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МИША ЂУРКОВИЋ

Инстит ут за европске студије,
Трг Николе Пашића, 11, Беог рад, Србија
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САЖЕТАК: Аутор полази од питања како се у данашњем, наводно
постсувереном свету, успостављају и мењају културни обрасци. Уочава се
да је данас култура постала право бојно поље и да процес наметања култур
них и вредносних образаца поприма облик психолошког рата. Стога се аутор
посебно усредсредио на фиг уру такозваног агента утицаја, ист ражујући
како агент утицаја делује у области културе и културне политике. Из исто
рије 20. века као посебно занимљива издвајају се искуства културне пропа
ганде Коминтерне између два рата, и обавештајно-пропагандног деловања
ЦИА-e за време Хладног рата. Након ових примера из међународне арене,
прелази се на анализу деловања страних агената утицаја у културној и про
светној политици Србије. Аутор зак ључује да за ефикасну одбрану и кон
траобавештајну заштиту неке државе од оваквих напада мора да постоји
јасна свест о националном интересу као полазној позицији.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: култура, безбедност, агент утицаја, културни образац,
Хладни рат, Коминтерна, ЦИА, дезинформација, Србија, Вили Минценберг

Проблем успостављања и одређивања културних, вредносних и иден
титетских образаца и модела, постаје данас једна од најдоминантнијих
и најконт роверзнијих области. Она своје рефлексије налази у разним
дисцип линама. Узмимо на пример политичк у филозофију. Читава кла
сична просветитељска и либерална традиција изг рађена је око модела
аутономног, независног појединца који само треба да буде довољно храбар
и поштен да изађе из „самоскривљене незрелости” како је Кант то описивао.
Међутим читав 20. век је показао како је субјект, односно индивидуа на
којој се ова филозофија градила, изузетно далеко од идеа ла аутономног
појединца који самостално и информисано одлучује о својој судбини. „Про
метејски појединац” дочекао је крај 20. века као празна љуштура, тесто
подесно за манипулацију и обликовање од стране великог броја фактора.
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Не само озлоглашени тоталитарни режими већ и најразвијеније либералне
демократије, а пре свега њихови медији, појединце углавном третирају као
објекте манипулације и усмеравања у правцима који су пожељни за вла
снике медија, односно укупну корпоративно-политичку елиту.
Одaвде следе последице по читав низ области као што су образовање,
информисање, верски живот итд. Појединац се не рађа с одређеним кор
пусом знања и не рађа се слободан. Држава пре свега, уз помоћ породице,
околине, медија и других институција, дефакто обликује и усмерава појeдинца у једном или другом правцу. Стога у свакој држави идентитетска
политика има кључно место. Данас је више него икад неопходно подсе
тити се великог и често цитираног Ренановог увида да је припадност на
цији нека врста плебисцита коју обављамо сваког дана. Из тога произила
зи да неки од нас једног дана могу престати да учествују у том плебисциту
и одустати од припадности дотадашњој нацији. Или пак да у случају ду
готрајнијег притиска ка идентитетском инжењерингу чак и већи део неке
етничке групе промени свој идентитетски образац и самоперцепцију.1
Погледајмо надаље шта је ова промена донела дисциплини међуна
родних односа. Иако вестфалски систем никада није постојао у идеалтип
ској варијанти, чињеница је да су до пре тридесетак година појединачне
државе имале много већи степен самосталности и суверености кад је у
питању укупна идентитетска политика која је спровођена преко легисла
тиве, просвете, културе, медија и вере, док је над свима њима стајао без
бедносни апарат пратећи укупне трендове за рачун власти. У том погледу
међународни односи су још увек с правом полазили од држава као основ
них субјеката међународне политике.
Данас је за озбиљну теорију међународних односа немогуће да не узме
у озбиљно разматрање интересе и последице деловања највећих светских
корпорација од којих неке имају већи буџет него половина држава. Држа
ве које су некада третиране као аутономне монаде, данас се претварају у
неку врсту отвореног поља на које стране корпорације, страни безбедно
сни апарат и други вандржавни фактори улазе као на празну ледину, ком
плетно диктирајући све већи број одлука којима се одређују начини живота,
понашања, мишљења, вредновања. Србија је после 2000. нажалост поста
ла готово типски пример такве земље. Треба погледати медијску сцену у
којој Немци доминирају у писаним медијима, а Англоамериканци у елек
тронским, па видети колико мало утицаја Срби имају на медијску поли
тику у сопственој држави.2
Ако на све ово додамо огроман утицај глобалне, а пре свега америчке
поп-културе (музика, филм, серије, игрице, култура друштвених мрежа
са селфијима и сл.) на дефинисање и уједначавање културних образаца,
наше основно питање је како се у савременом, глобализованом свету, који
Случај Црне Горе, на пример. Погледати у: [Ђурковић 2013].
Током вишегодишњег грађанског рата у Сирији сви електронски медији били су хар
монично на западној линији у оцени Асадовог режима, као тиранског, и побуњеника као бо
раца за слободу. Једино се на неколико портала могло доћи до другачије слике и до стварних
информација о позадини и дешавањима у Сирији.
1
2
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велике силе покушавају да представе као постсуверен, уз огроман утицај
мултинационалних корпорација и осталих страних државних, парадржав
них и недржавних фактора успостављају културни модели и обрасци у
појединачним државама.
Прилаз који сам за ову прилику одабрао је – безбедносни. Чувена озло
глашена изјава која се по погрешном3 предању приписује Герингу или Ге
белсу: „Кад чујем реч култура, машим се револвера”, полако стиче готово
банално значење. Да, култура, је током 20. века постала опасно оружје у
правом смислу речи. Оружје које се циљано и смишљено користи за разне
видове унут рашње борбе између супротстављених актера, али и за под
ривање, освајање, и овладавање другим земљама. Не само што се данас
оправдано говори о бројним културним ратовима, већ се говори и о кул
турним инвазијама, информационим ратовима, дестабилизацијама иден
титета итд. Преплављени смо кованицама у којима се феномени културе,
образовања и медија стављају у контекст правих безбедносних и војних
стратешких операција и делатности.4
Искуство целог 20. века и почетак овог, дају нам богато утемељење
за такав третман културе као бојног поља на којем се воде ратови за успо
стављање, одбрану, подривање и мењање културних образаца. Владимир
Волков наводи увиде Рожеа Микијелија који је у књизи Субверзија још
1972. донео следећи зак ључак: „Док је, на почетку, психолошко оружје
било само део ратне опреме, и као такво само се понекад користило, као
допуна рата, али се најчешће држало у резерви, у 20. веку на сцену ступа
рат који је, у основи психолошки и у коjeм су војне операције само при
везак, односно допуна, којој се прибегава само као помоћном средству
главне акције” [Волков 2005: 12]. Коначно, наша стварност у којој Немачка
као доминантна сила у Европској унији, која је у 20. веку три пута поку
шавала да нас војно порази, поставља пред српске власти као експлици
тан услов за наставак процеса интеграције у ЕУ „промену свести”, говори
о кoлико актуелној теми се ради5.
Други пример који изванредно илуструје дубину захвата и методе
које се за наметање културних образаца користе, јесте промовисање ЛГБТ
3
Ова сентенца потиче из драме Шлагетер (Schlageter) из 1933. године, немачког наци
стичког писца тога доба Ханса Јоста (Hanns Johst, 1890–1978).
4
Руски стручњак за безбедносна питања Олег Глазунов је у својој скорашњој студији
о стратегијама и технологијама државног удара, читав други део посветио култ урним ре
вол уцијама као државним ударима и револ уцијама новог поколења. Безбедност државе је
највише повезана с питањима војнотехничке, економске и култ урне сфере. Он, међутим,
тврди, полазећ и као и многи други руски аутори од начина на који је срушен СССР, да кул
турна питања данас преовлађују над осталима и да се у савременом свету јављају као најсла
бија тачка безбедности неке државе. Видети у: [Глазунов 2006: 261]. Из те перспективе која
се ослања на тактику подривања културног језгра неке нације, средства масовног информи
сања се показују опаснијим оруђима од конвенционалног и атомског наоружања. О фејсбук
револуцијама, Арапском пролећу и другим облицима савремених државних преврата код
нас недавно је писао Марко Парезановић. Видети у: [Парезановић 2013: 479–524].
5
Немачк и амбасадор у Србији Волфрам Мас је на конференцији одржаној 26. октобра
2010. експ лицитно рекао да Србија мора стић и дотле да нау чи своју дец у како је бомбардо
вање из 1999. било у српском интересу, као што је бомбардовање Хитлерове Немачке било
у немачком интересу.
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идеологије. Бриселске бирократе, али и други центри глобалне и регионал
не моћи, усмеравају разне врсте притисака на мале државе како би им
ЛГБТ агенду наметнуле као приоритетно питање, док у исто време зах
тевају да се комплетан однос друштва, институција, медија и просвете
према том склопу питања радикално промени. Свуда се на силу намећу
наводни закони против дискриминације који заправо служе као покриће
за дискриминисање традиционалне, нехомосексуалне популације, и за уво
ђење вербалног деликта на основу којег слободно изношење политички
некоректног мишљења о узроцима и третману хомосексуализма подлеже
законској казни6. Но, ово су само неки од многобројних примера како се
обрасци уносе са стране и копирају у разним, потпуно различитим дру
штвеним и историјским основама.
* * *
Све већу улогу и у тој области имају такозвани агенти утицаја. Ис
траживач ове области лако уочава велико обновљено интересовање за ту
категорију јавног делатника у склопу тема о јавној дипломатији, мекој моћи
и борби за утицај у јавном простору и администрацији, али и о шпију
нажи [Montagnese 2013]. Но, најпре се морамо вратити на основно питање
одређења агента утицаја и основних форми у којима се он јавља.
Постоје бројне дефиниције овог феномена, али основно значење до
лази из безбедносног дискурса у којем се као агент утицаја види особа
која на неки начин стоји у директној или индиректној вези с агентуром
неке спољне државе, док у исто време делује унутар јавног простора или
администрације своје државе као агент за промоцију интереса поменуте
стране силе. Сматра се да је деловање агента утицаја најтеже за доказива
ње и спречавање и далеко опасније од рада класичног шпијуна. Док шпи
јун по правилу прима новац или неку другу надокнаду за своје деловање
и бави се прикупљањем докумената, тајни и информација, агент утицаја
често делује без материјалних наг рада, понекад из чистог убеђења или
наивности, и његов рад састоји се у јавном и отвореном деловању.
Шулц и Гадсон у класичној студији о совјетским мерама дезинфор
мисања наводе три начина деловања агената утицаја [Shultz and Godson
1984: 193–194]: то могу бити контролисани агенти које директно регрутују
тајне стране службе, затим могу бити тзв. поверљиви контакти, који све
сно раде да би унапредили интересе стране земље иако нису директно
рег рутовани или контролисани, и то на крају могу бити корисни идиоти
(Лењин: полезный идиот) који су потпуно несвесни да њихову делатност
неко усмерава у правцу промовисања интереса стране силе. Искуство је по
казало да степен њихове свесности као последица свог рада нема утицај на
конкретне резултате делатности. Наиме постоје различити методи како
агентуре окружују важног потенцијалног агента утицаја и стварају атмо
сферу у којој он и не знајући то постаје опасан инструмент за промовисање
њихових циљева, на пример, у својим бројним студијама Нина Берберова
6

