та за „би знис по тро шач ке тран сак ци је” (B2C); 3) ин тер нет 
ко ри сни ци; 4) фик сна ши ро ко по ја сна Ин тер нет прет пла та; 5. прет пла та 
на мо бил ни те ле фон; 6. прет пла та на мо бил ну ши ро ко по ја сну мре жу; 7. 
по кри ве ност мо бил не мре же; 8. ква ли тет снаб де ва ња елек трич ном енер-
ги јом. Ре пу бли ка Ср би ја се пре ма овом ин ди ка то ру у 2017. го ди ни на ла-
зи ла на 57. ме сту, а ранг у про те клом пе ри о ду од 2007. до 2017. за ко ји је 
ИКТ ме рен и пу бли ко ван с укуп ним ин дек сом кон ку рент но сти ту ри зма и 
пу то ва ња (TTCI) у Из ве шта ји ма Свет ског еко ном ског фор му ма при ка зан 
је у Та бе ли 1.

Та бе ла 1. Ранг и вред ност TTCI и ИКТ ин фра струк ту ра за Ср би ју од 2007. до 2017.

Го ди не 2007. 2008. 2009. 2011. 2013. 2015. 2017.
Уку пан број
ме ре них зе ма ља 124 130 133 139 140 141 136

С
рб

иј
а TTCI

Ранг 61 78 88 82 89 95 95
Ре зул тат 4,2 3,8 3,7 3,9 3,8 3,3 3,4

ИК Т
спрем но ст

Ранг 46 57 63 62 49 56 57
Ре зул тат 3,3 2,8 2,9 3,3 3,9 4,45 4,8

Из вор: [WEF, 2007; 2008; 2009; 2011; 2013; 2015; 2017]
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Ка ко би се утвр ди ла ја чи на ве зе из ме ђу кон ку рент но сти Ср би је као 
ту ри стич ке де сти на ци је и раз ви је но сти ИКТ ин фра струк ту ре ко ри шћен 
је SPSS (Sta ti sti cal Pro gram Soft wa re System) про грам ски па кет (Та бе ла 2). 
По ста вље не су хи по те зе:

H0: Не по сто ји ко ре ла ци о на ве за из ме ђу кон ку рент но сти Ср би је као 
ту ри стич ке де сти на ци је (TTCI) и ИКТ ин фра струк ту ре (ICT re a di
ness).
H1: По сто ји ко ре ла ци о на ве за из ме ђу кон ку рент но сти Ср би је као 
ту ри стич ке де сти на ци је (TTCI) и ИКТ ин фра струк ту ре/спрем но сти 
(”ICT re a di ness”).

Та бе ла 2. TTCI и ИКТ спрем ност стуб ко ре ла ци о на ма три ца за Ср би ју у пе ри-
о ду од 2007. до 2017.

TTCI ICT re a di ness

TTCI 
Pe ar son Cor re la tion 1 0,434

Sig . (2-ta i led)  0,033
N 7 7

ICT re a di nes s
Pe ar son Cor re la tion 0,434 1
Sig . (2-ta i led) 0,033  
N 7 7

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра на ба зи по да та ка Свет ског еко ном ског фо ру ма

Из Та бе ле 2 ви ди се да је утвр ђе на вред ност Пир со но вог ко е фи ци-
јен та ко ре ла ци је 0,434 при ни воу зна чај но сти α=0,01. За кљу чу је мо с по-
у зда но шћу од 99% да има до ка за да се од ба ци нул та хи по те за и да се 
твр ди да по сто ји по зи тив на ко ре ла ци ја из ме ђу по сма тра них ва ри јаб ли.

РАЗ ВИ ЈЕ НОСТ РУ РАЛ НОГ ТУ РИ ЗМА У ЕВРО ПИ И СР БИ ЈИ

Раз вој ру рал ног ту ри зма у Евро пи пра ти ор га ни за ци ја Eu ro pean Fe
de ra tion of Ru ral To u rism (Eu ro Gi tes) ко ју су фор ми ра ле 34 про фе си о нал-
не ор га ни за ци је из 27 зе ма ља. Пре ма по да ци ма об ја вље ним на зва нич ном 
сај ту ове oрганизације [E u ro gi tes] про це њу је се да у Евро пи по сто ји 500.000 
ма лих и ми кро-пред у зет ни ка ко ји се ба ве ру рал ним ту ри змом. У по ну ди 
се на ла зе раз ли чи те вр сте пан си он ских и, ван пан си он ских услу га. Про-
це на ор га ни за ци је је да ру рал ни ту ри зам по кри ва 15% сме штај них ту ри-
стич ких ка па ци те та Европe и да се тр жи ште ру рал ног ту ри зма са сто ји од 
око 190.000 сме штај них обје ка та с ка па ци те том од 1,7 ми ли о на кре ве та. 
Тре ба има ти у ви ду ње гов рас ту ћи по тен ци јал, као и чи ње ни цу да се око 
90% свих ре ги стро ва них сме штај них обје ка та ру рал ног ту ри зма на ла зи 
у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ. Ста ти стич ко пра ће ње по пу ње но сти ка па ци те-
та на ру рал ним под руч ји ма по ка за ло је да оно ва ри ра из ме ђу 10 и 50% у 
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за ви сно сти од атрак тив но сти де сти на ци је. Уче шће фар ми ко је ну де не ку 
вр сту сме шта ја ту ри сти ма у Ау стри ји про це ње но је на 8%, у Не мач кој 4%, 
у Хо лан ди ји 3%, у Фран цу ској 2,8%, у Ита ли ји на око 2% итд. Та ко ђе, про-
це њу је се да сме штај на фар ма ма, у при ват ним се о ским ку ћа ма, у ма лим 
по ро дич ним пан си о ни ма и хо те ли ма при вла чи ди рект ну го ди шњу ту ри-
стич ку по тро шњу од око 12 ми ли јар ди евра. Укљу чу ју ћи ло кал но до да ту 
вред ност и мул ти пли ко ва не ефек те ко је ту ри зам има, тај из нос до сти же 
око 26 млрд. евра у ко рист европ ске се о ске при вре де. Ако се овим по да ци ма 
до да ју и јед но днев ни из ле ти, а узев ши у об зир и чи ње ни цу да је ствар на 
по ну да дво стру ко ве ћа од зва нич но ре ги стро ва не, про це њу је се да уку пан 
ути цај ру рал ног ту ри зма у европ ским ру рал ним под руч ји ма пре ла зи 65 
ми ли јар ди евра. Број ди рект но и ин ди рект но за по сле них про це њу је се на 
око 500.000 ли ца. Ови по да ци из не ти су на Пр вом европ ском кон гре су о 
ру рал ном ту ри зму одр жа ном 2003. го ди не у Ха неу у Шпа ни ји у ор га ни-
за ци ји Eu ro gi tes-а. Ина че, ове по дат ке у Ср би ји пре зен то вао је и Цен тар 
за од го вор ни и одр жи ви раз вој ру рал ног ту ри зма Ce nORT [Ce nORT].

Пре ма по да ци ма из ма ја 2018. го ди не пре у зе тим са сај та Eu ro gi tes, у 
по ну ди ру рал ног ту ри зма Европe у том тре нут ку на ла зи ло се од 5 до 6,5 
ми ли о на кре ве та. Они су ло ци ра ни у ви ше од 400.000 сме штај них је ди ни ца. 
За ру рал ни ту ри зам ве за но је ви ше од 100.000 раз ли чи тих вр ста услу га 
ко је до но се ви ше од 900.000 ди рект них и ин ди рект них по сло ва, чи ме се 
до но си око 100 ми ли јар ди евра при хо да ру рал ним под руч ји ма.

У Ма стер пла ну одр жи вог раз во ја ру рал ног ту ри зма у Ср би ји [2011: 15] 
ко ји је са чи њен у са рад њи 106 ло кал них ту ри стич ких ор га ни за ци ја Ср би-
је, на во ди се да ру рал ни ту ри зам у Ср би ји об у хва та 2,7 ми ли о на но ће ња, 
што пред ста вља збир по је ди нач них но ће ња у ру рал ном ту ри зму од 145.354 
и бро ја оп штих ту ри стич ких но ће ња упо тре бљи вих за ру рал ни ту ри зам 
од 2.556.128. Ру рал ни ту ри зам обез бе ђу је ви ше од 32.000 ле жа ја (ре ги стро-
ва них и не ре ги стро ва них), с тим што се 10.000 лежајa на ла зи ис кљу чи во 
на се лу. Про це на је да уку пан број лежајa го ди шње до не се ви ше од 5 ми-
ли јар ди ди на ра при хо да и 5 ми ли јар ди ди на ра ди рект них при хо да сек то ру 
ту ри зма. При ход од 10 ми ли јар ди ди на ра не укљу чу је по се ти о це ко ји бо-
ра ве нај ма ње јед ну ноћ или оста ју код при ја те ља или ро ђа ка и не укљу чу је 
ин ди рек тан до при нос ло кал ној еко но ми ји у по гле ду при хо да и за по сле ња. 
При ход од 10 ми ли јар ди ди на ра пред ста вља 16% ди рект ног БДП-а од пу-
то ва ња и ту ри зма, ка ко је из ра чу нао Свет ски са вет за пу то ва ња и ту ри зам 
у Ср би ји за 2010. го ди ну, што укуп но из но си 62,4 ми ли јар де ди на ра [Мастер 
план одр жи вог раз во ја ру ра лог ту ри зма у Ср би ји, 74–75].

На ба зи по да та ка из ових из во ра за кљу чу је се да ру рал ни ту ри зам већ 
да нас пред ста вља ва жан чи ни лац у раз во ју ту ри зма у Ср би је. Ме ђу тим, 
тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да по да ци из не ти у по ме ну том до ку мен ту 
(Ма стер план) ни су ком плет ни, јер ни јед на ор га ни за ци ја и ин сти туци ја 
у Ср би ји ни је за ду же на за зва нич но пра ће ње ди на ми ке, ка рак те ра и ин тен-
зи те та раз во ја ру рал ног ту ри зма. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да из не ти 
по да ци пред ста вља ју де лом ре зул тат спро ве де ног ис тра жи ва ња на при год-
ном узор ку, а де лом су ре зул тат сло бод не про це не ау то ра овог до ку мен та. 
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Да кле, ни су пот пу ни. За по тре бе из ра де по ме ну тог пла на (Ма стер план...) 
би ло је укљу че но 106 ло кал них ту ри стич ких ор га ни за ци ја, али не и све, 
те пре ма из не тим по да ци ма по сто ји из ве сна ре зер ва.

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ И НО ВИ ДИ СТРИ БУ ТИВ НИ СИ СТЕ МИ  
У ТУ РИ СТИЧ КОМ ПО СЛО ВА ЊУ

Ту ри сти тра же ин фо рма ци је о де сти на ци ји пре не го што се од лу че за 
пу то ва ње, од но сно пре не го што до ђу у ту ри стич ку де сти на ци ју [Shel don 
1993: 633–649]. Шемa ин фор ма ци о них ка на ла у ту ри стич кој при вре ди 
при ка за на је у Та бе ли 3.

Та бе ла 3. Ин фо р ма ци о ни ка на ли у ту ри стич кој ин ду стри ји

Ло ка ци ја
ин фор ма ци о них 
по тре ба  
(тра жње)

Са мо ин фор ма ци је Ре зер ва ци је 

Е лек трон ски Тра ди ци о нал но Е лек трон ски Тра ди ци о нал но 

Пре
пу то ва ња

- Ви де о текст;
- CD-ROM;
- КРС;
- ДИС у НТО.

- Књи ге – во дичи;
- Бро шу ре.

- При ступ
пут нич ким
аген ци ја ма
пре ко КРС;
- Ра чу нар ски
при ступ КРС;
- ДИС у НТО.

- Те ле фон;
- По шта;
- Факс.

У ту ри стич кој
де сти на ци ји

- Јав ни при ступ 
ин фор ма ци о-
ном тер ми-
налу;

- Бро шу ре;
- ТВ ка на ли.

- Књи ге-во ди чи;
- ТИК. - ТИ К –

И звор: [Shel don 1993: 636].
На по ме на: КРС – Ком пју тер ски ре зе р ва ци о ни си стем, ДИС – Де сти на циј ски ин фор ма ци о ни 
си стем, ТИК – Ту ри стич ка ин фор ма ци о на кан це ла ри ја.

Ha i nes [1994: 50–63] ис ти че да ДИС ма лим но си о ци ма ту ри стич ке 
по ну де омо гу ћа ва да оста ну у кон ку рент ској бор би с ве ли ким ту ри стич ким 
ком па ни ја ма ко је има ју пот пун при ступ со фи сти ци ра ној ИТ и са сто ји се из:

– Ба за по да та ка о про из во ди ма: Са др жи по дат ке о сме штај ним ка па-
ци те ти ма, са о бра ћа ју, атрак ци ја ма и објек ти ма јав ног ка рак те ра;

– Ба зе по да та ка о по тро ша чи ма: Са др жи де та ље о про фи лу (исто-
ри ја по тро ша ча, ка па ци тет, ин фор ма ци је са да шњих и по тен ци јал них 
пут ни ка);

– Мар ке тинг сред ства: Све о бу хват ни кри те ри ју ми се лек ци је и мо гућ-
но сти са ку пља ња адре са, мо гућ но сти ре ла ци о них ба за по да та ка, су-
мар не ин фор ма ци је за мар ке тинг пла ни ра ње;
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– Про на ла же ње ин фор ма ци ја: Ме ха ни зам ко ји омо гу ћа ва ла ко про на-
ла же ње ин фор ма ци ја ре ле ван т них за ко ри сни ке;

– Ре зер ва ци ја: Спо соб ност да се ин фор ма ци је о про фи лу по тен ци јал ног 
кли јен та чу ва ју и да се ре зер ви ше чи та ва „ска ла” раз ли чи тих ту ри-
стич ких услу га;

– Ди стри бу ци ја: Спо соб ност да се по ну ди све прет ход но пу тем ко му-
ни ка ци о не тех но ло ги је.
Ка ко би ука за ла на пред но сти ко ри шће ња ИКТ у ту ри стич ком по-

сло ва њу Свет ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја je 2007. го ди не по ка за ла пред-
но сти на ше мат ски на чин. На сли ка ма 2 и 3 при ка за на је раз ли ка из ме ђу 
тра ди ци о нал них и но вих ди стри бу тив них ка на ла (Ин тер нет) по ве зи ва ња 
пре ма ви ђе њу Свет ске ту ри стич ке ор га ни за ци је [UN WTO 2007: 73].

Сли ка 2. Тра ди ци о нал ни пут ни ди стри бу тив ни си сте ми
Из вор: [UN WTO 2007: 73]

Тра ди ци о нал ни си сте ми са др же мре жне ка на ле:
– ди рект ни ка на ли из ме ђу по ну ђа ча и по тро ша ча;
– де сти на циј ске мар ке тинг ор га ни за ци је (ДМО) ко је има ју уло гу да 

олак ша ју про цес ку по ви не пру жа њем ин фор ма ци ја о ту ри стич ким 
про из во ди ма у раз ли чи тим про мо тив ним сред стви ма;

– ту ри стич ки по сред ни ци (ту ри стич ки аген ти, ту ро пе ра то ри);
– на мен ске тех но ло ги је као што су гло бал ни ди стри бу тив ни си стем 

(ГДС) (Ama de us, Ga li leo, Sa bre, итд.) и цен трал ни ре зер ва ци о ни си стем 
(ЦРС).
Свет ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја под ди стри бу тив ним си сте ми ма 

у на ста ја њу под ра зу ме ва све оне си сте ме ко ји ко ри сте ин тер нет тех но-
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ло ги је с ко ји ма је уна пре ђе но по сло ва ње, јер је омо гу ће но да по тро ша чи 
пу тем Ин тер не та има ју при ступ ши ро ком спек тру ин фор ма ци ја о раз ли-
чи тим ту ри стич ким де сти на ци ја ма, од но сно ту ри стич ким про из во ди ма 
и да на осно ву рас по ло жи вих ин фор ма ци ја, као и од го ва ра ју ћих „ала таˮ 
ко је ну де са вре ме не ИКТ, кре и ра ју сво је пу то ва ње и бо ра вак у де сти на-
ци ји на на чин ко ји им нај ви ше од го ва ра [UN WTO 2007: 73].

Сли ка 3. Но ви ди стри бу тив ни си сте ми
Из вор: [UN WTO 2007: 73]

НУ ЖНОСТ ФОР МИ РА ЊА БА ЗЕ ПО ДА ТА КА РЕ ЦЕП ТИВ НИХ  
КА ПА ЦИ ТЕ ТА РУ РАЛ НОГ ТУ РИ ЗМА

Прак са у по је ди ним зе мља ма по ка за ла je ути цај ИТ на од ре ђе не ка-
те го ри је по сло ва ња (на при мер, ма ли би знис и пред у зет ни штво), за тим 
ути цај на раз вој по је ди них ре ги о на (на при мер, ру рал них или ур ба них), 
као и ути цај на раз вој ло кал них еко но ми ја ко ји је од ви тал ног зна ча ја 
[Prem ku mar 1999: 467–484].

Aкџa и сар. [2007: 406–407] ис ти чу да ИКТ ста нов ни ци ма ру рал них 
под руч ја омо гу ћа ва:

– ре кла ми ра ње ру рал них ту ри стич ких про из во да;
– ко ри шће ње е-тр го ви не;
– тран сфер зна ња из ур ба них у ру рал на под руч ја и обр ну то;
– апли ка ци је у зва ни чу др жав ну про це ду ру – на при мер, апли ка ци је 

за сред ства из раз ли чи тих др жав них фон до ва, као што су сред ства 
пред ви ђе на за сти му ла ци ју раз во ја ру рал ног ту ри зма и сл.;

– при ме ну Ге о граф ског ин фор ма ци о ног си сте ма (ГИС) у ту ри стич ком 
ме наџ мен ту с при род ним и ан тро по ге ним ре сур си ма, итд.
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По сло ва ње пу тем ИКТ не ми нов но до во ди до не ста ја ња кла сич них 
ту ри стич ких по сред ни ка. Оправ да но је оче ки ва ти да се у ту ри стич ком по-
сло ва њу у бу дућ но сти по ја ви екс пан зи ја но вих елек трон ских по сред ни ка. 
Тре нут но се у Ср би ји у ту ри стич ком по сло ва њу по сред ни ци ко ри сте апли-
ка ци ја ма гло бал них ди стри бу тив них си те ма (ГДС) Ama de us и Ga li leo ко ји 
по след њих го ди на бе ле же раст [Pavlović et al. 2008: 148–156].

Ипак, и по ред убр за ног раз во ја ИКТ још увек не по сто ји цен трал ни 
сер вер на свет ском ни воу за по тре бе ру рал ног ту ри зма, с ба за ма по да та ка 
ко је об је ди ња ва ју по дат ке при ку пље не са свих сер ве ра, што им пли ци ра да 
се у бу дућ но сти мо же оче ки ва ти фор ми ра ње јед не гло бал не ба зе по да та ка 
ко ја ће би ти у мо гућ но сти да при ку пи, ин те гри ше, про це су и ра и тр жи шту 
по ну ди до бро ор га ни зо ва не по дат ке из ове обла сти [Тодоровић и др. 2009: 
110].