Детаљније о овој проблематици видети у: [Ђурковић 2013].
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је детаљно ист раживала рад тзв. кремљанских дама, жена – класичних
агената КГБ којима је ова служба окруживала значајне леволибералне
европске интелектуа лце попут Малроа, Жида, Барбиса или чак и Горког.
Под њиховим утицајем, али и утицајем других класичних агената, ови
сапутници су у јавној сфери, посебно у ери народних фронтова несвесно
одрађивали огроман посао за СССР.
Термин сапутник (у руском оригиналу попутчик; велику славу је сте
као у енглеској варијанти fellow traveller), приписује се Луначарском. Но
навелико се раширио након што га је усвојио Троцки у књизи Књижевност
и револуција из 1923. У делу књиге који се назива „Књижевни сапутници
револуције” [Trocki 1971], Троцки покушава да одреди однос разних аван
гардних руских песника и приповедача који су током грађанског рата
стали на страну бољшевика, иако нису у потпуности усвојили партијски
поглед на свет нити визију будућности. За овог аутора они су управо са
путници, неко ко иде заједно један део пута, односно дели неке циљеве и
идеје с револуцијом и бољшевицима, али за кога није сигурно да ли ће и у
будућности наставити у истом правцу. Штавише, за већину анализираних
(Кљујев, Јесењин, Пиљнак, Блок) Троцки тврди да се све више удаљавају
од правца којим би уметност револуције требала да иде.
Каснија употреба овог термина добила је нешто другачију димензију.
Односила се на разне врсте наивних уметника, писаца и других јавних
делатника, симпатизера Народног фронта и СССР који су углавном били
предмет манипулације од стране Совјета. Подстакнути антифашизмом,
непријатељством према капитализму или склоношћу левим идејама, ови
делатници су служили за пропагирање позитивне слике о СССР-у, кому
низму, или пак пацифизму и разоружању када је то било у интересу „прве
земље социјализма”. Као агенти утицаја они су својим делима и јавним
наступима помагали разне геополитичке циљеве СССР-а [Koch 2004].
У том погледу треба поменути да агенти утицаја могу бити не само
појединци него и институције. Искуство 20. века показало је да су велике
силе и њихове обавештајне службе формирале или преузимале у другим
земљама читав низ инстит уција (од квази нау чних инстит ута, медија,
преко струковних удружења и удружења било које врсте, до културних
институција, факултета и посебно у последњих неколико деценија не
владиних организација и приватних безбедносних агенција) преко којих
су промовисале вредности, циљеве, идеје и шириле утицај у земљама
према којима се деловало. Коминтерна је под координацијом Вилија Мин
ценберга (Wilhelm Münzenberg) и његове мреже агената фомирала на
стотине таквих институција и организација, како у Европи тако и у Сје
дињеним Америчким Државама. Јавни тужилац САД још од 1939. почео
је да прави листу фашистичких и комунистичких фронтовских органи
зација које су деловале на територији САД. Ова листа се увећавала да би
је домаће безбедносне структуре искористиле за праћење, надзор и истра
ге. У марту 1948. Канцеларија јавног тужиоца објавила је листу организа
ција које су класификоване као комуниститичке организације. На њој се
налазило на десетине организација које су имале изразит у претензију
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деловања према јавности као и у области културне политике. Четири го
дине касније објављена је листа са 82 такве организације.
У исто време, сâми Американци уз помоћ Британаца почели су да
стварају мрежу својих организација те врсте којима су премрежили посеб
но континентални део Европе. Тада је дак ле формиран модел који је и
даље актуелан према којем се САД код куће свим мерама бране од мето
да које брутално примењују у осталим земљама, односно где год могу на
тај начин да промовишу свој интерес и подривају постојећи традицио
нални систем организације и вредносни модел.
Американци су пионири у законској заштити и контраобавештајним
мерама одбране од агената утицаја. Искуство Првог светског рата у којем
је Америка до 1917. била неутрална, наложило је много озбиљнији приступ
проблему утицаја других земаља на културу, медије и генерални јавни
простор у САД. Од 1914. до 1917. јавна и интелектуа лна сцена у Америци
била је поприште обрачуна германске и британске пропаганде које су пред
јавним мњењем настојале да наруже противника и да допринесу свом
циљу – америчкој неут ралности или америчком уласку у рат на страни
Антанте. Америчке безбедносне структуре су све то врло детаљно прати
ле и након званичког уласка у рат потпуно су пресекле германску пропа
ганду, похапсиле или протерале главне актере и зауставиле дистрибуцију
германске пропагандне машине, што је укључивало и значајне радове о
историји, геополитици, културној историји итд.7
Да би се пред избијање Другог светског рата спречило понављање
неприлика из Првог (а пре свега да би се спречило несметано деловање на
цистичке пропаганде), америчка администрација је донела чувени FAR A
закон (Foreign Agents Registration Act) односно Закон о (нужној) регистра
цији страних агената. Овај закон је прописао да сваки јавни дeлатник, ста
новник САД-а који прими новац или било какву врсту помоћи од неке дру
ге земље мора то да пријави органима, односно да се региструје као агент
који делује у интересу друге државе. Он након тога може наступати у јав
ности, али с јасно и прецизно постављеном улогом јавног лобисте друге
земље, а не као неко ко глуми независног аналитичара, интелектуалца и сл.
У јулу 2012. Руска Федерација усвојила је врло сличан закон који зах
тева такво регистровање страних лобиста и агената. Слични захтеви чују
се из низа других земаља. Погледајмо шта се дешава у земљи која нема
прецизну законску регулацију о овим питањима. То је познати „Случај
Пате” у Француској из 1980. о којем нас у књизи Дезинформација извешта
ва Владимир Волков [Волков 2005: 107].
Пјер Шарл Пате био је француски новинар и публициста који је до
казано радио за КГБ. Уз помоћ КГБ покренуо је билтен ЦИСЕП, а затим
Синтезис који је имао око 500 претплатника, од чега су већина били по
сланици, сенатори и новинари. Осим тога под псеудонимом је писао чланке
7
Њујорк тајмс од 26. јула 1918. доноси детаљан извештај о процесу Џорџ у Вирек у,
главном германском пропагандисти у САД, с пописом двадесетак књига чије је превођење
и дистрибуц ију оргaнизовао. Ту спадају и Средња Европа Фрид риха Нау мана и Вамп ир
континента грофа Ревентлова.
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за десетак утицајних новина. У њима није хвалио СССР, али је све време
систематски критиковао америчка и кинеска роварења усмеравајући ин
директно јавно мњење и политичаре у просовјетском правцу, дакле насто
јећи да промени образац француске спољне политике. За тај рад примио
је више стотина хиљада франака. Француска унут рашња служба ДСТ
ухватила га је 1979. на састанку с официром КГБ коме је донео члaнке
на одобрење.
Наредне године у врло пажљиво припремљеном процесу осуђен је на
пет година затвора као „новинар КГБ”. Међутим сва сила левичарског јав
ног мњења се након тога мобилисала да га упркос конкретним доказима
брани као наводн у идеолошку жртву. Чак је објављена и петиција 69
новинара и других јавних личности које су тражиле његово ослобађање.
Нападало се на саму идеју да неко може да буде агент утицаја иако је то
непобитино доказано у судском поступку. У јулу наредне године Пате је
помилован и пуштен на слободу упркос штети коју је нанео држави.
Међутим као једна од последица целе ове приче настао је чувени ро
ман Владимира Волкова Монтажа, који је, не случајно, типски модел за
разумевање функционисања агената утицаја. У књизи Дезинформација
Волков објашњава како га је управо у то доба контактирао Александар де
Маранш, директор француске службе за спољну документацију и контра
шпијунажу (SDECE) с идејом да на основу веродостојне тајне докумен
тације и објашњења напише роман с јасним циљем. Он је пошао од свог
доказаног убеђења да СССР води (веома успешно) психолошки рат у Фран
цуској и да би добар метод одбране било да се преко литерарне фикције
јавно разобличи модел њиховог деловања. Дак ле и сâм Волков добио је
понуду да постане у исто време агент утицаја домаће службе8 и делатник
у конт раобавештајној делатности своје државе. И после „Случаја Пате”
и уласка комунистичких министара у Владу Француске, он је прихватио
понуду и уз помоћ француске службе написао заиста антологијски роман
који је изазвао велике друштвене пот ресе и освојио престижне наг раде.
Монтажа потпуно разобличава систем деловања совјетске службе
у Француској преко агената утицаја. Основни ток радње развија се преко
лика сина белог емигранта Александра Псара. Аутор наглашава да се аген
ти утицаја припремају деценијама и помиње ликове посланика, епископа,
технократе, некомунистичког синдикалисте, синеасте, новинара. Псара
образују тако што му се „тка плашт” десничара, а као место делања ода
бира се професија књижевног агента, власника и уредника у једној десно
профилисаној издавачкој кући. Преко низа случајева спознајемо како Псар
организује праве књижевне операције и манипулише француским јавним
мњењем, књижевном критиком, естетским и културним мерилима итд.
У Дезинформацији Волков објашњава да је покушао да прати систем рада
8
Овде се отвара посебно поглавље о домаћ им агентима утицаја, интелект уа лцима и
новинарима које ангаж ује домицилна влада за пропагандни рад у јавном простору. Често
се помиње улога Иље Еренбурга као водећег Стаљиновог пропагандисте током Другог свет
ског рата. Данас су често политички аналитичари који се представљају као независни и објек
тивни, зап раво плаћени агенти утицаја одређених политичк их групација.
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познатог Одељења А из прве управе КГБ које је било задужено за опера
ције дезинформације и смештено у Плавом дому. Први шеф Одељења А,
Јерменин Иван Агајанц искоришћен је као модел за лик Мухамеда Муха
медовича Абдулрахманова из Монтаже. Аутор тврди: „Персонал запослен
у одељењу А бројао је од десет до петнаест хиљада лица. Фонд намењен
за њихово финансирање достизао је суму од 25 милиона долара годишње.
Корисници ових средстава били су чланови 98 организација распоређених
у 80 земаља” [Волков 2005: 93].
Читаоцима романа је познато како након свих перипетија (у којима
сазнајемо да је Псарова дугогодишња секретарица такође њему непознат
агент) главни јунак тужно окончава своју судбину тако што га агенти КГБ
убијају и мртво тело транспортују у домовину коју никада није видео и о
којој је маштао целог живота. Суштину подухвата сажима лик француског
полицајца Диверјеа кад начелнику службе излаже следећу тезу: „Деликт
утицаја је много опаснији од класичне шпијунаже, али се законодавство
њиме не бави” [Volkov 1989: 433].
* * *
До сада смо већ поменули неколико важних примера и етапа развоја
употребе агената утицаја током 20. века усмерених ка промени идеолошке
и вредносне атмосфере у неком друштву, али и ка измени елемената који
чине наслеђени културни образац. До краја текста можемо да дамо још
неколико упечатљивих илустрација овог модела и да се кратко осврнемо
на искуства Србије.
Најважније етапе у истраживању ове тематике обухватају пропаганд
ни рат у Америци до 1917, затим деловање мреже Коминтерне током 20-их
и посебно 30-их година 20. века у Западној Европи и Америци – мреже
која је у великој мери успела да промени однос према идеологији левице.
Једнако је важан и занимљив систем рада совјетске мреже делатност аме
ричке обавештајне агенције ЦИА-е после Другог светског рата, током Хлад
ног рата...
По неким оценама ЦИА је обављала све послове из области јавне ди
пломатије и културне пропаганде САД према другим земљама. Наиме, још
седамдесетих година 20. века у штампи су се појавиле информације о томе
како је ЦИА спонзорисала разне организације и часописе као што су Кон
грес за слободу у култури (Congress for Cultural Freedom) или Енкаунтер
(Encounter). Међутим у последњих петнаестак година појавио се низ изван
редних студија које су полазећи од доступог архивског материјала рекон
струисале стварну меру у којој је америчка обавештајна заједница раши
рила своју делатност кроз деловање у уметностима и култури. Ту треба
издвојити књиге Ејпија о политичкој култури америчког империјализма,
затим Хјуа Вилфорда Моћни Вурлицер [Wilford 2009] и пионирску моно
графију Стонор Саундерсове Who paid the piper? (на српски преведено као:
Хладни рат у култури) [Stonor Saunders 1999; Стонор Саундерс 2013].
Прво што пада у очи је чињеница да је ЦИА знатним делом преузела
не само претходно развијени модел Коминтерне, већ и основну таргет-групу
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преко које се утицај врши, па чак и конкретне актере. Наиме писац Артур
Кестлер је крајем тридесетих директно и свесно радио у Паризу као део
тима Минценберга и Ота Каца да би након разочарања у стаљинизам и
објављивања (1940) свог познатог романа о чисткама Darkness at Noonи
(Помрачење о подне, Београд 1972), полако и врло свесно прешао у супрот
ни табор. Он је један од шест аутора који су 1949. објавили манифестну
збирку есеја The God that failed („Бог који је изневерио”). У питању су све
дочанства бивших сапутника који су се разочарали у комунистичку праксу.
Тако је почео процес у којем су припадници такозване некомунистичке ле
вице променили страну у Хладном рату и постали основа за америчку хлад
норатовску пропаганду али и културну политику према трећим земљама.
Путовање кроз волуминозну моног рафију Саундерсове, на пример,
открива не само методе рада већ и шокантну чињеницу да је по схватању
стратега агенције свака област културног, духовног и научног стварала
штва морала да буде предмет обраде и интервенција. Попис области на
које су агенти утицали обухвата филозофију, социологију, политичке на
уке, књижевност, театар, филмове, цртане филмове, уметничку музику,
популарну музику (џез), модерну ликовну уметност, дисидентску лите
ратуру, преводилаштво, верска питања и чак и научну методологију, на
пример, ЦИА је пажљиво селектовала подобне и неподобне писце, фил
мове, драмске комаде, и одређивала који су производи адекватни за про
мовисање у иностранству и изг радњу пожељне слике о Америци.
Пошто сам на другим местима детаљно писао о начину на који је ово
рађено [Ђурковић 2002], овде бих подсетио да је још за време Другог свет
ског рата америчка армија остварила велики утицај на Холивуд, а Дизни
јеве студије комплетно ставила под своју контролу. Одмах након Перл Хар
бура војска је буквално умарширала и преузела Дизнијеве студије који
су током рата стварали цртане филмове пропагандног, затим контраоба
вештајног типа, као и оне који су служили за обуку војника. После рата ова
сарадња наставила се с другим деловима америчке администрације [Ђурковић 2009].
Након што је ЦИА током седамдесетих година 20. века прошла кроз
врло тешка времена услед бројних скандала и ист раге Черчовог комите
та, било је неопходно да се нађе нови модел за обављање истих послова,
посебно јер се улазило у финалну фазу Хладног рата. Док је раније ЦИА
организовала низ наводно независних фондација преко којих је подржа
вала рад својих пулена, 1983. је створен много једноставнији модел рада.
Основана је Национална задуж бина за демократ ију (NED – Nat ional
Endowment for Democracy) која функционише као посебно тело, индирект
но повезано са Стејт дипартмeнтом. Оно добија велике своте новца од Кон
греса, а затим их распоређује партијским фондацијама али и директно
разним невладиним актерима у државама које су предмет обраде. Спон
зоришу се разне невладине организације, портали и други пројекти наме
њени за изборе, демократију, људска права, промовисање ЛГБТ модела
живљења, подривање породице, сепаратизам итд. Данас НЕД делује у
преко 90 земаља света с веома сличном агендом и идентичним моделом
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вредности и пожељних друштвених приоритета. У Србији је НЕД током
2012. инвестирао милион долара у рад двадесетак организација.9
Србија је иначе веома интересантна за тему делатности агената ути
цаја на креирање и измену њеног културног обрасца. Ову тему је још три
десетих година прошлог века отворио Милош Црњански с чувеним есејом
„Ми постајемо колонија стране књиге” објављеним у марту 1932. у листу
Време. Аутор је напао Милана Богдановића и Уредништво Нолита да без
граница промовише лошу и опасну комунистичку литературу. Но, услед
страшног притиска политички коректне јавности и недостатака било чијег
разумевања и подршке (што подсећа и на данашње стање) морао је да се
повуче. Познајући значај Југославије у тадашњим међународним деша
вањима и начине на које је Коминтерна деловала чини се да је Црњански
итекако имао повода за овај текст.
Новија историја деловања агената утицаја у Србији исписана је у
последње две и по деценије. С избијањем југословенске кризе и почетком
распада и ратова у Србији исте оне државе које су цепале Југославију фи
нансијски и на друге начине подржале су формирање разних организаци
ја које су се најпре бавиле промовисањем пацифизма и антиратне тематике,
а затим су своју делатност разг ранале на велики број сектора.10 С пуно
основа можемо говорити о парадржавној мрежи која је пре свега уз помоћ
Сорош фонда, али и других великих донатора из САД и Западне Европе
направила паралелан свет културне, уметничке, друштвене праксе бази
ран на антитрадиционалистичким вредностима. Ова мрежа је састављена
од класичних агената утицаја који су после делања у јавној сфери постали
и државни службеници.
Читалац може да погледа како сам на једном другом месту реконструи
сао начин прављења и развоја ове мреже и посебно модел према којем су
ови формирани кад рови након 2000. улазили у државне инстит уције
(укључујући и министарства) и с тих позиција уз помоћ стране домина
ције у медијима готово су у потпуности изменили доминантан културни
образац у Србији. Данас, на пример, Министарство иностраних послова
забрањује нашим амбасадорима да рат из 1999. дефинишу као агресију.
Управо у складу с поменутим препорукама амбасадора Маса.
Делатност овог круга је посебно видљива у просветној и културној
политици, јер су ове две области у Србији у кратко време вредносно ра
зорене и остављене без реа лних и одрживих критеријума, али је разорна
и у неким фундаменталним али слабо видљивим стварима као што је по
родично законодавство и (анти)породична политика.11
Комп летан списак прималаца и висине донација [Serbian Point 2012].
Есенција њиховог раног рада налази се у збoрнику радова објављиваних у часопису
Република које је Небојша Попов сакупио у књигу под називом Српска страна рата. Видети:
[Popov 1996]. Готово свак и од аутора у том зборник у нап равио је нек у своју посебн у невла
дин у организацију. Такође погледати и зборник говора с јавних трибина Беог радског круга,
Друга Србија. Видети: [Čolović i Mimica 1992].
11
Немамо простора да образлож имо пог убно деловање агената утицаја у економској
сфери које је разорило српску привред у и окупирало јавни простор. У том склоп у врло је
занимљив модел промовисања либертаријанске идеологије која америчкој администрацији
9
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* * *
Да зак ључимо: америчко и руско иск уство показују неопходност
јасног полажења од националног интереса и државног разлога који се за
конски морају одредити. Из те перспективе гледано свако спољашње фи
нансирање културних активности у некој земљи мора бити пријављено,
надгледано и праћено као потенцијална безбедносна претња држави. Ако
ова претпоставка у некој земљи не постоји и није уставно и законски ин
ституционализована, јавни и културни простор у тој земљи постаће пред
мет стратешке инвазије култ урних и информативних агената страних
сила и предаторских корпорација. Без адекватне одбране они ће, као у
случају Србије, у потпуности загосподарити јавним простором, а затим и
државним институцијама, што ће користити за наметање и укорењивање
образаца, модела, вредности и законских решења које помажу њихове
интересе, али разарају интересе земље објекта и њене популације.
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САЖЕТАК: У овом чланку фокус је на раду чувеног српског новинара
и либерала, Јована Павловића, који је у другој половини 19. века покренуо
и уређивао листове: Панчевац, Граничар и Нови Граничар. Своје листове
преточио је у најборбеније и најлибералније медије који су у Аустроугарској
у другој половини 19. века излазили на српском језику. У раду се анализи
рају почеци српске либералне мисли, као и личности које су биле значајне
за развој либералне идеје 19. века. Посмат ра се рад Владимира Јовановића
и либерала у Србији, као и деловање Светозара Милетића и српских либе
рала у Аустроугарској. Аутори су у чланку анализирали Павловићеве тек
стове у Застави, Панчевцу, Граничару и Новом Граничару. Павловићеви
медији заступали су веома либералне и борбене ставове као мало који ли
стови у историји српског новинарства. Павловић је веома оштар пишући у
антик лерикалном духу и у многим текстовима напада црквену јерархију.
У својим листовима опширно се бавио и Источним питањем. У историји
српске журналистике Јован Павловић је остао упамћен као велики при
сталица борбе за народна права, национално ослобођење и еманципацију,
али и као значајан представник либералне идеје.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Јован Павловић, либерализам, листови, Панчевац,
Граничар, Нови Граничар, журналистика
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УВОДНИ ДЕО
Мали је број еминентних историјских личности у прошлости наше
журналистике који су попут новинара и уредника Јована Павловића имали
толико широко образовање, личну храброст и професионалну способност
да слободоумно, оштро и аргументовано пишу на основама грађанског
либерализма и залагања за демократска права и слободу. Својим радом и
залагањем Павловић је каснијим ист раживачима оставио доста матери
јала да ист раже и реконструишу његово деловање које се може окарак
терисати као једно од најлибералнијих, ако не и најлибералније у српској
штампи друге половине 19. века. Тим пре треба да нас брине податак да је
о њему у научној литератури мало писано, да је његова изузетна историј
ска појава и маркантна журналистичка личност недовољно ист ражена.
Најистакнутији рад о Јовану Павловићу је дело Душана Мартиновића и
Радивоја Шуковића Јован Павловић: живот и дјело (Нови Сад – Цетиње
1988), као и чланак Косте Милутиновићa у Раду војвођанских музеја:
„Јован Павловић, уредник Панчевца” (3, 1954: 119–137).
Овај рад представља даљи допринос ист раживању деловања и лич
ности Јована Павловића – либералног мислиоца, истакнутог уредника и
борца за грађанске тековине и национално ослобођење, које је осведочио
не само пером већ и својим деловањем. У више наврата је затваран и прога
њан од стране поборника конзервативизма и цент рализма. По сећањима
Стефановића-Виловског, Јована Павловића су због изразитог либерали
зма, велике елоквенције и бескомпромисног новинарског дискурса у онда
шњој српској јавности изузетно ценили и поштовали. „Панчевачки и Но
восадски ђаци са поносом и усхићењем називали су га српским Маратом
и Робес-Пјером” [Стефановић-Виловски 1907: 606]. Павловић је својим
деловањем и радом допринео развоју новинарства на територији широм
српског говорног подручја.
У новинарском раду Павловић је настављач „златног низа” наших
истакнутих новинара, коју је свакако започео „отац” наше журналистике
– Димитрије Давидовић. Давидовићеве заслуге за слободоумне (није пре
терано рећи и фундаментално либералне) идеје много су веће од рада на
пољу журналистике, јер је био аутор познатог Сретењског устава: „Као
уставописац Димитрије Давидовић предузима храбар корак, којим би да
националну револуцију преусмери у грађанску, што је потез који му ауто
кратски кнез неће опростити, а конзервативна аустријска, руска и турска
влада, спремно су иницирале, аминовале и подржале политички суноврат
слободоумног уставописца. Није се никако могао толерисати француски
расад у српској шуми, али је чињеница да се захваљујући Давидовићу
цвет демократске мисли у српској земљи примио и полако али сигурно
кренуо да пушта миомирисе слободе и једнакости” [Баровић 2009: 28–29].
Либералне идеје које су почеле да се роје у српским интелектуалним
круговима од четрдесетих до шездесетих година 19. века, а посебно након
пада Баховог апсолутизма значајно су добијале на снази у европским уни
верзитетским цент рима где су наши омладинци студирали али и посма
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трали средине у којима су се шириле идеје слободе, уставности, владави
не закона и демократије. Павловић је рођен 1843. у центру српске културе
и духовности – Сремским Карловцима – који су тада називани „Српски
Сион”. Одрастао је у грађанској породици и након завршене основне шко
ле у родном месту је похађао Велику гимназију карловачку. Студије је за
почео на Филозофском факултету Велике школе, претече Универзитета
у Београду. „Наиме крајем 1864. године Јован Павловић, већ тада студент
треће године Правног факултета, удаљен је са Велике школе за сва вре
мена... Када је почетком децембра 1864. године министар просвете и
црквених дела Књажевине Србије наименовао Лазара Николића за над
зиратеља (васпитача, надзорника) ученика у Великој школи и с тим у
вези, доставио Ректору наставлења (упутства) о његовом раду, са којима
су се слушаоци упознали, Павловић је жестоко и недопустиво реаговао,
тј. нереде у школи чинио, на тај начин што је надзиратеља Николића грдио
рјечима: Станите господине да вам честитам Ваше ново звание, мени се
чини, да сте Ви из прека, срам Вас било, дошли сте овамо да шпионирате,
Ви сте шпион” [Мартиновић и Шуковић 1988: 23]. Након тога одлази у
Женеву и Минхен где студира политичке и економске науке, а затим се
као образовани европски интелектуалац враћа у родни крај. У Панчеву је
радио као наставник Трговачке школе. У овом граду уређивао је и издавао
свој чувени либерални лист Панчевац који је био на линији Милетићеве
Српске народне слободоумне странке. Као истакнута и угледна личност
биран је за посланика на Српским народним саборима који су одржани
1870, 1872. и 1874. у Сремским Карловцима где се водила огорчена борба
између конзервативаца, предвођених црквеном јерархијом, и либералних
првака предвођених Светозаром Милетићем [Кириловић 1937].
Из Панчева је прешао у Земун и у овом пограничном месту уређивао
је лист Граничар где је због противљења апсолутизму и централизму про
гањан и затваран. Затим је прешао у Беог рад где је 1877. уређивао Нову
Србију. Исте године одлучио је да пређе у Црну Гору која га је због сло
бодарских традиција и епитета „српске Спарте” и раније привлачила. На
Цетињу се Павловић предано и вредно бавио новинарством и као врстан
и способан публициста уређивао је листове Глас Црногорца, Црногорку,
Зету и Просвјету. Увиђајући шта за малу балканску државу значи култу
ра, 1879. је обновио Цетињску читаоницу која је била пред затварањем и
енергичним радом утицао је да се развијају просветне и културне уста
нове, што је најбоље реа лизовао изг радњом и оснивањем Зетског дома.
„Знајући шта књига значи, да би одржао Читаоницу, Павловић је књиге
пренео у своју приватну кућу и ту наставио библиотекарски посао и тако
спасио Читаоницу од затварања” [Два века српског новинарства 1992: 328].
Због своје изузетне образованости коју је стекао на европским универзи
тетима, Павловић је 1885. постављен за директора Цетињске гимназије
која је била „расадник” образованих људи у малој и сиромашној Црној
Гори 19. века у којој је било и мало образованих људи. Јован Павловић је
као истакнути мислилац, публициста и интелектуалац 1886. постављен за
првог министра просвете и црквених дела Књажевине Црне Горе. Ту је

16
добио изузетну прилику да покаже свој стваралачки дух што је најбоље
исказао кроз доношење низа закона који су ударили темеље за развој на
родне просвете, школства и културе на савременим и напредним основама
за доба у којем је радио. Умро је 1892, у 49. години живота, а сахрањен је на
Цетињу, у којем је провео значајан период свог плодног стваралачког рада.
ЗАЧЕТАК ЛИБЕРАЛИЗМА У СРБИЈИ
Као што је наглашено у уводном делу, либерализам сe у Срба поја
вљује доста рано, јер како примећује Бешлин: „Либералне идеје почеле
су да продиру међу Србе у Аустрији у другој половини XVIII и почетком
XIX века преко просветитељских писаца... Непосредно пре и током рево
луције 1848. године ступило је у јавни живот поколење Светозара Миле
тића, Владимира Јовановића, Јеврема Грујића, који ће почети организовану
борбу за националне и грађанске слободе и теоријски уобличити српски
либерализам” [Бешлин 2005: 14–15].
Либералне идеје доносили су млади људи који су се школовали у
иностранству. Као либерали у Србији истичу се Коста Цукић и Димитри
је Матић, Чедомиљ Мијатовић, Владимир Јовановић, Јеврем Грујић, Милан
Пироћанац, Љуба Каљевић и други. Као „апостол” српског либерализма
неретко се помиње Владимир Јовановић као човек који је у идејном али
и у суштинском смислу био најзначајнији експонент либералних струја
ња не само у Србији, већ и на читавом српском говорном и националном
подручју. Владимир Јовановић је први српски теоретичар либерализма
који је ударио идејне темеље тог правца у српском друштву.
„Владимир Јовановић је и први од наших новинара и политичара
био у контакту са познатим европским политичарима и либералима, од
енглеских политичара Пирсона, Стансфелда, Кобдена, па и Гледстона,
преко грчких опозиционара Ксеноса, Николаидиса, Маврокордата и дру
гова, затим руских народњака Херцена и Огарјова, те напокон, светски
познатих револуционара Бакуњина, Кошута и Мацинија. Чињеница да
је писао и уређивао новине и у Беог раду, и у Женеви, и у Новом Саду, и
објављивао публицистичке радове и у Лондон у, а говорио све главне
европске језике, давала је његовом журнализму али и либерализму европ
ску ширину” [Боаров и Баровић 2011: 66].
Јовановић, у суштини, сâм дефинише либерализам као систем начела
слободе који је у политичкој пракси показао тежњу ка поштовању и одбра
ни слободе мисли, речи и дела; он је на крају изједначавао слободу у по
литици с демократијом [Ђуретић 2004]. На Јовановића и српске либера
ле утицало је низ различитих мислилаца и теоретичара, од Бакуњина и
Херцена преко Мила и Конта до Томазеа и Мацинија. Најзначајније Јова
новићево дело које се теоријски бави либерализмом и политиком је По
литички речник (1872), а он је као веома вредан аутор објавио низ радова
и књига које су незаобилазно штиво за разумевање либерализма 19. века:
Основи снаге и величине српске (1868), Србенда и готован (1864) и др. По
себно је важно дело Српски народ и источно питање (1863) где је Јова
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новић написао својеврсан прог рам Либералне партије, где се истич у
основни постулати те идеје, садржани у независности, суверености народа,
уставности, слободи штампе, владавини закона, економским и личним
слободама и др.
Битно је истаћи да је на Јована Павловића у огромној мери утицао Вла
димир Јовановић и то још у периоду школовања када се Павловић форми
рао у идеолошком али и научном смислу: „Млади Павловић ће, међутим,
између бројних наставних области, посебно завољети и живо се заинте
ресовати за народну економију (политичку економију) коју је предавао
Владимир Јовановић, као привремени професор свега пет мјесеци у зим
ском семестру 1863/64. школске године и то ће бити пресудно за његову
професионалну и политичку орјентацију. Тада је зачето дугогодишње
пријатељство које је додуше, у почетку имало дистанцу, димензије односа
професор-студент, али је убрзо прерасло у духовну сарадњу: идеолошку
и журналистичку. Под утицајем свог професора, Павловић ће касније
студирати економске науке, бавећи се публицистиком и бити агилни, вео
ма запажени учесник у раду Уједињене омладине српске” [Мартиновић
и Шуковић 1988: 22].
Најистакнутији представници либерализма у српском народу северно
од Саве и Дунава били су чувени народни прваци али и новинари Светозар
Милетић вођа Српске народне слободоумне странке и Михајло Полит
Десанчић који се истакао као велики интелектуа лац-либерал и најближи
Милетићев сарадник [Боаров и Баровић 2011: 65]. Основне политичке иде
је Милетић је посебно афирмисао међу Србима у Аустроугарској, када је
основао странку и донео са сарадницима чувени Бечкеречки програм 1869.
године, у којем се износи читав низ либералних идеја, од слободе штам
пе, преко слободе збора и договора, те личне слободе (тајност преписке)
све до националне еманципације и борбе за грађанска права Срба.
Милетић се залагао за либерализам као основу националног ослобо
ђења и грађанске еманципације не само Срба већ и осталих мањинских
народа тадашње Угарске. „У својим залагањима за српску националност
Милетић не заборавља либералну идеју јер истиче: Истина је, да ми има
мо задатак пронаћи јемства за обезбеђење наше народности. Али ми се
имамо бринути и за уставну слободу, и она је онаква иста звезда наша
као и народност. Ми нећемо хтети обезбедити нашу народност на штету
уставне слободе ... Ми смо и Срби и грађани ...” [Боаров и Баровић 2011: 59].
Значајна личност либерализма пречанских Срба био је и Михајло Полит
Десанчић. Веома образован човек, широких културолошких погледа и
великог политичког знања био је искрени и уверени либерал, што је де
монстрирао у свом дугом радном веку (посланичком, новинарском и по
литичком). На тим изворима млади Јован Павловић напајао се либералним
идејама а у либералним личностима које смо набројали имао је узоре и
саборце. Цео радни век Павловић је био одани присталица либералних
начела али и истакнути поштовалац Светозара Милетића и његове Срп
ске народне слободоумне странке, чије ставове је стоички заступао, како
у својим новинама, тако и у јавн им ист уп има, а то није било по вољи
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мађарским властима и конзервативцима наколоњеним клерикалним кру
говима.
ПОЧЕТАК ПАВЛОВИЋЕВОГ НОВИНАРСКОГ РАДА
Прве новинарске почетке Јован Павловић имао је у Женеви где је ли
берал и његов бивши професор Владимир Јовановић уређивао свој лист
Слобода, у којем је веома оштро као апсолутистички и неспреман на искре
но прихватање демократије и уставности критиковао режим у Србији.
„У овом опозиционом листу отпочео је 1865. свој новинарски рад Јован
Павловић, ῾један од најспремнијих публициста у јужном Словенствуʼ,
како га је с правом оценио Симо Матавуљ у Биљешкама једног писца”
[Милутиновић 1954: 119]. Како је Јовановићева Слобода престала да из
лази, Павловић је прешао на студије у Минхен, и из овог града почео да
шаље текстове новопокренутој Милетићевој Застави. Првак Српске на
родне слободоумне странке и уредник Заставе Светозар Милетић, идејно
и политички је био близак ставовима Јована Павловића, тако да се сарад
ња двојице поборника либерализма успешно одвијала. Текстови младог
Павловића који се могу анализирати у Застави одају вештог новинара чијем
бистром оку не могу промаћи важни аспекти онога о чему пише, а уз то је
неговао чистоту језика, јасноћу и лепоту изражавања. Павловић је у време
избијања Aустро-пруског рата 1866. године у једном тексту из баварске
престонице написао: „Минхен ми сад изгледа сасвим другачије: изгубио
је Бахусову физиономију, по којој га је досад цео свет познавао, па се
обукао у марцијално одело. Од силних пушака, топова, муниције, коња,
војника, заборависмо оне пинакотеке (чувени уметнички музеј у Минхену
– прим. аут.) и глиптотеку (чувена збирка вајарских дела у Минхену – прим.
аут.), па најпосле и славну дворску пивару – то омиљено пребивалиште
минхенске буржоазије. Овде је расположење према рату мешовито, и упра
вља се по политичком развитку и по разним интересима разних партија.
Цела дворска партаја с дугачким својим репом од гладница и удворица,
којима је егзистенција битно скопчана с опстанком династије Вителсба
ховаца, заузима се најжешће за рат” [Застава, 30. јун 1866].
Занимљиво је да Павловић има запажену улогу у организовању омла
динске студентске дружине која по угледу на карбонарски покрет у Ита
лији има интригантно име Завера. Та организација имала је демократске
идеје и жељу да се спроведе национално ослобођење на идејама либерали
зма, а о том друштву које је имало специфично име, али и легалне мето
де рада, Павловић у Застави отворено пише: „У првим својим састанцима
саставила је Завера свој политички прог рам. Поштујући слободу свима
народима Завера држи да је право да сваки народ без ичијег туторства сâм
собом управља. Сматрајући државни облик као нешто прелазно, а народ
као вечито друштво Завера не признаје никакав државни интегритет, под
којим се често подржава господство једнога народа над другим... Ни кул
тура не даје право ниједном народу да господари над другим. Сваки је народ
сâм свој „културт регер”, сваки народ има своју културу, и што је једном
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народу култура може другоме да буде пропаст” [„Друштво Завера у Мин
хену”, Застава, 16. децембар 1866]. О том периоду у животу Јована Павло
вића Милутиновић пише: „Било би погрешно мислити да се Павловић огра
ничио само на унутрашњи друштвени рад у Завери и на састављању дописа
Застави. Нема сумње, од свих чланова Завере, Павловић је најактивнији;
на дружинским састанцима његова предавања су најчешћа, његове кри
тике најоштрије, његов углед највећи” [Милутиновић 1954: 120].
ЛИБЕРАЛНИ УРЕДНИК СРПСКИХ ЛИСТОВА
Јован Павловић покренуо је Панчевац 25. априла 1869. године, и то
је био лист намењен српским земљорадницима, занатлијама, трговцима,
широким народним слојевима, са жељом да их просвети и образује. И ако
на почетку излажења, лист није био оријентисан на политичке теме, редов
но и исцрпно је писао о збивањима на политичкој сцени онога времена.
„У већини случајева чланци објављени у Панчевцу били су кратки и језгро
вити, па су с тога Павловићев лист читаоци сматрали за популарно издање
Заставе, за тумачење свега што је Милетић писао у главном страначком
органу и доживљавали га као неку врсту апостола, који је политику На
родне слободоумне странке проповедао и тумачио на нарочити начин,
онако, како би народ све то лакше могао разумети и примити” [Крестић
2003: 232].
Павловић је у Панчевцу показао сав свој богати новинарски таленат
али је умео и да осети шта читаоци желе. О низу питања која су мучила
српски народ у Угарској тога времена, Павловић је писао на отресит, лу
цидан и храбар начин, а у том послу наруку су му ишле политичке окол
ности. Тада је Војна граница била пред развојачењем. Требало је да се
припоји остатку Угарске, где се осећао јак притисак цент ралне владе у
Пешти, која је тежила политици мађаризације и цент рализације. Војни
кругови који су још увек држали власт у Граници пустили су Павловића
да слободније пише из разлога што им се није допала подела земље и по
њиховом мишљењу разбијање Царства, које су по оцени милитаристичких
кругова спровели Мађари након Аустро-угарске нагодбе 1867. Та погод
ност у почетку је добродошла Панчевцу који, како је писао његов уредник,
„као да излази на слободној земљи Швајцарске или Северне Америке”.
Иако оштар према угарском цент рализму и кршењу права Срба и
других народа, Павловић није био благ ни према Српској влади која је
уништила демократске институције те је опозиционарима тог режима по
пут Светозара Марковића и Владимира Љотића дала доста простора у
свом листу. То је изазвало Српску владу да реагује па је Панчевцу улазак
у Србију био забрањен од 1869. до 1872. године. Павловић је у Србији видео
пијемонт око којег ће се ујединити сви поробљени сународници у Осман
ском царству а пре свега у Босни и Херцеговини. Он је био убеђен да је
погрешан концепт федерализације Аустроугарске, те је заступао тезу да та
држава не може никако бити ослонац у ослобађању Босне и Херцеговине
од турске власти. У писању око Источног питања које је у том периоду

20
било веома актуелно, Павловић се противио и уплитању Русије, јер је сма
трао да је и то империјална сила која нема превише слуха за мале народе
у Подунављу. „Нама остаје или да будемо Срби или да будемо Руси. Срби
можемо бити само у Дунавском савезу, Руси бисмо морали постати у ру
ско-славенском савезу... У Дунавском савезу имали бисмо слободу и са
мосталност, у руско-славенском ропство” [„Срби у Дунавском савезу”,
Панчевац, 11. октобар 1870].
Као велики либерал и поборник народног просвећивања и напретка
Јован Павловић се противио некритичком величању националне прошло
сти у романтичарском духу: „Сјајна прошлост, или бар сањање о њезиној
сјајности може садашњој генерацији тако да заслепи очи, да она није у
стању видети и познати садашњост народа у правом облику и истинитој
садржини. Уображени занос опасан је и свети се љуто како код појединога
човека тако и код целога народа. Поред њега никад није човек у стању да
ухвати поуздан рачун о својој снази и својој моћности, него увек граби
планове на уображеним цифрама и рачунима с уображеним факторима.
То нас је јако размазило. То нас је навело на ласкање себи самоме и на
прикривање својих мана, то нам је навукло маглу на очи, кроз коју не мо
жемо да видимо и да познамо себе саме. Мислимо обично да смо народ,
који је позван да чуда ствара и да врши неку „мисију” међу другим наро
дима, па у том заносу не видимо себе ни из далека како изгледамо, у том
заносу заборављамо да што више запнемо за одржање темеља, који нам
се испод ногу извлачи. Бадава је маштати се небу за висине, кад немаш на
шта ногом стати, бадава је отварати у грудима својим рој жеља и тежњи,
кад нема снаге да се то и оствари... Ми бар држимо, да је по сто пута боље,
кад народ није развучен на прошлост и будућност, него кад је што више
везан за садашњост... Народ који у прошлости живи а о будућности снива,
тај ништа више не ради у садашњости и, по томе, мора пропасти” [„Буди
мо при себи!”, Панчевац, 23. август 1870].
И у Граничару, листу који је у Земуну покренуо 13. децембра 1874.
године, након гашења Панчевца, Јован Павловић је износио своје виђење
односа између народа, али и начела која га сврставају у ред наших најли
бералнијих уредника: „Народи не морају и не требају да су непријатељи
међу собом за то, што исповедају разне вере и говоре разним језицима.
Интереси њихови слажу се потпуно у заједничкој тежњи, свију за слобо
дом општом и у тежњи да свима буде добро. У тој тежњи ником неће сме
тати туђа вера, туђ језик. Ми волимо своју народност, али не носимо у
срцу мржње ни против које друге народности, него љубав према свима
међу којима живимо. Мрска нам је свака нискост, подлост, ропско пужење,
непоштење, чинио то Србин или Немац или ко му драго, и неће нас ника
кви обзири зауставити, да снагом којом јавна штампа располаже, на пут
станемо свим елементима, који би покушали, да потајно и кријумчарским
путовима, замрсе и помету намере и дела добрих радих и поштених људи”
[„Читаоцима”, Граничар, 1. децембар 1874].
Павловић је био изразити либерал и представник левог крила Уједи
њене омладине српске те је као такав заузимао антик лерикалне ставове,
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јер је сматрао да је верски мистицизам препрека народном просвећивању
и напретку. Посебно је био огорчен на сарадњу високих црквених кругова
с пештанском владом, јер су у тим мутним договорима и преговорима на
губитк у били обични људи, односно народ. У Панчевцу али и у Грани
чару Павловић је критиковао калуђере. Тражио је укидање њиховог реда
и увођење црквеног уређења по угледу на протестанте. „Ту је захтевао
да се укину калуђерство и јерархија до најнижег монаха, а да остану само
мирски свештеници. Чланови црквене општине ће бирати пароха и отпу
штати га ако им није по вољи. Да се у манастирима отворе школе и фабри
ке, Павловић, за разлику од Полита није разматрао као могућност него је
позивао да се то неизоставно уради, а калуђери разјуре. У критици мона
шког живота био је више пута вулгаран пишући о блудничењу калуђера
са манастирским праљама и куварицама. Није пропуштао да помене и
неприродну љубав међу братијом. За њега је повесница целибата једна
хроника скандала. Мада су неожењени, калуђери развратним начином
пролетаријат народни множе. У Панчевцу се претило да ће бити обра
зована комисија са задатком да надгледа понашање калуђера” [Бешлин
2005: 631–632].
Јован Павловић био је доста критичан, не само према калуђерима
него и према мирском свештенству: „Свештеник је у најбољем положају
да народу користи. Предањ излази сав народ са пуно поштовања и ува
жава сваку његову реч, осим тога он је најнезависнији у друштву. Па при
свему том свештеници су мало на томе радили. Врло је мало из њихове
средине, који су свој положај употребили на унапређење свог народа, шта
више, из њихове се средине баш легао највећи контигент противан свему,
што је смерало на напредак народни. Једни се опет туже на непросвеће
ност и недораслост народа: али то је само изговор да оправдају свој нерад,
јер човек који је народним духом одгојен и правом науком напојен у чи
тавом свету неће бити стран” [„Скупштински изгледи”, Граничар, 16. ја
нуар 1875].
ПАВЛОВИЋ О ИСТОЧНОМ ПИТАЊУ
Јован Павловић је доста писао у Панчевцу о Источном питању одно
сно о ослобађању поробљеног народа који је „чамио” у турском ропству
како у Босни и Херцеговини тако и у јужним крајевима. Павловић је до
ста полемисао с хрватским листовима који су видели могућност уласка
Босне и Херцеговине у састав Аустроугарске монархије, чему се отворено
противио; о том политичком моменту Милутиновић пише: „На хрватској
страни Павловић осуђује шовинистичко писање Кватерникове Хрватске,
органа Хрватске странке права, и загребачке Слоге, органа Унионистичке
странке (мађарона), у погледу будуће припадности Босне и Херцеговине:
Павловић вели: Догод је Троједна краљевина подлога народу мађарском,
дотле само непријатељи народни могу желети да Босна и Херцеговина
припадне Троједној краљевини, јер то би значило мењати турско госпо
дарство с новим опет турским” [Милутиновић 1954: 130].
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На прослави пунолетства кнеза Милана Обреновића које је органи
зовано у Беог раду, августа 1872. поред Јована Павловића, био је и Лаза
Костић и низ најугледнијих српских интелектуалаца, политичара и умет
ника. То је Mађарској влади послужило да оптужи Павловића да је у здра
виц и рекао да Срби с обе стране Саве треба да се ујед ине и ослободе
аустријског јарма. Крајем августа 1872. Павловић и Костић су ухапшени
под оптужбом за велеиздајнички чин и без подигнуте оптужнице неза
конито су држани у затвору пет месеци. „Хапшењем и вишемесечним
задржавањем Павловића у затвору власт је хтела да угуши и сâм лист.
Међутим, у том рачуну она се преварила. Павловићеви пријатељи, првен
ствено др Љубомир Ненадовић и Каменко Јовановић, нису дозволили да
Панчевац пропадне. У одсуству Павловића, Ненадовић се прихватио уред
ничког посла а Јовановић је бесп латно водио читаву администрацију
листа” [Крестић 2003: 243].
Када је властима ипак успело да угуше Панчевац неуморни Павловић
наставио je исти либерални курс писања и у Граничару, који је излазио
баш у време почетка Херцеговачког устанка. Иако је до тада излазио два
пута недељно, због избијања устанка, Павловић је Граничар од 13. септем
бра до 7. новембра 1875. издавао три пута недељно, како због учесталих
догађаја тако и због ванредног интересовања читалаца. Као велики побор
ник националног ослобођења и уједињења Јован Павловић је у народном
устанку видео почетак ослободилачке акције те је у складу с расположењем
српске јавности у Аустроугарској вршио медијски притисак да Србија и
Црна Гора објаве рат Турској и тим путем реше питање коме ће припасти
Босна и Херцеговина. „Што су кнез Милан и српска влада показивали
мање воље за акцију, што су више оклевали, отезали и тактизирали, то је
Граничар био све упорнији, докази које је износио у прилог рата били су
све бројнији и убедљивији, а захтеви да рат започне све енергичнији. Па
вловић је сматрао да је устанком у Босни и Херцеговини куцнуо прави час
од којег опстанак Србије и српског народа захтева, да се Србија рашири,
да се Српство на Балканском полуострву у једној држави уједини” [Крестић
2003: 252].
Павловић је нарочито био огорчен чињеницом, да у тренутку када
треба да спрема ослобођење поробљеног босанско-херцеговачког народа
кнез Милан путује у Беч да би организовао своје венчање, што се сматра
ло националном срамотом и прворазредним скандалом. Пошто се Кнез
одлучио на женидбу усред заоштравања кризе у којој се одређивала бу
дућност Босне и Херцеговине и ослобођења њеног народа, Павловић се
у Граничару одлучио на тешку стигматизацију Милана Обреновића када
му се преко страница свог листа директно обратио: „На твоју брачн у
постељу прска крв српске раје! Хоћеш ли моћи лећи на њу! Кнеже! Твој
сватовац испрекидан је и загушен вриском и лелеком сиротиње босан
ско-херцеговачке!” [Крестић 2003: 253].
Српска влада одлучила је да стане на пут Павловићу те је донела
забрану уласка његовом листу на територију кнежевине што је Граничар
лаконски забележио: „Влада ῾помирљивости и добре вољеʼ у Србији, за
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бранила је наредбом министра унут рашњих послова Застави и Грани
чару листовима ῾што на страни излазеʼ прелазак у Србију” [„Забрана
Граничара”, Граничар, бр. 15, 20. фебруар 1875]. Павловић је од избијања
устанка у Херцеговини имао доста новинарских полемика с хрватским
листовима посебно са Обзором, листом хрватске Народне странке који је
писао да „црно-жута монархија” треба да прискочи у помоћ устаницима
и да Босну и Херцеговину инкорпорира у свој састав, што је наилазило
на оштру осуду Граничара. Ту Павловић као аргумент наводи за оно доба
авангардно демократско решење које сугерише саму суштину његовог
либералног и истински демократског духа. „Не слажући се са Обзором
и тежњама Народне странке, Павловић се у време док је издавао Грани
чар залагао да се раја прво сасвим ослободи, да ни од кога не зависи, да
постане свој потпуни господар. Убеђен да је већина становништва Босне
и Херцеговине спремна на уједињење са двема кнежевинама, Србијом и
Црном Гором, он се заузимао за демократско решење, за то да народ Босне
и Херцеговине по ослобођењу сâм одлучи хоће ли се придружити Србији
и Црној Гори или обема, или може бити Аустрији, или никоме” [Крестић
2003: 255].
ЗАК ЉУЧАК
Структуралније сагледавање историје нашег либерализма али и жур
налистике није могуће или је непотпуно, ако се не укључи личност и но
винарски рад публицисте, уредника, културног и просветног радника Јо
вана Павловића. Он је својим радом и за своје време авангардно либералним
писањем задужио наше новинарство и показао да је српска журналистика
у другој половини 19. века уз два Светозара (Марковића и Милетића), те
Владимира Јовановића и Полит Десанчића, имала либералних мислилаца
и уредника који се нису либили да износе идеје и ставове који су згража
вали конзервативце и поборнике централизма у ондашњој Аустроугарској
монархији. За шта се све Павловић борио јасно и недвосмислено је изно
сио у својим листовима када пише: „У начелним питањима, која се не тичу
посебно ове или оне државе, овог или оног народа, него се тичу целог све
та Граничар ће бити лист слободе против угњетивача њених, лист љубави
и слагања међународног на темељу поштовања свачије слободе и свачијег
права на развитак народни и човечански, лист просвете противу мрака
и заблуда, лист рада и вредноће против економских зулумћара и контора
(ситни трговци, шићарџије – прим. аут.)” [„Читаоцима”, Граничар, 1. де
цембар 1874].
На основу анализе медија које је Павловић покретао и уређивао може
се закључити да се ради о врсном журналисти, добром познаваоцу уређи
вања листова, који је имао узор у ондашњој немачкој штампи која је на
европском нивоу била међу најнапреднијим у професионалном и технич
ком смислу. За своје време Павловић је био међу нашим најбољим нови
нарима због тога што је поред одличног познавања новинарског посла
имао и широко образовање које се може сагледати у његовим текстовима.
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Зналачки је писао о низу тема, од политике и међународних односа и уну
трашњих проблема, преко правних питања, економије па све до културе,
образовања и просвете. Тако широк опус могао је покрити и умешно обра
дити само врстан и образован интелектуа лац какав је Павловић свакако
био. Уз то треба нагласити и његов либерални став према низу питања,
а томе у прилог без икакве накнадне идеолошке компоненте треба додати
чињеницу да је Јован Павловић био издавач првог српског превода Кому
нистичког манифеста. „Као што је познато Јован Павловић је у току 1871.
објавио у Панчевцу у наставцима, из броја у број, први српски превод Ко
мунистичког манифеста... У сваком случају Јовану Павловићу припада
главна заслуга што се Манифест већ 1871. појавио у српском преводу. Јер
ма ко био преводилац Павловић је био тај који је превод објавио прво у
своме Панчевцу а затим га је дао прештампати и у засебну књижицу”
[Милутиновић 1954: 124]. Иако по опредељењу није био социјалиста, Па
вловић је осећао да треба дати простора новим идејама, јер је баш у то вре
ме избила Париска комуна коју је у својим листовима отворено подржавао,
а уз њега тај историјски догађај с јавном под ршком прати Марковићев
Радник и нешто дискретније Милетићева Застава. То је још један доказ,
у прилог тези да је Јован Павловић био међу најлибералнијим ако не и нај
либералнији новинар и уредник који је писао у српским медијима ондашње
Аустроугарске монархије. Иако је више пута робијао и због својих идеја и
текстова испаштао, Јован Павловић је идеалима из младости остао одан до
краја живота а историји журналистике на овим просторима остаје задатак
да његов рад додатно ист ражимо, јер се чини да по избору тема, актуел
ности, те борби за слободу штампе он јесте наш вечити савременик.
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САЖЕТАК: У овом раду аутор анализира страначки систем и струк
туру страначког такмичења у Реп ублици Српској, од одржавања првих
општих послијератних избора за Народну скупштину Републике Српске
1996. до последњих одржаних 2014. На основу типологије страначких си
стема Ђованија Сарторија типологизује се страначки систем Реп ублике
Српске, након чега се, теоријским оквиром Питера Меира, анализира струк
тура страначког такмичења. Одређење страначког система Републике Срп
ске на основу његове бројчано/идеолошке типологије не говори много о
суштини страначког система. Аутор уз помоћ три критеријума Питера
Меира анализира структуру страначког такмичења која нуди ширу перспек
тиву разумијевања страначког система и прецизније дефинише његову
суштину. Упркос различитим промјенама којима су изложене политичке
странке, суш тина страначког система се манифестује кроз тенденцију
гравитирања према стабилним обрасцима страначког такмичења.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: страначки систем, структуре страначког такми
чења, умјерени плурализам, политичке станке, Република Српска

Када се говори о политичким странкама у Републици Српској (РС)
и структури њиховог такмичења, намеће се логичан закључак да је у пита
њу страначки систем Републике Српске. Међутим, чињеница да је РС као
ентитет интегрални дио политичког система Босне и Херцеговине (БиХ),
може да изазове појмовну збрку око питања да ли политички систем БиХ
има јединствен страначки систем, или су у питању ентитетски страначки
системи као субсистеми страначког система БиХ. Из тога логично слиједе
сљедећа питања: да ли БиХ има један или два страначка система ако се
узму у обзир ентитетски нивои власти, или чак три ако их анализирамо
из угла БиХ као подијељеног друштва у којем три етно/национална сег