Од 2006. го ди не ком па ни ја Pe ga sus So lu ti ons Inc. [Pe ga sus] ко ја је гло-
бал ни ли дер у на пред ним тех но ло ги ја ма и услу га ма за хо те ле и ту ри стич-
ке ди стри бу те ре и пред ста вља нај ве ћи свет ски сер вис ре пре зен то ва ња 
хо те ла, с нај ве ћим цен трал ним ре зер ва ци о ним си сте мом, нај ве ћим си сте-
мом за про це си ра ње елек трон ске ре зер ва ци је пу тем ин тер не та и гло бал-
ним ди стри бу тив ним си сте мом (Ama de us, Ga li leo, Worldspan, Sa bre) као 
и нај ве ћим си сте мом за про це си ра ње аген циј ских про ви зи ја у све ту, по-
слу је у Ср би ји пре ко ком па ни је Con grex po d.o.o. [Con grex po]. Ми си ја ком-
па ни је је да мак си ми зи ра при хо де и про фи та бил ност хо те ла и по сред ни ка 
у ту ри зму ши ром све та, обез бе ђу ју ћи ко ри шће ње нај на пред ни је и на ји но-
ва тив ни је тех но ло ги је у ту ри стич кој ин ду стри ји [еКapija]. На овај на чин 
уго сти тељ ски обје кат по ста је при сту па чан у ви ше од 650.000 ту ри стич ких 
аген ци ја ши ром све та и рас по ло жив је за ре зер ви са ње у би ло ко јем де лу 
све та. На овај си стем при кљу чен је од ре ђе ни број хо те ла у Ср би ји (Ср би ја, 
Union, Alek san dar Pla ce, N, Gymnass итд.). Ови ме је омо гу ће но да сме штај-
ни објек ти бу ду на рас по ла га њу ту ри сти ма, од но сно ту ри стич ким аген ци-
ја ма из чи та вог све та [еКapija]. У Цен трал ни ре зер ва ци о ни си стем Ср би ја 
укљу чен је и onli ne си стем Bo o king Ser bia [Bo o king Ser bi a] пре ко ко га је 
пред ви ђе на и ре зер ва ци ја сме штај них је ди ни ца ру рал ног ту ри зма (се о ска 
до ма ћин ства, са ла ши, ви ле, пан си о ни, итд.). На овај на чин омо гу ће но је да 
се и ма ле сме штај не је ди ни це при кљу че на је дан гло бал ни ди стри бу тив ни 
си стем.

Ме ђу тим, оно што се ја вља као про блем је што у си стем ни су укљу-
че ни сви сме штај ни објек ти ру рал ног ту ри зма Ср би је, од но сно што ли ста 
ни је ажу ри ра на. Из ме ђу по ну де ко ја се на ла зи на onli ne си сте му Bo o king 
Ser bia и ба зе по да та ка ко ја за са да има нај ве ћу сме штај ну по ну ду ру рал-
ног ту ри зма у Ср би ји пре зен то ва ну на Ин тер нет стра ни ци Се о ски ту ри
зам Ср би је [Se o ski tu ri zam Sr bi je; Se o ski tu ri zam u Sr bi ji] тре нут но не посто-
ји ве за. Оче ки ва ња су да би се у до глед ној бу дућ но сти ова ква ве за (link) 
мо гла ус по ста ви ти и по тен ци јал ним ту ри сти ма, од но сно ту ри стич ким 
аген ци ја ма би се на овај на чин мо гла по ну ди ти ком плет на сме штај на 
по ну да ру рал них ту ри стич ких де сти на ци ја. Ал тер на ти ва је да би се мо-
гао на пра ви ти по се бан Ин тер нет сајт с по ну дом сме штај них ка па ци те та 
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ру рал ног ту ри зма, пре ко ко га би се вр ши ле све услу ге ко је ина че ова кви 
ин фор ма ци о ни си сте ми омо гу ћа ва ју.

На ци о нал ну асо ци ја ци ју Се о ски ту ри зам Ср би је осно ва ло је де вет 
удру же ња 2002. го ди не и да нас (2018) удру же ње бро ји ви ше од 500 чла-
но ва. То ком 2004. го ди не Ин тер нет клуб је по ста вио пре зен та ци ју www.
se lo.co .yu ко ја је про јек то ва на као ба за по да та ка укуп не се о ске ту ри стич-
ке сме штај не по ну де. У 2005. го ди ни у ре а ли за ци ју про јек та Про мо ци ја 
се о ског ту ри зма у Ср би ји, укљу че не су све оп шти не и ту ри стич ке ор га-
ни за ци је оп шти на и гра до ва ко је има ју по ну ду ру рал ног ту ри зма. То ком 
го ди на ин тер нет сајт је бе ле жио кон ти ну и ран раст бро ја по се ти ла ца, а у 
2006. го ди ни пре ко 200 се о ских до ма ћин ста ва ко ја се на ла зе у ба зи по-
да та ка овог сај та до би ло је 90% го сти ју упра во по сред ством сај та. За хва-
љу ју ћи ре зул та ти ма ра да Ин тер нет сај та, На ци о нал на асо ци ја ци ја Се о ски 
ту ри зам Ср би је је члан и ак тив ни пред став ник Ср би је у Европ ској фе де
ра ци ји ру рал ног ту ри зма (EU RO GI TES), а као по кро ви те љи ра да ин тер-
нет сај та ја вља ју се Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, 
Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, Де ле га ци ја 
Европ ске уни је у Ре пу бли ци Ср би ји, UN WTO, EU RO GI TES, као и Ам ба-
са да САД [Se o ski tu ri zam Sr bi je – Se lo.rs ].

Ово ме тре ба до да ти чи ње ни цу да Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је 
(ТОС) тре нут но (2018) ра ди на из ра ди је дин стве не ба зе свих ре ги сти ро-
ва них сме ша тај них ка па ци те та ру рал ног ту ри зма. Пре ма ин фор ма ци ја ма 
из ТОС-а, ба за ће би ти пред ста вље на на но вој Ин тер нет стра ни ци ко ја се 
на ла зи у при пре ми. Та ко ђе, тре нут ну ба зу сме штај них ка па ци те та ТОС 
је пу бли ко ва ла у Ка та ло гу се о ских ту ри стич ких до ма ћин ста ва из 2017. 
го ди не.

ЗА КЉУ ЧАК

Тренд ди вер зи фи ка ци је ту ри стич ких про из во да ко ји је ка рак те ри-
сти чан ка ко за ме ђу на род но, та ко и за до ма ће ту ри стич ко тр жи ште, по-
го ду је раз во ју ру рал ног ту ри зма у Ср би ји. До бре ре сурс не осно ве ко је 
Ср би ја по се ду је иду у при лог овој тврд њи.

Ру рал на под руч ја чи не 84% те ри то ри је Ср би је и на овим под руч ји ма 
жи ви пре ма ре зул та ти ма По пи са из 2011. го ди не око 44% укуп ног бро ја 
ста нов ни ка. Та ко ђе, Ср би ју ка рак те ри шу: ве ли ки ге о граф ски ди вер зи тет 
те ри то ри је (од Па нон ске ни зи је на се ве ру, пре ко брд ско-пла нин ског по-
руч ја ка рак те ри стич ног за сре ди шње под руч је, до из ра зи то пла нин ског 
под руч ја ка рак те ри стич ног за jуг, ју го и сток и ју го за пад Ср би је), мул ти-
ет нич ност (у Ср би ји жи ви око 30 на ро да и на род но сти), до бра еко ло шка 
очу ва ност при род ног ам би јен та (пет на ци о нал них пар ко ва, ве ли ки број 
за шти ће них под руч ја при ро де), бо га та га стро ном ска пу ну да с ду гом тра-
ди ци јом, као и бо га то ан тро по ге но на сле ђе. Све број не ре сурс не мо гућ но-
сти по го ду ју кре и ра њу и раз во ју ве ли ког бро ја раз ли чи тих ру рал них ту-
ри стич ких про из во да. Ме ђу тим, као је дан од од лу чу ју ћих огра ни ча ва ју ћих 
фак то ра у раз во ју ви ди се про стор на уда ље ност ту ри стич ке по ну де до 
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тра жње. Ка ко би се „јаз” пре мо стио, ја ча уло га са ве ме них ИКТ у уло зи 
ту ри стич ких по сред ни ка у ту ри стич ком по сло ва њу. Трен до ви у ту ри-
стич ком по сло ва њу упу ћу ју да се тра ди ци о нал ни на чин по сре до ва ња 
да нас све ви ше за ме њу је при ме ном са вре ме них ИКТ.

ИКТ су по че ле убр за но да се раз ви ја ју на кон Дру гог свет ског ра та, 
а тренд је убр зан од осам де се тих го ди на 20. ве ка. Да нас су ИКТ на шле 
при ме ну у свим сфе ра ма по сло ва ња, па и у ту ри стич ком. Ово се пр вен-
стве но од но си на ма сов не ви до ве ту ри зма (ту ри зам на мор ској оба ли и 
од мо ри у пла нин ским „ски” ри сор ти ма). Ме ђу тим, при ме на ИКТ осет но 
за о ста је у ру рал ном ту ри зму ка ко у Ср би ји, та ко и у све ту. Раз ло зи су:

– ру рал ни ту ри зам у ве ћи ни зе ма ља, као и у Ср би ји, по чео је да се раз-
ви ја од се дам де се тих го ди на 20. ве ка и ни је се још у пу ној ме ри раз вио 
и при ла го дио тр жи шним трен до ви ма;

– ни зак ни во ин фор ма тич ке пи сме но сти ло кал них ин те ре сних гру па 
(стеј кхол де ра) у ру рал ним под руч ји ма;

– не до вољ на дру штве но-еко ном ска раз ви је ност ру рал них под руч ја;
– не за ин те ре со ва ност ло кал не при вре де и са мо у пра ве за ин ве сти ра ње 

у раз вој ру рал ног ту ри зма, итд.

При ме на са вре ме них ИКТ зах те ва по ди за ње ни воа ИТ пи сме но сти 
ло кал ног ста нов ни штва, ко је у Ср би ји ни је на за до во ља ва ју ћем ни воу. У 
ове про гра ме еду ка ци је мо ра ју би ти укљу че ни све ин те ре сне гру пе из 
јав ног и при ват ног сек то ра (ми ни стар ство, ло кал не ту ри стич ке ор га ни-
за ци је, ре ги о нал не при вре не ко мо ре, ло кал на са мо у пра ва, удру же ња 
пред у зет ни ка итд.). Ор га ни за ци ја еду ка тив них ак тив но сти тре ба ло би да 
бу де ор га ни зо ва на пре ма хо ри зон тал ном прин ци пу (top and down си сте му) 
од Ми ни стар ства ту ри зма, Ми ни стар ства по љо при вре де, Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Ср би је, ре ги о нал них при вред них ко мо ра, ло кал не са мо у пра-
ве, све до вла сни ка се о ских ту ри стич ких до ма ћин ста ва.

У Ср би ји већ ду жи низ го ди на по слу је ГДС си стем Аmadeus с до брим 
ре зул та ти ма, а по след њих го ди на при су тан је и си стем Ga li leo ко ји бе ле жи 
раст. Они су сво је по сло ва ње до са да углaвном ве за ли за авио-ин ду стри ју 
и хо тел ске услу ге, а то се мо ра ме ња ти.

У све ту још увек не по сто ји је дин стве на ба за по да та ка ру рал не ту-
ри стич ке по ну де, твз. по ну да ру рал них ту ри стич ких про из во да. Ор га ни-
за ци је ко је се ба ве ру рал ним ту ри змом на ме ђу на род ном и ре ги о нал ном 
ни воу (као на при мер, EU RO GI TES и сл.) на сво јим Ин тер нет стра ни ца-
ма упу ћу ју на на ци о нал на удру же ња и асо ци ја ци је ру рал ног ту ри зма. 
Је дин стве на ба за по да та ка ру рал не ту ри стич ке по ну де не по сто ји ни у 
Ср би ји. По сто је ће ли сте сме штај них ка па ци те та су не ком плет не и не 
ажу ри ра ју се ре дов но.

Уко ли ко би се јед на ова ква ба за по ве за ла на не ки од ГДС, по ну да ру-
рал них ту ри стич ких про из во да учи ни ла би се до ступ ним не са мо до ма-
ћим, већ и ино стра ним ту ри сти ма. Ре зул та ти би би ли: ве ћи ту ри стич ки 
про мет, ве ћи при хо ди од ту ри зма, ве ћи број ту ри стич ких но ће ња, итд. Ово 
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би се по зи тив но од ра зи ло на раз вој ру рал них ту ри стич ких де сти на ци ја 
и на по ве ћа ње њи хо ве кон ку рент но сти. Ту ри сти су да нас у ве ли кој ме ри 
упу ће ни на упо тре бу ИКТ. На овај на чин би ИКТ до при нео раз во ју ру-
рал ног ту ри зма и ујед но по мо гао да се пре ва зи ђе про блем ру рал ног раз-
во ја, ко ји је еви дент но при су тан (де по пу ла ци ја, ми гра ци ја ста нов ни штва 
у ур ба не град ске цен тре, сма ње ње ма кро е ко ном ских по да та ка итд.).
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SUM MARY: The ra pid de ve lop ment of in for ma tion and com mu ni ca tion tec hno lo-
gi es (ICTs) has a wi de ap pli ca tion in nu me ro us ac ti vi ti es to day. It is ne ces sary to lo ok at 
the pos si bi li ti es of im ple men ta tion and im pact of ICT on de ve lop ment of ru ral to u rism. 
Be a ring in mind that ru ral to u rism in Ser bia is in the ini tial sta ges of de ve lop ment, it is 
ex pec ted that the im ple men ta tion of ICT co uld con tri bu te to the in cre a se in to u rism, 
re du cing the costs of pro mo tion and bu si ness, stren gthe ning the com pe ti ti ve ness of ru ral 
to u rist de sti na ti ons, etc. The pa per exa mi nes the cha rac ter and dyna mics of the cur rent 
de ve lop ment of ru ral to u rism in Ser bia and Eu ro pe. Pre vi o us ex pe ri en ces in the ap pli ca-
tion of ICT in to u rism ha ve been analyzed. Exa mi na ti on of the im pact of ICT on the 
com pe ti ti ve ness of Ser bia as a to u rist de sti na tion by cor re la tion analysis has been car ried 
out. The ne ces sity of for ming a uni que da ta ba se of ac com mo da tion fa ci li ti es of ru ral to-
u rism and the im por tan ce of lin king them to so me of the glo bal di stri bu tion systems 
(GDS) ha ve been po in ted out. It is ex pec ted that the ap pli ca tion of ICT in ru ral to u rist 
bu si ness will in cre a se far mers’ tur no ver and the ir in co me. Furt her mo re, it can con tri bu te 
to bet ter pro mo tion of ru ral to u rist de sti na ti ons and ena ble bet ter mo ni to ring of the cha-
rac ter, dyna mics and in ten sity of de ve lop ment of ru ral to u rism. Gi ven the po si ti ve im pact 
of ICT on the bu si ness re sults, it is ex pec ted that the com pe ti ti ve ness of Ser bia as a to u rist 
de sti na tion will in cre a se.

KEYWORDS: ru ral to u rism, ICT, de sti na tion, ma na ge ment, In ter net, da ta ba se
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ЈЕ ДАН НЕ ЗА МА ГЉЕН ПО ГЛЕД  
НА СА РАД ЊУ СР БИ ЈЕ СА ЦЕРНОМ

Са вет Европ ске ор га ни за ци је за ну кле а р-
на ис тра жи ва ња (ЦЕРН) сре ди ном де цем бра 
2018. го ди не, по сле сед мо го ди шњег при дру-
же ног члан ства (го ди шња чла на ри на до сти гла 
је 2017. године 1,94 ми ли о на швај ца р ских фра-
на ка), усво јио је ре зо лу ци ју о при је му Ср би је 
у пу но прав но члан ство ове ко лек тив не европ-
ске на уч не ор га ни за ци је. Пре при сту па ња 
члан ству у ЦЕРН, Ср би ја је има ла оба ве зу да 
упла ћу је у ње гов бу џет око 2,5 ми ли о на швај-
цар ских фра на ка го ди шње, с тим што ће, по 
учла ње њу, јед но крат но мо ра ти да упла ти и 
из нос го ди шње чла на ри не. Та ко ђе, пу но прав-
но члан ство Ср би је по ста ло би ефек тив но 
по сле пла ни ра не ра ти фи ка ци је у На род ној 
скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. За рад ис тра-
жи ва ча из срп ских ин сти ту ци ја на про јек-
ти ма ЦЕРН-а, у истом пе ри о ду, про сеч но је 
пла ћа но по 150.000 CHF го ди шње. Ве ли ки 
део тог нов ца од ла зио је на го ди шње упла те, 
од по при бли жно 10.000 CHF, за сва ког од 
док то ра на у ка из срп ских ин сти ту ци ја, ко ји 
су се пот пи си ва ли на ра до ве ко ла бо ра ци ја с 
хи ља да ма ау то ра у ко ји ма су фор мал но, или 
ствар но, уче ство ва ли.

Као не ко ко ни на ко ји на чин ни је ма те-
ри јал но за ин те ре со ван и ко, осим же ље да 
се са да шње не у ре ђе но ста ње срп ске на у ке 
про ме ни на бо ље, не ма ни ка квих дру гих ам-
би ци ја, не мо гу а да не по де лим са сви ма не ке 
сво је за кључ ке о ЦЕРН-у, ко је не мо же те чути 
или про чи та ти у јав но сти. Реч је о то ме да по-
сто је „две стра не ме да ље” ко ја се зо ве ЦЕРН. 
Јед на је по зи тив на и све тла, а дру га је на жа-
лост не га тив на и, ре као бих, баш там на. Ова 
там на стра на по ве за на је с нео п ход но шћу да 
се го ди шње при ку пи око ми ли јар ду евра по-
треб них за ску па ис тра жи ва ња у екс пе ри мен-
тал ној фи зи ци ви со ких енер ги ја. Огро ман 
го ди шњи бу џет ЦЕРН-а при ну ђу је ру ко во-

де ће љу де ове ор га ни за ци је да у при ку пља њу 
нов ца ко ри сте сва мо гу ћа мар ке тин шка сред-
ства и раз не три ко ве.

Због огра ни че но сти про сто ра, да ље ћу 
го во ри ти са мо о оном де лу там не стра не ме-
да ље ЦЕРН ко ји се ти че Ср би је и ње ног при-
дру же ног члан ства (о све тлим стра на ма у 
на шој јав но сти је ра ни је пи са но, чак пре ви ше) 
кон цен три шу ћи се на ор га ни за ци ју, ре зул-
та те и тро шко ве сед мо го ди шње са рад ње са 
ЦЕРН-ом. Од го вор ност за то ло ше што се до-
га ђа ло нај ви ше сно си на ше Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (МПНТР), 
ко је је све сво је ин ге рен ци је у ор га ни за ци ји и 
кон тро ли те са рад њи у пот пу но сти пре ба ци-
ло на прак тич но не сме њи ву, не ком пе тент ну 
и ве ћим де лом ко рум пи ра ну др жав ну Ко ми
си ју. У њој су сво јом ба ха то шћу и не а де кват-
но шћу на ро чи то „бли ста ли” не за мен љи ви, 
да на шњи пен зи о не ри, др Пе тар Аџић и ака-
де мик СА НУ Ђор ђе Ши јач ки. Шту ре фи нан-
сиј ске по дат ке о тро шко ви ма са рад ње и за ра-
да ма срп ских фир ми на тен де ри ма ЦЕРН-а 
мо гу ће је на ћи у Из ве шта ју о ста њу у на у ци 
у 2017. го ди ни, с пред ло зи ма и су ге сти ја ма за 
на ред ну го ди ну (На ци о нал ни са вет за на уч но 
тех но ло шки раз вој, ок то бар 2018. го ди не – у 
да љем тек сту: Из ве штај НС).

Пе ри од пре тва ра ња при дру же ног у пу но-
прав но члан ство Ср би је у ЦЕРН-у пра ти ла 
је екс тра ва гант на и ин тен зив на про мо тив на 
кам па ња, ко јој су се у фи ни шу при дру жи ли 
и нај ви ши пред став ни ци др жав не вла сти на 
че лу с пред сед ни цом Вла де Ср би је Аном 
Бр на бић. Мно го је бла го род них на ме ра и 
мо гућ но сти на бро ја но, а све у скла ду с „ку-
пље ном” фран ши зом ЦЕРН-а 2012. го ди не 
у окви ру ко је се ова кве при че ну де јав но сти 
и по ли ти ча ри ма свих зе ма ља ко је је ЦЕРН 
на ме рио да на ма ми у сво је члан ство.
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Ево не ких од ка рак те ри стич них тврд њи 
и обе ћа ња:

При сту па њем ЦЕРН-у обез бе ди ће се при-
ступ са вре ме ној екс пе ри мен тал ној опре ми 
и тех но ло ги ја ма, пре но си ће се пре ко по треб-
на зна ња и ис ку ства, спре ча ва ће се од ла зак 
мла дих та лен то ва них ис тра жи ва ча у ино-
стран ство, при вре да ће до би ти је дин стве ну 
шан су да се рав но прав но так ми чи на тен де-
ри ма и да со лид но за ра ди. Ср би ја до би ја ка-
дро ве, зна ња и тех но ло ги је ва жне и за на у ку 
и за при вре ду (фи зи ка, ин же њер ство, ин фор-
ма ти ка, би о ме ди ци на), а све то пла ћа ју ћи 
не ве ли ку при ступ ну чла на ри ну и за хва љу ју-
ћи бес ко ри сном тру ду ов да шњих фи зи ча ра 
под му дрим ру ко вод ством др жав не Ко ми си је 
за са рад њу с ЦЕРН-ом и ис ку сним пен зи о не-
ри ма на че лу.