28
мента представљају раздвојене и засебне друштвене сегменте с властитим
друштвено-политичким институцијама?
Анализирање политичких странака и страначког система БиХ не
раск идиво је повезано с разумијевањем ширег политичког контекста и
институционалног оквира унутар којег дјелују политичке странке. Стра
начки систем представља интег рални дио политичког система, и у зави
сности од природе политичког система зависиће и карактер страначког
сис тема. На каракт ер страначког сис тема као подсис тема пол ит ичког
система БиХ утичу институционални и структурални фактори. Облик
државне власти и државног уређења, степен децент рализације власти,
врста изборног система, као и карактер социјалних расц јепа, детерми
нишу интересе и стратегије политичких странака у њиховом међусобном
такмичењу. Сложена природа политичког система БиХ у великој мјери се
одражава на њен страначки систем. Асиметрично федерално уређење, двој
ни федерализам, лабави политички центар, и суштинско функционисање
БиХ као етнофедерације, стварају потешкоће при концепт уа лизацији
њеног страначког система. Дебата о карактеру страначког система БиХ
отвара „Пандорину кутију” и захтијева посебну расправу на ту тему. У
овом раду ту расправу остављамо по страни јер нас она методолошки не
ограничава да се бавимо страначким системом у РС. У наставку текста фо
кус стављамо на типологију страначког система и вишеструка временска
опажања (структура страначког такмичења на општим изборима у РС у
периоду 1996–2014) унутар једне јединице анализе (страначки систем РС).
ТЕОРИЈСКО-АНАЛИТИЧКИ ОКВИР
Прије него што дефинишемо теоријски оквир за типологију странач
ког система и његову структуру такмичења, важно је указати на значење
страначког система из којег се даље изводе типологија и структура. Да би
странке чиниле систем потребно је постојање најмање двије странке. При
томе, од броја странака много је важнија њихова међусобна интеракција
у борби за гласове и освајање власти, тако да се страначки систем не може
поистовјетити са збиром странака и политичких субјеката умјешаних у
изборну утакмицу. Најјаснију дефиницију страначког система даo је Ђо
вани Сартори (Giovanni Sartori) који каже да „Странке стварају систем само
када су оне дијелови (у множини), а страначки систем је управо систем
интеракција које произилазе из међусобног такмичења. Систем почива
на односу између странака, на томе што је свака странка функција (у ма
тематичком смислу) других странака и што реагује компетитивно или на
други начин на друге странке (...). Концепт система је безначајан за ци
љеве научног ист раживања осим ако: 1) систем показује особине које се
не односе на посебно разматрање његових саставних дијелова, и 2) систем
произилази из интеракција саставних дијелова које показују одређене
обрасце и састоји се од њих, што имплицира да те интеракције осигура
вају границе, или барем ограничење система” [Sartori 1976: 43–44].
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Постојање различитих страначких система захтијева њихову класи
фикацију која се базира на одређеном критеријуму. За Мориса Дивержеа
(Maurice Duverger) тај критеријум био је број странака па су се страначки
системи дијелили на двостраначке и вишестраначке [Duverger 1954]. Ка
сније је Жан Блондел (Jean Blondel) такво круто одређење страначког
система ублажио увођењем додатног критеријума – релативне величине
странке – па су се страначки системи дијелили на двостраначки, систем
с две и по странке, вишестраначки систем с доминантном странком, и ви
шестраначки систем без доминантне странке [Blondel 1968].
Међутим, поред наведених и низа осталих класификација, у полити
кологији је Сарторијева типологија страначких система до данашњих дана
остала најобухватнија и најрелевантнија. Термин „релевантна странка”
Сартори уводи у политикологију како би указао да се класификација/
типологија страначких система не одређује само према броју странака
које су заступљене у парламенту, већ према њиховој релевантности која
се процијењује на основу: 1) коа лиционог потенцијала – странка је реле
вантна уколико врши власт, улази у коа лициону владу или даје подршку
влади како влада не би изгубила парламентарну већину, 2) уцјењивачког
потенцијала – уколико странка има „вето-потенцијал” у доношењу закона.
На темељу броја релевантних странака и идеолошке дистанце као два глав
на критеријума, страначки системи се дијеле на: 1) систем с предоминант
ном странком, 2) двостраначки систем, 3) умјерени плурализам, и 4) пола
ризовани плурализам [Sartori 1976]. Страначки систем РС ћемо одредити
према Сарторијевој типологији на коју ћемо примјенити теоријски оквир
за анализу структуре страначког такмичења. Као што ћемо вид јети, потпу
нији увид у функционисање страначког система може се стећи на основу
увида у његову структуру а не бројчано/идеолошку типологију.
На трагу Сарторијевог одређења страначког система као система ме
ђустраначке интеракције, Питер Меир (Peter Mair) додатно продубљује
разумијевање структуре или устаљених образаца међустраначког такми
чења. У сржи структуре страначког такмичења налази се такмичење за
освајање власти, односно за њено формирање. Меир нуди три критери
јума за разумијевање страначког такмичења. Прво, структура страначког
такмичења се идентификује кроз образац страначких алтернација у влади
које могу бити потпуне алтернације (wholesale alternation), дјелимичне
алтернације (partial alternation), или чак непостојеће алтернације (non-alter
nation). У потпуним алтернацијама владајућа странка или странке у цје
лини су замјењене опозиционом странком или странкама. При дјелимич
ним алтернацијама нова владајућа већина укључује најмање једну странку
из претходне владајуће већине. Непостојање алтернације у влади указу
је на потпуну контролу власти од стране једне или неколицине странака
дужи период, без могућности дјелимичне или потпуне алтернације. Друго,
идентификује се степен до којег су владајуће странке увијек исте или је
дошло до иновације (иновативне формуле) у погледу коа лиционих парт
нера. Иновативна формула настаје када власт чини странка или странке
које раније никада нису биле у власти, или које су у ранијим периодима
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биле у власти али никада заједно у коалицији. Треће, поставља се питање
ко влада, и до којег је степена приступ влади отворен за широки распон
различитих странака или ограничен на мањи број странака. С једне стране
јавља се могућност свих релевентних странака да владају заједно, док је
с друге стране та могућност ограничена на привилегован и лимитиран
број странака, при чему су одређене странке перципиране као неприхва
тљиви партнери у влади. Комбинација три наведена критеријума – алтер
нације у влади, познатост/иновативност владине композиције, распон стра
нака које улазе у владу – производи два обрасца у структури страначког
такмичења. Један образац је релативно затворена структура страначког
такмичења. Страначко такмичење веома је предвидљиво, алтернације у
влади су потпуне или непостојеће, владајућа формула иск ључује инова
тивност и у потпуности је позната, и приступ влади је лимитиран на мали
број странака (примјери: Уједињено Краљевство, Нови Зеланд до средине
1990-их, Јапан 1955–1993, Швајцарскa и Ирскa 1948–1989). Други образац
чини отворену структуру страначког такмичења с веома непредвидљивим
страначким такмичењем. Алтернације у влади су дјелимичне, владајућа
формула је иновативна, и приступ влади је отворен за готово све релевант
не странке (примјери: Данска, Холандија, постау торитарни страначки
системи) [Mair 1997: 206–214; 2002; 2006].
На основу затворене или отворене структуре страначког система ја
сније се ствара увид у његову системност или стабилност. Први тип ука
зује на постојање снажног и компетитивног страначког система са снажном
структуром која производи предвидљиве обрасце страначке интеракције.
Други тип не успијева да изг ради стабилну структуру и предвидљивост
међустраначке интеракције, те је стога веома флуидан, и у крајњем слу
чају доводи до сумње да се уопште и назове страначким системом с обзи
ром да систем подразумијева стандардизоване обрасце интеракције. Ста
билност страначког система не мора нуж но да подразумијева његову
„институционализацију” онако како јe дефинише Скот Мејнворинг [Scott
Mainwaring 1999: 21–39]1. Такође, стабилност не детерминише нужно сте
пен демократске консолидације, с обзиром да та два појма нису истозначна;
демократска консолидација подразумијева стабилан страначки систем, али
стабилан страначки систем не мора да имплицира демократску консоли
дацију. Повезаност затворености или отворености страначког система с
његовом институционализацијом и процесом демократске консолидације
суштински задире у расправу која је као и питање карактера страначког
система БиХ изван оквира нашег рада. У наставку рада извршићемо ти
пологизацију страначког система РС након чега ћемо на њега примјенити
Меиров теоријски оквир како бисмо донијели закључак о степену затво
рености или отворености страначког система.
1
Страначк и систем је инстит уционализован када: 1) обрасци страначког такмичења
манифестују рег уларност, 2) политичке странке имају јаке коријене у друштву, 3) се главни
политичк и актери понашају у склад у с легитимношћу странака, а грађани вјерују да стран
ке представљају темељне инстит уције демок ратије, 4) странке нису подређене интересима
лидера или малих котерија, и не представљају њихове персоналне инструменте.
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ТИПОЛОГИЈА СТРАНАЧКОГ СИСТЕМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Страначки систем РС детерминисан је изборним системом који под
стиче страначку пролиферацију и доприноси представљености бројних
политичких субјеката у Народној скупштини РС. Изборни систем има слаб
редуцирајући ефекат на странке, тј. пропустан је за странке које с малим
процентом гласова улазе у Скупштину. Изборни систем пропорционалне
репрезентације обезбјеђује пропорционалност између гласова и освојених
мандата. Распод јела мандата од избора 1998. врши се према Сент-Лаги
јевом методу умјесто комбинације изборног количника и Донтове методе
која је била заступљена на изборима 1996. и 1997. На изборима 2002. уведен
је изборни праг од 3% унутар изборних јединица. До избора 2000. РС је
била једна изборна јединица, да би од 2000. била подијељена на шест, а
од 2014. на девет изборних јединица. Такође, изборни систем дод јељује
компензационе мандате, који, уз изборну формулу и низак изборни праг,
дају шансу мањим странкама да освоје мандате. Када погледамо Табелу 1
закључујемо да Народна скупштина РС, која броји 83 посланичка мјеста,
у изборним периодима 1996–2014. показује знаке атомизације. Примјера
ради, на изборима 1998. у Скупштини је мандате освојило 12 политичких
субјеката од чега су двије коа лиције, 2000. године 13 субјеката, а 2002.
године 15 политичких субјеката.
Табела 1. Избори за Народн у скупштин у Реп ублике Српске
Политички субјекат
Српска демок ратска странка
Савез независних социјалдемок рата
Партија демок ратског прог реса
Српска радикална странка РС
Социјалистичка партија
Странка демок ратске акције
Коалиција за цјеловиту и демократску БиХ
Српски народни савез РС
Демок ратски народни савез
Социјадемок ратска партија БиХ
Странка за Босну и Херцеговин у
Народни савез за слободан мир
Коа лиција домовина
Народни демок ратски пок рет
Демок ратска социјалистичка партија
Демок ратски пат риотски блок
Радикална странка РС
Нова хрватска иницијатива

1996. 1997. 1998. 2000. 2002. 2006. 2010. 2014.
Број мандата
45
24
19
31
26
17
18 24*
–
2
6
11
19
41
37
29
–
–
–
11
9
8
7
7
6
15
11
–
4
2
1
*
–
9
10
4
3
3
4
5
14
*
*
6
6
3
2
*
–
16
15
–
–
–
–
–
–
15
12
2
1
–
–
–
–
–
–
3
3
4
6
8*
2
2
2
4
3
1
3
–
2
–
–
4
4
4
–
–
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
5
–
–
–
4
–
–
–
–
2
–
–
–
1
–
–
–
–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
–
–
–
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Демок ратска партија
–
–
–
–
–
–
3
–
Српска коа лиција за РС
–
–
2
–
–
–
–
–
Партија уједињених пензионера РС
–
–
–
1
1
–
–
–
Демок ратска странка РС
–
–
–
1
1
–
–
–
Народна демок ратска странка
–
–
–
–
–
–
2
–
Српска странка Крајине
1
–
–
–
–
–
–
–
Српска пат риотска странка
1
–
–
–
–
–
–
–
Хрватска демок ратска заједница БиХ
–
–
1
–
–
–
–
–
Коа лиција за краља и отаџбин у
–
–
1
–
–
–
–
–
Савез народног препорода
–
–
–
–
1
–
–
–
* Напомене:
- Године 1997. и 1998. СДА је наступала у Коа лицији за цјеловит у и демок ратску БиХ
заједно са СзБиХ, Либералима БиХ и ГДС,
- Године 2010. СП је наступала у коа лицији са ПУП,
- Године 2014. СДС је наступала у коа лицији са СРСРС и ПУП,
- Године 2014. ДНС је наступао у коа лицији са Нап редном српском и Српском радикал
ном странком,
- Године 2014. СДА је наступала у бошњачко-хрватској коа лицији Домовина заједно са
СзБиХ, ХСП БиХ, СББ БиХ и ДФ.

Извори: 1) [Статистички годишњак РС 2015: 38–58].
2) [Народна скупштина РС].

У Скупштини је увијек био заступљен велики број политичких су
бјеката, али бројчано стање нам мало говори о типологији страначког
система и структури страначког такмичења. Чињеница је да политички
субјекти представљени у Скупштини немају исту снагу. Када примјени
мо Сарторијеве критеријуме за страначку типологизацију, слика стања
ствари добија јаснији облик. Са становишта страначке релевантности
многи политички субјекти у Скупштини су ирелевантни, прво због броја
освојених мандата, а друго због непосједовања коалиционог и уцјењивач
ког потенцијала. Када броју релевантних странака додамо и критеријум
идеолошке дистанце, можемо констатовати да страначки систем РС при
пада умјереном плурализму2. Постојање три до пет релевантних странака,
коалиционе владе, и центрипетално такмичење релевантних политичких
странака иду у прилог умјереном плурализму. Мала идеолошка дистан
ца између релевантних странака које су доминантно српске (СНСД, СДС,
ДНС, СП, а у ранијим периодима СНС РС и СРС РС) произилази из иден
титетске везаности и лојалности грађана и политичких странака према РС
2
Према Сарторију, умјерени плурализам налази се између двостраначја и поларизованог
плурализма. Карактерише га постојање три до пет релевантних странака од којих ни једна
не може да влада сама, те су због тога коа лиционе владе неминовне, па структ ура умјереног
плурализма има конфиг урацију биполарних коа лиција. Међу релевантним странкама по
стоји мала идеолошка дистанца која указује на цент рипетално такмичење које конвергира
према пол ит ичком цент ру. Одсуство релевантн их ант исистемских странака елим ин ише
постојање идеолошке поларизације као у поларизованом плурализму. Све релевантне стран
ке су усмјерене на власт и отворене за коа лирање. Вид јети: [Sartor i 1976: 154–164].
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и очувању њеног политичког и територијалног интег ритета. Ниједна од
релевантних странака није показивала антисистемски карактер, и у слу
чајевима опозиционог дјеловања представљале су лојалн у опозицију,
тако да је искључено постојање идеолошке поларизације унутар странач
ког система РС, а самим тим и промјене страначког система у правцу по
ларизованог плурализма.3
Доминантна снага СДС-а на изборима 1996. и 20004, као и СНСД-а
2006. и 2010. не може нас навести на зак ључак да страначки систем РС
представља систем с предоминантном странком због немогућности одр
жавања континуиране апсолутне већине мандата у Скупштини и непо
стојања стабилног бирачког тијела. Иако су на тим изборима СДС и СНСД
освојиле убједљиву већину мандата у односу на друге странке (што се
види из Табеле 1), такво стање ствари је више било одраз тренутне из
борне снаге наведених странака, а не њихова системска и континуирана
снага која се потврђивала на сваким наредним изборима.
Такође, страначки систем РС не може се квалификовати ни као дво
страначки, иако од избора 2000. па до последњих одржаних 2014, СДС и
СНСД представљају двије највеће конкурентске странке у РС. За двостра
начје је пот ребно постојање двије странке које се такмиче за апсолутну
већину мјеста у Парламенту при чему једна од њих влада сама, тј. владе
су увијек једностраначке, а не коа лиционе. У умјереном плурализму то
није случај јер СДС и СНСД, иако су имале највећи број мјеста у Скупшти
ни, нису били једини претенденти на власт и не би могли формирати вла
ду без прављења постизборних коа лиција.
Након што смо извршили типологизацију страначког система РС и
утврдили да се ради о умјереном плурализму, преостаје нам да утврдимо
каква је структура страначког такмичења на основу Меирова три анали
тичка критеријума, јер нам умјерени плурализам не даје јаснију слику о
правилностима које произилазе из међустраначког такмичења за форми
рање власти. Из цент рипеталног такмичења релевантних политичких
странака не може се извести закључак о предвидљивости или непредви
дљивости страначког такмичења, па самим тим и о његовој стабилности.
Тек ћемо уз помоћ Меирових теоријско-аналитичких критеријума имати
потпунији увид у релацију између умјереног плурализма и стабилности
или нестабилности страначког система.
3
Од бошњачк их политичк их странака, Странка демок ратске акције је у ранијим пе
риодима (скупштински сазиви 1996–2006) била релевантна странка, а њен антисистемски
карактер може се довести у питање будући да је заједно с коа лиционим партнерима из Коа
лиције за цјеловит у и демок ратску БиХ давала скупштинску под ршку Влади РС у период у
1998–2001. и 2003–2005. СДА је била дио коа лиционе владе заједно са СДС и ПДП, а у на
редним владама јој је увијек припадао барем један министарски ресор на основу етничке
квоте за Бошњаке у извршној власти. Уколико се о СДА може говорити као о антисистемској
странци у Скупштини, њени коа лициони и уцјењивачк и потенцијали су занемариви, тако
да СДА не представља релевантн у антисистемску странк у која би довела до поларизације
страначког система.
4
СДС је 1996. с натполовичном већ ином гласова и освојених скупштинских мандата
самостално формирао влад у без иједног коа лиционог партнера. Касније, све су владе биле
коа лиционе.
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СТРУКТУРА СТРАНАЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
Као што смо раније помињали, структура страначког такмичења огле
да се у обрасцима формирања власти. У РС, формирање Владе вршено
је на бази потпуних алтернација, осим 2006. када је Влада формирана на
бази дјелимичне алтернације. Наиме, први послијератни избори у РС на
власт су довели Српску демократску странку која је освојила натполовичан
број мандата у Скупштини и сама формирала Владу. Убрзо након раскола
у СДС-у и издвајања умјереног крила које је формирало странку Српски
народни савез, у РС су 1997. расписани ванредни избори након којих је
дош ло до потп уне алт ернац ије у Влад и, коју је форм ирала коа л иц ија
Слога, сачињена од Српског народног савеза, Социјалистичке партије и
Странке независних социјалдемократа5, потпомогнута бошњачким стран
кама у Скупштини. Иста коа лиција је држала власт и након избора 1998.
Сљедећа потпуна алтернација настаје након избора 2000. када на власт
долази коа лиција Српске демократске странке и Партије демократског
прог реса, која се задржала на власти и након наредних избора 2002. До
ласком до раскола унутар коалиције 2006, ПДП је заједно с осталим опо
зиционим странкама изгласао неповјерење Влади РС чиме је на бази дјели
мичне алтернације формирана прелазна Влада до расписивања избора у
јесен 2006. У прелазној Влади ПДП је постао коа лициони партнер најве
ће опозиционе странке, СНСД-а. Након избора 2006, Владу је формирала
коалиција коју су чиниле Савез независних социјалдемократа, Демократ
ски народни савез, Социјалистичка партија и Партија демократског про
греса, тј. све оне странке које су контролисале прелазну Владу. ПДП као
коа лициони партнер је иступио из коа лиције 2009, а на изборима 2010. и
2014. коалиција СНСД-ДНС-СП је задржала континуитет власти од 2006.
Композиције владајућих већина у РС током дужег временског перио
да показивале су одсуство иновативности. На бази потпуне алтернације,
на власти су се смјењивали страначки блокови с јасно издиференцираним
странкама које су чиниле те блокове. Један су чиниле и чине Српска де
мократска странка, Партија демократског прог реса, Српска радикална
странка РС, а од 2013. и Народни демократски покрет. Други блок је саста
вљен од Савеза независних социјалдемократа, Социјалистичке партије,
Српског народног савеза, при чему је 2000. цијепањем СНС-а настала нова
странка, Демократски народни савез, која је заједно са СНСД и СП чинила
владајуће коалиције од 2006. СНС након свог цијепања постаје ирелевант
на странка. Коа лиција СДС-ПДП је држала власт у периоду 2001–2006,
док је други блок држао власт у периоду 1998–2001, и од 2006. Иноватив
на композиција власти се десила формирањем Владе 2003. када су СДС
и ПДП због недостатка већине у Скупштини коа лирали с бошњачком
Странком демократске акције. Улазак СДА у Владу представљао је ино
вацију с обзиром да у ранијим владама није било бошњачких странака
и да СДА никада раније није била у власти. Сљедећа иновација је настала
5
Странка независних социјалдемок рата се спојила с Демок ратском социјалистичком
партијом 2002. и формирала Савез независних социјалдемок рата (СНСД).
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2006. када ПДП излази из коалиције са СДС-ом и прелази у конкурентски
политички блок гдје заједно са СНСД, СП и ДНС чини владајућу већину.
ПДП је и раније владала, али никада у таквој владиној композицији. На
кон увођења квота за конститутивне народе у Влади РС6 2002, Странка
демократске акције и Хрватска демократска заједница су готово у свакој
наредној влади на основу предвиђених квота добијале од једног до два
министарска ресора. Ипак, присуство ових странака у Влади није ни у
којем случају утицало на иновативност владине формуле јер су те странке
добијале мјеста на основу квоте а не на основу политичке релевантности
везане за формирање владе. Од њихове подршке није зависила стабилност
Владе јер је она увијек у Скупштини имала стабилну већинску подршку.
Двоблоковска или биполарна природа умјереног плурализма у РС,
с доминантним странкама унутар коа лиционих блокова (СДС и СНСД),
утиче на степен отворености или затворености Владе за различите странке.
Различите композиције влада од 1996. наовамо говоре о ограниченим мо
гућностима свих релевантних странака да буду дио владајуће већине. Вла
де су биле лимитиране на мањи број релевантних странака при чему су
одређене партије перципиране као неприхватљиви партнери у Влади.
Неприхватљиви партнери се односе на странке из супротног политичког
блока због непостојања релевантне антисистемске странке у РС која би
била перципирана као неприхватљив партнер од стране оба блока. СДС
и странке окупљене око њега никада нису правиле Владу са СНСД-ом или
његовим коа лиционим партнерима ДНС и СП, као што важи и у супрот
ном смјеру, нити су мање странке из два ривалска блока настојале да фор
мирају владајуће већине. Једини случај био је улазак ПДП-а заједно с
опозиционим странкама у прелазну Владу 2006. Његов стварни утицај
на формирање и функционисање Владе након избора исте године био је
занемарљив због чињенице да су СНСД-ДНС-СП имале апсолутну кон
тролу над скупштинском већином и радом Владе.
Након што смо примјенили Меиров теоријско-аналитички оквир на
страначки систем РС, преостаје нам да процијенимо да ли је структура
страначког такмичења у коначници затворена или отворена. Постојање
периода потпуних алтернација, дугорочног одсуства иновативности у
владиној композицији (осим уласка СДА у Владу 2003. и ПДП-а 2006),
и лимитираности Владе на мањи број релевантних странака наводи нас
на зак ључак о затворености структуре. С друге стране, случајеви дјели
мичне алтернације у Влади и иновативности у њеној композицији могу
нас навести да закључимо како је структура такмичења отворена. Идеал
типска апликабилност два структурна обрасца на страначки систем РС на
илази на препреку, будући да је структура страначког такмичења промјен
љива и да се треба позиционирати на континууму у којем су отвореност
и затвореност само крајње тачке. Због присуства отворених и затворених
структурних образаца такмичења потребно је указати на тенденцију кре
тања структуре такмичења.
6
Влада РС има 16 министарстава, од чега осам министара треба бити из реда српског
народа, пет из бошњачког и три из хрватског [Влада Републике Српске. Интернет презентација].
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У погледу алтернација у Влади, потпуне алтернације су заступљеније
од дјелимичних. Од првих избора 1996. у власти су се потпуно смјењи
вала два политичка блока од којих је сваки контролисао власт у најмање
два мандата. Сваки блок је укључивао ПДП као свог мањег партнера у
Влади, при чему је у ситуацији дјелимичне алтернације 2006. ПДП про
мјенио свог већег партнера (СДС) и придружио се конкурентском вели
ком партнеру (СНСД) без дугорочног континуитета коалирања (2009. ПДП
је напустио владајућу коалицију и прешао у опозицију). Недостатак дуго
рочног континуитета одржавања партнера у дјелимично алтернирајућим
владама указује на примат потпуних алтернација и на тенденцију затво
рености структуре такмичења. Уколико би дјелимичне алтернације на
власти позиционирале једну странку која дугорочно чини дио власти и
мијења своје коалиционе партнере, тада би дјелимичне алтернације имале
примат над потпуним. У РС то није случај. Иста ситуација је и с инова
цијама у композицијама влада. Одсуство континуираних смјена на власти
с неочекиваним или непредвидљивим саставима коа лиција иде у прилог
мањку иновативних формула.
Због недостатка континуитета дјелимичних алтернација, иноватив
них формула, и отворених могућности за све релевантне странке да буду
дио владајуће коалиције, страначки систем РС инклинира ка предвидљи
вим обрасцима коалирања и показује изразиту тенденцију у правцу затво
рености структуре страначког такмичења. Страначки систем није у пот
пуности отворен или затворен, он за сада на континууму само гравитира
према потп уној зат воренос ти, односно дугорочној предвид љивос ти и
стабилности.
Анализирање структуре страначког такмичења прави јасну дистинк
цију у односу на анализу изборних резултата странака. Изборне флуктуа
ције гласова, нестабилно бирачко тијело, нестајање, трансформација или
настајање релевантних странака не детерминише структуру страначког
система која може остати непромјењена упркос свим могућим промјенама
које могу захватити поједине странке. Као што се може вид јети из Табе
ле 1, СДС је 1997. имао дупло мање посланика него 1996, да би 2000. по
ново порастао број мандата па након тога опадао итд. Слична ситуација
је и са СНСД-ом који је 1997. имао само два посланика у Скупштини након
чега је њихов број прогресивно растао до избора 2006. на којима су осво
јили 41 мандат, након чега се њихов број почео смањивати. Међутим, све
ове изборне флуктуације не утичу битно на биполарни или двоблоковски
карактер умјереног плурализма у РС које је остало релативно стабилно
и предвидљиво упркос наглашеним изборним флуктуацијама. Након из
бора 1997. и 1998. Српски народни савез и Српска радикална странка РС
постале су релевантне политичке странке, послије чега су у наредним из
борним циклусима изгубиле своју релевантност. Без обзира на доминантну
позицију СНС-а унутар коалиције Слога и каснији губитак њене релевант
ности, двоблоковско умјерено вишестраначје наставило је да гравитира
према затвореној структури страначког такмичења. Обриси двоблоковског
такмичења почели су да се показују од 1997, након чега су наставили да
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се одржавају упркос промјенама које су појединачне странке доживјеле,
а од 2006. се двоблоковско такмичење још више стабилизовало и помје
рило према затвореној структури такмичења.
ЗАК ЉУЧАК
Анализа структуре страначког такмичења отвара ширу перспекти
ву разумијевања образаца интеракције између странака. За разумијевање
страначког система није довољна његова типологизација на основу броја
релевантних странака и њихове идеолошке дистанце. Ослањајући се на
Сарторијеву типологију страначких система зак ључили смо да странач
ки систем РС представља систем умјереног плурализма. О умјереном
плурализму у РС више се сазнаје на основу увида у структуру страначког
такмичења, јер на основу ње проц јењујемо системност или стабилност
страначког система. Умјерени плурализам може показивати знаке стабил
ности и предвидљивости у страначкој интеракцији, као што исто тако
може производити нестабилност, непредвидљивост и ниску компетитив
ност. На основу три Меирова критеријума за разумијевање структуре стра
начког такмичења анализирали смо страначки систем РС и зак ључили
да у РС умјерени плурализам производи стабилне обрасце страначког
такмичења које гравитира према потпуној затворености, односно дуго
рочној предвидљивости и стабилности.
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SUMM ARY: In this paper the author analyzes the party system and struct ure of
party competition in the Republic of Srpska, from the first postwar general elections for
the National Assembly held in 1996, until the latest elections held in 2014. Based on Gi
ovanni Sartori’s typology of party systems, the author classif ies the party system in the
Republic of Srpska and analyzes the struct ure of party competition by using Peter Mair’s
theoretical framework. Determination of party system in the Republic of Srpska based
on its numerical/ideological typology does not tell us much about the very essence of the
party system. By means of Peter Meir’s three criteria, the author analyzes the struct ure
of party competition which fosters a wider perspective of understanding the party system
and def ines its essence more precisely. Regardless of the various changes to which poli
tical parties are exposed, the very essence of the party system is manifested through
tendency to gravitate towards stable patterns of party competition.
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САЖЕТАК: Социјална репродукција породичних газдинстава обухва
та пренос власништва над имовином, али и трансфер моћи у одлучивању.
Њен ток, време, трошкови и исходи условљени су карактеристикама газдин
ства и његовог окружења. Исходи социјалне репродукције имају последице
не само по остале облике репродукције газдинства, већ и сеоску породицу,
сеоску заједницу и сељаштво у целини. У раду се, из руралносоциолошке
перспективе, анализирају обележја аграрне и руралне структуре као фак
тори социјалне репродукције. Поставља се питање о исходима социјалне
репродукције у постпродуктивизму и постсоцијалистичкој трансформацији.
Уједно, дефинишу се четири могућа сценарија ефеката социјалне репродук
ције по производњу на породичним газдинствима у савременом српском
друштву.
КЉУЧН Е РЕЧ И: социјална реп род укција, породична газдинства,
фактори социјалне репродукције, аграрна структура, рурална структура