Али, да ви ди мо њи хо ву прак тич ну ре а-
ли за ци ју и ствар не ре зул та те за се дам го ди-
на пла ће ног при дру же ног члан ства у овој 
ве ћин ски европ ској ор га ни за ци ји. Екс пе ри-
мен тал на фи зи ка ви со ких енер ги ја има ду же 
вре ме на про блем с но вим иде ја ма, о че му се 
у све ту у по след ње вре ме сти дљи во го во ри. 
Огро ман број ис тра жи ва ча, ко ји ра де у овој 
обла сти, би ло ка кво кри тич ко ука зи ва ње на 
пра во ста ње у њој до жи вља ва као лич ни на-
пад. Је ди ни на чин да се узму у па мет је да се 
јав но сти скре не па жња на то ко ли ко се нов-
ца енорм но тро ши на ту област, а ко ји би се 
(но вац) мо гао мно го ефек тив ни је и бо ље ис-
ко ри сти ти на дру гим ме сти ма. За то ћу се у 
да љем тек сту огра ни чи ти са мо на про ве ру 
ко ли ко су оче ки ва ња и обе ћа ња на ших про-
па ган ди ста за учла ње ње у ЦЕРН тач на и 
ствар но ис пу ње на. 

Па жњу пре све га за слу жу је утвр ђи ва ње 
на чи на на ко ји је од ре ђи ва на це на го ди шње 
чла на ри не и це на за уче шћа у екс пе ри мен ти-
ма за по след њих се дам го ди на при дру же ног 
члан ства. Ов де тре ба од го во ри ти на нај ма ње 
два ре ле вант на пи та ња: 

а) Да ли је учла њи ва ње у ЦЕРН скуп или 
јеф тин по сао? 

б) Ко ли ко је пла ћа ње та кве го ди шње чла-
на ри не при клад но, ако це ну упо ре ди мо са 
сред стви ма ко ја др жа ва из два ја по ис тра жи-
ва чу за оста ла на уч на ис тра жи ва ња? 

Пот пу но су не ја сни раз ло зи због ко јих је 
оба ве зна чла на ри на од по чет них 1 ми ли он 
швај цар ских фра на ка, по след ње две го ди не, 
по ве ћа на го то во два пу та (1,94 мил. CHF – Из-
ве штај НС из ок то бра 2018, стр. 79). Сви су из-

гле ди да су глав ни пре го ва ра чи око це не би ли 
из др жав не Ко ми си је за са рад њу с ЦЕРН-ом. 
Пред сед ник Ко ми си је ви ше пу та јав но је твр-
дио да Ср би ја за сво је при су ство у ЦЕРН-у 
пла ћа нај ма ње од свих. По след њи пут је то 
из ја вио у не дав ном интервjуу Тан ју гу. Ви де-
ће мо ма ло ка сни је ко ли ко је ве ли ко/ма ло 2,5 
мил. швај цар ских фра на ка за нор мал не срп-
ске на уч ни ке.

Пре не го што по ка жем ко ли ко смо ску по 
пла ћа ли при дру же но члан ство, же лим са мо 
да ука жем на не ко ли ко за кљу ча ка.

Као пр во, нај ма ња чла на ри на ни шта не 
зна чи док се не про ве ри у ком ску пу је то нај-
ма ње и на ко ји на чин ЦЕРН раз ре зу је го ди-
шњу кон три бу ци ју за стал не чла но ве. Ко ма ло 
зна да ре зо ну је при ме ћу је да се го ди шње чла-
на ри не у ЦЕРН-у од ре ђу ју, нај ве ро ват ни је, 
пре ма бру то дру штве ном про из во ду (БДП) 
зе мље уче сни це. Ср би ја ствар но за у зи ма по-
след ње ме сто јер јој је БДП нај ма њи од свих 
зе ма ља чла ни ца. Про блем је у то ме што су 
ис тра жи ва ња у обла сти екс пе ри мен тал не фи-
зи ке еле мен тар них че сти ца јед на од нај ску-
пљих у на у ци уоп ште, па су и чла на ри не, за 
оне ко ји се гу ра ју да „тр че ту тр ку” па пре не. 
Од 22 др жа ве стал не чла ни це ЦЕРН-а 19 
др жа ва су у Европ ској уни ји, а са мо су Швај-
цар ска, Нор ве шка и Изра ел стал ни чла но ви 
а да ни су у ЕУ. Ко ли ко је Ср би ји ме сто у ску-
пом и екс клу зив ном на уч ном клу бу ко ји се 
зо ве ЦЕРН мо гли би смо да осе ти мо по ре де-
ћи БДП по гла ви ста нов ни ка Ср би је, ко ји је 
за 2017. го ди ну био 5.900 $, с истим по ка за-
те љем за Швај цар ску (80.189 $), Нор ве шку 
(75.504 $) и Изра ел (40.270 $). Да не сре ћа 
бу де ве ћа, Ср би ја има из у зет но ни зак ни во 
из два ја ња за на у ку и тех но ло шки раз вој 
(0,3–0,4% БДП, пре ма Из ве шта ју НС), знат-
но ни жи од европ ског про се ка. На рав но да 
ова ко ма ло „ма ће ха” Ср би ја из два ја за сво ју 
мно го број ну па стор чад ко ја ра де ов де. За 
ства ра ње усло ва за рад и бо ра вак пет на е стак 
срп ских Цер но ва ца у Же не ви, тре ба се до-
бра но ма те ри јал но „ис пр си ти”. За њих, свој 
но ви и не баш пре па ме тан по род из још не-
за кљу че ног мор га нат ског бра ка с Евро пом, 
пла ћа го то во 2,5 ми ли о на CHF го ди шње, као 
да за на у ку из два ја го то во 7% БДП-а. А на шем 
пен зи о не ру Аџи ћу све ма ло (ви де ти: Пе тар 
Аџић ин тер вју РТС-у, 18. ја ну а ра 2019): „Онај 
но вац ко ји до би ја мо на осно ву про је ка та, кон-
крет ни је ди рект них ма те ри јал них тро шко ва, 
ни је до во љан...”, а за ма те ри ја лне тро шко ве 
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Цер нов ци до би ја ју три пу та ви ше нов ца од 
оста лих ис тра жи ва ча у при род ним на у ка ма.

Као дру го, на бро ји мо са да не ко ли ко др жа-
ва ко је су при дру же ни чла но ви ЦЕРН-а за јед-
но са чла на ри ном ко ју је тре ба ло да пла те 2017. 
го ди не, као и оне ко је има ју по сма трач ки ста-
тус (или уго во ре о са рад њи) ко ји не под ра зу-
ме ва оба ве зно го ди шње пла ћа ње. При дру же ни 
чла но ви су: Ин ди ја (12,272 мил. CHF), Па ки-
стан (1,5 мил. CHF), Тур ска (5,62 мил. CHF), 
Укра ји на (1 мил. CHF), Сло ве ни ја (1 мил. CHF) 
и Ср би ја (1,94 мил. CHF). Ве о ма ла ко је про-
ве ри ти да је Ср би ја, ако се узме у об зир го ди-
шњи БДП, 10 пу та ви ше пла ћа ла од Ин ди је, 
9,5 пу та ви ше од Па ки ста на, 7 пу та ви ше од 
Тур ске, 5 пу та ви ше од Укра ји не и 2,3 пу та 
ви ше од Сло ве ни је.

Уме сто да др жа ва ре ду ку је ра си па ње сво-
јих оскуд них сред ста ва на ова ску па и ма ло 
по треб на ис тра жи ва ња за ко ја не по се ду је 
аде кват не људ ске и ма те ри јал не ре сур се, и 
од у ста не од сед мо го ди шњег при дру же ног 
члан ства и вра ти се на прет ход ни ста тус де-
фи ни сан Уго во ром о са рад њи (In ter na ti o nal 
co o pe ra tion agre e ment) у ве о ма при стој но дру-
штво др жа ва као што су: Ки на, Ја пан, САД, 
Ау стра ли ја, Ир ска, Бе ло ру си ја, Иран и Ру-
си ја, ко је не пла ћа ју ни ка кву го ди шњу чла-
на ри ну, она на са ве то ва на од сво је Ко ми си је 
ср ља у су ро во ску пу и не по треб ну аван ту ру 
пу но прав ног члан ства у ор га ни за ци ји у ко јој 
ће на њу гле да ти, у нај бо љем слу ча ју, као на 
пре тен ци о зног ско ро је ви ћа ма ле па ме ти. Уто-
ли ко пре, што то не би био ни ка кав пре се дан 
да смо се вра ти ли ко рак на зад. Јер, Ру си ја је, 
пре ма ин фор ма ци ји об ја вље ној 10. мар та 2018. 
на пор та лу Дој че Ве ле, опо зва ла сво ју апли-
ка ци ју за пу но прав но члан ство у ЦЕРН-у 
кра јем 2017. и вра ти ла се у ста тус с Уго во ром 
о са рад њи с ЦЕРН-ом. То је ура ђе но по ис те-
ку че ти ри го ди не од об ја вљи ва ња да Ру си ја 
же ли да по ста не при дру же ни члан ЦЕРН-а. 
На уч но ру ко вод ство Ру ске Фе де ра ци је се све 
то вре ме пре ми шља ло, не утвр ђу ју ћи уго во-
ром чак ни при дру же но члан ство, јер ни је 
же ле ло да се оба ве же да ЦЕРН-у не по треб но 
пла ћа го ди шњу чла на ри ну од 7,8 мил. CHF. 
Ово је на ска ли БДП Ру си је, 9,5 пу та ма ње од 
износа који је Ср би ја пла ти ла 2017. го ди не. 
У исто вре ме зва нич ни ци ЦЕРН-а из ја вљи-
ва ли су: „да је са рад ња ЦЕРН-а с Ру си јом ја ча 
не го ика да”, да ру ско од у ста ја ње од стал ног 
и при дру же ног члан ства на ту са рад њу „ни 
на ко ји на чин не ће ути ца ти” и са свим екс пли-

цит но да „др жа ва ни је оба ве зна да бу де пу но-
прав ни члан, или при дру же ни члан ЦЕРН-а, 
да би да ва ла ве ли ки до при нос ње го вим про-
јек ти ма”. Одав де би смо мо гли да из ву че мо 
за кљу чак да они чи ји је до при нос про јек ти ма 
ЦЕРН-а ми зе ран, мо ра ју да пла те де се то стру-
ко да би их у ЦЕР НУ-у при ма ли и тр пе ли да 
им се „му ва ју око но гу”.

Ви де ли смо да је срп ска го ди шња чла на ри-
на за при дру же но члан ство би ла у ап со лут ном 
из но су из у зет но ве ли ка, ка да је нор ми ра мо 
на еко ном ску сна гу зе мље. У пре го во ри ма о 
це ни очи глед но се ни је ни ма ло во ди ло ра чу-
на о др жав ним ин те ре си ма. Ни је на од мет да 
још про це ни мо ка ко ства ри сто је кад нор ми-
ра ње вр ши мо у од но су на сред ства ко ја до-
би ја ју оста ли ис тра жи ва чи са срп ских про-
је ка та ко је фи на си ра ре сор но ми ни стар ство. 
Из нај но ви јег Из ве шта ја НС ви ди се да је за 
2017. го ди ну за чла на ри ну ЦЕРН-у и за пот-
пи си ва ње на ра до ве (ова став ка се во ди под 
еу фе ми змом: ‘ma in te nan ce and ope ra ti ons’), 
пла ће но при бли жно 2,18 ми ли о на евра. Број 
ис тра жи ва ча за по сле них у срп ским ин сти-
ту ци ја ма, ко ји су од ла зи ли и не ко вре ме ра-
ди ли у ЦЕРН-у био је те го ди не око 15. Уку-
пан број ис тра жи ва ча у Ср би ји пре ма истом 
Из ве шта ју био је не где око 12.000 и њих је 
МПНТ фи нан си ра ло с при бли жно 100 мил. 
евра исте го ди не (део бу џет ских сред ста ва 
/73%/ се ди стри бу и ра на ис тра жи вач ке про-
гра ме ко ји се фи нан си ра ју про јект но, Из ве-
штај НС, стр. 6). Јед но став ним про ра чу ном 
до би ја мо да је за срп ске по вре ме не Цер нов це 
2017. го ди не би ло пла ће но 17 пу та ви ше од 
оно га ко ли ко је би ло пла ће но за њи хо ве ко-
ле ге ко је су те го ди не сво ја ис тра жи ва ња оба-
вља ли у Ср би ји. Иро ни ја је ком плет на ако се 
узме у об зир ско ро јав на тај на да се, у по след-
ње три де це ни је, за на у ку ма ло та лен то ва них 
ис тра жи ва ча од лу чи ва ло за екс пе ри мен тал ну 
фи зи ку ви со ких енер ги ја. У нај ско ри је вре-
ме, по ред не ко ли ко не спор но до брих мла дих 
љу ди, ве ћи ном су на цер нов ске про јек те при-
ма ни ма ло обе ћа ва ју ћи и по ста ри ји сту ден ти.

Да ли све до са да на ве де но пред ста вља 
и пот пун спи сак ло ших ства ри у са рад њи с 
ЦЕРН-ом? На жа лост, не! Му чан ути сак оста-
вља чи ње ни ца да су во ђе до са да шње са рад ње 
с ЦЕРН-ом, оли че не у др жав ној Ко ми си ји, 
ма ло или ни шта ра де ћи у на у ци и за на у ку 
свих ових го ди на, све сво је спо соб но сти усме-
ри ли на ма ни пу ла ци је и одр жа ва ње са да шњег 
ста ња по ве ћа ва ју ћи ха ос и ши ре ћи злу крв око 
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се бе, по себ но ме ђу мла дим љу ди ма. До ве ло 
је то до то га да је ме ђу Цер нов ци ма пре о вла-
да ла не здра ва ат мос фе ра не по ве ре ња, су рев-
њи во сти и отво ре них кон фли ка та. Чак су сво-
је че сте сва ђе и ин три ге, ко је су по не кад ишле 
ско ро до пот ка зи ва ња, не ма ју ћи сна ге да их 
ов де раз ре ше, не ко ли ко пу та пре но си ли и у 
ЦЕРН у че му су пред ња чи ли ли де ри не смењи-
ве Ко ми си је. Ипак, нај го ре од све га је то што 
је при јем но вих љу ди на цер нов ске ко ла бо ра-
ци је био под њи хо вом ап со лут ном кон тро лом. 

На осно ву ин фор ма ци ја при ку пља них у 
ду жем пе ри о ду, од на ших ис тра жи ва ча ко ји 
су са ЦЕРН-ом са ра ђи ва ли, схва тио сам да 
је ЦЕРН, у фи нан сиј ској а и мо рал ној рав ни, 
до ста не ми ло срд на, чак су ро ва ор га ни за ци-
ја. Ни су се ли би ли да Ср би ји дво стру ко по-
ве ћа ју чла на ри ну за при дру же но члан ство, 
иа ко су ве ро ват но би ли све сни да то иде од 
уста ов да шње „на уч не си ро ти ње”. На уч ни 
ру ко во ди о ци и ме на џе ри ЦЕРН-а ни су ни-
ма ло на ив ни да не ви де ко ли ко су на уч но и 
људ ски би ли не а де кват ни чла но ви срп ске 
др жав не Ко ми си је за са рад њу с ЦЕРН-ом. 
Што су ови на ши на ци о нал ни пред став ни ци 
у фо ру ми ма ЦЕРН-а би ли огра ни че ни ји и 
сва ко вр сној ко руп ци ји под ло жни ји, то су 
бо со ви ма ЦЕРН-а, из гле да, би ли ми ли ји и 
не за ме њи ви ји. Јер, кад њи ма не ко из „ко ло-
ни је” упла ти па ре, њих уоп ште ви ше не за-
ни ма шта до мо ро ци ра де код се бе све док 
уред но пла ћа ју кон три бу ци је и но ве мла де 
и вред не ро бо ве до во де на рад у же нев ске 
ту не ле и око њих. Као да је тач на она ста ра 
исти на да пра ви ла „ци ви ли зо ва ног све та” под-
ра зу ме ва ју да су ме сни Aбориџини ду жни 
да с ра до шћу раз ме њу ју сво је ре ал не вред-
но сти за ђин ђу ви це и огле дал ца при спе лих 
„ци ви ли за то ра”.

Ову ту жну исти ну нај бо ље пот кре пљу је 
по глед на ре зул та те сед мо го ди шње са рад ње 
на ко ју је по тро ше но ви ше од 10 мил. CHF. 
Из Из ве шта ја пред сед ни ка др жав не Ко ми
си је под не тог у ЦЕРН-у кра јем 2017, као и из 
не дав ног Из ве шта ја НС, кад се све са бе ре и 
оду зме, мо же се за кљу чи ти сле де ће:

Све што су фи зи ча ри из срп ских ин сти-
ту ци ја до би ли од при дру же ног члан ства у 
ЦЕРН-у за ово ли ке го ди не и ми ли о не CHF, 
под вођ ством са да шње Ко ми си је су: чи та ве 
три цер нов ске сти пен ди је ни жег ран га, плус 
„част” да према ЦЕРН-овом сце на ри ју ре а ли-
зу ју не ко ли ко пре да ва ња, ви део кон фе рен ци-

ја и „ра ди о ни ца” обра зов не при ро де и пра во 
да се пет на е стак њих пот пи су је на сто ти не 
ра до ва не ко ли ко цер нов ских ко ла бо ра ци ја, 
од ко јих сва ки та кав рад има по не ко ли ко хи
ља да (!?) „ау то ра”. Ви ди се да ду го трај не ва-
жни је по зи ци је ни ко из срп ских ин сти ту ци ја 
ни је био до вољ но до бар да „осво ји”. Пре ста-
ре ла ве ћи на чла но ва срп ске Ко ми си је се на 
ра до ве од го ва ра ју ћих ко ла бо ра ци ја пот пи си-
ва ла, ма да се са си гур но шћу мо же утвр ди ти, 
уви дом у ин тер не ба зе ЦЕРН-ових ко ла бо ра-
ци ја, да они ту за пра во ни шта ни су ура ди ли. 
О „бо га тим про гра ми ма обра зо ва ња и обу ке”, 
о ко ји ма у свом Из ве шта ју пи шу чла но ви 
На ци о нал ног са ве та за на у ку, ми сле ћи нај ве-
ро ват ни је на оних не ко ли ко ау то бу са с ве се-
лим ђа ци ма, или с умор ним на став ни ци ма, 
при сти глим у Же не ву и ус пут у ЦЕРН ви ше 
из ту ри стич ких не го из обра зов них по бу да, 
не вре ди тро ши ти ре чи. Јер, да су им зна ње и 
обу ка би ли у фо ку су, та иста пре да ва ња и ко-
је ка кве „ма стер кла со ве”, ко ја су им у ЦЕРН-у 
и она ко др жа ли на ши фи зи ча ри, мно го па мет-
ни је и јеф ти ни је би ло би да су се ор га ни зо ва-
ли у Ин сти ту ту у Вин чи или Ин сти ту ту за 
фи зи ку у Зе му ну.