Иако се о развоју и развојним потенцијалима породичних газдинста
ва најчешће размишља у контексту њихове економске и демографске ре
продукције, не треба заборавити да се газдинства репродукују и у социјал
ном погледу. Под социјалном репродукцијом подразумева се обезбеђивање
континуитета у управљању газдинством. О социјалној репродукцији слич
но говори и Пуљиз [1974; наведено према: Ilak Peršur ić 2003: 51] када је
дефинише као „облик настајања господарства као социјално-економских
јединица након повлачења садашњег домаћ ина”. Радомировић [1976:
49–52] говори о демографско-социјалној репродукцији газдинстава, апо
строфирајући да „сељачко газдинство се не може репродуковати попут пре
дузећа које узима радну снагу са стране... оно везује судбину за сељачку
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породицу”. Социјална репродукција је више од преноса власништва над
покретном и непокретном имовином – њена суштина је у преносу упра
вљачких функција, односно, права у одлучивању на газдинству.
Питање социјалне репродукције породичних газдинстава у савреме
ној српској пољопривреди од изузетне је важности из неколико разлога.
Прво, за нашу пољопривреду карактеристична је сенилизација пољопри
вредног становништва, посебно кућедомаћ ина. Поред тога, један део
породичних газдинстава почива на вертикално проширеним породицама
у којима ће се догодити или би требало да се догоди трансфер моћи на
наследника. Структурне промене пољопривреде и села односе се на мо
дернизацију рада на породичним газдинствима. Рад се модернизује усва
јањем и применом знања и иновација. Обим, интензитет и фреквенција
тражње за иновацијама битно зависе од социјалне виталности породич
них газдинстава, посебно од социокултурних обележја оних који одлучују
на газдинству, али и оних који би газдинство требало да наследе. При томе,
у постсоцијалистичкој трансформацији, карактеристике и исходи социјал
не репродукције породичних газдинстава важна су варијабла у дефинисању
мреже актера у аграрном и руралном развоју што је од великог значаја
за превазилажење потешкоћа у трансформацији руралних области. На
овом трагу у раду се анализирају схватања аутора о факторима и обе
лежјима процеса социјалне репродукције породичних газдинстава. Циљ
рада је да се кроз приказ и промишљање различитих схватања укаже на
најзначајније елементе и могуће исходе овог дуготрајног процеса с дуго
рочним последицама. Социјалној репродукцији прилази се из рурално
социолошке перспективе која би требала да омогући потпунији увид у
ток и детерминистички оквир овог процеса, али и његове (посебно шире
друштвене) последице.
ПОЈАМ И АКТЕРИ СОЦИЈАЛНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ
ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА
Према Фенелу [Fennel 1981: 19–21; наведено према: Bohak and Borec
2009: 130] социјална репродукција газдинстава подразумева не само пре
нос власништва и управљачких функција, већ се овај (краћи или дужи)
процес односи и на трансфер знања, рада, вештина и контроле. Веома ис
црпно одређење социјалне репродукције у социолошком кључу даје Фогел
[Vogel 2006] наводећи шест њених потпроцеса: план пензионисања фар
мера, коначну идентификацију наследника, постепени пренос управљачких
функција и тзв. ефекат сукцесора, законски пренос власништва над имо
вином, ефекат сукцесије, утицај ставова наследника и кућедомаћ ина на
живот на газдинству/у породици. На основу овога, следи да социјална ре
продукција подразумева обезбеђивање континуитета у хуманом капиталу.
Појам социјалне репродукције умногоме зависи од одређења кључ
них актера у овом процесу – кућедомаћина и наследника. Кућедомаћин је
главни доносилац одлука, она/онај који управља породичним газдинством
у датом тренутку. Формално и фактички је одговоран/а за успех газдинства
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као производног система, а тиме и опстанак домаћинства као потрошачке
целине. С друге стране, Ливада и Перовић [1974: 157] под наследником на
поседу смат рају „сва мушка лица који живе на господарству или су при
времено одсутна (нпр. ради школовања, сезонског рада и сл.), а од кућедо
маћина су млађа најмање 10 година”. Међутим, оваквом одређењу могле
би се упутити одређене критике. Из одређења никако не би требало искљу
чити жене, с обзиром на њихово формално, али и фактичко право да посед
наследе. Исто тако, у вероватне наследнике1 поседа требало би укључити
она пунолетна лица која су завршила школовање и која су радно активна
на породичном газдинству. Иск ључивањем оних чланова чије је образо
вање још у току, као и оних који, иако живе у домаћинству, раде ван газ
динства јасно би се указало на то да би наследник требало да буде онај
који је сопственим избором или на основу сопствених социјалних шанси
„везан” за породично имање. Тако се смањује могућност каснијег „гашења”
породичног имања.
Има ли или нема наследника на поседу је једно од суштинских питања
за репродукцију породичног газдинства уопште. Тзв. ефекат сукцесора
одређује квантитет и квалитет расположивих развојних потенцијала и
обрнуто. У зависности од тога има ли или нема наследника на поседу, ку
ћедомаћин доноси стратешке одлуке о куповини и/или дугорочном најму
земље, структури производње (подизању вишегодишњих засада, куповини
већег броја крупне стоке и сл.), набавци крупне механизације, улагању у
привредне објекте, узимању дугорочних кредита и сл. То значи да је ефекат
сукцесора од суштинске важности за економску виталност породичног
газдинства, актуелну и будућу [Taylor et al. 1998: 553]. Важност социјалне
репродукције породичног газдинства састоји се у томе што континуитет
приватно-породичног сектора пољопривредe изузетно зависи од смене
генерација – самореп род укција је у овом привредном сектору, али и у
сељаштву као друштвеном слоју најизраженија [Laband and Lantz 1983;
Милић 1996: 137, 144; Petrović i Backović 2015: 236].
У ист раживању социјалне репродукције породичних газдинстава
нужно треба узети у обзир временски контекст. То значи да пружање од
говора на питање о њеним обележјима и исходима има другачију коно
тацију у традиционалним или савременим руралним структурама. Ово
можемо да покажемо и на примеру српског друштва. У традиционалном
српском друштву, газдинство је најчешће почивало на широј породичној
групи повезаној вертикалним и бочним сродничким везама.2 У таквим
условима, социјална репродукција се базирала на могућности вишеструког
избора, с обзиром на то да је на газдинству било више вероватних наслед
ника. С променама које обележавају савремену аграрну и руралну структу
ру, процеси сенилизације, руралне депопулације и деаграризације ставили
1
Према Чизвел [Chiswell 2014: 308] треба разликовати потенцијалне од вероватних
наследника. У првом случају, реч је о онима које за место наследника квалификује сроднич
ки однос с кућедомаћином. У другом случају, наследником се смат ра онај који узима учешћа
у управљању газдинством.
2
Ово не одриче постојање малих породица, али указује на чеш ће повезивање унутар
шире сродничке групе.
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су пред социјалну репродукцију газдинстава предзнак „борбе за наслед
ника”. Стога би се могло рећи да је данас питање избора наследника поро
дичног газдинства још непосредније повезано с његовим опстанком.
АГРАРНА И РУРАЛНА ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА
КАО ФАКТОРИ СОЦИЈАЛНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ
Фактори од којих зависи социјална репродукција породичних газдин
става су бројни и развноврсни. Они одређују не само исход социјалне
репродукције, већ и њено време (моменат, али и дужину трајања), облик
(потпуна или делимична сукцесија) и трошкове (материјалне и немате
ријалне). Деловање фактора одређено је самим обележјима породичног
газдинства: власништво над средствима за производњу и контрола упра
вљања, породичне везе из којих произилазе расположиви капитали за рад,
интергенерацијски трансфер управљања и живот на породичном имању
[Gasson and Errington 1993: 18, наведено према: Lobley and Baker 2012: 8],
као и карактеристикама њиховог окружења. Тако, можемо говорити о еко
номским и неекономским, ендогеним и егзогеним факторима. Међутим,
у раду се релеватни фактори категоришу према томе којој од две „обале”
руралносоциолошког промишљања социјалне репродукције газдинстава
припадају – то значи да се у раду говори о утицају обележја аграрне и ру
ралне друштвене структуре.
Прва група обухвата факторе попут карактеристика земљишта/вели
чина поседа, доминантних својинских односа, обима и структуре радне
снаге у пољопривреди, типа производње, тржишне оријентације, укупног
капитала, техничко-технолошке опремљености газдинстава за рад, мера
аграрне политике, поделе рада у пољопривреди на газдинству, стила ру
ковођења и сл. То су фактори од којих уједно зависи и положај пољопри
вреде као привредне гране и сељаштва као друштвеног слоја. Обележја
ових положаја чине живот и рад на породичном газдинству мање или
више социјално атрактивним. У односу на рад у другим делатностима и
живот у другим социјалним срединама, обележја положаја пољопривреде
и сељаштва, као и особине руралног социјалног простора делују као под
стицајни или ограничавајући фактори социјалне репродукције породич
них газдинстава. Тако, већина истраживача наводи да величина земљишног
поседа позитивно корелира с вероватноћом позитивног исхода социјалне
репродукције [Aldadondo Ochoa et al. 2007: 223; Stiglbauer and Weiss 2000;
Glauben et al. 2002]. Значај овог фактора повезује се с радном снагом – на
име, пољопривреда на мањем поседу често није у могућности да апсорбује
укупну породичну радну снагу која због тога своје „ухлебљење” тражи
ван газдинства и тиме потенцијално губи интерес за наслеђивање. Поред
величине поседа, анализира се и утицај локације газдинства као фактора
који олакшава/отежава наслеђивање3. Притом, локација може да се посматра
3
Под локацијом се подразумева позиција газдинства у специфичном физичко-еколо
шком окружењу, као и релативна позиција газдинства у односу на близину насеља централног
типа (најчеш ће града).
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у смислу физичког, али и социјалног простора. Према Алдадондо Очои
и др. [Aldadondo Ochoa et al. 2007] просторна удаљеност од насеља централ
ног типа има негативан ефекат на наслеђивање. Керблерово истраживање
[Kerbler 2012: 293] указује да на социјалну репродукцију посебан утицај
има перцепција позиције газдинства. Резултати ист раживања [Kerbler
2012: 293] показују да ће сукцесија изостати код чак 60% газдинстава код
којих кућедомаћ ини смат рају да је газдинство изоловано и удаљено од
важних инфраструктурних и супраструктурних објеката.
Посебна пажња посвећена је и истраживању укупног капитала којим
располаже газдинство. Калус, ван Хујленбрук и Ван Лирд [Calus et al. 2008:
52] користе концепт укупне имовине газдинства (TFA – total farm assets)
као индикатор намере наслеђивања. TFA обухвата финансијску вредност
имовине, као и укупни производни капацитет [Calus, van Huylenbroeck and
van Lierde 2008: 41–42]. Што је TFA већа, то је већа вероватноћа да ће се
газдинство социјално репродуковати. На основу емпиријских резултата,
аутори зак ључују да питање наслеђивања почиње да утиче на инвести
ције на газдинству 10 година пре него што ће доћи до стварног трансфера
власничких и управљачких функција [Calus et al. 2008: 52–53]. Такође, ори
јентација ка радноинтензивним и вишегодишњим производњама које,
при томе, захтевају више улагања чини социјалну репродукцију вероват
нијом. Неки аутори [Bohak et al. 2011] упоређују обележја социјалне репро
дукције газдинстава с органском и конвенционалном производњама, исти
чући позитивнији утицај специфичне/органске производње на социјалну
репродукцију.
Утицај радне снаге на социјалн у реп род укцију анализира се преко
обележја главних актера у овом процесу. Карактеристике кућедомаћина
су једна од најчешћих комплексних варијабли у ист раживању социјалне
реп род укције. Најчешће се полази од утицаја старости кућедомаћ ина
[Pietola et al. 2003], али се анализира и утицај његовог/њеног образовања
(посебно образовања у пољопривреди) [Cavicchioli et al. 2015; Чикић 2012],
искуства у пољопривреди и управљању газдинством [Kimhi 1994], запо
слености ван газдинства [Чикић 2012], пола [Cavicchioli et al. 2015; Чикић
2012]. Друга комплексна варијабла јесу карактеристике потенцијалног
наследника. Варијабла обухвата број деце у породици, њихов узраст и пол
(с обзиром на чест патрилинеарни образац наслеђивања), социјалне шансе
и животне аспирације (образовање, професионална оријентација, заинте
ресованост за останак на породичном имању, социјални капитал), искуство
у раду у пољопривреди, партиципацију у доношењу одлука и сл. Интере
сантно је схватање Лурсове [Luhrs 2015] која наводи да се у досадашњим
ист раживањима уочава систематско занемаривање ћерки кућедомаћина
као актера у сукцесији.
Истраживачима агроекономске оријентације посебно је интересантна
анализа утицаја мера аграрне политике на социјалну репродукцију. На
основу истраживања породичних газдинстава у САД, Мишра и Ел-Оста
[Mish ra and El-Osta 2008] зак ључ ују да финансијске мере аграрне по
литике позитивно утичу на постојање плана наслеђивања. У европском
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контексту, утицај Заједничке аграрне политике (ЗАП) на социјалну репро
дукцију најчеш ће се анализира на примеру мере раног пензионисања.
Према Пијетоли, Варе и Лансинк [Pietoli et al. 2003: 110], висина добити
од повлачења с позиције кућедомаћина има позитиван утицај на трансфер
власништва и моћи у одлучивању. Бика [Bika 2007: 267] истиче регионал
не разлике у ЕУ у односу на програм раног пензионисања фармера. При
мена ове мере најизраженија је у подручјима с развијенијом пољопривре
дом, највећим бројем младих фармера, интензивном пољопривредном
производњом.
Другу групу фактора социјалне репродукције чине обележја руралне
друштвене структуре, односно сеоске породице, локалне сеоске заједни
це, институција и организација и сеоске културе. Грбић [1997: 115–126]
смат ра да је социјална репродукција директно повезана са цик лусима у
животу породичног газдинства који су одређени не само карактеристика
ма кућедомаћина и наследника, већ и фазом у развоју брака и породице
(склапање брака, рађање деце, одрастање деце). Слично наводе и Гасон и
Ерингтон [Gasson and Errington 1993: 266; наведено према: Mishra et al. 2010:
134] када кажу да „синхронизација та два циклуса (породичног и послов
ног – прим. аут.) може бити круцијална за континуитет породичног газдин
ства”. Осим тога, на социјалну репродукцију утичу и породични састав и
структура породице. Величина сеоске породице, тачније, број потенци
јалних наследника одређује не само могућност избора будућег кућедома
ћина, него и потребу и механизме за компензацију оних који ће из насле
ђивања бити искључени. С друге стране, суживот три и више генерација
у сеоској породици, иако представља значајан извор (финансијског, соци
јалног, културног) капитала, може да буде и узрок неадекватној комуни
кацији, па чак и интергенерацијским конфликтима [Miletić-Stepanović
2010: 215–230] што се негативно одражава на трансфер моћи у одлучивању,
као и на мотивацију наследника да остане на поседу. Стил родитељства
такође одређује моменат, трајање и исход социјалне репродукције. Роди
тељска очек ивања, степен родитељске конт роле и под ршке дел ују као
(де)мотивишући чиниоци на потенцијалног наследника. Наслеђена и/или
установљена пракса родитељства обликује правце социјализације у по
љопривреди која се показује као важан фактор социјалне атрактивности
живота и рада на породичном имању. Степен интер/инт рагенерацијске
егалитарности одлучује не само о пожељним карактеристикама наслед
ника на поседу (мушко/женско, најстарије/најмлађе, образовано у пољопри
вреди и сл.), већ и о партиципацији актера у доношењу одлуке о социјалној
репродукцији. Зато, не чуди што Шум и Болман [Schumm and Bollman 1981,
наведено према: Weigel and Weigel 1990] основу за успешну социјалну ре
продукцију виде у адекватној комуникацији. Слично говоре и Каплан и
сарадници [Kaplan et al. 2009] – према њима, пасивна и/или недовршена
комуникација одлажу доношење коначне одлуке о наследнику, појачава
јући стрес и неизвесност процеса. С друге стране, размена информација
омогућава постизање консензуса о породичним циљевима, њиховој хи
јерархији и средствима за остварење. Комуникација олакшава решавање
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потенцијалних конфликата и јача породичну солидарност што доприноси
позитивном исходу социјалне репродукције [Weigel and Weigel 1990: 450].
Такође, на трагу перспективе животних токова можемо да говоримо и о
утицају односа личног и породичног времена на исход, време, трошкове
сукцесије.
Трошкови и исходи социјалне репродукције одређени су и руралном
културом. Израженије присуство традиционалних руралних вредности
(земља, рад, породица) упућује на традиционалније обрасце понашања
(посебно, у интергенерацијским односима) што се рефлектује и на очеки
вања у домену социјалне репродукције. У таквим условима, колективи
зам надвладава личне аспирације – преузимање газдинства тумачи се као
израз породичне одговорности, али и личног сазревања. У условима тра
диционалнијих руралнокултурних вредности и образаца, социјална репро
дукција се мање доводи у питање, а више подразумева. С трансформацијом
пат ријархалних руралних вредности, осећање припадања колективу де
лимично губи на снази. Појављују се нове вредности – лична срећа, обра
зовање, виши животни стандард, пот рошња. Слаби ауторитет старијих/
родитеља и њихов монопол над контролом понашања млађих генерација.
Ствара се простор за индивид уа лизацију пот реба, жеља и мог ућности
младих што може да доведе у питање исходе социјалне репродукције.
Прихватајући нове вредности и не желећи да се њихова деца „муче” као
што они морају, и старије генерације могу да допринесу појачаној неиз
весности социјалне репродукције. Рурална култура обликује социјалну
репродукцију и преко културног капитала [Morell 2014] кућедомаћина и
вероватних наследника. Док су кућедомаћини и наследници са сељачким
културним капиталом оријентисани на самодовољност, очување status quo
у производњи, они с предузетничким културним капиталом рационално
планирају развој послова на газдинству, па тако и социјалну репродукцију
[Kovács 2006; наведено према: Morell 2014: 90]. Рурална култура обликује
и односе међу родовима. Иако су жене као радна снага значајно заступље
не у пољопривреди на газдинствима, оне су релативно ретко кућедомаћи
ни. У ЕУ, жене су у 2007. чиниле 42% од укупне радне снаге у пољопри
вреди, али свега 29% кућедомаћина [European Commission, 2007: 9]. Удео
жена кућедомаћина расте с годинама старости, што је последица дужег
животног века. Код нас, сваки шести кућедомаћин је жена [Попис пољо
привреде 2012]. Жене као наследници појављују се најчешће у случају не
постојања мушког наследника. Степен трансформације традиционалних
руралних родних режима формира друштвене улоге, обим и механизме
социјалне контроле (пожељног) родног понашања, али и родне социјалне
шансе у наслеђивању. Рурални родни режими одређују и (само)перцепцију
економске улоге мушкараца/жена у раду на породичном газдинству.
Постпродуктивизам чини актуелну сценог рафију за промишљање
утицаја аграрне и руралне структуре на социјалну репродукцију. У пост
продуктивизму долази до отклона од производње високих инпута и аут
пута и пољоцент ричне производне оријентације газдинстава [Potter and
Tilzey 2005: 596]. Савремена породична газдинства данас функционишу
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у условима смањене државне финансијске помоћи, нових циљева аграрне
политике, раздвајања руралног од аграрног, реструктурирања руралног
простора, амбивалентног јавног мњења о пољопривреди, либерализације
тржишта пољопривредних инпута и аутпута, диференцијације и сегмен
тације пот раж ње, слабијег инсистирања на националној прехрамбеној
самодовољности, диверзификације и мултифункционалности, замене
физичких инпута знањем и вештинама [Wilson 2007: 99–100]. За постпро
дуктивизам карактеристична је нова рурална економија заснована на
трансформисаним облицима (не)пољопривредне производње и рада на
газдинству, уз евидентан пораст неизвесности и ризика. На овом траг у,
поставља се питање: да ли постпродуктивизам изазива кризу наслеђивања?
Два су могућа одговора на ово питање: а) да, криза наслеђивања постоји,
и б) не, ново економско, социјално и политичко-идеолошко окружење
није угрозило социјалну репродукцију. Заговорници првог одговора на
примеру пољопривреде ЕУ показују да се криза наслеђивања манифесту
је у две равни – као пад извесности социјалне репродукције и као криза
регрутовања наследника [Burton and Fisher 2015: 156–158]. Притом, криза
наслеђивања је регионално диференцирана. С друге стране су аутори који
сматрају да су стопе сукцесије довољне те да је са социјалном репродук
цијом европских породичних газдинстава све у реду [Chiswell 2014; Lobley
2010: 849–850]. Насупрот постпродуктивистичком ставу о паду друштве
ног положаја сељаштва, ови аутори говоре о обнављању интересовања за
производњу на породичном имању и поправљању положаја фармера. Тиме
се приближавају Ван дер Плуговој [Van der Ploeg 2008: 6–8] идеји о по
вратку сељаштва (енгл. repeasantisation). Останак на газдинству и/или
враћање „блудних синова” на породично имање овде се посматра као узрок,
али и последица плуриактивности газдинства. Она не води одрицању од
пољоп ривреде, већ, према аут ору, доп риноси јачању ресурсне базе за
развој пољопривреде на газдинству.
Напослетку, можемо да поставимо питање шта се догађа са социјал
ном репродукцијом у европским друштвима постсоцијалистичке трансфор
мације? Иако је реч о хетерогеној групи друштава у којима су пољопри
вреда и село ушли у постсоцијалистичку трансформацију из различитих
стартних позиција, већина њих се сусрела/сусреће са сличним пробле
мима: пад продуктивности пољопривреде и низак, али релативно стаби
лан удео радне снаге у пољопривреди [Trzeciak-Duval 1999: 289], почетна
неповољна поседовно-парцелна структ ура уз постепено укрупњавање
поседа, али и стварање монопола над земљом, производњом и тржиштем,
недостатак финансијских средстава за инвестирање код већине ситнијих
поседника, локализација тржишта, релативна неспремност за нове зах
теве потрошача и сл. Један од значајних проблема је и сенилизација актив
ног пољопривредног становништва, посебно кућедомаћина. У ЕУ, кућедо
маћини старији од 65 година су карактеристични за газдинства у јужним
земљама чланицама4, као и у већини земаља које су се придружиле ЕУ
4
То су Португал (47,6%), Италија (37,8%), Грчка (33,7%), Кипар (33,5%), Шпанија (31,8%),
Малта (26,4%) [Eu rostat 2015: 27].
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у и након 20045, уз одређене изузетке6 [Eurostat 2015: 27]. У Србији, сваки
трећи кућедомаћин има више од 65 година [Попис пољопривреде 2012].
С друге стране, свега 10% економски активних младих у Републици анга
жовано је у сектору пољопривреде [Бубало-Живковић и Лукић 2015: 172].
Према Петровић [2015: 416, 418–419] већина младих са села нема интерес
(42%) и не планира да се бави пољопривредом (¾). Као разлоге за своје
опредељење, они наводе да живот и рад на породичном газдинству нису
у складу с њиховим професионалним аспирацијама, мали посед којим
располаже породица, низак профит, као и напоран посао [Petrović 2015:
418–419]. Такође, унутрашње раслојавање сељаштва у савременом српском
друштву [Шљукић и Шљукић 2012: 299–300] представља важан оквир за
социолошко разумевање могућности и исхода социјалне репродукције
породичних газдинстава. Ко ће имати веће изгледе да се социјално репро
дукује – „прави сељаци” или фармери – као и да ли ће интергенерацијско
наслеђивање постати образац социјалне репродукције „нових латифунди
ста” битно зависи и од мера државне подршке пољопривреди и спреча
вања даље поларизације сељаштва [Шљукић и Шљукић 2012: 307].
Под претпоставком да се наставе актуелни трендови (не)запослено
сти младих и трансформације пољоп ривреде и руралних заједница у
савременом српском друштву, мог уће је очекивати четири (паралелнo
одвијајућа) сценарија у социјалној реп род укцији газдинства и њеном
ефекту на производњу (Сх. 1).
Схема 1. Мог ући сценарији ефеката социјалне репродукције
по производњу на газдинству

Позитивна социјална репродукција подразумева да ће након насле
ђивања доћи до прекорачења постојеће производње (по обиму, профиту).
То значи да управљање газдинством преузима наследник/цакоји је соци
5
То су Рум унија (38,2%), Бугарска (38,0%), Литванија (35,1%), Хрватска (31,9%), Сло
венија (30,5%), Мађарска (29,8%), Летонија (30,4%) [Eu rostat 2015: 27].
6
То је Пољска (8,4%) [Eu rostat 2015: 27].
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јализован/а за пољопривреду (познаје и учествује у раду, има пољопри
вредно образовање, партиципира у доношењу одлука и сл.) и заинтере
сован/а за живот и рад на имању. Вероватна је и плуриактивност ових
газдинстава. Нулта социјална репродукција ће се одвијати тамо где након
преузимања газдинства неће бити суштинских промена у карактеристи
кама производње. Претпоставља се да ће се ово догодити у случајевима
када наследникове шансе нису довољне за потпуни излазак из пољопри
вреде. Овакав сценарио мог ућ је код газдинстава која немају довољно
(финансијског, образовног, социјалног) капитала за инвестиције (тзв. стаг
нантна газдинства) нити мотива да проширују, продубљују или дивер
зификују производњу (тзв. полутани/мешовита газдинства). Негативна
социјална репродукција подразумева да након преузимања породичног
газдинства, постепено долази до смањивања обима производње. У овом
случају, наследник није заинтересован за пољопривреду, а породично
имање преузима како би (привремено) одговорио на захтеве родитеља
(ауторитет и/или породична солидарност). Претпоставља се да ће време
ном доћи до потпуног гашења газдинства. Четврти сценарио односи се
на изостанак социјалне реп род укције услед непостојања (адек ватног)
наследника/це.
Такође, претпоставка је да ће известан број породичних газдинстава
послужити за апсорбовање наследника који у пољопривреди виде тек свој
привремени интерес. Такође, иако је вероватно да ће један број породич
них газдинстава (оних с већим поседом, обимом производње, профитом
и/или специфичном производњом) искусити позитивну социјалну репро
дукцију, претпоставља се да ће се значајан део њих суочити с негативном
или изостанком социјалне репродукције.
ЗАК ЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Обележја процеса и исходи социјалне репродукције породичног газдин
ства имају важне последице по његову укупну репродукцију. Избегавање
и/или одлагање доношења одлуке о наследнику и времену наслеђивања
неповољно се одражава на газдинство, али и на породицу. Из позиције
газдинства, избегавање/одлагање доношења одлуке о наслеђивању сматра
се неповољним по економску вредност породичног посла. Из позиције по
родице, избегавање/одлагање овог, иначе стресног процеса, негативно ути
че на породични капитал у целини. Његовом детериорацијом у питање
се доводи породична функционалност, квалитет породичних односа, као
и породична резилијентност. С друге стране, позитивна социјална репро
дукција обезбеђује претпоставке за демографску репродукцију газдинста
ва. Поред тога, она има позитивне ефекте по модернизацију рада, а тиме
и економску репродукцију јер, како истичу Гасон и Ерингтон [Gasson and
Errington 1993; наведено према: Sottomayor et al. 2011: 122] „фармер са на
следником на поседу располаже са тзв. генерацијским улогом који се очи
тује у наследнику и који представља константан подстицај за планирање
и раст”.
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Специфичност социјалне репродукције огледа се у њеним ширим
друштвеним импликацијама. Изостанак социјалне репродукције доводи
у питање репродукцију читавог слоја сељаштва. Уједно, изостанак социјал
не репродукције заправо значи једно сеоско домаћинство и једну породицу
мање. С друге стране, успешна социјална репродукција везује породицу на
дужи рок за сеоску заједницу чиме се доприноси и репродукцији рурал
ности као начина живота.
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САЖЕТАК: У раду је применом НЕП скале извршено мерење достиг
нутог нивоа еколошке свести студената Пољопривредног факултета Универ
зитета у Новом Саду, као будућих доносилаца одлука у сфери агробизни
са. За њих је врло важно да прихватају нову еколошку парадигму, како би
у будућности доносили одлуке које су у складу са одрживим развојем и
заштитом животне средине. Мерење је извршено на узорку од 800 студе
ната. Просечна вредност еколошке свести студената мерена НЕП скалом
износи 3,47, што показује да студенти заступају ставове нове еколошке
парадигме, мада и даље чврсто верују у развој технике и технологије која
ће омогућити комфоран и сигуран живот за будуће генерације, без битнијих
измена у обрасцима понашања. Посебан акценат је стављен на сагледавање
утицаја одређених демог рафских варијабли на еколошку оријентисаност
студената. У погледу прихватања нове еколошке парадигме у целини нису
уочене статистички значајне разлике зависно од посмат раних варијабли,
али јесте утврђена статистичк и значајна разлика код појединих тврдњи
НЕП скале.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: еколошка свест, мерење, НЕП скала, студенти по
љопривреде, анкета

Иако су последице економског раста и развоја по животну средину
почеле да се испољавају и знатно раније, до значајнијег помињања ове
теме у нау чним круговима дош ло је тек седамдесетих година 20. века,
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када је дошло до ширења проеколошких идеја и масовнијег развоја покре
та за заштиту животне средине. У том периоду почеле су, на глобалном
нивоу, да се стварају бројне организације у овој области и сазивају конфе
ренције посвећене проблемима у животној средини. Од тада су питања
животне средине, у већој или мањој мери, била постављана у свим земља
ма. Иако је заинтересованост за еколошке проблеме у последњих 20 годи
на знатно порасла [Tayci and Uysal 2012], ову област и даље прате бројне
недоумице и ограничења по многим питањима, као што су нпр. мерење
нивоа загађења, индикатора одрживости, процена будућих кретања, опа
сности, решења, а као једно од стално актуелних питања јавља се мерење
информисаности, знања, ставова и забринутости појединаца за животну
средину, као и њиховог (проеколошког) понашања.
За мерење проеколошких ставова примењиване су различите скале.
Ипак, у литератури постоји сагласност о томе да се НЕП (New Environ
mental/Ecological Paradigm) скала издвојила из мноштва других и постала
најчешће примењивани и најшире прихваћен инструмент мерења проеко
лошких ставова. Првобитна ‘New Environmental Paradigm’ скала, коју су
развили Данлеп и Ван Лир [Dunlap and Van Liere 1978] и која је садржа
ла 12 тврдњи, ревидирана је у “New Ecological Paradigm” скалу [Dunlap
et al. 2000] с 15 тврдњи, али је остала иста и њена скраћеница – НЕП, и
њена намена – да измери достигнути степен транзиције с до тада широ
ко примењиване и опште прихваћене доминантне друштвене парадигме
– ДДП (Dominant Social Paradigm – DSP) ка новој еколошкој парадигми
(отуда и њено име).
Доминантна друштвена парадигма представља сет уверења и вред
ности које се заснивају на антропоцентричном схватању, које подразумева:
људску супериорност у односу на природу, постојање обиља природних
ресурса и непостојање потребе за њиховом заштитом, способност људи да,
уз помоћ технологије и културе, прилагоде природу својим потребама, пре
него што ће себе прилагодити животној средини, ослобођеност људских
бића еколошких ограничења [Dunlap, 1980 према Erdoğan 2009]. Оваква
друштвена парадигма довела је до еколошких проблема, тј. неизвесне
одрживости и угроженог опстанка човека и планете Земље. Зато је уоче
на хитност промене оваквог друштвеног схватања, система вредности и
уверења, ка некој новој „еколошкијој” парадигми и уведен је појам нова
еколошка парадигма, који у суштини представља нови поглед на свет,
усмерен у правцу супротном од оног који је до тада био доминантан [An
derson 2012]. Та нова еколошка парадигма (НЕП), према Ердогановој [2009]
заснована је на високом вредновању природе, саосећању према другим
врстама, народима и генерацијама, пажљивом планирању и признању да
постоји граница раста којој људи морају да се прилагоде.
Проблематика еколошке свести и могућности њеног мерења све више
заокупљају пажњу аутора и у Србији. За утврђивање нивоа еколошке свести
различитих група грађана примењивана је, између осталог, НЕП скала
[Петровић 2012; Вукелић 2014], али она до сада није (колико је ауторима
познато) коришћена за мерење нивоа еколошке свести студената пољо

55
привреде, као будућих доносилаца одлука у сфери агробизниса. Основни
циљ овог рада је да се применом НЕП скале утврди достигнути степен
еколошке свести студената Пољопривредног факултета у Новом Саду јер
од њихове проеколошке оријентисаности у великој мери зависи колико
ће пољопривредна производња у наредном периоду бити одржива.
МЕТОД РАДА И ИЗВОРИ ПОДАТАК А
НЕП скала је конструисана тако да покрива пет аспеката еколошког
погледа на свет [Dunlap et al. 2000]:
1) реа лност граница раста (тврдње 1, 6 и 11),
2) антиант ропоцент ризам (тврдње 2, 7 и 12),
3) осетљивост природне равнотеже (тврдње 3, 8 и 13),
4) изузетност људи, односно став да су људи супериорнији од свих
других бића на Земљи (тврдње 4, 9 и 14), и
5) могућност настанка екокриза (тврдње 5, 10 и 15).
Осам непарно нумерисаних ставки упућују на проеколошки поглед
на свет, а седам парно нумерисаних на неслагање са истим [Dunlap et al.
2000]. За фокус групу у овом раду одабрани су студенти Пољопривредног
факултета у Новом Саду јер се ради о популацији која се развија, увећава
своје знање и формира ставове и од чијег ће односа према животној сре
дини у великој мери зависити стање исте у будућности.
Примарни подаци прикупљени су анкетирањем у априлу 2013. годи
не. Као средство анкетирања коришћен је анкетни упитник који је попу
њаван на добровољној основи. Узорком је обухваћено 800 студената свих
студијских програма и свих година студија (37% укупно уписаних). Фор
миран је пригодни узорак, односно њиме су обухваћени они студенти који
су у време анкетирања били на настави, а који су пристали да попуне ан
кетни упитник. Први део упитника односи се на опште информације о сту
дентима (пол, студијски прог рам, година студија, пребивалиште, оцена
материјалног статуса, образовање родитеља). Други део упитника пред
ставља ревидирану НЕП скалу, која се састоји из 15 тврдњи. На основу
избора који интервјуисани појединац направи суди се о његовом/њеном
проеколошком погледу на свет.
Степен слагања с тврдњама НЕП-а исказан је петостепеном Ликер
товом скалом (1=уопште се не слажем, 2=углавном се не слажем, 3=нити
се слажем, нити се не слажем, 4=углавном се слажем, и 5=потпуно се сла
жем). Због негативне формулације парних тврдњи НЕП скале, неопходно
је било извршити њихово трансформисање како би се омогућила даља
статистичка обрада података.
Примењени упитник је знатно шири и поред две описане целине
чине га и друге скале и инструменти за мерење осталих аспеката еколо
шке свести, али ће, с обзиром на одабрани предмет и циљ ист раживања,
у овом раду бити описани само резултати који се односе на НЕП скалу.
Поред утврђивања степена усвојености проеколошког погледа на свет,
у раду су испитиване и варијабле од утицаја на испољене разлике у нивоу
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проеколошке оријентисаности (пол, пребивалиште, година студија, сту
дијски програм, образовање родитеља и материјални положај породице).
Тестирање је изведено применом одговарајућих статистичких непараме
тарских техника тестирања разлика између група (Ман-Витнијев У тест
и Крускал-Волисов хи-квадрат тест).
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Степен усвојености проеколошког погледа на свет
Добијени резултати (Tабела 1) показују да се већина анкетираних
студената углавном до у потпуности слаже с непарно нумерисаним тврд
њама НЕП скале, које указују на проеколошки поглед на свет. Међутим,
њихово неслагање с парно нумерисаним тврдњама није изражено, што
значи да још увек нису у потпуности напустили ставове карактеристичне
за доминантну друштвену парадигму.
Табела 1. Дистрибуција одговора испитаника на тврдње из НЕП скале

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

У којој мери се слажете или не са сле
дећ им тврдњама?
Приближавамо се граници броја људи
на Зем љи који она може да под рж и.
Људи имају право да мењају природно
окружење да би га прилагодили својим
пот ребама.
Људско мешање у природне токове може
да проузрок ује катастрофалне после
дице.
Људска креативна решења ће омогућити
да Зем љу не учинимо неподобном за
живот.
Људи значајно злоу пот ребљавају жи
вотн у средин у.
Зем ља има обиље природних ресурса,
само је пот ребно нау чити правилно их
користити.
Биљке и животиње имају једнако право
да постоје, као и људи.
Природа је довољно јака да се избори
са утицајима модерне инд устрије.
Упркос нашим посебним способности
ма, људи и даље подлеж у законима
природе.
Такозване „еколошке кризе” са којима се
човечанство суочава су преу величане.
Планета Зем ља је као свемирски брод
са веома ограниченим простором и
средствима.

Одговори испитаника (%)
ПС* УС НМ УН ПН

N

Средња
вредност**

792

3,53

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

2,64

57,8 27,8

25,4 32,2 21,8 11,5

9,1

8,5

3,9

2,0

796

4,35

22,7 34,3 27,6

8,8

6,6

793

2,42

62,2 29,2

5,7

1,9

1,0

790

4,50

69,1 23,0

5,6

1,6

0,6

797

1,42

79,3 10,3

6,0

2,8

1,6

796

4,63

17,9 19,0 31,4 24,5 792

3,48

7,2

23,8 35,8 29,5

8,4

2,5

794

3,70

11,1 17,5 23,0 27,8 20,7 796

3,30

23,3 30,0 25,4 12,3

3,46

8,9

794
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Људи су предодређени да владају остат
10,0 18,7 26,9 19,6 24,9 791
3,31
ком природе.
Природна равнотежа је веома осетљива
13.
43,1 36,6 13,0 5,7 1,6 795
4,14
и лако се нарушава.
Људи ће временом нау чити довољно о
14. томе како природа функционише да би 15,1 27,3 26,4 19,5 11,8 796
2,86
могли да је конт ролиш у.
Акосе настави садашњи тренд, ускоро
15. ћемо дож ивети велике еколошке ката 55,0 30,1 10,3 3,3 1,4 798
4,34
строфе.
* ПС=потпуно се слажем, УС=углавном се слажем, НМ=нити се слажем, нити се не сла
жем, УН=углавном се не слажем, ПН=у потп уности се не слажем; N=Број валидних
одговора
** Средња вредност представља аритметичк у средин у одговора свих испитаника, при
вредновању одговора ПС=5; УС=4; НСНН=3; УН=2; ПН=1
12.