Ку кав не ре зул та те на уч не са рад ње с 
ЦЕРН-ом упот пу њу ју слич ни „ус пе си” у при-
вред ној са рад њи. На осно ву спо ра зу ма о при-
дру же ном члан ству Ср би је у ЦЕРН-у, преду-
зе ћа из Ср би је има ла су пра во да се ја вља ју 
на јав не по зи ве за по ну де за ис по ру ку ро ба и 
обез бе ђи ва ње услу га ко је об ја вљу је ЦЕРН. У 
пе ри о ду 2012–2017. та пред у зе ћа су до би ла 
по сло ве про сеч не вред но сти 0,24 мил. CHF 
го ди шње. То је на ни воу 10% нов ца ко ји је 
2018. го ди не Ср би ја пла ти ла ЦЕРН-у. Од срп-
ских при вред них пред у зе ћа ни ко ра зу ман и 
ни је оче ки вао не ке ве ли ке успе хе на тен де-
ри ма ЦЕРН-а. Због то га се као „озве ре лост” 
мо ра ква ли фи ко ва ти но тор на лаж ко ју је, по-
чет ком ове го ди не, из ре као пред сед ник др жав-
не Ко ми си је за са рад њу са ЦЕРН-ом Пе тар 
Аџић: „Ср би ја је у вр ху др жа ва ко је ефи ка сно 
ко ри сте сво ју чла на ри ну, од но сно вра ћа ју тај 
но вац на зад сво јим ра дом, да кле, на не ки на-
чин обо га ћу ју на шу сре ди ну.”

Вре ме је да из све га ре че ног по не што и за-
кљу чи мо. По след њих се дам го ди на др жа ва 
је на са ма ре на да не по треб но пла ћа ску пу чла-
на ри ну за при дру же но члан ство у ЦЕРН-у. 
Огром не па ре да те су за лич ну про мо ци ју не-
ко ли ко ло ших фи зи ча ра, ко ји су се на мет ну ли 
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да ру ко во де свим аспек ти ма ове са рад ње и да 
сво јим по ступ ци ма до ве ду до то га да је то био, 
кад се све са бе ре и оду зме, за др жа ву и на уч-
ну за јед ни цу Ср би је ве о ма ште тан по ду хват. 
Ка ко је дру га чи ји ре зул тат уоп ште би ло мо-
гу ће и оче ки ва ти ка да је чи та ва са рад ња би ла 
лич на пр ћи ја не ко ли ци не пре ста ре лих и уса-
хлих на уч ни ка и при том љу ди ко ји ни ко ме 
ни ка да ни су би ли узор? Ште та је опет и ма-
те ри јал на и мо рал на. Све што је ко ри сно из-
ву че но за на у ку, ве о ма ма ло у сва ком по гле ду, 
мо гло је да бу де до би је но, и си гур но још ви ше, 
без ова квог „ру ко во ђе ња” и бес плат но, да смо 
оста ли у прет ход ном ста ту су. Иа ко сви го во-
ре да су ства ри с учла ње њем у ЦЕРН оти шле 

бес по врат но да ле ко, био би зло чин за би ја ти 
гла ву у пе сак и на ста ви ти тим са мо у би лач ким 
пу тем и да ље. Да би се за по че ло ле че ње не што 
се мо ра пред у зе ти. По треб но је хит но од у ста-
ти од пу но прав ног члан ства у ЦЕРН-у и вра-
ти ти се на ста тус од пре 2012, ко ји не под ра-
зу ме ва пла ћа ње ску пе го ди шње чла на ри не 
и ко ји ће би ти ре гу ли сан осми шље ним Уго-
во ром о са рад њи с том ор га ни за ци јом.

Фи лип Ра ке Ву кај ло вић, 
пен зи о ни са ни на уч ни са вет ник 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду  
Ин сти тут за ну кле ар не на у ке  

Вин ча

UDC 338.124.4(100)(049.32)

СВЕТ СКА КРИ ЗА: ПО СЛЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

Пред ста вља ње књи ге 
(Đor đe Đu kić, Svet ska fi nan sij ska kri za – de set go di na po sle,  
Eko nom ski fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, 2019, 168 стр.)

Еко ном ски фа кул тет 
Бе о град, 17. апри ла 2019.

ПРО ТО КОЛ

Сма трам се ви со ко по ча ство ва ним што ми 
је по ве ре но да уче ству јем у пред ста вља њу 
књи ге ко ја је пред Ва ма. 

По што сам по но во, овог пу та као пред ста-
вљач, про чи тао ову књи гу, под се тио сам се 
ко ли ко су у пра ву Ита ли ја ни кад ка жу: „Onori 
so no one ri”, то јест „По част је те рет”. Ову књи-
гу је за и ста те шко пред ста ви ти. Она спа да у 
књи ге ко је не мо же те са мо про чи та ти. Она 
те ра чи та о ца да се ду бо ко за ми сли над Гол-
го том фи нан сиј ског сек то ра. Оно што књи зи 
да је по себ ну драж је што се ра ди о син те зи 
на уч них ис тра жи ва ња и лич ног ис ку ства пи-
сца у по сло ва њу на шег фи нан сиј ског си сте ма, 
та ко да га он осве тља ва и спо ља и из ну тра.

СА ДР ЖАЈ

Књи га Свет ска фи нан сиј ска кри за – де сет 
го ди на по сле из бор је ра до ва пи сца об ја вље-
них у до ма ћим и ме ђу на род ним пу бли ка ци-
ја ма на кон 2012, кад је код истог из да ва ча 
об ја вље на прет ход на књи га истог ау то ра 
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„Бан кар ство и кри за – до ма ћи и ме ђу на род-
ни аспек ти”.

Про ве ре но ис ку ство нас учи да ни јед на 
при ли ка не слу жи да чо век ка же све што зна, 
не го са мо оно што за да ту при ли ку тре ба ре ћи. 
Кад је реч о књи га ма бо га тим са др жа јем, као 
што су књи ге Ђор ђа Ђу ки ћа, то је лак ше ре ћи 
не го учи ни ти. Свр ха пред ста вља ња књи ге 
и ни је да се она пре при ча, и та ко учи ни из-
ли шном ње на ку по ви на, не го са мо да се на-
го ве сти шта у њој чи та о ци мо гу да на ђу.

У пр вом де лу књи ге („Ан ти кри зна мо не-
тар на по ли ти ка у раз ви је ним зе мља ма”, стр. 
3–58) пред ста вље не су ме ре мо не тар не по-
ли ти ке аме рич ке цен трал не бан ке – Си сте ма 
фе де рал них ре зер ви (ФЕД) и Европ ске цен-
трал не бан ке (ЕЦБ) и од 2015. и њи хов ути цај 
на ре ал ни и фи нан сиј ски сек тор у САД-у, 
евро зо ни и ши ре. По себ но је дат осврт на по-
ли ти ке не га тив них ка мат них сто па ЕЦБ-а 
на фи нан сиј ске по сред ни ке у раз ви је ним 
зе мља ма.

У дру гом де лу („Ефек ти ан ти кри зне мо-
не тар не по ли ти ка у раз ви је ним зе мља ма на 
при вре ду Ср би је”, стр. 59–117) па жња је усме-
ре на: пр во, на ефек те кре та ња ка мат них сто-
па у евро зо ни на при вре ду Ср би је, по себ но 
на кон што је ЕЦБ уве ла „кван ти та тив не олак-
ши це” 2015. го ди не и на ста ви ла да спро во ди 
по ли ти ку не га тив них ка мат них сто па на де-
по зи те ко је бан ке др же код ње; дру го, флук-
ту а ци је кур се ва на ме ђу на род ном де ви зном 
тр жи шту и им пли ка ци је на ди нар; тре ће, кре-
та ње кур са аме рич ког до ла ра на кон што је 
ФEД по чео да по ве ћа ва ре фе рент ну ка мат ну 
сто пу од де цем бра 2015. и мо гу ћи од го вор 
Ср би је. Пи сац ве ру је да ви со ко за ду же не зе-
мље тре ба да уред но сер ви си ра ју ду го ве на 
под ло зи еми си је ду го роч них об ве зни ца ве-
за них за раст БДП (GDP lin ked bonds), као 
ре ше ње по вољ ни је од дру гих ти по ва ин стру-
ме на та, по пут кон вен ци о нал них др жав них 
об ве зни ца.

У тре ћем де лу („Бан ке на фи нан сиј ским 
тр жи шти ма ју го и сточ не Евро пе”, стр. 119–165) 
пр ви пут је у до ма ћој и стра ној ли те ра ту ри 
ана ли зи ра на ме ђу за ви сност бер зи у Ју го и сточ-
ној Евро пи (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Ср би ја, 
Цр на Го ра, Ре пу бли ка Срп ска, Ма ке до ни ја) 
то ком кри зе и мо гућ но сти ко ри шће ња от ку па 
соп стве них ак ци ја од стра не ба на ка на плит-
ком тр жи шту ка пи та ла, при ме ном ко ин те-
гра ци је и те сто ва узроч но сти. У том де лу је 
да та ана ли за од но са фи нан сиј ских ин сти ту-

ци ја (бан кар ских и не бан кар ских) и ве ли ких 
ком па ни ја на осно ву слу ча ја Агро кор д.д. ко ји 
је 2017. ста вљен под при нуд ну упра ву.

ПО У КЕ И ПО РУ КЕ

Пред сто ји нај те жи део по сла – шта су глав-
не по у ке и по ру ке књи ге? 

а) Пр ви пут на кон из би ја ња свет ске фи-
нан сиј ске кри зе Си стем фе де рал них ре зер ви 
САД и Европ ска цен трал на бан ка во де мо-
не та р не по ли ти ке ко је су у рас ко ра ку. 

б) Глав не по сле ди це не кон вен ци о нал них 
ме ра мо не тар не по ли ти ке ко је чи та ву де це-
ни ју во де раз ви је не зе мље су: 

(аа) нео ли бе рал ни при ступ еко ном ској по-
ли ти ци, не при ме ре на ре гу ла ци ја фи нан сиј-
ских тр жи шта, са ви шом сто пом ин фла ци је 
и ви шим ка мат ним сто па ма; 

(бб) опа сност да се све ве ћи број зе ма ља 
на ђе на иви ци бан кро та; 

(вв) спо ро пре ва зи ла же ње кри зе у Ср би ји 
и зе мља ма ко је ни су чла ни це ЕУ.

Ау тор по себ но ука зу је на ду го роч не не по-
вољ не по сле ди це по ли ти ке не га тив них ка-
мат них сто па ЕЦБ на штед њу ста нов ни штва 
и ње ну не ра ци о нал ну тј. не про дук тив ну ало-
ка ци ју у не крет ни не, пле ме ни те ме та ле, итд. 
У то ме пи сац ви ди је дан од узро ка из би ја ња 
но ве еко ном ске кри зе у све ту.

„По ли ти ка не га тив них ка мат них сто па у 
евро зо ни ко ју спр о во ди ЕЦБ од 2014. го ди не 
ће има ти да ле ко се жне не га тив не по сле ди це. 
Од лу ке гра ђа на да по вла че но вац из ба на ка, 
ин ве сти ра ју у не крет ни не, и ком па ни ја да 
др же ве ли ке из но се у го то ви ни или от ку пљу-
ју сво је ак ци је, ука зу ју на при су ство ри зи ка 
се ку лар не стаг на ци је. Бр жи опо ра вак аме-
рич ке при вре де и но р ма ли за ци ја мо не та р не 
по ли ти ке Фед-а кроз по ди за ња есконт не ка-
мат не сто пе ће до при не ти да љем ја ча њу УСА 
до лар у од но су на евро. То ће зна чај но по ве-
ћа ти те рет сер ви си ра ња спољ ног ду га зе ма ља 
за ду же них у до ла ри ма, по пут Ср би је. На ста-
вак екс пан зив не мо не та р не по ли ти ке ЕЦБ-а 
ће по зи тив но ути ца ти на крат ко роч ни раст 
ре ал ног БДП-а, а го то во нул те но ми нал не 
ка мат не сто па на штед њу у евр о зо ни не га тив-
но на ње гов ду го роч ни раст. Не га тив но деј-
ство та кве по ли ти ке ће се осе ти ти у Ср би ји јер 
су ка мат не сто пе на штед њу та ко ђе бли зу 
ну ле.” (стр. 29).

Из у зет но ни ски при но си на др жав не об ве-
зни це на во де оси гу ра ва ју ће ком па ни је и пен-



131

зи о не фон до ве да ула жу у ри зич ни је об ли ке 
ак ти ве с ма њим сте пе ном ли квид но сти. 

Због ја ча ња УСД пре за ду же не зе мље, које 
су се за ду жи ва ле ко ри сте ћи ин стру мен те дуга 
но ми ни ра не у тој ва лу ти, пла ћа ју ви со ку цену 
у ви ду курс них раз ли ка уко ли ко де ви зни 
при лив оства ру ју углав ном у еври ма, а ни су 
се за шти ти ле од бу ду ћег ја ча ња до ла ра, по пут 
Ср би је. 

Пи сац, ра зу мљи во, нај ви ше па жње по кла-
ња ути ца ју зби ва ња у при вре да ма у окру же њу 
на при вре ду Ср би је. На спо соб ност Ср би је за 
от пла ту спољ ног ду га штет но ути чу: не по-
вољ на кре та ња у при вре ди евро зо не, скок ка-
мат них сто па на ме ђу на род ним фи нан сиј ским 
тр жи шти ма; и ја ча ње аме рич ког до ла ра пре-
ма евру. Ра њи вост при вре де Ср би је на раст 
ка мат них сто па на фи нан сиј ским тр жи шти-
ма у све ту про ис ти че, из ме ђу оста лог, из чи-
ње ни це што је на кра ју мар та 2014. у ка мат-
ној струк ту ри јав ног ду га дуг уго во рен пре-
ма ва ри ја бил ним ка мат ним сто па ма чи нио 
пре ко јед не че твр ти не укуп но уго во ре ног 
ду га. На дру гој стра ни, евро је у прет ход них 
два на ест ме се ци осла био пре ма аме рич ком 
до ла ру за 9%, а пре ко јед не че твр ти не јав ног 
ду га Ср би је и бли зу јед не че твр ти не ње ног 
укуп ног спољ ног ду га је на кра ју пр вог квар-
та ла 2014. го ди не би ло но ми ни ра но у аме рич-
ким до ла ри ма.”

ПО ГЛЕД УНА ПРЕД

Нај зад, пи сац се би по ста вља пи та ње од 
ми ли он до ла ра: Да ли је свет пред но вом еко-
ном ском кри зом? (По го вор, стр. 167).

Де сет го ди на на кон фи нан сиј ске кри зе 
2008. у ин ду стриј ским зе мља ма су пред у зи-
ма не ме ре не кон вен ци о нал не екс пан зив не 
мо не тар не по ли ти ке и по о штра ва ња ре гу ла-
ти ве фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Спа са ва ње 
нај ве ћих при ват них фи нан сиј ских ин сти ту-
ци ја је омо гу ће но по кри ћем њи хо вих гу би та-
ка из бу џет ских из во ра, на те рет са да шњих и 
бу ду ћих по ре ских об ве зни ка. Ме ђу тим, то је 
ге не ри са ло дру ге про бле ме с ко ји ма се су о ча-
ва свет, по пут бр зо ра сту ћих ду го ва ин ду-
стриј ских зе ма ља и зе ма ља с тр жи шти ма у 
успо ну или ду го роч ног па да про дук тив но сти 
ра да у не ким ин ду стриј ским зе мља ма, што 
ука зу је на мо гућ ност из би ја ња но ве свет ске 
еко ном ске кри зе у бли ској бу дућ но сти. 

У при лог те зи да свет на ги ње ка но вој еко-
ном ској кри зи у усло ви ма ра сту ћих ге о по-

ли тич ких по ре ме ћа ја, пи сац ис ти че сле де ће 
чи ни о це као кључ не: 

Пр во, ма ла раз ли ка у при но су крат ко роч-
них и ду го роч них др жав них хар ти ја од вред-
но сти у ин ду стриј ским зе мља ма због спро-
во ђе них ан ти кри зних не кон вен ци о нал них 
ме ра мо не тар не по ли ти ке. На та кве усло ве 
бан ке ре а гу ју по о штра ва њем стан дар да за 
одо бра ва ње кре ди та и сма ње њем кре дит не 
ак тив но сти, што де лу је на успо ра ва ње при-
вред не ак тив но сти. 

Дру го, тр жи ште кор по ра тив них об ве зни-
ца у ин ду стриј ским зе мља ма је за бе ле жи ло 
на гли раст у по след њој де це ни ји због ни ских 
тро шко ва еми си је тих хар ти ја од вред но сти. 
Еми тен ти су углав ном ком па ни је с ни ским 
реј тин гом ко је ла ко мо гу до ћи у по зи ци ју да 
због ге о по ли тич ких шо ко ва у све ту не мо гу 
да сер ви си ра ју сво је оба ве зе пре ма ин ве сти-
то ри ма ко ји су бе же ћи од др жав них об ве зни-
ца с ни ским при но сом уло жи ли у те ри зич не 
об ве зни це. 

Тре ће, рас ту ћи из но си от ку па соп стве них 
ак ци ја од стра не нај ве ћих ком па ни ја и ба на-
ка у САД, и ши ре. Пер цеп ци ја ин ве сти то ра 
је да се ти ме спре ча ва по тен ци јал но ве ћи пад 
це на ак ци ја и де лом пред у пре ђу је из би ја ње 
кри зе. De fac to, рас ту ћи дуг др жа ве и ком па-
ни ја ви си као Да мо клов мач. 

Че твр то, ула зак Ита ли је, тре ће еко но ми је 
у ево ро зо ни, у тех нич ку ре це си ју у че твр том 
квар та лу 2018, пр ви пут по сле 2013, по бу ђу-
је страх од по на вља ња си ту а ци ја с Грч ком. 

Пе то, оства ре на сто па ра ста ре ал ног БДП-а 
у евро зо ни у 2018. од 1,8% је обес хра бру ју ћа. 
По ве ре ње ин ве сти то ра је па ло у Не мач кој на 
нај ни жи ни во од 2012, што ука зу је да при вре-
да Не мач ке кли зи у ре це си ју. 

Ше сто, тр го вин ски рат из ме ђу САД и Кине 
је до дат ни чи ни лац не из ве сно сти.

Нај зад, ре ак ци ја ин ве сти то ра, ко ја ни је 
увек ра ци о нал на, де тер ми ни ше вре ме ка да 
се ак ти ви ра ју оки да чи кри зе. За то нас кри за 
увек из не на ди.

ЗА КЉУ ЧАК

Књи га је у све му ура ђе на le ge ar tis. С об зи-
ром на сте пен струч но сти и те мат ске за ни-
мљи во сти она ве ро ват но не ће оста ти у јед ном 
из да њу. Да нас, ме ђу тим, не мо же мо про це ни-
ти ко ли ки ће би ти њен до при нос на шој еко-
ном ској бу дућ но сти. Ста ри Ри мља ни су го-
во ри ли: Hi sto ria est ma gi stra vi tae, то јест 
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„Исто ри ја је учи те љи ца жи во та”. По зна ти 
ру ски исто ри чар Ва си лиј Оси по вич Кљу чев-
ски (Ва си лий Оси по вич Ключев ский) ми сли 
дру га чи је. Пре ма ње му „Исто ри ја ни че му не 
учи. Она са мо су ро во ка жња ва оне ко ји ни су 
на у чи ли ње не лек ци је”. Тре ба се на да ти да 

ће мо има ти до вољ но му дро сти да Ста рим Ри-
мља ни ма да мо за пра во.

Да ме и го спо до, 
Пре о ста је ми да вам нај леп ше за хва лим 

на стр пље њу и па жњи, ве ћи ма не го што сам 
за слу жио.

Бла го је С. Ба бић
правник и економиста 

Бе о град
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Мо но гра фи ја При са је ди ње ње Вој во ди не 
Ср би ји 1918. др Дра га Ње го ва на, му зеј ског 
и на уч ног са вет ни ка, ау то ра и при ре ђи ва ча 
55 књи га и ви ше сто ти на на уч них и струч-
них ра до ва, пр ви пут је об ја вље на 2004. од 
стра не Му зе ја Вој во ди не као из да ва ча. Дру-
го, илу стро ва но из да ње, пу бли ко ва но је 
2018. го ди не у са рад њи ове уста но ве кул ту-
ре и ре но ми ра не но во сад ске из да вач ке ку ће 
Школ ска књи га НС. Књи га се по но во по ја вљу-
је, 14 го ди на на кон пр вог из да ња, не са мо због 

ин те ре са струч не јав но сти и чи ње ни це да је 
ти раж пр вог из да ња ис цр пљен, не го и због 
ју би ле ја сто те го ди шњи це од при са је ди ње ња 
вој во ђан ских обла сти Кра ље ви ни Ср би ји 25. 
но вем бра 1918, од но сно по во дом ула ска Вој-
во ди не пр во у срп ску, а за тим у ју го сло вен-
ску др жа ву 1. де цем бра исте го ди не. У том 
кон тек сту, Ње го ва но ва сту ди ја, ујед но и ње-
го ва док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на 
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду 2003. го ди не, до дат но је до би ла 
на ак ту ел но сти.