Детаљније сагледавање добијених резултата показује да су највећи
степен еколошке свести испитаници показали према тврдњи број 7, одно
сно скоро 90% испитаника се сложило (делимично или у потпуности) са
ставом да „Биљке и животиње имају једнако право да постоје као и људи”.
Изузетно висок степен слагања заступљен је и код тврдњи број 3, 5 и 15
из чега се може зак ључити да су студенти свесни утицаја које човек има
на животну средину и на могуће негативне (катастрофалне) последице
које такво деловање може изазвати.
С друге стране, студенти су најудаљенији од проеколошких ставова
када су у питању тврдње број 6, 4 и 2. Тако се чак 92% испитаних студе
ната слаже с тврдњом из НЕП скале да „Земља има обиље природних
ресурса, само је потребно научити правилно их користити”. Иако овакав
став представља супротност новој еколошкој парадигми, не треба га сма
трати разочаравајућим јер може да буде знак присутности оптимизма и
вере у науку и технологију која ће бити у служби одрживог развоја.
Слагање анкетираних студената с тврдњама које упућују на проеко
лошки поглед на свет (непарно нумерисаним изјавама) охрабрује, али њи
хово одбацивање парно нумерисаних тврдњи није на нивоу који захтева
проеколошки поглед на свет, што указује да је пред студентима и даље
дуг пут до његовог пуног достизања.
Утицај демог рафских варијабли на еколошку
оријентисаност студената
Утицај појединих фактора на испољене проеколошке ставове емпи
ријски је истраживан још од 1970, дакле пре развоја НЕП скале [Tuna 2004].
Најчешће је испитивана корелација између пола испитаника, старости,
степена образовања, места живљења (рурално насупрот урбано), нивоа
дохотка и политичког опредељења, с једне и испољених еколошких ста
вова с друге стране.
Утицај пола на ставове према животној средини анализирали су мно
ги аутори, а добијени резултати су неретко били контрадикторни. Тако су
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једни установили да особе женског пола показују мањи ниво забринутости
за животну средину [Arcury and Timothy 1987; Arcury et al. 1987], док су
други установили супротно [Filson 1993; Ewert and Baker 2001; Taskin 2009;
Tayci and Uysal 2012].
Разлика у испољеним ставовима међу анкетираним студентима и сту
денткињама тестирана је применом Ман-Витнијевог У теста (Табела 2).

Тврдња

Људи значајно злоу пот ребљавају
животн у средин у
Зем ља има обиље природних ресурса,
само је пот ребно нау чити правилно их
користити
Биљке и животиње имају једнако право
да постоје, као и људи

Пол испитаника*
Број валидних
одговора (N)

Табела 2. Резултати Ман-Витнијевог У теста у тестирању родних разлика у
испољеним ставовима

Md

м 378
ж 412
м 384

5
5
1

ж 413

1

Mr

U

p

z

r

375,13
70168 0,005 -2,804 0,10
414,19
420,33
71106 0,002 -3,107 0,11
379,17

м 382 5 366,00
66658 0,000 -5,415
ж 414 5 428,49
Упркос нашим посебним способностима, м 383 4 418,32
70732 0,010 2,582
људи и даље подлеж у законима природе ж 411 4 378,10
Такозване „еколошке кризе” са којима се м 383 3 379,20
71697 0,019 -2,339
човечанство суочава су преу величане
ж 413 4 416,40
м 382 4 382,51
Природна равнотежа је веома осетљива
72967 0,050 -1,962
и лако се нарушава
ж 413 4 412,32
Ако се настави садашњи тренд, ускоро
м 384 5 375,90
ћемо дож ивети велике еколошке
70424,5 0,002 -3,103
ж 415 5 421,39
катастрофе
* м = особе мушког пола; ж = особе женског пола
Md = медијана; Mr = средња вредност ранга; U = вредност Ман-Витнијевог У теста;
p = ниво значајности; z = количник; r = величина утицаја

0,19
0,09
0,08
0,07
0,11

Добијени коефицијенти показују да постоје статистички значајне
разлике у испољеном степену слагања с НЕП тврдњама број 5, 6, 7, 9, 10, 13
и 15 (Табела 2), што указује на нешто „еколошкији” поглед на свет анке
тираних студенткиња. Ипак, пошто је вредност величине утицаја мала
(r<0,3) не може се говорити о великим, суштинским родним разликама.
Када је у питању утицај места живљења на еколошке ставове, резул
тати ранијих ист раживања указују на већу забринутост за животну сре
дину становника урбаних него становника руралних подручја [Buttel and
Flinn 1978]. Разлози за то леже у чињеници да су урбани становници чешће
погођени еколошким проблемима (загађен ваздух, вода, и др.). Фројденбург
[Freudenburg 1991] истиче да исказани еколошки ставови чланова сеоске
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заједнице у великој мери зависе од економске активности појединца. Кон
кретно, ово значи да особе које се баве пољопривредом исказују већу за
бринутост за животну средину од других чланова једне сеоске заједнице.
Овај аутор, такође, смат ра да су становници руралних подручја много
више зависни од експлоатације и коришћења природних ресурса, а исто
времено и осетљивији на економска кретања, те да их то може водити ка
фаворизовању економског развоја, чак и по цену нарушавања животне
средине.
У овом раду нису откривене статистички значајне разлике у погледу
слагања с тврдњама НЕП скале између студената из села и из града. Једи
на статистички значајна разлика уочена је по питању тврдње да „Биљке
и животиње имају једнако право да постоје као и људи”, с којом су испита
ници из града показали већи степен слагања (N= 426, Md= 5, Mr= 412,43) него
испитаници са села (N=370, Md=5, Mr=382,46, U=72876, z=0,010, p=-2,579),
али је и овде разлика изузетно мала (r=0,09).
Бројна су и ист раживања у којима је сагледаван утицај образовања
и/или година старости на степен еколошке свести. Литература сугерише да
су ниво образовања и старост појединца варијабле које у највећем броју
случајева позитивно корелирају с проеколошким ставовима. Еколошко
знање и образовање су, наиме, тесно повезани једно с другим јер разуме
вање савремених еколошких проблема захтева висок степен знања о живот
ној средини [Tuna 2004], а за стицање знања су, опет, потребне године. Тако
су, на пример, Јуверт и Бејкер [Ewert and Baker 2001] у свом истраживању
којим је обу хваћено 285 студената у Великој Британији, зак ључили да
старији студенти имају „еколошкије” ставове него студенти нижих година.
Они нису искључили могућност да су такви ставови делом резултат зре
лости, али оправдано се може сматрати да је утицај образовања на форми
рање проеколошких ставова ипак јачи. Међутим, постоје и тврдње да треба
бити јако опрезан код тумачења резултата јер млади и високо образовани
имају (управо услед утицаја образовања) тенденцију да више од других
прикрију своје стварне и искажу оне ставове за које верују да су пожељни
[Buttel and Flinn 1978].
Истражујући утицај година старости на ниво еколошке свести бројни
аутори дошли су до закључка да млађи људи имају развијенију еколошку
свест, него старије особе [Dunlap et al. 2000; Filson 1993; Johnson et al. 2004;
Marquart-Pyatt 2012]. Када је пољопривреда у питању Филсон [1993] је,
анализирајући ниво еколошке свести фармера, закључио да високо обра
зовани фармери имају развијенију еколошку свест, као и млађи фармери
који имају намеру да стекну академски ниво образовања. Његова ист ра
живања су показала да такви фармери исказују виши степен забринуто
сти за животну средину и јачу намеру да је штите.
У овом раду ове две варијабле (степен образовања и године старости)
су тестиране кроз једну заједничку варијаблу, а то је година студија. Пошло
се, наиме, од реа лне претпоставке да су на вишим годинама студија ста
рији студенти, а да су они стек ли и више знања од студената нижих го
дина студија. Извршено тестирање разлике међу студентима различитих
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година студија показало је да не постоје статистички значајне разлике у
испољеним ставовима према свим НЕП тврдњама, осим према тврдњи
да „Људи имају право да мењају природно окружење да би га прилаго
дили својим пот ребама” (Табела 3).
Табела 3. Резултати Крускал-Волисовог теста у сагледавању разлика у ставо
вима у односу на године студија
Година Број валидних
Md
Mr
χ2
p
студија одговора (N)
1
316
2 363,58
2
142
2 409,95
Људи имају право да мењају
природно окружење да би га
3
172
2 402,81 21149 0,000
прилагодили својим пот ребама
4
142
3
447,13
5
27
4 508,22
Md = медијана; Mr = средња вредност ранга; χ2 = хи-квадрат вредност; p = ниво значајности
Тврдња

Даља анализа добијених одговора показала је да постоји статистич
ки значајна разлика у степену слагања с овом тврдњом између студената
прве и четврте и студената прве и пете године студија, при чему су сту
денти виших година студија показали више еколошке ставове него сту
денти прве године. Међутим, како су разлике уочене само у једној од
укупно 15 НЕП тврдњи, може се зак ључити да старост и степен образо
вања анкетираних студената нису варијабла од утицаја на ниво еколошке
оријентисаности.
Ниво образовања на формирање еколошке свести може деловати не
само непосредно, већ и посредно, преко нивоа образовања родитеља, на
пример. Тајџи и Ујсал [Tayci and Uysal 2012] спровели су ист раживање у
којем су анализирали утицај образовања родитеља на испољено еколошко
знање и ставове деце осмог разреда основне школе. Њихова истраживања
показала су да виши степен образовања родитеља доприноси формирању
вишег нивоа еколошке свести деце. Из тог разлога у овом раду тестирана
је и разлика у степену слагања с НЕП скалом у односу на ниво образовања
родитеља.
Спроведени Крускал-Волисов тест (Табела 4) је показао да образова
ње оца није варијабла од утицаја на испољене ставове јер код већине НЕП
тврдњи не постоји статистички значајна разлика у испољеним ставовима
између студената чији очеви имају различит ниво образовања.
Једна од статистички значајних разлика у ставовима уочена је према
тврдњи број десет, да су „Такозване еколошке кризе с којима се човечан
ство суочава преувеличане”. Студенти чији очеви имају само основно обра
зовање показали су већи степен неслагања с овом НЕП тврдњом, него сту
денти чији очеви имају виши степен образовања, односно показали су
већи степен проеколошке оријентисаности, што је у супротности са ставом
да са порастом образовања родитеља расте и ниво еколошке свести.
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Табела 4. Резултати Крускал-Волисовог теста у анализи разлика у ставовима
у односу на образовање родитеља
Образовање Број валидних
Md Mr
χ2
p
родитеља одговора (N)
ОШ*
38
3 338,67
Такозване „еколошке кризе” са ко
јима се човечанство суочава су пре
СШ*
538
3 389,72 6634 0,036
увеличане
ВШ*
217
4 425,25
ОШ*
37
4 488,04
Зем ља је као свемирски брод са вео
СШ*
538
4 385,74 7949 0,019
ма ограниченим простором и сред
ствима*
ВШ*
216
4 405,78
ОШ**
61
3 376,74
Људи ће временом научити довољно
о томе како природа функционише
СШ**
522
3 382,22 9255 0,010
да би могли да је конт ролиш у**
ВШ**
208
3 436,24
*Образовање оца, **Образовање мајке (ОШ – основна школа; СШ – средња школа;
ВШ – виша или висока школа)
Md = медијана; Mr = средња вредност ранга; χ2 = хи-квадрат вредност; p = ниво значајности
Тврдња

Образовање мајке се, такође, није показало као варијабла од утицаја
на испољене разлике у еколошкој оријентисаности између студената.
Једина разлика је уочена према тврдњи да ће „Људи временом научити
довољно о томе како природа функционише да би могли да је конт роли
шу” с чим се у већој мери не слажу студенти чије су мајке вишег степена
образовања.
Настава на Пољопривредном факултету у Новом Саду изводи се на
три научна поља (техничко-технолошком, друштвено-хуманистичком и
медицинском) па је било интересантно утврдити да ли постоје разлике у
испољеним ставовима НЕП скале у односу на научно поље којем припада
студијски прог рам који похађају студенти. Извршена анализа показала
је да између студената чији студијски прог рам припада различитим по
љима не постоје статистичк и значајне разлике у испољеним ставовима
ни према једној од НЕП тврдњи.
Однос између еколошких ставова и припадности одређеној друштвеној
класи је такође често био предмет ист раживања. Туна [Tuna 2004] тврди
да припадност одређеној друштвеној класи може у великој мери да се по
веже с нивоом образовања, а тиме и еколошких знања. Батл и Флин [Buttel
and Flinn 1978] су у својим истраживањима закључили да су еколошки нај
више освешћени припадници средњег и вишег сталежа. Интересантно је
да су у њиховим истраживањима испитаници средње класе показали већи
степен забринутости за животну средину него испитаници који припадају
и нижим и вишим класама. До истих закључака дошли су и Тајџи и Ујсал
[Tayci and Uysal 2012]. Маркварт-Пјат [Marquart-Pyatt 2012] је у међуна
ционалној анализи дошла до закључка да веће национално богатство држа
ве не мора да води и ка већој забринутости за животну средину, тј. да већи
ГДП неке државе није разлог „проеколошкијих” ставова њених становника.
У овом раду је у циљу оцене друштвеног положаја студента од испи
тан ика захтевано да процене материјалн и положај своје пород ице (као

62
далеко изнадпросечан, изнадпросечан, просечан, исподпросечан, далеко
исподпросечан). Крускал-Волисов тест открио је статистички значајну
разлику међу студентима различитог материјалног положаја само код
две од петнаест тврдњи из НЕП скале (Табела 5).
Табела 5. Резултати Крускал-Волисовог теста у анализи разлика у ставовима
у односу на материјални положај породице
Самоп роцена
Број валидних
материјалног
Md
Mr
χ2
p
одговора (N)
положаја породице
далеко изнад просека
8
1,5 234,88
Такозване „еколошке
изнад просека
63
3 385,02
кризе” са којима се
просечан
642
3 392,53 11319 0,023
човечанство суочава
ис
п
од
про
с
е
к
а
69
4 466,92
су преу величане
далеко испод просека
12
3,5 384,58
далеко изнад просека
8
3 371,38
63
4 403,49
Људи су предод ређени изнад просека
просечан
637
3 386,34 10381 0,034
да владају остатком
природе
испод просека
69
4 475,24
далеко испод просека
12
3,5 364,33
Md = медијана; Mr = средња вредност ранга; χ2 = хи-квадрат вредност; p = ниво значајности
Тврдња

Како се ради о малом броју тврдњи код којих је доказана статистички
значајна разлика у испољеним ставовима међу тестираним групама, не
може се рећи да испитивана варијабла (материјални положај породице)
има утицаја на еколошку оријентацију студената Пољопривредног факул
тета у Новом Саду.
ЗАК ЉУЧАК
Мерење еколошке свести појединаца и друштва је стално актуелно
питање и поље у коме су могуће и неопходне нове идеје и развој. Основне
скале, међу којима и НЕП скала обрађена у овом рад у, само су један од
алата који су на располагању за мерење еколошког погледа на свет, ста
вова, вредности, уверења, повезаности с природом и понашања. Иако су
временом ублажена, многа ограничења која прате ову област и даље по
стоје јер се скале заснивају на самопроцени и самовредновању, прате их
недостаци везани за искреност, доследност и повезаност са стварним
понашањем. Због тога би у будућности свакако требало развијати друге
начине мерења достигнуте еколошке свести, али до тада треба користи
ти постојеће скале јер и оне, у недостатку бољих, могу бити квалитетан
инструмент.
Резултати ист раж ивања спроведеног на узорк у од 800 студената
Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду показују да по
стоји висок степен слагања студената с проеколошким тврдњама НЕП
скале. То значи да се степен прихватања нове еколошке парадигме студе
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ната може позитивно оценити. Међутим, због слабог одбацивања тврдњи
које се односе на доминантну друштвену парадигму, може се закључити
да је пут до потпуног прихватања нове еколошке парадигме и даље дуг.
Студенти, наиме, прихватају еколошке ставове, али и даље чврсто верују
у развој технике и технологије која ће омогућити комфоран и сигуран жи
вот за будуће генерације, без битнијих измена у обрасцима понашања. Дру
гим речима, студенти прихватају нове вредности, али се још увек не одричу
старих, што заправо представља кочницу у подизању еколошке свести.
Може се зак ључити да, иако постоји свест о ризицима за опстанак
планете под садашњим условима, осетљивости природне равнотеже и мо
гућим еколошким катастрофама, студенти не смат рају да су неопходне
промене у садашњем понашању, већ се надају и очекују решења која неће
изискивати одрицање од садашњих благодети.
Тестирања извршена Ман-Витнијевим У тестом и Крускал-Волисо
вим тестом су показала да код појединих тврдњи из НЕП скале постоје
статистички значајне разлике у испољеним ставовима у односу на одабра
не демог рафске варијабле, што је доказ да оне јесу фактор од утицаја на
ниво еколошке свести студената пољопривреде. Међутим, како су стати
стички значајне разлике утврђене само код малог броја тврдњи и притом
су величине утицаја релативно мале не може се говорити о суштинским
разликама у нивоу еколошке свести између студената мушког и женског
пола, оних који живе у селу и у граду, студената различитих година сту
дија, различитог научно-образовног поља, нивоа образовања родитеља
или (само)процењеног материјалног положаја породице.
Иако у овом истраживању није доказан утицај ни једне од одабраних
демографских варијабли на испољену варијабилност одговора, НЕП скала
није мерни инструмент који треба да буде занемарен у будућим истражи
вањима. Она већ 35 година налази примену у различитим истраживањима
на тему ставова према животној средини што је сасвим довољан разлог
позитивне оцене скале. Поред тога, она је глобално прихваћена од великог
броја истраживача широм света. Ове две карактеристике скале омогућа
вају просторно и временско поређење резултата истраживања кроз разли
чите међунационалне анализе, сагледавање трендова и процене будућих
стања. Резултати добијени применом НЕП скале можда и нису довољан
показатељ достигнутог нивоа еколошке свести, али њено укључивање,
као додатног или помоћног средства за сагледавање ставова према живот
ној средини, може бити од велике користи.
У даљим ист раживањима, требало би наставити с применом НЕП
скале у друштвима у којима она још није (или није довољно) примењи
вана и наставити с утврђивањем утицаја појединих фактора на испољен
ниво проеколошког погледа на свет, а све с циљем дефинисања механи
зама и активности за упливисање на исте. Поред стандардних варијабли,
као што су пол, старост, висина дохотка, пребивалиште, ниво образовања,
политичка опредељеност и слично, у будућим ист раживањима било би
пожељно сагледати однос исказаног еколошког знања, вредности и уве
рења према еколошком погледу на свет.
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SUMM ARY: In this paper, the NEP scale has been used for measurement of achi
eved level of environmental awareness of students of the Faculty of Agricult ure at the
University of Novi Sad. As they are fut ure decision makers in the field of agribusiness,
it is very important for them to accept the new ecological paradigm in order to be able to
make decisions in the fut ure that are consistent with sustainable development and envi
ronmental protection. The research has been conducted on a sample of 800 students. The
average value of the environmental awareness of students measured by NEP scale is 3.47,
which indicates that students have a pro-ecological worldviews, but still firmly believ e
in technological development which will provide comfortable and safe life for future gene
rations, without major changes in behavior patterns. Special emphasis was put on under
standing of the effects of certain demographic variables on students’ ecological orienta
tion. A statistically signif icant difference in terms of acceptance of new environmental
paradigm has not been observed regarding these var iables, but there is a statistically
signif icant difference when it comes to the individual NEP scale statements.
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чланк у преузимал и чињен ице и зак ључке из књиге коју крит ик ују, без
навођења извора из ког се преузимање вршило, аутор настоји да на таква
места укаже паралелним навођењем текста књиге и одговарајућих места из
чланка. На крају, арг ументују се тврдње да је основна теза чланка чији су
аутори Алексић и Крстић Мистриџеловић нетачна, уз наглашавање низа
методолошких примедби ист раж ивачком поступк у који су применили
аутори чланка, како у ист раживању проблема, тако и у приређивању исто
ријских извора које објављују као прилог свог рада.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: кнез Павле Карађорђевић, Државна комисија за утвр
ђивање злочина, рехабилитација, ревизионизам, историог рафија