Те мат ски и хро но ло шки, мо но гра фи ја 
пра ти исто ри ју Ср ба на про сто ру да на шње 
Вој во ди не од пр вих до се ља ва ња срп ског 
ста нов ни штва на Бал кан и у Па нон ску ни-
зи ју то ком 6. и 7. ве ка, па све до до но ше ња 
Ви дов дан ског уста ва 1921, са глав ним фо ку-
сом на по ли тич ким до га ђа ји ма и про це си ма, 
али и уз ана ли зе при вред них, со ци јал них, 
кул тур них и де мо граф ских чи ни ла ца ко ји 
су пре суд но ути ца ли на исто риј ске то ко ве.

Књи га је по де ље на, по ред пред го во ра 
(стр. 11–14), увод них раз ма тра ња (стр. 17–35) 
и за кључ них раз ма тра ња (стр. 645–654) на 
сле де ћих пет по гла вља: Исто риј ске прет по-
став ке по ли ти ке при са је ди ње ња. Ср би на 
па нон ском и бал кан ском про сто ру до Ве ли-
ког беч ког ра та (стр. 37–162); Но во ве ков ни 
из во ри по ли ти ке при са је ди ње ња. Бор ба Ср ба 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји за по ли тич ко-те-
ри то ри јал ну ау то но ми ју од Ве ли ке се о бе 
(1690) до Пр вог свет ског ра та (стр. 163–348); 
Из град ња по ли ти ке при са је ди ње ња. Пр ви 
свет ски рат и кон цеп ци је о ства ра њу ју жно-
сло вен ске др жа ве (стр. 349–441); Ре а ли за ци ја 



134

по ли ти ке при са је ди ње ња у Вој во ди ни кра-
јем 1918: ни Пе шта ни За греб – већ Бе о град! 
(стр. 443–558); По твр да и не га ци ја по ли ти ке 
при са је ди ње ња. По ли тич ки про це си у Вој во-
ди ни од Пр во де цем бар ског ак та 1918. до Ви-
дов дан ског уста ва (стр. 559–643).

Ње го ван је у уво ду пре ци зно обра зло жио 
ме то до ло шке прет по став ке и ци ље ве ис тра-
жи ва ња, исто вре ме но ука зу ју ћи на тран сфор-
ма ци ју пој ма Вој во ди не у ге о граф ском и по-
ли тич ком сми слу, с де таљ ним об ја шње њем 
и де фи ни са њем пој ма „по ли ти ке при са је ди-
ње ња” као ду го трај ног исто риј ског про це са 
ко ји је прет хо дио са мом до га ђа ју од 25. но-
вем бра 1918. го ди не.

У пр вом по гла вљу ау тор из но си пре глед 
исто ри је Ср ба на про сто ру да на шње Вој во ди-
не и Ср би је то ком сред њег ве ка, с на гла ском 
на про це се ми гра ци ја и по сте пе ног на се ља-
ва ња вој во ђан ског про сто ра од стра не срп-
ског ста нов ни штва, раст њи хо ве број но сти и 
ја ча ње по зи ци је, за кључ но са срп ским устан-
ком у Ба на ту 1594. и спа љи ва њем мо шти ју 
Светог Са ве на Вра ча ру.

Дру го по гла вље ау тор за по чи ње при ка-
зом Ве ли ког беч ког ра та (1683–1699), Ве ли ке 
се о ба Ср ба из 1690. и њи хо вог ма сов ног до-
се ља ва ња у Хаб збур шку мо нар хи ју. Ср би су 
та да до би ли цар ске при ви ле ги је, ко ји ма је 
цар га ран то вао њи хо ва пра ва и по ли тич ко-
-дру штве ни ста тус, а ау тор ука зу је на зна чај 
при ви ле ги ја за очу ва ње иде је срп ске др жав-
но сти. По ред ни за дру гих зна чај них мо ме на-
та из про шло сти Ср ба у Угар ској то ком 18. 
и 19. ве ка, ау тор је по себ ну па жњу по све тио 
раз ли чи тим ва ри јан та ма срп ског на цио нал ног 
про гра ма из тог вре ме на, пе ри о ду Ре во лу-
ци је 1848–1849, од лу ка ма Мај ске скуп шти не 
о про гла ше њу Срп ске Вој во ди не, а ко нач но и 
фор ми ра њу Вој вод ства Ср би је 1849. као јед-
ног об ли ка срп ске ау то но ми је у Ау стриј ској 
ца ре ви ни.

У тре ћем по гла вљу ко је се од но си на Први 
свет ски рат, Ње го ван је ана ли зи рао рат не ци-
ље ве Ау строугар ске на Бал ка ну; по ли тич ки, 
еко ном ски и со ци јал ни успон и мо дер ни за-
ци ју срп ског дру штва по чет ком 20. ве ка; и 
раз ли чи те кон цеп те око на чи на ју го сло вен-
ског ује ди ње ња то ком тра ја ња ра та (Ни шка 
де кла ра ци ја, „ве ли ко” и „ма ло” ре ше ње – Ју-
го сла ви ја или про ши ре на Ср би ја, кон цеп ци је 
цр но гор ске ди на сти је и опо зи ци је у срп ском 
пар ла мен ту итд).

У че твр том по гла вљу вр ло су де таљ но при-
ка за ни до га ђа ји ве за ни за рас пад Хаб збур шке 
ца ре ви не, уз ана ли зу де мо граф ских и со ци-
јал них при ли ка у Вој во ди ни из ко јих се ви ди 
да су Ср би има ли ре ла тив ну ве ћи ну на про-
сто ру ју жне Угар ске (Ба нат, Бач ка и Ба ра ња), 
у обла сти ма ко је су на но во сад ској Ве ли кој 
на род ној скуп шти ни 25. но вем бра 1918. до не-
ле од лу ку о при са је ди ње њу Ср би ји. Та ко ђе, 
ау тор успе шно син те ти зу је и ин тер пре ти ра 
не ко ли ко па ра лел них про це са ко ји су се од ви-
ја ли у вој во ђан ским обла сти ма то ком ок то-
бра и но вем бра 1918: с јед не стра не по ли тич ко 
ор га ни зо ва ње Ср ба и дру гих сло вен ских и 
не сло вен ских на ро да и формирањe на род них 
од бо ра и ве ћа; с дру ге стра не ула зак срп ске 
вој ске у Срем, Ба нат, Бач ку и Ба ра њу као пре-
суд ни фак тор у од ре ђи ва њу да ље суд би не 
ових те ри то ри ја. На кра ју по гла вља, ис црп но 
су опи са ни до га ђа ји на Ве ли ком на род ном 
збо ру у Ру ми и Ве ли кој на род ној скуп шти ни 
у Но вом Са ду, ко ја је до не ла да ле ко се жне 
др жав но-прав не од лу ке о от це пље њу Ба на та, 
Бач ке и Ба ра ње од Угар ске и при са је ди ње њу 
Ср би ји.

У пе том по гла вљу ау тор је по дроб но ана-
ли зи рао ко нач но раз гра ни че ње из ме ђу Кра-
ље ви не СХС, Ма ђар ске и Ру му ни је на Кон-
фе рен ци ји ми ра у Па ри зу 1919–1920. го ди не, 
по ли тич ке про це се у Вој во ди ни на кон ства-
ра ња ју го сло вен ске др жа ве, рад при вре ме ног 
из вр шног ор га на На род не упра ве за Ба нат, 
Бач ку и Ба ра њу, рас пра ве у Уста во твор ној 
скуп шти ни уо чи до но ше ња Ви дов дан ског 
уста ва и у том кон тек сту по зи ци је вој во ђан-
ских по сла ни ка.

У по гле ду исто риј ских из во ра ко ри шће них 
у пи са њу ове сту ди је, реч је о ве о ма ра зно вр-
сном ма те ри ја лу, у пр вом ре ду нео бја вље ној 
ар хив ској гра ђи из Ар хи ва Вој во ди не, Ру ко-
пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, Му зе ја Вој-
во ди не, Ар хи ва Ју го сла ви је и Исто риј ског 
ар хи ва Гра да Но вог Са да; оно вре ме ној штам-
пи (Бра ник, За ста ва, Ју го сло вен ски днев ник 
итд); и нај ре ле вант ни јој струч ној ли те ра ту ри 
ју го сло вен ске и срп ске исто ри о гра фи је.

Мо но гра фи ја са др жи и спи сак ли те ра ту-
ре и из во ра, ре ги стар лич них и ге о граф ских 
име на и ре зи ме на пет је зи ка: срп ском, ен гле-
ском, не мач ком, ма ђар ском и ру мун ском.

По себ ну вред ност и но ви ну у од но су на 
пр во из да ње књи ге чи ни бо га та гра фич ка 
опре ма дру гог из да ња и њен ефек тан ди зајн, 
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што је на ро чи то при јем чи во за ши ру чи та-
лач ку пу бли ку и мла ђе ге не ра ци ја чи та ла ца. 
У мо но гра фи ји ко ју чи ни 700 стра ни ца тек-
ста, укуп но је упо тре бље но чак 358 илу стра-
ци ја, 350 фо то гра фи ја, 52 дво стру ке фо то гра-
фи је и 12 ка ра та, од ко јих је 8 ори ги нал них 
по пр ви пут об ја вље них. Из ме ђу оста лог, у 
из у зет но бо га том илу стра тив ном ма те ри ја лу, 
по себ но су ин те ре сант не број не умет нич ке 
сли ке по је ди них исто риј ских до га ђа ја и лич-
но сти, фак си ми ли нај зна чај ни јих до ку ме на-
та, на слов не стра не оно вре ме них ча со пи са и 
но ви на, као и струч ној јав но сти ма ње по зна те 
или не по зна те фо то гра фи је. Све илу стра ци је 
су уско по ве за не с тек стом и до пу ња ва ју га, 
да ју ћи чи та о цу до дат ну пер спек ти ву при ли-
ком чи та ња ове књи ге. Пр ви пут је у јед ној 
на уч ној мо но гра фи ји при ка за на ко лек ци ја 
од 23 пор тре та нај и стак ну ти јих уче сни ка у 
про це су при са је ди ње ња и ује ди ње ња 1918. 
го ди не (краљ Пе тар Ка ра ђор ђе вић, ре гент 
Алек сан дар, Ја ша То мић, Бла шко Ра јић, Ми-
ли ца То мић и дру ги), ко ји су на сли ка ни од 
стра не са вре ме них сли ка ра то ком 2017. и 2018. 
го ди не и из ло же ни у Му зе ју при са је ди ње ња 
у Но вом Са ду. Илу стра ци је су при ку пље не 
у ра зним уста но ва ма, пре те жно у Му зе ју Вој-
во ди не, Га ле ри ји Ма ти це срп ске у Но вом 
Са ду, На род ном му зе ју у Бе о гра ду, Исто риј-
ском му зе ју Ср би је, Му зе ју Срп ске пра во слав-
не цр кве, Би бли о те ци Ма ти це срп ске, Ру-
ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, Ар хи ву 
Вој во ди не и мно гим дру гим на ци о нал ним, 
ре ги о нал ним и ло кал ним ин сти ту ци ја ма кул-
ту ре у Ср би ји, али и у ино стран ству, ме ђу 
ко ји ма су: На ци о нал на би бли о те ка Се че њи 

у Бу дим пе шти, Кон гре сна би бли о те ка у Ва-
шинг то ну, На ци о нал ни му зеј Шен брун у 
Бе чу, Ру ски му зеј у Мо скви и дру ге ин сти-
ту ци је из Ау стри је, Ма ђар ске, Не мач ке, Ру-
си је, Хо лан ди је, Ве ли ке Бри та ни је, Тур ске 
и Пољ ске. 

Ње го ва но ва мо но гра фи ја нам је по ну ди ла 
јед ну ин фор ма тив ну, ја сну и са др жај ну исто-
ри о граф ску ана ли зу исто ри је Ср ба у Вој во-
ди ни, по себ но ка да је реч о пе ри о ду од 1914. 
до 1921. го ди не, у ко јем су ана ли тич ки и 
син те тич ки пре ци зно при ка за ни ди на мич-
ни, бур ни и сло же ни до га ђа ји ве за ни за са мо 
при са је ди ње ње и за пре ла зни пе ри од транс-
фор ма ци је вла сти од угар ске ка срп ској/ју-
го сло вен ској, као и раз ли чи те кон цеп ци је, 
опре де ље ња и су ко бе по ли тич ких пар ти ја у 
Вој во ди ни уо чи до но ше ња Ви дов дан ског 
уста ва. Сви на ве де ни аспек ти и сег мен ти су 
пре глед но пред ста вље ни чи та о цу. Та ко ђе, 
мо но гра фи ја је при мер ка ко се на уч на ли те-
ра ту ра и ре зул та ти на уч них са зна ња мо гу 
пре зен то ва ти на по пу ла ран и при сту па чан 
на чин, већ по ме ну том упо тре бом бо га тог илу-
стра тив ног ма те ри ја ла. На кра ју мо же мо за-
кљу чи ти да уз све на ве де не ка рак те ри сти ке 
Ње го ва но ве књи ге, ја сан стил пи са ња, пре ци-
зно фор му ли са не хи по те зе и ин тер пре та ци је 
сло же них исто риј ских до га ђа ја и про це са, она 
ће пред ста вља ти значајно и незаобилазно  
штиво ка ко за струч ња ке, та ко и за ши ру чи-
та лач ку пу бли ку.

Алек сан дар Хор ват
Му зеј Вој во ди не

Но ви Сад

UDC 091=163.41”1832”(049.32)
UDC 336.22(497.11)”1832”(049.32)

ДЕФ ТЕ РО ЛО ГИ ЈА: ОД ОСМАН СКОГ ЦАР СТВА  
ДО КНЕ ЖЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ

(Ра до мир Ј. По по вић /прир./, Ха рач ки теф тер Ка пе та ни је Ма чве  
из 1832. го ди не, Бе о град 2018, 437 стр.)

Пу бли ко ва ње ар хив ске гра ђе из фон до ва 
по пи сних деф те ра је дан је од нај зна чај ни јих 
за да та ка тре нут но, у окви ру исто ри чар ског 
за на та. Ши ра до ступ ност ове гра ђе омо гу-

ћи ће до вр ша ва ње обим них ис тра жи ва ња у 
окви ри ма на уч не ди сци пли не – деф те ро ло-
ги је, али и у де мо граф ским, ет но граф ским 
и дру гим срод ним сту ди ја ма. По сто ји и до-
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да тан под стрек ши ре јав но сти, за ин те ре со-
ва не за ге не а ло шка ис тра жи ва ња и сту ди је 
по ро дич не исто ри је. На уч ни по ду хват Ра до-
ми ра Ј. По по ви ћа, ко ји се упу стио у, са да већ 
мо же мо за кљу чи ти, се риј ско пу бли ко ва ње 
ха рач ких теф те ра, дра го цен је до при нос исто-
риј ској на у ци у Ср би ји. Ха рач ки теф тер Ка
пе та ни је Ма чве из 1832. го ди не са др жи основ-
не ста ти стич ке по дат ке о Ма чви, од но сно 
не ка да шњој Ша бач кој на хи ји, укљу чу ју ћи 
це ло куп но ста нов ни штво, на се ља, ве ли чи ну 
по ро дич ног/за дру жног до ма ћин ства, уз раст 
и што је по себ но дра го це но је дан је од пр вих 
из во ра ко ји бе ле жи срп ска пре зи ме на на ова ко 
зна чај ном те ри то ри јал ном про сто ру. Ха рач-
ки теф те ри су на ста ли у пре ла зном пе ри о ду, 
де ле ги ра ња осман ских др жав них пре ро га-
ти ва на ор га не упра ве ау то ном не Кне же ви не 
Ср би је. У том сми слу зна чај ни су за про у ча-
ва ње осман ског на сле ђа и ве за с Осман ским 
цар ством, али и на чи на и ка рак те ра ин сти-
ту ци о нал ног фор ма тив ног пе ри о да мо дер не 
Ср би је.

По че так про у ча ва ња осман ских по пи сних 
деф те ра (def ter-i ha ka ni; ta pu ta hrir def te ri), 
сре ди ном 20. ве ка, омо гу ћио је но ви при ступ 
сту ди ја ма осма ни сти ке. По пу лар ност дру-
штве них те о ри ја, афир ми са них за хва љу ју ћи 
шко ли ана ла и марк си стич кој исто ри о гра-

фи ји, усло ви ла је окре та ње кли о ме три ји и 
де мо граф ско-еко ном ским сту ди ја ма осман-
ске пе ри фе ри је. Деф те ро ло ги ја је из не на да 
афир ми са на као но ва на уч на ди сци пли на, 
омо гу ћа ва ју ћи по ја ву обич ног чо ве ка ме ђу 
зна чај ним исто риј ским про це си ма. На гли 
ен ту зи ја зам убр зо је утих нуо, ка да се по ста-
ви ло пи та ње по у зда но сти по да та ка из са мих 
по пи сних деф те ра. Че сто се на гла ша ва да је 
Хит Ла у ри, во де ћи исто ри чар сту ди ја деф те-
ро ло ги је, свој на уч ни кре ди би ли тет сте као 
упра во ука зи ва њем на мањ ка во сти соп стве-
ног на уч ног опу са. Кри за деф те ро ло ги је до-
ве ла је до на пу шта ња про у ча ва ња деф те ра 
у мно гим зна чај ним исто ри о гра фи ја ма. По-
је ди не исто ри о граф ске шко ле, по пут оне у 
Ср би ји, оста ле су до след не у про у ча ва њу 
деф те ра до да нас. Нај пре је то би ло усло вље но 
ег зи стен ци јал ним про бле ми ма то ком кри зе 
де ве де се тих го ди на 20. ве ка, ка да су, у не-
мо гућ но сти ар хив ских ис тра жи ва ња, на ста-
ја ле деф те ро ло шке сту ди је на ра ни је при ку-
пље ној гра ђи. По след њих де це ни ја сту ди је 
деф те ро ло ги је код нас на ста вље не су уз по-
ја чан ин тен зи тет, с ци љем де фи ни са ња гра-
нич них под руч ја основ них те ри то ри јал них 
је ди ни ца Осман ског цар ства – на хи ја, ка за, 
сан џа ка. Од ба ци ва ње деф те ро ло ги је на не ло 
је са мим сту ди ја ма осма ни сти ке ве ро ват но 
ве ћу ште ту од про бле ма по у зда но сти овог 
ар хив ског из во ра. По след њих го ди на, кроз 
афир ма ци ју тер ми на пост кла сич не деф те-
ро ло ги је, учи њен је по ку шај ре а фир ма ци је 
сту ди ја деф те ро ло ги је, од но сно про у ча ва ња 
деф те ра уз сва огра ни че ња с ко ји ма се ис тра-
жи ва чи су сре ћу. Мно го број ни ис тра жи ва чи, 
по себ но про у ча ва о ци ло кал не и по ро дич не 
исто ри је, на мет ну ли су сво је вр сни под сти цај 
отва ра њу осам на е сто ве ков них деф те ра. По-
тра га за иде ал ним прет ком, на жа лост, ни је 
да ла за до во ља ва ју ће ре зул та те. Осман ски 
по пи сни деф те ри не са др же пре зи ме на и нису 
упо тре бљи ви у ге не а ло шким про у ча ва њи-
ма. Не по зна ва ње ка рак те ра осман ске упра ве 
про у зро ко ва ло је и не ја сно ће у раз у ме ва њу 
деф те ро ло ги је и осман ских по пи са. Сту ди је 
деф те ро ло ги је под ра зу ме ва ју про у ча ва ње 
по пи сних деф те ра, од но сно цар ских или по-
зна ти јих под име ном по пи сних деф те ра, који 
су одво је ни од дру гих вр ста по ре ских деф-
те ра, по пут џи зје (ха ра ча), ава ри за, ну зу ла. 
Дру ги зна ча јан про блем је не раз ли ко ва ње 
кла сич ног пе ри о да од ка сни јих раз до бља 
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осман ске исто ри је. Та ко не по сто ји до вољ но 
раз у ме ва ња да су то ком пе ри о да тран зи ци је 
(17–18. век), по пи сни деф те ри слу жи ли ис-
кљу чи во за про це ну при но са са зе мље на 
од ре ђе ној те ри то ри јал ној је ди ни ци и да су 
ови при хо ди у це ло сти слу жи ли за из др жа-
ва ње спа хи ја. За то су из ка сни јег пе ри о да они 
и не по у зда ни ји. По треб но је на гла си ти да по-
пи сни деф те ри ни ка да ни су слу жи ли утвр-
ђи ва њу по пу ла ци о них при ли ка по пи са не 
те ри то ри је, већ ис кљу чи во по тре ба ма осман-
ског фи ска ли зма, од но сно по ре ског си сте ма. 
Др жав на ад ми ни стра ци ја се из др жа ва ла од 
џи зје, ава ри за, ну зу ла и дру гих ван ред них, 
рат них – се фе ри је и мир но доп ских – ха за ри-
је, по ре за. Др жав ни по ре зи су као и спа хиј-
ски и ло кал ни, при ку пља ни пу тем ли ци та-
ци ја и за ку па – ил ти зам си стем, при че му су 
за ку пи би ли крат ко трај ни – му ка те и до жи-
вот ни – ма ли ка не (ако је овај по то њи си стем 
ика да у пот пу но сти за жи вео у прак си). Са ма 
др жав на ад ми ни стра ци ја ни је би ла пре ви ше 
за ин те ре со ва на за спа хиј ске по ре зе, јер на 
њих као ору жа ну фор ма ци ју ни је ра чу на ла 
још од кра ја 16. ве ка. Ад ми ни стри ра ње др жав-
ним по ре зи ма оба вља но је  си сте ма тич ни је, 
пре ци зни је и по у зда ни је. Про ве ра по да та ка 
и но ви по пи си оба вља ни су ре дов но и пра-
вил но. Деф те ри џи зје су за то из у зет но ва жан 
из вор за про у ча ва ње де мо гра фи је, еко но ми-
је, на чи на по ро дич ног, се о ског жи во та итд. 
На жа лост из тран зи ци о ног до ба (17–18. век) 
са чу ва но је из у зет но ма ло оп шир них деф те ра 
џи зје (ко ји са др же име на по ре ских об ве зни-
ка) за под руч је Бал ка на. Су мар ни деф те ри, 
ко ји бе ле же са мо укуп но број но ста ње по ре-
ских об ве зни ка нај че шће су ко ри шће ни у до-
са да шњим про у ча ва њи ма. За под руч је да-
на шње Ср би је по знат је са чу ва ни фраг мент 
оп шир ног деф те ра џи зје за ка зу Ужи це с кра-
ја 18. ве ка (без упи са них пре зи ме на). На уч ни 
ра до ви о по ве за но сти осман ске би ро крат ске 
прак се с по ре ским си сте мом у ау то ном ној 
Кне же ви ни Ср би ји, на жа лост, из о ста ли су. 
Из у зев уског кру га струч ња ка, ме ђу ко је не-
сум њи во спа да Ра до мир По по вић, ин те ре-
со ва ње за ха рач ке (џи зје) деф те ре из пр ве 
по ло ви не 19. ве ка још увек ни је на за до во ља-
ва ју ћем ни воу. Ха рач ки теф те ри пред ста вља-
ју на ста вак осман ске ад ми ни стра ци је џи зје 
деф те ра, с тим да је ад ми ни стра ци ја Кне же-
ви не по чи ња ла да уво ди пре зи ме на. Они су 
и на ста ја ли за по тре бе осман ске ад ми ни стра-
ци је, од но сно као др жав ни по рез цен трал не 

вла сти, ко ју је Кне же ви на Ср би ја но ми нал но 
при зна ва ла. Ло кал ним ор га ни ма је да то пра во 
по ре ског ад ми ни стри ра ња. По ре ска пра ви ла 
и обра сци на сле ђе ни су од осман ске ад ми-
ни стра ци је. У не до стат ку оп шир них по пи са 
џи зје за прет ход но раз до бље у осман ским 
ар хи ви ма, ха рач ки теф те ри се на ме ћу као дра-
го цен из вор и осма ни сти ма тран зи ци о ног 
доба.

По треб но је на гла си ти да је пу бли ка ци ја 
Ха рач ки теф тер Ка пе та ни је Ма чве из 1832. 
го ди не при ре ђе на уз по што ва ње свих пра ви-
ла стру ке, што зна чај но до при но си ње ном 
ква ли те ту. При ре ђи вач се по тру дио да сво-
јом увод ном сту ди јом (стр. 7–22) крај ње акри-
бич но и ми ну ци о зно пре зен ту је де та ље о 
фи зич ким ка рак те ри сти ка ма из во ра, пру жи 
нео п ход ну ста ти стич ку об ра ду, на кра ју пу-
бли ка ци је по пи ше сва име на и пре зи ме на (стр. 
407–430), али што је нај зна чај ни ји на уч ни до-
при нос, на пи ше јед ну ма лу сту ди ју о ха рач-
ким теф те ри ма и ре кон стру и ше све окол но сти 
на стан ка теф те ра. Већ се на пр вим стра ни-
ца ма ове сту ди је мо же уо чи ти зна чај да љег 
ра да у овом до ме ну, ле ти мич ним по гле дом на 
ста ти сти ку про сеч не на се ље но сти, ве ли чи не 
по ро дич ног до ма ћин ства, о броју ро ђе них, 
умр лих, бо ле сних, ста рих, бо ле сти ма ко је су 
се ја вља ле, бро ју све ште ни ка, цр ка ва и ма на-
сти ра, њи хо вим име ни ма и по ло жа ји ма и др. 
По себ но је по треб но на гла си ти да је сту ди ја 
об у хва ти ла и по пи се по вла шће них ка те го-
ри ја ста нов ни штва, кме то ва и ка пе та на, као 
носи ла ца из вр шне вла сти на ло кал ном под-
руч ју. Не би тре ба ло про пу сти ти на по ме ну-
ти да је при ре ђи вач, др Ра до мир По по вић 
обра тио па жњу и на сâм је зик из во ра. 

Се риј ско пу бли ко ва ње ха рач ких теф те ра 
тре ба ло би да пред ста вља и под стрек озбиљ-
ни јим на уч ним сту ди ја ма о де мо граф ским 
кре та њи ма по пу ла ци је осман ских про вин-
ци ја на цен трал ном Бал ка ну (ге о граф ској 
обла сти Ру ме ли је), од но сно Кне же ви не Ср би-
је, ко ји се у да на шњим на уч ним пу бли ка ци-
ја ма још увек за сни ва ју на про це на ма при-
лич но за ста ре лих ис тра жи ва ња. Пе ри од 
кра ја осман ске вла сти ни ка да ни је ар хив ски 
до кра ја ис тра жен. Оста је на да да ће ха рач ки 
теф те ри до не ти нов под стрек у бу ду ћим на-
уч ним ис тра жи ва њи ма. Ка ко је у пи та њу већ 
дру ги по пис исте ге о граф ске обла сти, при-
ре ђи вач ни је про пу стио да у на по ме на ма 
из вр ши по ре ђе ње с прет ход ним по пи сом. 
Се риј ско про у ча ва ње деф те ра отва ра но ве 
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мо гућ но сти. Мо гу се пра ти ти про ме не ко је 
све до че о на чи ну жи во та, оби ча ји ма, по пут 
уз ра ста за же нид бу (стр. 174), род бин ским 
од но си ма уко ли ко је до шло до из два ја ња из 
за дру жног до ма ћин ства (стр. 176), на дим ци-
ма (стр. 179) и сл. При ре ђи вач је успе шно ре-
кон стру и сао и би о гра фи је по је ди них упи са-
них у по ре ском спи ску, по пут Сто ја на Об ра-
до ви ћа, суд ског чи нов ни ка и исто ри ча ра из 
се ла Бо га тић (стр. 189). Ва жно је на гла си ти да 
је на уч ни апа рат са свим пра те ћим ко мен та-
ри ма за пра во јед на ко вре дан као и сâм из вор. 

Рад на об ра ди ар хив ског ма те ри ја ла и пу-
бли ко ва њу Ха рач ког теф те ра Ка пе та ни је 

Ма чве из 1832. го ди не пред ста вља је дан од 
те мељ них за да та ка стру ке, ко ји је еснаф исто-
ри ча ра код нас про пу стио да оба ви. Ра до мир 
Ј. По по вић је сво јим прег ну ћем вра тио дуг 
стру ци, свр ста ва ју ћи се у оне исто ри ча ре, 
акри бич не еру ди те, спрем не да ис тра ју у од-
бра ни осно ва струч ног на уч ног ра да, али је 
ујед но ука зао на пут ко јим озби љан на уч ник 
мо ра да се кре ће.

Ми ро слав Па вло вић
Од сек за исто ри ју

Фи ло зоф ски фа кул тет
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

UDC 316.334.55/.56((497.11 Kolubara)”18/19”(049.32)
UDC 711.4(497.11 Kolubara)”18/19”(049.32)

ДО ПРИ НОС ЕВИ ДЕН ЦИ ЈИ АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ  
БА ШТИ НЕ

(Жи во јин Кр сма но вић, Раз вој се ла и се о ске ар хи тек ту ре Ко лу ба ре  
и Под го ри не у XIX и по чет ком XX ве ка, Ме ђу оп штин ски  

исто риј ски ар хив Ва ље во, Ва ље во 2018, 274 стр.)

Чи ње ни ца да на по чет ку 21. ве ка по сто ји 
не по зна та гра ђа о на род ном гра ди тељ ству у 
Ср би ји ко ју је по треб но из но си ти на увид 
јав но сти зву чи нео бич но и чуд но. По сле то-
ли ко ре чи бри ге о тра ди ци ји и кул ту ри, које 
смо слу ша ли, тре ба ло би оче ки ва ти да је нај-
ма ње за вр шен по пис ар хи тек тон ске ба шти-
не на кул тур ном про сто ру ко ји ба шти ни мо 
и ко ји нам је по ве рен на од го вор ност, и да је 
по треб но кре ну ти да ље у при ме ну сте че них 
са зна ња. Ме ђу тим, ни је та ко.

Тре нут но у по слу еви ден ти ра ња на род ног 
гра ди тељ ства на про сто ру Ср би је по зи тив но 
се из два ја ју три ме ста: про је кат „Атлас на-
род ног гра ди тељ ства”, Збор ник Ма ти це срп
ске за дру штве не на у ке и уса мље ни по је дин ци 
ко ји, жр тву ју ћи вре ме и но вац, оби ла зе се ла 
и еви ден ти ра ју по след ње пре жи ве ле при-
мер ке на род не ар хи тек ту ре. У по след ње се 
убра ја и мр Жи во јин Кр сма но вић ко ји је за 
те му ма ги стар ског ра да, од бра ње ног на Фа-
кул те ту тех нич ких на у ка – Де парт ма ну за 
ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду, иза брао на род но гра ди тељ ство 
ва љев ске Ко лу ба ре и Под го ри не, на осно ву 
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ко га је упо до бље на ов де раз ма тра на пу бли-
ка ци ја.

Ма те ри јал при ка зан у књи зи го во ри о мно-
го број ним еле мен ти ма кул тур ног пеј за жа у 
Ср би ји: ор га ни за ци ји се ла, ку ћи, окућ ни ци, 
при вред ним објек ти ма, и по себ но ва жно, о 
мо гућ но сти ма при ме не при ку пље них зна ња 
у са вре ме ној прак си. При ка зу ју ћи при ку пље-
ну гра ђу, ау тор је ус пео да илу стру је ка ко 
ка рак те ри сти ке еле ме на та ко ји чи не гра ђе ну 
сре ди ну та ко и њи хов ме ђу соб ни ути цај и 
ве зе. Од но си ко ји об ли ку ју гра ђе ни про стор 
у Ср би ји не мо гу се про у ча ва ти не за ви сно 
већ ис кљу чи во као си стем, сло жен и ком плек-
сан. Тек та да се мо гу раз у ме ти, схва ти ти и 
ко ри сти ти са зна ња за уна пре ђе ње са вре ме не 
прак се.

Дру ги зна ча јан чи ни лац књи ге пред ста-
вља ис ку ство из про јек тант ске и из во ђач ке 
прак се ко је је при ме ње но у по ступ ку при ку-
пља ња и ана ли зе гра ђе. На ши пре ци има ли 
су оби чај да ка жу да је шко ла нео п ход на, али 
да се по ста је гра ди тељ тек ка да се „оми ри ше 
мал тер”. И ствар но, мо гу из соп стве ног ис ку-
ства да по твр дим да тек на кон из ве сног пе-
ри о да ра да у прак си, из са свим дру гог угла 
по чи ње да се са гле да ва ка ко про шлост, та ко 
и са да шњост стру ке. За хва љу ју ћи при ку пље-
ном ис ку ству на гра ди ли шту, ау тор је ус пео 
да на прак ти чан на чин по сма тра чи ње ни це 
и по ја ве ве за не за тра ди ци о нал но гра ди тељ-
ство у про шло сти, али и мо гућ но сти при ме не 
при ку пље них са зна ња у са вре ме ној прак си.

Сло же ни свет тра ди ци о нал не срп ске куће, 
ко ји је у књи зи при ка зан, раш чла њен је на 
не ко ли ко сег ме на та: функ ци ја, ма те ри јал, 
кон струк ци ја и фор ма. И ствар но, ако до бро 
по гле да мо ку ће ко је су нам оста ви ли на ши 
пре ци, ви де ће мо да у њи хо вом об ли ко ва њу 
до ми ни ра по тре ба, по том рас по ло жи ви ма-
те ри јал, гра ди тељ ска ве шти на, и на кра ју, 
фор ма као про из вод прет ход на три еле мен-
та а не циљ гра ди тељ ске ак тив но сти. На овом 
ме сту до ла зи до ве о ма че стих не спо ра зу ма 
у ту ма че њу тра ди ци о нал не ар хи тек ту ре, јер 
исто ри ча ри и про јек тан ти во ђе ни са вре ме-
ним на че ли ма, ба ве се нај пре фор мом и ње-
ном ре ла ци јом са тра ди ци јом а по том тра же 
кон ти ну и тет у оста лим еле мен ти ма ку ће. 
Са мо по себ ним тру дом мо же мо схва ти ти 
ка ко су би ли су ро ви усло ви ко ји су об ли ко-
ва ли и ство ри ли је дин стве ну и дра го це ну 
тра ди ци о нал ну ку ћу у Ср би ји. Исто вре ме но, 
по ме ну то са зна ње нам мо же слу жи ти као пу-

то каз ко ли ко је по треб но да се са ми про ме ни-
мо ка ко би смо истин ски раз у ме ли на род но 
гра ди тељ ство. Тек ако раз у ме мо тра ди ци о-
нал ну ку ћу, мо ћи ће мо са зна ња из исто ри је 
ар хи тек ту ре да при ме ни мо у са вре ме ној прак-
си или пре ци зни је, ако до бро раз у ме мо са-
да шњост, мо ћи ће мо да узи ма мо и упо тре-
бља ва мо из про шло сти. А да би смо мо гли да 
узме мо, мо ра мо прет ход но да при ку пи мо 
али на пра ви на чин.

По сма тра ју ћи са вре ме не до га ђа је сло бо-
дан сам да при ме тим да смо до шли у по зи-
ци ју да ве о ма ма ло од зна ња, ко је као стру ка 
по се ду је мо и мо же мо да по ну ди мо, има при-
ме ну у са вре ме ној гра ди тељ ској прак си. Исто-
вре ме но, ис пу ња ва ју ћи по тре бу за град њом 
и по на ша ју ћи се тра ди ци о нал но, са вре ме ни 
ин ве сти тор пре у зи ма ор га ни за ци ју из ку ће 
сво јих пре да ка, ма те ри јал са обли жњег сто-
ва ри шта а фор му из ка та ло га, до жи вља ја са 
ар га то ва ња по све ту и нај че шће за блу да, ме-
ша ју ћи све то у не што што је са мо на из глед 
це ли на. Ко ли ко ква ли тет но функ ци о ни ше 
та но ва це ли на ла ко ви ди мо по си ја ли ци ко-
ја го ри пре ко це ле го ди не иза са мо јед ног од 
мно го број них про зо ра у ку ћи, од но сно мра-
ку иза мно го број них про зо ра про сто ри ја у 
ко је вла сник ни ка да не уђе, ма да их је кр ва-
во сте као и те шко са гра дио. На ста вља ју ћи 
ла жни раз го вор, не ра зу ме ва ње и про ду бљу-
ју ћи ћу та ње и ар хи тек ти и ин ве сти то ри на-
ста вља ју сва ко сво јим пу тем без об зи ра на 
стра вич не по сле ди це ло шег од но са.

Сло же ност кул тур ног пеј за жа гра ди се у 
Ср би ји рас по ре дом и са др жа јем до ма ћин-
ста ва у се о ском ата ру, функ ци јом, ма те ри-
ја лом и во лу ме ном гра ђе ви на. И по себ но, 
ка рак те ри стич ном ку ћом ко ја та ко ла ко и та ко 
до бро од го ва ра на мно го број не зах те ве ко је 
пред њу ста вља ко ри сник: од блат ња вих опа-
на ка на кон ра да у њи ви до све тих тре ну та ка 
кућ не сла ве. Сто га, ако хо ће мо да са чу ва мо 
пре по зна тљи вост пеј за жа ко ји су на ши пре-
ци ве ко ви ма гра ди ли, мо ра мо по че ти од по-
чет ка ко ји се (гле да ју ћи из са вре ме ног угла) 
нео бич но и мо жда не по жељ но зо ве – раз у-
ме ва ње.

Ау тор из бе га ва, да нас ве о ма че сту по ја ву, 
да се сва ко де ло пред ста вља као пре лом но, 
све о бу хват но, или чак би блиј ско. Ова књи га 
се не тру ди да на пра ви ве ли ки ка мен му дро-
сти и уло жи га у по ли це струч не и кул тур не 
исто ри је. Она је ма ло зр но на ко ји ће мо ћи 
сви на ред ни ис тра жи ва чи да се осло не не 
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гу бе ћи вре ме на про ве ру ње го ве по у зда но-
сти. Ако по гле да мо ис под на ших сто па ла, и 
ми сто ји мо на пла ни ни од истих та квих зр на 
ко ја су при ку пи ли на ши са ве сни и мар љи ви 
прет ход ни ци. 

За ни мљи во је и по треб но ре ћи да ова 
књи га на по се бан на чин од го ва ра на пи та ње 
ко ли ко је на ша тра ди ци о нал на ку ћа од раз 
на ше кул ту ре од но сно ко ли ко је ку ћа ма те ри-
ја ли за ци ја на шег кул тур ног ис ку ства ко је 
смо као за јед ни ца при ку пља ли кроз ве ко ве. 
Та ко ђе, књи га го во ри да вре ди још јед ном 
раз ми сли ти ко ли ко је тра ди ци о нал на ку ћа 
мо жда јед на ко дра го цен и ва жан део на шег 
кул тур ног ли ка као ра ки ја, на род не игре, 
сла ва или је дин стве ни сред ње ве ков ни ма на-
сти ри. Ако успе мо искре но да од го во ри мо 
на по ме ну то пи та ње, си гу ран сам да ће мо 
ујед но на ћи и од го вор на пи та ње да ли и шта 
тре ба чи ни ти да се ови по след њи тре ну ци 
јед не ве ли ке гра ди тељ ске епо хе ис ко ри сте на 
на чин ко ји ће нам са чу ва ти образ, а мо жда, 
и ду шу.

Тра ди ци о нал на ку ћа је ин те гри са на у наш 
са вре ме ни жи вот, ма ко ли ко скре та ли по глед 
и па жњу на не ку дру гу стра ну. Ако из гу би-
мо на шу тра ди ци о нал ну ку ћу на пу ту смо 
да из гу би мо мно го ви ше од про стих зи до ва 
и кро ва – из гу би ће мо кул тур ни лик, по ро-
ди цу, од но се, при ја те ље, ро ђа ке, и ко нач но, 
пре по зна тљи вост у мо ру кул ту ра ко је свим 
сна га ма по ку ша ва ју да се не уда ве у гло бал-
ној по пла ви.

Чи ни се ва жним на гла си ти да са вре ме но 
гра ђе ње по ка зу је да је не мо гу ће на мет ну ти 
но ви на чин град ње ку ће без ду бо ких ин тер-
вен ци ја у на чин жи во та и при вре ђи ва ња по-

ро ди це. Да ли по сто је успе шни при ме ри про-
ме на по ро дич ног жи во та у све ту ми слим да 
ће те ми ви ше ве ро ва ти ако од го вор по тра жи-
те са ми.

О упо треб ној вред но сти са зна ња из не тих 
у овој књи зи пред ла жем да за кљу чи те са ми. 
Ја се искре но на дам да ће вас нај пре на ве сти 
да се освр не те око се бе и за бе ле жи те део гра-
ди тељ ске ба шти не ко ја се на ла зи у ва шем дво-
ри шту, дво ри шту ва шег де де или све број ни-
јим на пу ште ним ог њи шти ма ком ши ја ко ји су 
мо ра ли да оду. Гра ди тељ ско на сле ђе је без 
раз ли ке део на шег за јед нич ког кул тур ног 
иден ти те та и на ша за јед нич ка од го вор ност. 
Ми слим да чак не мо ра мо да цр та мо фор му 
ку ћа ко је та мо на ђе мо, до ди ру је мо оста ре ле 
ма те ри ја ле, за ди вље но гле да мо у мај сто ри ју 
ано ним них мај сто ра, би ће до вољ но са мо да 
– раз у ме мо и то шта смо спо зна ли оба ве зно 
по де ли мо са не ким. Та ко ће мо по след ње тра-
го ве ве ли чан стве не ар хи тек ту ре пре то пи ти 
у ми сао. Ми сао ла ко пу ту је, пре ла зи гра ни-
це, не да се за па ли ти, сло ми ти, опо ре зо ва ти, 
не бу ђа и не тру не, ла ко се но си, чу ва, пре во зи, 
и сти же до сва ке тач ке на зе маљ ској ку гли 
где су нас и где смо се рас те ра ли. Си гу ран сам 
да ће ми сао да жи ви и ра сте са на ма и ка да 
на ђе по го дан тре ну так и ме сто, по но во про-
кли ја ти у ар хи тек ту ру, у ку ћу, у дом: не за-
бо рав ну, не по но вљи ву, је дин стве ну и на ма 
при клад ну. Та ми сао ће би ти до вољ но и по-
у зда но зр но, по пут оних од ко јих се са сто је 
те ме љи свих свет ских кул ту ра, ко је упр кос 
не да ћа ма, оп ста ју хи ља да ма го ди на.

Ду шко Ку зо вић
До фар уни вер зи тет, Оман

UDC 001.891:343.9(049.32)

КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ И ЊЕ ГО ВО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ

(Đor đe Ig nja to vić, Me to do lo gi ja is tra ži va nja kri mi na li te ta  
Tre će iz me nje no i do pu nje no iz da nje, Uni ver zi tet u Be o gra du –  

Prav ni fa kul tet, Be o grad 2018, 307 стр.)

Као што кри ми на ли тет као по ја ва ну жно 
пра ти са вре ме ни раз вој дру штва, та ко и за-
кон ске нор ме пра те још ин вен тив ни ји на чи-
ни њи хо вог за о би ла же ња. Не са мо за ко ни, 

не го и прав на на у ка (или прав на ми сао) уоп-
ште мо ра ју ићи у ко рак с вре ме ном, ка ко би 
се ове не га тив не тен ден ци је пре ве ни ра ле и 
за у ста ви ле (или бар по ку ша ле за у ста ви ти). 
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Из ме ње но и до пу ње но из да ње мо но гра фи је 
Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња кри ми на ли те
та ау то ра проф. др Ђор ђа Иг ња то ви ћа има 
за циљ да чи та о ци ма пред ста ви ре зул та те и 
раз вој но вих ис тра жи ва ња кроз при зму ме-
то до ло шких при сту па у из у ча ва њу кри-
ми на ли те та. По ред то га, у де лу о ме то ди ци 
из ра де на уч ног ра да, ау тор из ла же фа зе на-
уч ног ства ра ла штва у чи ње њу де ла до ступ-
ним јав но сти, уз при ла го ђа ва ње мо дер ним 
те ко ви на ма ко је но ве тех но ло ги је но се са 
со бом. 

Ау тор ове пу бли ка ци је је др Ђор ђе Иг ња-
то вић, ре дов ни про фе сор на Прав ном фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду где пре да је 
Кри ми но ло ги ју, Пра во из вр ше ња кри вич них 
санк ци ја и Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет на 
свим ни во и ма сту ди ја и увод ни пред мет на 
пр вој го ди ни док тор ских сту ди ја – Ме то ди 
на уч но и стра жи вач ког ра да и ве шти не. Свој 
ду го го ди шњи рад у обла сти ма ко ји ма се ба ви, 
об је ди нио је, чи ни се, упра во у овој мо но-
гра фи ји.

Књи га се са сто ји од два де ла и осам до-
да та ка. У пр вом де лу, ко ји но си на слов „Ме-
то до ло ги ја ис тра жи ва ња кри ми на ли те та”, 
на кон увод них на по ме на у ко ји ма ау тор де-

фи ни ше основ не пој мо ве ко је ће ко ри сти ти 
у ра ду (ме тод, ме то до ло ги ја, на уч на ис тра-
жи ва ња, зло чин, кри ми на ли тет...), у дру гој 
це ли ни сле ди из ла га ње о на уч ном ис тра жи-
ва њу кри ми на ли те та. На овом ме сту по ла зи 
се од оп штих ка рак те ри сти ка ко је сва ко ис-
тра жи ва ње тре ба да има, за тим да је осврт на 
по дат ке ко ји ма на уч ник тре ба да опе ри ше, 
те об ја шња ва ис тра жи вач ки про цес кроз 
ета пе. При ли ком об ра де ме то да и пред ме та 
ис тра жи ва ња, од го ва ра ју ћа па жња је по све-
ће на те о риј ском и рад ном де фи ни са њу пред-
ме та и ис так ну та бли ска по ве за ност ис тра-
жи ва ња и до бре те о риј ске осно ве за сно ва не 
на не ким основ ним пра ви ли ма ло ги ке (де-
дук тив но и ин дук тив но раз ми шља ње). Кри-
ми на ли тет као сло же на по ја ва у док три нар-
ном сми слу те жи об ја шње њу кроз те о риј ски 
плу ра ли зам о ко јем ау тор го во ри као тен-
ден ци ји са вре ме не кри ми но ло ги је. По себ но 
се под вла чи зна чај про у ча ва ња ли те ра ту ре 
и по ста вља ња ис тра жи вач ког пи та ња у на-
уч ној об ра ди. Сле ди осврт на ис тра жи вач ку 
стра те ги ју и ка рак те ри стич не епи сте ми о ло-
шке шко ле (ем пи ри зам, ра ци о на ли зам, праг-
ма ти зам), да би се це ли на о ве зи ме то да и 
те о ри је за вр ши ла из ла га њем о оста лим фа-
за ма ис тра жи ва ња – по ста вља ње по ла зних 
прет по став ки и ана ли за по да та ка и ве за до 
ко јих се до шло с об зи ром на кон крет ну тео-
риј ску усме ре ност ис тра жи ва ча. На да ље, 
ау тор пред ста вља од ре ђе не на уч не смер ни-
це ко ји ма би се тре ба ло во ди ти ука зу ју ћи да 
је по треб но за др жа ти објек тив ност, ра ци о-
нал ност и си сте ма тич ност при ли ком спро-
во ђе ња ис тра жи ва ња, на шта се на до ве зу је 
и део о упли ву по ли ти ке у на у ку, а на ро чи то 
ис ти че зна чај ети ке ис тра жи ва ња по себ но у 
пи та њи ма ри зи ка, при стан ка, пре ва ре у на-
у ци итд. 

Те ма тре ће гла ве је по де ла ме то да у ис тра-
жи ва њу кри ми на ли те та бу ду ћи да кри ми но-
ло ги ја ни је из гра ди ла соп стве ни ме тод већ 
га „по зајм љу је” из дру гих на у ка и при ла го-
ђа ва свом пред ме ту. Ова це ли на за по чи ње 
пре гле дом ка ко се у ли те ра ту ри раз ли чи тих 
зе ма ља кла си фи ку ју ме то ди кри вич них на-
у ка, а на ста вља опре де ље њем за ону по де лу 
ко ја ува жа ва на чин при сту па ња пред ме ту – 
ин ди ви ду а ли стич ки, гло ба ли стич ки и ме то ди 
сред њег оби ма. На кон то га, пре зен то ва њем 
исто риј ских и ком па ра тив них стра те ги ја ис-
тра жи ва ња пра ви се увер ти ра за стра те ги ју 
пред ви ђа ња где на ро чи то ин те ре сант но мо же 
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би ти пред ви ђа ње кри ми на ли те та као ма сов-
не по ја ве. Ева лу а тив на стра те ги ја ука зу је на 
зна чај ин тер вен ци ја у по ста вље ној те о риј ској 
осно ви ко је у за ви сно сти од ре зул та та до во де 
до мо ди фи ко ва не те о ри је што је од зна ча ја 
због че сте про мен љи во сти у ша ро ли ким дру-
штве ним од но си ма.

У че твр тој гла ви ау тор се ба ви ме то да ма 
при ку пља ња по да та ка го во ре ћи у окви ру 
кли нич ке ме то де о прог но зи по је ди нач ног 
кри ми нал ног по на ша ња, по сма тра њу с уче-
ство ва њем од но сно анам не стич ком ме то ду, 
где је јед но од ин те ре сант них пи та ња „ин сај-
дер ско” по сма тра ње, али и на ра тив на ана ли за 
и не на ме тљи ва по сма тра ња, за тим ана ли за 
са др жа ја, ме та-ана ли за (код ко је про у ча ва мо 
ре зул та те ис тра жи ва ња дру гих уме сто да 
са ми ор га ни зу је мо про у ча ва ње) и ма пи ра ње 
кри ми на ли те та на ро чи то због по сто ја ња Гео-
граф ског ин фор ма ци о ног си сте ма ко ји у ери 
раз ви је не тех ни ке да је до при нос ло ци ра њу 
„кри тич них та ча ка” (опа сних ме ста) кри ми-
нал них ак тив но сти. Обра зла жу се и ме то де 
сред њег оби ма по ла зе ћи од од ре ђи ва ња узо-
ра ка, пре ко ис пи ти ва ња (ин тер вјуи, ин тер нет 
ан ке те и сл.), до спро во ђе ња екс пе ри ме на та 
ко ји кат кад мо гу би ти и мо рал но ду би о зни 
за шта су као илу стра ци ја на ве де ни сли ко ви-
ти при ме ри. При ме ни ста ти сти ке по све ће на 
је зна чај на па жња због чи ње ни це да се она нај-
че шће ко ри сти при ука зи ва њу на ста ње кри-
ми на ли те та у не кој сре ди ни. При ли ком об ра-
де там не број ке кри ми на ли те та ау тор на во ди 
и но ви ме тод за ње го во утвр ђи ва ње пу тем тзв. 
зви жда ча, а број ка пре у ве ли ча ва ња у се би 
но си озби љан про блем ко ји се огле да у тзв. 
фан том ском кри ми на ли те ту. Ме ђу тим, огра-
ни ча ва ње са мо на „кри вич ну ста ти сти ку” 
ни је до вољ но да се са гле да ком плет на сли ка 
јед не рас про стра ње не по ја ве, па се ука зу је на 
до бре стра не „укр шта ња” по да та ка те ста ти-
сти ке с они ма до ко јих до ла зе дру ги ор га ни 
и су бјек ти. Овај при ступ усва ја и но ви За кон 
о спре ча ва њу пра ња нов ца и фи нан си ра ња 
те ро ри зма, ко ји као об ве зни ке при ја вљи ва-
ња сум њи вих тран сак ци ја по зна је бан ке, јав-
не бе ле жни ке, адво ка те, ре ви зо ре итд. У пе тој 
гла ви ау тор по себ но из два ја три ан гу ла ци ју 
ме то да из но се ћи ста во ве на у ке о „ком би но-
ва њу” не са мо ме то да као та квих, већ и по да-
та ка, ис тра жи ва ча и те о ри ја.

Дру ги део под на зи вом „Ме то ди ка из ра-
де на уч ног ра да” по све ћен је ука зи ва њу од-
но сно под се ћа њу на то ко ја пра ви ла би тре-

ба ло има ти у ви ду при из ра ди на уч ног ра да. 
Иа ко ово ни је је ди на мо но гра фи ја на на шем 
је зи ку ко ја се ба ви овом про бле ма ти ком, чини 
се да та квих де ла ни је ни ка да пре ви ше, што 
се ви ди у ли те ра ту ри зе ма ља ко је вр ше нај ве-
ћи ути цај у ме ђу на род ној на уч ној за јед ни ци. 
Ка да се ра ди о на шој на уч ној про дук ци ји, ова 
мо но гра фи ја је нај срод ни ја с књи га ма М. Ша-
ми ћа Ка ко на ста је на уч но дје ло (из осам де-
се тих го ди на 20. ве ка) и З. По по ви ћа Ка ко 
на пи са ти и об ја ви ти на уч но де ло (дру го из-
да ње 2014), с тим што је пр ва на ме ње на пре-
вас ход но књи жев ни ци ма, а дру га се фо ку-
си ра на про бле ме ис тра жи ва ча у при род ним 
на у ка ма.

Пи шу ћи ла га ним и мо же мо ре ћи при ја-
тељ ским сти лом, већ у увод ним ре чи ма про-
фесор Иг ња то вић ука зу је на зна чај чи та ња 
за пи са ње обра ћа ју ћи се мла ђим ко ле га ма. 
У дру гој гла ви сва ки на уч ник-по чет ник мо же 
иден ти фи ко ва ти тип на уч ни ка ко ме при па да 
пре ма осо би на ма ко је по се ду је или им те жи 
(Ве бер го во ри о „иде ал ним ти по ви ма“), док 
се тре ћа це ли на од но си на је дан од зах тев ни-
јих за да та ка ко ји се ста вља пред сва ког мла-
дог на уч ни ка а то је из бор те ме и све што то 
оп ти ра ње но си са со бом (мен тор, обим, струк-
ту ра, ре фе рен це...). Че твр ти део об ра ђу је рад 
с до ку мен та ци јом и на кон пре зен то ва ња 
кла сич них на чи на, сле ди са др жај но и ко ри-
сно из ла га ње о пре тра жи ва њу ин тер не та као 
са вре ме ном и при сту пач ном на чи ну при ку-
пља ња гра ђе. У пе тој гла ви ау тор из но си нај-
бит ни ја пи та ња у ве зи с ци ти ра њем и пла ги-
ја том, да ју ћи за то ко ри сне при ме ре. Ше ста 
гла ва се од но си на „бру ше ње” сти ла и је зи ка 
у пи са њу ра до ва, бу ду ћи да би сва ки рад тре-
ба ло да бу де ло гич ки ко хе рент на це ли на ра-
зу мљи ва чи та о ци ма. Сед ма гла ва ука зу је на 
„фи не ра до ве” ко ји, ма да ни су су ви ше те шки, 
у мо мен ту за си ће но сти мо гу до ве сти до не-
при јат но сти пре све га у тех нич кој об ра ди ру-
ко пи са. У осмој гла ви, чи та о ци се упо зна ју 
с про бле ма ти ком пу бли ко ва ња на уч них ра до-
ва, а на ро чи то са зна ча јем ран ги ра ња ра до ва, 
до бре струк ту ре (у за ви сно сти од то га да ли је 
у пи та њу чла нак, ди сер та ци ја, мо но гра фи ја...), 
те по тре бом да се у при пре ми ра да за пу бли-
ко ва ње ру ко пи су вра ћа мо ви ше пу та ка ко 
би смо от кло ни ли ње го ве не до стат ке. Де ве та 
гла ва пред ста вља за кљу чак овог де ла и са др-
жи при клад не смер ни це за пи са ње на уч них 
ра до ва. Ва жно је ис та ћи да ове те ме ни су од 
зна ча ја са мо за мла де ис тра жи ва че ко ји тек 
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тре ба да уче о пи са њу на уч них ра до ва, већ 
мо гу би ти од ко ри сти и ис ку сним ис тра жи-
ва чи ма. Они ће се по пр ви пут у на шој ли те-
ра ту ри сре сти с из ра зи ма ка кви су „на уч не 
цр не ку ти је”, „кон вик то ло ги ја”, „ава та ри”, 
за тим с ко мен та ром ве ли ког „на ци о нал ног 
екс пе ри мен та” с дро га ма у Ка на ди, пи та њем 
шта по ве зу је су ђе ње Ајх ма ну, Мил гра мов 
екс пе ри мент и ри ја ли ти про гра ме на те ле-
ви зи ји (…), али и при ме ре озбиљ них по сле-
ди ца ме то до ло шки мањ ка вих ис тра жи ва ња 
у кри ми но ло ги ји („слу ча је ви” Мар тин сон и 
Шер ман и Берк).

Већ ле ти ми чан по глед на ко ри шће ну ли-
те ра ту ру по ка зу је бо гат ство ко ри шће них из-
во ра. На 15 стра на су по бро ја ни ре ле вант ни 
ра до ви, нај ве ћим де лом стра них би бли о-
граф ских је ди ни ца. На овај на чин ау тор је 
остао до сле дан свом ду го го ди шњем ра ду и 
те жњи да срп ској на уч ној јав но сти омо гу ћи 
увид у ино стра не ста во ве и иде је, при том не 
за не ма ру ју ћи ни ква ли тет не до ма ће ра до ве. 
На ши ис тра жи ва чи се ова ко оспо со бља ва ју 
за при ме ну сте че них зна ња и ве шти на у зе мљи 
и ино стран ству.

Књи га са др жи и осам до да та ка с при ме-
ри ма кри ми но ло шког ис тра жи ва ња, хи по-
те тич ког окви ра ис тра жи ва ња (но ви до да так 
у ко јем је дат илу стра ти ван при мер ка ко су 
европ ски кри ми но ло зи по ста ви ли по ла зне 
прет по став ке у ис тра жи ва њу ко је се ба ви ло 
ути ца јем ко руп ци је на еко ном ску кри зу у ЕУ), 
при ме не по је ди них ме то да, за тим у на у ци све 
за сту пље ни јег ин те р нет ис пи ти ва ња (но ви 
до да так), те Етич ки ко декс кри ми но ло га Срби-

је, (ажу ри ра ну) кри ми но ло шку ли те ра ту ру 
и део о ко рек ту ри тек ста.

Мо но гра фи ја Ме то до ло ги ја ис тра жи ва
ња кри ми на ли те та са ме то ди ком из ра де на
уч ног ра да си сте мат ски је кон ци пи ра на та ко 
да у пот пу но сти од го ва ра сво јој на ме ни, с ја-
сно из дво је ним це ли на ма и пот це ли на ма. У 
тек сту су да ти број ни и но ви при ме ри ин те-
ли гент но осми шље них ис тра жи ва ња из обла-
сти кри ми но ло ги је и срод них кри вич них 
на у ка, што мо же би ти ин спи ра ци ја на шим 
ис тра жи ва чи ма да и они по ку ша ју на сли чан 
на чин да при сту пе свом пред ме ту ис тра жи-
ва ња. По моћ чи та о ци ма је вид но озна ча ва ње 
ва жних пој мо ва у тек сту и ко ри шће ње гра-
фич ких при ка за на ме сти ма на ко ји ма је ва-
жно ви зу а ли зо ва ти пред мет об ра де. Пр ви 
део је са др жин ски пре вас ход но на ме њен 
ис тра жи ва чи ма у обла сти кри вич них на у ка, 
на ро чи то кри ми но ло зи ма, док је дру ги оп шти-
јег ка рак те ра и мо же би ти од ко ри сти свим 
на уч ни ци ма без об зи ра на усме ре ње. Стил 
пи са ња је ја сан, ра зу мљив и при ла го ђен мла-
дим љу ди ма ко ји ма на пр вом сте пе ни ку на-
у ке ни су по треб ни те шко схва тљи ви фи ло-
зоф ски трак та ти, а с дру ге стра не, из ла га ње 
ни је све де но ни на ру ди мен тар ни и ла ич ки 
ма нир. Због свог на уч ног и ме то до ло шког до-
при но са, ра ди се о ру ко пи су ко ји с успе хом 
мо же усме ра ва ти об ли ко ва ње дру штве но-ху-
ма ни стич ке ми сли.

Јо ва на Ба но вић
Прав ни фа кул тет

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
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AUT HORS IN THIS IS SUE

ПРЕ ДРАГ М. ВУ КО ВИЋ (1971, Бе о град). На уч ни са рад ник Институ тa за 
еко но ми ку по љо при вре де у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао (2003) и ма ги стри рао (2010) на ЕФ УБг (Оце на кон ку рент но
сти ту ри стич ких де сти на ци ја на при ме ру Но вог Са да). Док то ри рао на ЕФ УКг 
2016. (Упра вљач ки мо дел за по ве ћа ње кон ку рент но сти ру рал них ту ри стич ких 
де сти на ци ја у Ср би ји). Обла сти ис тра жи ва ња: мар ке тинг у ту ри зму, ме наџ мент 
ту ри стич ких де сти на ци ја, ру рал ни ту ри зам, ру рал ни раз вој, еко но ми ка по љо-
при вреде. Члан је ЕУ АЕ-а (Eu ro pean As so ci a tion of Agri cul tu ral Eco no mists), 
НДА ЕБ-а, ДА ЕС-а. 

Важнијекњиге: Уло га мар ке тин га у ту ри зму Ду нав ског ре ги о на Ср би је, 
Бе о град 2012. (ко а у тор). 

MA JA JАНДРИЋ (Ба ња Лу ка, 1977). До цент на Еко ном ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду. 

На ЕФ УБг ди пло ми ра ла, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла. Док тор ску ди сер-
та ци ју од бра ни ла 2014. (Флек си бил ност и си гур ност на тр жи шту ра да и ути цај 
на не за по сле ност у зе мља ма у тран зи ци ји). На основ ним ака дем ским сту ди ја-
ма из во ди на ста ву на пред ме ти ма Осно ве ма кро е ко но ми је и Те о ри ја и ана ли за 
еко ном ске по ли ти ке. Глав не обла сти на уч ног ин те ре со ва ња ве за не су за ма кро-
е ко ном ску ана ли зу и еко ном ску по ли ти ку, с на гла ском на ана ли зи тр жи шта ра да. 
Члан ДЕБ-а. Ау тор ви ше на уч них ра до ва, об ја вље них у те мат ским збор ни ци ма, 
као и до ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним ча со пи си ма.

ИЛИ ЈА МА РИЋ (Лу ка, Бо сан ско Гра хо во, 1953). Ван ред ни про фе сор Фи-
зич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду

Ма ги стри рао 1993. (Пла то ни зам и мо дер на фи зи ка) и док то ри рао 2002. 
(Фи ло со фи ја на Ве ли кој шко ли) на ФФ УБг. Ба ви се исто ри јом срп ске, ру ске и 
ви зан тиј ске фи ло зо фи је, исто ри јом фи зи ке и фи ло зо фи јом на у ке. Пре во ди фи-
ло зоф ске тек сто ве с ру ског и ен гле ског је зи ка.

Важнијекњиге: Пла тон и мо дер на фи зи ка, Ник шић 1997; Фи ло со фи ја на 
ис то ку Евро пе, Бг 2002; Фи ло со фи ја на Ве ли кој шко ли, Бг 2003; Успон срп ске 
фи ло со фи је, Бг 2004; Фи ло соф ска дел та, Бг 2009; Ста ра фи зи ка и фи зи ка код 
Ср ба, Бг 2013; Из ме ђу ме та фи зи ке и ди ја лек ти ке, Бг 2014; Но ви по че так срп ске 
фи ло со фи је, Бг 2017.

ИРИ НА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ (1978). На уч ни са рад ник Ин сти ту та за европ ске 
сту ди је. 

Док то ри ра ла 2012. го ди не ко му ни ко ло ги ју и ме диј ске сту ди је на ФПН УБг 
(На ста нак и раз вој ре гу ла ци је ра диоди фу зи је у Ср би ји). Ра ди у зва њу на уч ног 
са рад ни ка у ИЕС-у. Обла сти на уч ног ин те ре со ва ња: ме диј ске сту ди је, сту ди је 
кул ту ре, исто ри ја кул ту ре, ин фор ма ци о но дру штво и гло бал ни ме ди ји. Са мо-
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стал ни ау тор три мо но гра фи је и ви ше од 30 на уч них ра до ва об ја вље них у зе мљи 
и ино стран ству.

Важнијекњиге: Ре гу ла ти ва ра диоди фу зи је у Ср би ји: (1924–2014), Бг 2015; 
Ше зде сет го ди на Сај ма књи га у штам па ним ме ди ји ма, Бг 2015; Ме диј ска по ли
ти ка и прак са – Евро па и Ср би ја, Бг 2017. 

ДЕ ЈАН МОЛ НАР (Зре ња нин, 1980). До цент на Еко ном ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао 2004. го ди не, ма ги стри рао 2009. (Ло кал ни еко ном ски раз вој 
у ери гло ба ли за ци је) и док то ри рао 2013. го ди не (Ре ги о нал не не јед на ко сти и при
вред ни раст: при мер Ср би је) на ЕФ УБг. У зва ње до цен та иза бран 2014. го ди не, 
за ужу на уч ну област Еко ном ска по ли ти ка и раз вој (На ци о нал на еко но ми ја и 
Еко но ми ка енер ге ти ке). Ан га жо ван је и на АФ УБг, где из во ди на ста ву на пред-
ме ти ма Еко но ми ја и Ур ба на еко но ми ја. Ау тор је ви ше на уч них ра до ва об ја вље них 
у до ма ћим и стра ним на уч ним ча со пи си ма, мо но гра фи ја ма и дру гим пу бли ка-
ци ја ма. Члан ДЕБ-а, МС, НДЕС-а.

Важнијекњиге: Lo kal ni eko nom ski raz voj: te o ri ja, ana li za, prak sa, Zre nja nin 
2011; Raz voj no ot klju ča va nje te ri to ri jal ne eko no mi je Sr bi je u ogle da lu kre a tiv no sti, 
Zre nja nin 2015; Re gi o nal ne ne jed na ko sti i pri vred ni rast: te o rij ska i em pi rij ska ana
li za, Be o grad 2016; Тран зи ци о ни бу квар, Зре ња нин 2018.

ГО РАН ПЕ НЕВ (Ве лес, Ма ке до ни ја, 1954). Струч ни са вет ник Цен тра за 
де мо крат ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао 1978. го ди не (смер: Еко ном ска по ли ти ка и пла ни ра ње), и ма-
ги стри рао 1987. го ди не на ЕФ УБг (Основ не де тер ми нан те, ка рак те ри сти ке и 
по сле ди це ста ре ња ста нов ни штва Ју го сла ви је). Од 1979. го ди не за по слен у ИДН 
у Бе о гра ду (од 2006. го ди не на уч ни са вет ник). Област на уч ног ин те ре со ва ња: 
демо граф ске про јек ци је, ста ре ње ста нов ни штва и раз ви так ста нов ни штва. Члан-
ство у про фе си о нал ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма: МНД „Де мо Балк”, ДДС, 
AI DELF, СДС, ГДС, ОПС ОДН СА НУ. 

Важнијекњиге: Про јек ци је ста нов ни штва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви
је: 1991–2021, Бе о град 1996. (ко а у тор); Že na i ra đa nje na Ko so vu i Me to hi ji, Be o grad 
1998; Ста нов ни штво и до ма ћин ства Ср би је пре ма по пи су 2002. го ди не, Бе о град 
2006. (ко а у тор); Ста нов ни штво и до ма ћин ства Ау то ном не По кра ји не Вој во
ди не по чет ком XXI ве ка, Но ви Сад 2007. (ко а у тор); De mo graf ski tren do vi u Cr noj 
Go ri od sre di ne 20. vi je ka i per spek ti ve do 2050. go di ne, Pod go ri ca 2008; По пу ла
ци ја Ср би је по чет ком 21. ве ка, Бе о град 2015. (ко а у тор).

ВЕ СНА ПО ПО ВИЋ (1967, Сме де рев ска Па лан ка). На уч ни са вет ник, Ин сти-
тут за еко но ми ку по љо при вре де, Бе о град.

Ди пло ми ра ла је на ЕФ УБг (1990), ма ги стри ра ла на ЕФ УБг (1997, Са вре
ме на ор га ни за ци ја свет ског тр жи шта по љо при вред них про из во да) и док то ри-
ра ла на ЕФ УБг (2002, Европ ска аграр на по др шка и одр жи ви ру рал ни раз вој). 
Ау тор је или ко а у тор 120 на уч них ра до ва пу бли ко ва них у зе мљи и ино стран ству. 
Обла сти ис тра жи ва ња: те о ри ја и по ли ти ка аграр не по др шке и одр жи вог ру рал-
ног раз во ја, тр го вин ска по ли ти ка и тр го ви на по љо при вред ним про из во ди ма, 
одр жи во ко ри шће ње при род них ре сур са у по љо при вре ди и пла ни ра ње раз во ја 
и уре ђе ња ру рал них под руч ја. Члан је: ДАЕС-а и НДАЕБ-а.

Важнијекњиге: Уво зна за шти та и по др шка из во зу по љо при вре де Ср би је 
у про це су при сту па ња СТО и ЕУ, Бг, 2007. (ко а у тор), Мул ти функ ци о нал на по љо
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при вре да и ру рал ни раз вој у ме ди те ран ским усло ви ма, Бг, 2009. (ко а у тор), Ко
ри шће ње и за шти та по љо при вред ног зе мљи шта у Ср би ји, Бг, 2011. (ко а у тор).

МИ ЛО РАД СТА МЕ НО ВИЋ (1985). Ди рек тор и вла сник Аген ци је за кон сал-
тинг In ven tis CTC, у Бе о гра ду. 

Ма стер ака дем ске сту ди је за вр шио на ФОН УБг и на Mid dle sex Uni ve sity 
у Лон до ну, где је ма сте ри рао (Tec hno logy tran sfer in new drug de ve lop ment – re fer
ring to ca se of Ser bia). Док то ри рао је на Фа кул те ту за ме ђу на род ну еко но ми ју 
Ме га тренд уни вер зи те та (Ути ца ји стра те гиј ског ме наџ мен та на кли нич ко 
ис пи ти ва ње ле ко ва). За вр шио ме ди цин ску спе ци ја ли за ци ју са ни тар но-еко ло-
шког ин же ње рин га (Си сте ми пру жа ња услу га у обла сти кли нич ких ис пи ти ва ња 
ле ко ва).

Важнијекњиге: Оbećanja i oče ki va nja: Tr go va nje na me đu na rod nom de vi znom 
tr žiš tu, Be o grad 2016. (ко а у тор); Sr bi ja da nas: sa vre me ni aspek ti neo li be ra li zma, 
eko no mi je, de mo gra fi je, zdrav stva, bez bed no sti i tran zi ci je, No vi Sad 2017. (ко а у тор); 
Svet ska tr go vin ska or ga ni za ci ja, ži vot na sre di na i si stem zdrav stve ne zaš ti te, Be o grad 
2018. (ко а у тор); Glo ba li za ci ja: sa vre me ni aspek ti eko no mi je, tr go vi ne i zdrav stva, Niš 
2019. (ко а у тор).

СЛА ЂА НА СТАР ЧЕ ВИЋ. До цент на ФЕ ФА фа кул те ту.
Основ не и ма ги стар ске сту ди је за вр ши ла је на ЕФ УБг, док то ри ра ла је на 

ФЕ ФА фа кул те ту. До цент за ужу на уч ну област еко но ми ја и ме наџ мент на ФЕ ФА 
фа кул те ту, где пре да је мар ке тинг и мар ке тинг ме наџ мент. По се ду је ду го го ди шње 
прак тич но ис ку ство у обла сти стра те шког пла ни ра ња и тр жи шних ко му ни ка-
ци ја у мар ке тин гу, ко је је сте кла у не ко ли ко ве ли ких мар ке тин шких аген ци ја 
(Pro fi le So uth East Eu ro pe, Pu bli cis, Ogilvy, Com mu nis), и као не за ви сни кон сул-
тант. Ак тив но је уче ство ва ла у ор га ни за ци ји ве ли ких до га ђа ја про мо тив ног, 
кул тур ног и еду ка тив ног ка рак те ра. Ау тор је мо но гра фи је и ве ћег бро ја на уч них 
ра до ва у обла сти мар ке тин га, об ја вље них у на уч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма. 
Обла сти ин те ре со ва ња: по на ша ње по тро ша ча, тр жи шне ко му ни ка ци је, брен ди-
ра ње и мод ни мар ке тинг. Чла ни ца удру же ња СЕ МА и УПЖС. 

СКРАЋЕНИЦЕ
AI DELF As so ci a tion In ter na ti o nal des Démo grap hes de Lan gue Française
АФ Ар хи тек тон ски фа кул тет
ГДС Ге рон то ло шко дру штво Ср би је
ДА ЕС Дру штво аграр них еко но ми ста Ср би је
ДДС Дру штво де мо гра фа Ср би је
ДЕБ Дру штво еко но ми ста Бе о град
ЕУ АЕ Европ ско удру же ње аграр них еко но ми ста
ЕФ Еко ном ски фа кул тет
ИДН Ин сти тут дру штве них на у ка
ИЕС Ин сти тут за европ ске сту ди је
МНД Ме ђу на род но на уч но удру же ње
МС Ма ти ца срп ска
НДА ЕБ На уч но дру штво аграр них еко но ми ста Бал ка на
НДЕС На уч но дру штво еко но ми ста Ср би је
ОДН Оде ље ње дру штве них на у ка
ОПС Од бор за про у ча ва ње ста нов ни штва
СА НУ Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти
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СДС Ста ти стич ко дру штво Ср би је
СЕ МА Срп ско удру же ње за мар ке тинг
УБг Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УКг Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
УПЖС Удру же ње по слов них же на Ср би је
ФМЕ Фа кул тет за ме ђу на род ну еко но ми ју
ФОН Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка
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 
В. M. Ни ко лић



РЕЦЕНЗЕНТИ РАДОВА У 2018. ГОДИНИ
REVIEWERS OF PAPERS IN 2018

Рецензенти радова у 2018. години 
пристиглих у редакцију ЗМСДН

Др Даниела Арсеновић, Природно-математички факултет, УНС;
Др Снежана Божанић, Филозофски факултет, УНС;
Др Милан Брдар, Институт друштвених наука, Београд;
Др Рајко Буквић, Географски институт „Јован Цвијић, САНУ, Београд;
Др Миша Ђурковић, Институт за европске студије, Београд;
Др Ђорђе Игњатовић, Правни факултет, УБг;
Др Андреј Јефтић, Православни богословски факултет, УБг;
Др Родољуб Кубат, Православни богословски факултет, УБг;
Др Жолт Лазар, Филозофски факултет, УНС;
Др Весна Марјановић, Висока школа струковних студија, Кикинда;
Др Милош Марјановић, Нови Сад;
Др Драго Његован, Музеј Војводине, Нови Сад;
Др Александра Павићевић, Етнографски институт САНУ, Београд;
Др Драган Проле, Филозофски факултет, УНС;
Др Љубодраг Ристић, Историјски институт, Београд;
Др Срђан Шљукић, Филозофски факултет, УНС.

Рецензенти рукописа у тематској свесци  
„Примери добре праксе у популационој политици и планирању породице”  

Зборника МС за друштвене науке бр. 167 (3/2018)

Др Даниела Арсеновић, Природно-математички факултет, УНС;
Др Мирјана Бобић, Филозофски факултет, УБг;
Др Милка Бубало Живковић, Природно-математички факултет, УНС; 
Др Петар Васић, Географски факултет, УБг;
Др Гордана Вуксановић, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад;
Др Вера Глигоријевић, Географски факултет, УБг;
Др Мирјана Девеџић, Географски факултет, УБг;
Др Бојан Ђерчан, Природно-математички факултет, УНС;
Др Зора Живановић, Географски факултет, УБг;
Др Александар Кнежевић, Географски факултет, УБг;
Др Весна Лукић, Институт друштвених наука, Београд;
Др Мариана Лукић Тановић, Филозофски факултет, Пале, УИС, РС, БиХ;
Мр Александар Мајић, Природно-математички факултет, УБЛ, РС, БиХ;
Др Драшко Маринковић, Природно-математички факултет, УБЛ, РС, БиХ;
Др Иван Маринковић, Институт друштвених наука, Београд;
Др Владимир Никитовић, Институт друштвених наука, Београд;
Др Вања Павлуковић, Природно-математички факултет, УНС;
Др Јелена Предојевић Деспић, Институт друштвени наука, Београд; 
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Др Биљана Радивојевић, Економски факултет, УБг;
Др Мирјана Рашевић, Институт друштвених наука, Београд;
Др Милица Соларевић, Природно-математички факултет, УНС;
Др Биљана Станковић, Институт друштвених наука, Београд;
Др Јелена Стојилковић Гњатовић, Географски факултет, УБг;
Др Даница Шантић, Географски факултет, УБг;
Др Анкица Шобот, Институт друштвених наука, Београд.

СКРАЋЕНИЦЕ
БиХ Босна и Херцеговина
РС Република Српска
САНУ Српска академија наука и уметности
УБг Универзитет у Београду
УБЛ Универзитет у Бањој Луци
УИС Универзитет у Источном Сарајеву
УНС Универзитет у Новом Саду



НАПОМЕНА / NOTE

Техничком грешком у свесци 167 изостављенa je напомена да су ра-
дови публиковани у тој свесци саопштења презентована на Шестом на-
учном скупу с међународним учешћем „Aкадемик Берислав Бета Берић” 
(Примери добре праксе у популационој политици и планирању породице), 
одржаном дана 13. и 14. новембра 2018, у организацији Покрајинског се-
кретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 
Матице српске, Српске академије наука и уметности и Департмана за 
географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду. Сходно томе, потребно је извршити њихово 
рекатегоризовање, односно ново бодовање за потребе Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Уредништво ЗМСДН





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. 021/661-5798.

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 сажетак на срп ском и резиме 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 

уколико је аутор са другог говорног подручја). 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 
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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 приложитиисрпскипревод.

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 идр. (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 азбучном или абецедном 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):

Монографскапубликација

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.

Монографскапубликацијаскорпоративнимаутором

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.

Анонимнадела

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.

Зборникрадовасконференције

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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Монографскепубликацијесвишеиздавача

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.

Монографскепубликацијесвишеиздавачаивишеместаиздања

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.

Монографскепубликацијесједнимиздавачемлоциранимувише
местаиздања

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.

Фототипскоиздање

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”.

Секундарноауторство

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.

Рукопис

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.

Прилогусеријској/периодичнојпубликацији

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.

Чланакилипоглављеукњизи

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.

Прилогуновинама

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.

РадуЗборникурадова

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.

Архивскиизвори(необјављени)

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.

Објављенаархивскаграђа

Kao мо но граф ске и/или дру ге слич не пу бли ка ци је.

Правнипрописиисудскарешења

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
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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.

Монографскапубликацијадоступнаon-line

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.
Доступно на: <http://www.isoc.org/inet2000/cdpro ce e dings/6d/6d.>. Присту-

пље но: 2. 2. 2002.

Прилогусеријској/периодичнојпубликацијидоступанon-line

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.

Прилогуенциклопедијидоступанon-line:

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. Доступно на: <http://www.encyclo-
pe dia.com /doc /lGl -92614715.html>. Присту пље но: 15. 12. 2008.

Дигиталниидентификаторобјекта(DOI=DigitalObjectIdentifier)

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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ПрилогуенциклопедијиињеговDOI

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



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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