О ПРИРОДИ КРИТИЧКОГ ОСВРТА И О ПРОБЛЕМУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈА
У научном часопису Зборник Матице српске за друштвене науке
(бр. 158–159/2016), објављен је коауторски чланак др Драгана Алексића и
др Иване Крстић Мистриџеловић, посвећен појединим питањима везаним
за рехабилитацију кнеза Павла Карађорђевића. Неколико година уназад,
бавио сам се и сâм овим питањима. Један од резултата мог рада на овој теми
је књига Istorija pred sudom [Milošević 2013], која се бави анализом поступ
ка проглашења кнеза Павла Карађорђевића за злочинца 1945. и процеса
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његове рехабилитације, 2011. године. Аутори чланка поменутог у наслову,
посветили су осврту на ту књигу један и по пасус, четири обимне фусноте
и неколико инсинуација, а бар половину тог простора искористили су за
једну врсту неодмерене критизерске инвективе.1
Изражавам наду да ће читаоци, оцењујући ову полемику, уважавати
принцип да оцена сваке интерпретације зависи, на првом месту, од исправ
ности примењеног методолошког приступа, као и од теоријских полази
шта. Без теорије, наиме, нема научне интерпретације или је она тек здра
воразумско домишљање и тумарање од извора до извора, неспособно да
сабраним чињеницама удахне смисао. Код мојих критичара, међутим,
теоријска парадигма је непостојећа, а беневолентно би се могао назрети
какав вулгарни, имплицитни историцизам. Отуда, чињеницу да рехабили
тације сагледавам као израз деловања нове привилеговане идеолошке пара
дигме у „транзиционом друштву”, аутори тривијално оцењују као заступа
ње „теорије завере”, позивајући се на једну претходну критику књиге.
Углавном се обрушивши на опште закључке и (легитимне) емпириј
ске генерализације које износим у књизи, писци чланка избегавају да се
баве мојим аргументима. Тога у њиховој критици нема, иако је свакоме ко
има и магловит појам о академској полемици јасно да се општи закључци
о нечијем раду могу донети једино на основу врло исцрпне критике ауто
рове аргументације, методологије, евентуа лних теоријских недостатака.
Но, моји критичари углавном сматрају да на реч треба да им се верује да су
критике које су просуте у њиховом раду основане. У том погледу ништа
не мења што писци чланка-инвективе илуструју своје тврдње неколиким
примерима, као доказима мог тобожњег стручног посрнућа. Без критике
мојих аргумената и извођења сопствених, лежерни коментари на основу
1
Аутори о књизи каж у следеће: „Већ на први поглед (sic!) може се уочити да је Мило
шевић тенденциозно обликовао своје ист раживање с унапред постављеним претенциозним
циљем да – бројним ʻпровереним чињеницама’ и вредносним судовима – ʻнау чно’ објасни
и докаже да је поступак послератних ком унистичк их власти које су осудиле кнеза Павла
био исправан, а да ʻРешење’ Вишег суда у Беог раду о рехабилитацији почива на идеолошким
а не на правним разлозима. Стога, иако је студија прожета критичк им тоном и, по речима
аутора, трага за историјском истином, због бројних мањкавости (површног приступа оскуд
не хеу ристичке основе, великог броја материјалних грешака, сагледавања и тумачења не
оспорних чињеница садржаних у прворазредним архивским изворима кроз личну идеолошку
призму; селективне и субјективне употребе историјских извора) ограничен је сазнајни домет
самог дела, а може да се доведе у питање и његов научни карактер… Милошевић није непо
средно имао увид у док умента која анализира, већ њихов сад ржај интерп ретира на основу
делова које, као доказе, наводи Виши суд у Београду у поступку рехабилитације, те зато често
себе доводи у несагласност с непобитним чињеницама сад ржаним у доступној арх ивској
док ументацији (sic!)... Цела књига прожета је субјективним гледиштем аутора, у којем он,
износећ и неу верљиве чињенице по сопственом нахођењу и с личне идеолошке тачке, зане
марује реа лност… Због покушаја да манипулише историјским изворима и нескривено руко
вођен идеолошким а не нау чним мотивима у тумачењима, Милошевић је заказао као исто
ричар. Потп уно неу темељено, без и једног извора или било как ве анализе он износи тезу да
је рехабилитација кнеза Павла извршена услед ‘преовлађујућег антикомунизма и доминант
ног антијугословенског опредељења нају тицајнијег дела елите српског друштва’” [Алексић
и Крстић Мистриџеловић 2016: 433–434]. Оштре речи и иронија у критици могу да доприне
су динамици расправе, али важно је да су утемељене. У свом одговору детаљно ћу показати
којим критичк им поступком су писци чланка до овак вих зак ључака дош ли и колико су ове
оцене утемељене.
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напабирчених илустрација служе ауторима за пуке дисквалификације.
Шема њихове критике је, дакле, следећа: општа негативна оцена → моја
тврдња као илустрација за ту општу оцену (без осврта на аргумента
цију) → њихова тврдња без аргументације. О свакој појединачној примед
би биће опширно речи.
Но, пре него што пређем на примедбе аутора, задржаћу се на веома
важном питању које, и несвесни тога, покрећу аутори у свом чланку. Већ
у првим редовима они наводе и оцену савременог суда да су комунистичке
власти кнеза Павла прогласиле за злочинца упркос томе што таква ква
лификација „не почива на материјалној истини” (Подв. С. М.) [Решење
2011: 13]. Тако је савремени суд закључио и констатовао у изреци решења.
Кратка сентенца – „не почива на материјалној истини” – из Решења о ре
хабилитацији кнеза Павла сублимира полазиште критике коју сам изнео
у књизи. Наиме, да ли је неки од навода о делатности кнеза Павла садржа
них у Одлуци која је донета 1945. (која је у процесу рехабилитације пони
штена) материјална истина или није, принципијелно, никако не би смело
да спада у надлежност савременог суда, који је, одлучујући о томе, упло
вио у суверено поље историографије. Да се макар у тој својој узурпацији
суд пот рудио да открије стварне чињенице и околности, штета би доне
кле могла бити мања. Поред тога, судским арбитрирањем о „материјалној
истини” о питањима из 1934–1941. престаје да важи (макар у овом случају)
истицање заговорника рехабилитација да се судови у тим поступцима баве
иск ључиво процесним аспектима читаве проблематике. Таква је оцена
цинична или, пак, наивна јер се белодано показује да судови у процеси
ма рехабилитације дају допринос ревизији историје и судски верификују
одређене интерпретације прошлости.2 С каквим подсмехом би се данас
с правом говорило о „комунистичком правосуђу” да су после 1945. судски
рехабилитовани сви социјалисти и левичари, жртве ауторитарних и дик
таторских режима монархијске прошлости?3 Али када се такво насиље над
правом и истори(ографи)јом врши у оквирима привилеговане идеолошке
парадигме (емпиријска генерализација), то се назива историјском правдом.
Писцима чланка све то, дакле, не смета. И сами закључују да је квали
фиковање поступака кнеза Павла од стране комунистичке власти било
„идеолошки обрачун” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 451]. То је
2
Појам ревизија историје (ревизионизам) треба разликовати од теоријско-методолошки
утемељених промена у чињеничном склоп у, интерп ретацији одређених појава и процеса.
Ревизионизам је негативна појава која подразумева ненаучне, неисторијске импозиције у истра
живачком процесу, које тај процес комп ромит ују, а извршене промене чине нау чно неп ри
хватљивим. Отуда је тривијална примедба да је ревизија/ревизион изам у основи развоја
нау чног миш љења. Так вом примедбом дебата се своди на тривијалн у појмовн у расп раву,
иако је јасно да критика ревизионизма (од оних који ту појаву критик ују) никако не значи
да се под ржавају окамењене и „свет е истине” било које инт ерп ретац ије. О томе видет и:
[Milošević 2013a: 11–25].
3
Што се тиче ком униста, они су так во правно насиље учинили, примера ради, у слу
чају понављања поступка Д. Димитријевићу – Апису. Осим „случаја Апис”, не постоји судска
политичко-идеолошка пресуда „комунистичког правосуђа” која би сезала у прошлост дубље
од 15-ак год ина. Шта суд има да каже о било чем у после 70 год ина и то у односу на мрт ве
људе? (Изузетак су живи починиоци ратних злочина и геноцида, чија дела не застаревају).
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потенцијално легитиман историографски закључак, али суд о тим деша
вањима од пре седам деценија, с одавно несталим актерима, нити треба
нити је компетентан да арбитрира. Аутори чланка се тобоже труде да оста
ну изнад идеолошког дискурса, али дискусију непогрешиво воде у идеоло
шким координатама које је трасирала рехабилитација. Овде вреди помену
ти да је својевремено у нацрту једног пројекта (којим је започео критику
моје књиге) Д. Алексић нагласио да „део јавности који се противи реха
билитацијама, истеривање историјске правде (а то су рехабилитације –
прим. С. М.) тумачи као чин неправде” [Алексић 2013: 1].4 Чланком у којем
је опсеж но критикована моја књига његов првопотписани аутор није
демантовао овакву одбранашку позицију у односу на рехабилитације.
Укратко, дакле, према Алексићу, противљење рехабилитацијама је идео
логија, а подршка том процесу – ваљда сушта наука! Са своје стране, сма
трам да су различита становишта о рехабилитацијама у науци начелно
легитимна, ако се ослањају на релевантна историографска и правна знања.
Но, осим ових општих напомена, на примедбе о идеолошким импозици
јама у мојој књизи нећу одговарати пошто ничим нису поткрепљене у овом
коау торском чланку: аутори су поделили са читаоцима своје несувисле
утиске.
Како Алексић и Крстић Мистриџеловић разумеју судско арбитрирање
о „материјалној истини” о догађајима од пре седам деценија сведочи и
следећи њихов став: „Премда је правоснажним судским решењем правно
поништена одлука послератних власти (подв. С. М.), у јавности је отво
рена расправа о исправности овог акта” [Алексић и Крстић Мистриџе
ловић 2016: 432]. Сугестија овакве оцене је да јавно не треба дискутовати
о том високоблагородном „правоснажном судском решењу”.5 Али пошто
се отворила расправа, онда се и аутори чланка укључују, махом на фону
подршке духу рехабилитације, усиљено се трудећи да задрже наводну
„неутралност” и „објективност”. Заправо, реч је о пристанку истраживача
прошлости да о историјским процесима одлучују судови. Историчари ће
то да сервисирају, тврдећи свеудиљ да се баве науком. Пошто читаоце
упозоре на ово „правоснажно решење”, аутори га остављају по страни и
помињу га углавном у контексту одбране тог акта од моје критике. Наиме,
читав свој рад моји уважени критичари су и посветили одбрани значаја,
како кажу – „најважнијих документа на којима почива ʻРешење’ о ре
хабилитацији” (Подв. С. М.) од моје наводне релативизације.
Друга појединост на коју желим да укажем тиче се једне опаке тврдње
писаца чланка:
4
Реч је о нац рт у пројекта чији је писац Д. Алексић, „Историјско-правна анализа оп
туж ница подигн утих против Краљевског намесништва и чланова владе због приступања
Југославије пакт у Сила Осовине” (23. новембар 2013). Као сарадници на пројект у наведени
су: др Драган Алексић, др Зоран Јањетовић, др Софија Бож ић, проф. др Горан Илић и су
дија Пред раг Васић, а најављена је и „мог ућност ангажовања још три сарадника”. Нац рт је
прилог Записник у са седнице Нау чног већа Инстит ута за новију историју Србије у Беог ра
ду, одржане 26. новембра 2013. Нац рт ће бити цитиран као: [Алексић 2013].
5
Nota bene: уобичајено је да се не коментариш у првостепене пресуде, а правоснаж на
акта јавност, нарочито стручна, може да коментарише колико хоће.
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„Милошевић није непосредно имао увид у документа која ана
лизира, већ њихов садржај интерпретира на основу делова које, као
доказе, наводи Виши суд у Беог раду у поступку рехабилитације, те
зато (sic!) често себе доводи у несагласност с непобитним чињеницама
садржаним у доступној архивској документацији” [Алексић и Крстић
Мистриџеловић 2016: 432].

Што се тиче коментара да нисам имао увид у документа, то је могу
ће проверити прегледом евиденције о коришћеним фондовима у Архиву
Југославије, која постоји за сваког истраживача који је тамо истраживао.
Може свако заинтересован да утврди да сам за своја ист раживања кори
стио фондове Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њи
хових помагача (даље: ДК), Министарства правосуђа, Збирку кнеза Павла
и др. и да сам из тих фондова копирао документа. Међу њима и она о ко
јима је овде реч.
Но, ако се изузме овај произвољни напад критичара, постоји једна
неочекивана линија сагласности између аутора чланка и мене: сасвим је
тачно да, како тврде писци чланка, „као доказе” Виши суд у Београду на
води, у „деловима”, разна документа, при чему тумачења и „сецирања” тих
докумената, како показујем у својој књизи, садрже сваковрсне бесмисли
це, чиме је суд (а не аутор књиге, како кажу писци чланка) довео себе „у
несагласност с непобитним чињеницама”. На те недоследности, које и
критичари стидљиво уочавају – додуше три године после аутора чији рад
разобручено нападају и у уверењу да би боље од судског решења реха
билитовали кнеза Павла – у својој књизи и указујем, наглашавајући да
је суд одлучивао на основу таквих нетачних навода. То је један од важних
закључака књиге и било би академски једино исправно да су аутори у члан
ку поменули тај закључак. Такво очекивање, нажалост, показало се сувише
лаковерним.
О АКАДЕМСКОЈ ЧЕСТИТОСТИ
Писци чланка показали су да су многоглагољиви када нападају, али
веома шкрти када треба да покажу професионално уважавање за туђи
рад. Чак толико шкрти, да ускраћују аутору чији рад користе помињање
у макар једној напомени, што није питање пристојности, већ професио
нална обавеза. Поштовање те обавезе се зове академска честитост. На
неколико места у овом коауторском раду могу се прочитати зак ључци о
појединим аспектима истраживаног проблема о којима је у историографи
ји писао (само или између осталих) писац ових редова. Ипак, позивања на
моју књигу нема. Указујући на та места показаћу како изгледа академска
честитост према схватању уважених критичара.
У својој књизи о поступку рехабилитације кнеза Павла пишем:
„Sud je prema verodostojnosti i relevantnosti materijalnih činjenica
zauzeo neprihvatljiv stav: uvažavao je isključivo materijalne činjenice koje
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je iznos io tim za rehabil itac iju (подв. С.М.), ne trudeći se čak ni da te
činjenice proveri, a nije pokazao ni minimum spremnosti da uzme u obzir
činjenice koje pobijaju neretko sasvim pogrešne tvrdnje tima za rehabili
taciju” [Milošević 2013: 57].

Алексић и Крстић Мистриџеловић у раду у којем нападају резултате
мојих ист раживања кажу:
„ʻРешење о рехабилитацији кнеза Павла’ донето је у једностра
начком поступку у коjeм је Суд утврђивао чињенично стање само
на основу материјала које му је доставио подносилац захтева (подв.
С.М.)” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 434].

У чему битном се разликују наведене тврдње – моја из 2013. и Алек
сићева и Крстић Мистриџеловићеве из 2016? При томе, оваква тврдња може
бити само резултат ист раживања: мора се претходно извршити анализа
поступка рехабилитације и утврдити шта је суд уважио, а шта није. По
што је то учињено у књизи чији сам аутор, пошто се зак ључак писаца
чланка овде углавном пок лапа с мојим и пошто им је књига позната, с
каквим оправдањем такав зак ључак аутори представљају као свој?
Затим, у књизи пишем следеће:
„Ključni zakonski propis koji bi omogućio da se povede i odgova
rajući sudski proces (против кнеза Павла – прим. С.М.) donet je nešto
kasnije... Reč je o dopuni Zakona o krivičnim delima protiv naroda i
države od 16. jula 1946. godine, koja je doneta u decembru 1947. godine
unošenjem člana 3a: ‚Kao učinilac krivičnog dela protiv naroda i drža
ve kazniće se i onaj ko je do dana kapitulacije jugoslovenske vlade 1941
(подв. С.М.) godine koristeći svoj rukovodeći položaj u državnom aparatu
ili inače svoj uticajni položaj radi održavanja nenarodnog i protivdemokrat
skog poretka ili širenja fašističkih ideja, izvršio radnju koja je slabila od
brambenu snagu zemlje...” итд. [Milošević 2013: 88].

Ову елаборацију Алексић и Крстић Мистриџеловић сажимају на сле
дећи начин:
„За случај кнеза Павла значајна је допуна овог закона донета 4.
децембра 1947. године којом је новим чланом 3-а, проширено времен
ско важење ʽЗакона о кривичним делима против народа и државе’ и
на период пре дана капитулације Југословенске владе 1941. године...
о чем у ће бит и више говора на одговарајућем месту у рад у (sic!)”
[Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 437].

Има ли пот ребе наглашавати да Алексић и Крстић Мистриџеловић
ни у овом случају не наводе књигу Istorija pred sudom из које очито пре
узимају податке па и зак ључке? Једини њихов допринос је прецизирање
да је допуна извршена 4. децембра, док у мојој књизи пише само „децембра

73
1947”. Међутим, колико су невешто вршена преузимања сведочи и то што
аутори чланка не обраћају пажњу да у књизи пише да би допуна реченог
закона била релевантна (у евентуа лном судском поступку против кне
за Павла, до којег, међутим, није дош ло). Отуда је ова доп уна закона,
заправо, ирелевантна за случај кнеза Павла. Зато је неиспуњено остало
обећање да ће „на одговарајућем месту у раду” бити објашњено зашто је,
како кажу, „за случај кнеза Павла значајна” та допуна значајна. Обећање
није испуњено јер у мојој књизи нема наставка (то би био судски процес).
Није се имало одак ле преузети, па је обећање заборављено, што се лако
деси кад се механички преписује.
Даље, у истој књизи на коју су се обрушили не само како би је кри
тиковали (што је, када се критика врши аргументовано, најјачи замајац
научног мишљења), него и како би штошта што им се допада преузели
без навођења извора, пишем и следеће:
„Londonska deklaracija, koju su 8. avg usta 1945. godine potpisali
predstavnici SSSR, SAD, Velike Britanije i Francuske i Statut međunarodnog
vojnog tribunala (Stat ut MVT), kao aneks te deklaracije, predstavljaju te
melje procesa izgradnje posleratnog međunarodnog krivičnog prava. U čla
nu 6a Statuta MVT propisano je da se kao krivično delo zločin protiv mira
smatra ʽplaniranje, pripremanje, započinjanje ili vođenje agresorskog rata,
ili rata kojim se krše međunarodni ugovori, sporazumi ili garantije, ili uče
stvovanje u nekom zajedničkom planu ili zaveri za izvršenje ma kog od
gore navedenih dela’. Za temu ovog rada od posebne važnosti je to što je
Jugoslavija prihvatila Londonsku deklaraciju odmah po njenom usvajanju,
avgusta 1945. godine, kao i Statut Međunarodnog vojnog tribunala” [Milo
šević 2013: 59].

О истом Алексић и Крстић Мистриџеловић у свом раду пишу:
„Посебно значајне кривичноправне одредбе о ратним злочинима
биле су садржане у тзв. Лондонском споразуму о гоњењу и кажњавању
главних злочинаца сила Осовине у Европи и оснивању Међународног
војног суда који су Велике силе, победнице у рату, закључиле 8. августа
1945. године. У Статуту Међународног војног суда који се смат ра са
ставним делом Лондонског споразума таксативно су наведена дела која
се смат рају злочинима и која долазе у надлежност овог Суда. За наше
ист раживање значајна је одредба под а) у чл. 6 која као међународно
кривично дело утврђује злочин против мира ʽто јест планирање, при
премање, започињање или вођење агресорског рата или рата којим се
крше међународни уговори, споразуми или гарантије, или учествова
ње у неком заједничком плану или завери за извршење ма ког од горе
наведених дела…’” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 437].

Ово су, разуме се, опште чињенице, које нису нарочито оригиналан
резултат истраживања, ни мог, а ни писаца чланка-инвективе, премда су све
то аутори чланка код мене могли да прочитају и прочитали су. Штавише,
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на тај начин посложене, ове податке су могли да пронађу само у књизи
коју критикују. Међутим, као извор за ову тврдњу аутори наводе једну
збирку публикованих докумената. То је разумљиво, јер je њихов проблем
нерешив: објављено је све то што они наводе као резултат свог истражи
вања на публикованим изворима (Зечевић и Поповић), дакле све што они
препричавају у свом раду, али је објављено у књизи коју покушавају да
дискредитују.
О томе с колико непаж ње и брзоп летости су и у овом случају пре
узимали оно што им се допадало сведочи и чињеница да се више нигде у
њиховом раду не враћају на питања на која се односи члан 6 Стат ута
Међународног војног трибунала (МВТ), иако најављују: „за наше ист ра
живање значајна је одредба под а) у чл. 6”. Толико је значајна да је више
нигде нема у том „истраживању”. Једноставно су из моје књиге механич
ки преузели један део фактографије, суштински значајан за анализу коју
изводим у књизи коју критикују. Али пошто им се тај део анализе није
свидео – изоставили су га, па је овај фактог рафски део остао да „виси” у
њиховом раду, изван сваког контекста. Уколико грешим, питање за кри
тичаре гласи: За који део њиховог „ист раживања” је макар имплицитно
релевантан 6. члан Статута МВТ? Где се, између којих редова, на начин
схватљив обичном смртнику, у раду баве питањем повезаним с тим чла
ном? Пошто се у раду баве документима која (како тврде) потичу из јануа
ра 1945, на који волшебни начин међународни акт из августа 1945. може
бити „значајан” за њихово тобожње ист раживање?
Посебно треба истаћи следећи зак ључак, који је такође резултат ис
траживања аутора књиге коју критикују:
„kao što Državna komisija nije bila sud koji je meritorno presuđi
vao, tako ni njene odluke ni u trenutku donošenja, a ni kasnije, nisu imale
ni formu, ni karakter, pa ni snagu pravosnažne presude, niti ih je sistem
prepoznavao kao takve” [Milošević 2013: 72].

О одлукама које је доносила ДК, њен председник Душан Недељковић
писао је у завршном извештају из 1948, који је исцрпно цитиран у књизи
коју критикују писци чланка. О томе у књизи пишем:
„Jasno je da ovakav akt nije mogao imati karakter opt užnice, a još
manje karakter kondemnatorne presude… Delatnost Državne komisije i
njene odluke predstavljale su nesumnjivo pojavu sui generis i, upravo zbog
velikog značaja koji je u njima pridavan moralno-političkoj dimenziji, one
nisu mogle biti prihvaćene kao pravosnažna akta” [Milošević 2013: 72, 80].

На исту тему Алексић и Крстић Мистриџеловић пишу у свом раду,
сажимајући оно што су прочитали у мојој књизи:
„може се зак ључит и да је Државна комисија по својој правној
природи била орган sui generis, а не орган правосуђа” [Алексић и Крстић
Мистриџеловић 2016: 439].
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Такође, комбинујући закључке из моје књиге и извештај председника
ДК Недељковића, пишу:
„Одлука о кнезу Павлу била је акт који редовна правосудна пракса
није познавала и која је по својој правној природи била акт sui generis
(као и сâм орган који је Одлуку донео). Најзад, и Одлука о кнезу Па
влу је имала само декларативан карактер, односно она није могла има
ти ни карактер оптужнице, а још мање карактер кондемнаторне пре
суде” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 450].

Тачно је да се може све то закључити и неко је пре њих то и закључио,
они знају ко, а знају и где то све пише. Знају, али представљају зак ључак
као свој.
О ДАТУМУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ДРЖ АВНЕ КОМИСИЈЕ
О СЛУЧАЈУ КНЕЗА ПАВЛА
Из књиге чију су општу оцену изнели у већ цитираним наводима (в.
напомену 1), критичари су се определили да колико-толико фокусираној
критичкој оцени изложе тек неколико појединости, као илустрације њене
неваљалости. А ни те илустрације нису биле неопходне јер, како се тврди,
„већ на први поглед” било је могуће да се увиди да књига заслужује нај
горе оцене, какве су писци чланка и изнели. Тај „први поглед”, показаће
се, омиљени је метод уважених критичара. Одговарајући на сваку од при
медби-илустрација показаћу како тај метод „првог погледа” функционише
и какви су његови резултати.
Према тврдњи писаца чланка, погрешно наводим да је ДК 17. септем
бра 1945. донела Одлуку којом је кнез Павле проглашен за злочинца и из
дајника. Цитирајући место из моје књиге које садржи ту тврдњу о творцу
и датуму одлуке, писци чланка настављају:
„У оригиналном документу се, међутим, нигде не може пронаћи
тај датум, већ је он унет у ‘Решење’ грешком Суда, па га и Милошевић
преузима из овог документа и користи као непобитну истину” [Алексић
и Крстић Мистриџеловић 2016: 435].

Овој тврдњи, која заправо треба да илуструје контемплирање о томе
да „Милошевић није имао непосредан увид у документа која анализира”,
писци чланка се враћају неколико пута, уз „добронамерне” методолошке
поуке:
„Суд који ову грешку (у вези са датумом – прим. С.М.) прави у
Решењу о рехабилитацији кнеза Павла вероватно је преузео из мате
ријала који му је поднео правни тим подносиоца захтева. Што се исто
ричара који се овим питањем баве на научној основи, пак, (тиче?
– прим С.М.) претпоставка је да користе сву доступну архивску
грађу уз поштовање правила струке о њеном вредновању” (Подв.
С.М.) [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 447].

76
Најпре, и тек успутно, датуми на документима не спадају у категори
ју истинитог или неистинитог, ако појам истине схватамо теоријско-ме
тодолошки, филозофски, а не тривијално. Надаље, коментар критичара
у вези с датумом доношења Одлуке ДК о утврђивању злочина кнеза Павла
сугерише, заправо, жалосну чињеницу да сопствену „методолошку и хеу
ристичку” недораслост писци чланка пројектују на друге: „увид у доку
мента”, како се чини, нису имали управо они, при чему дрско упућују такве
примедбе другима. Које су то „правило струке” користили ови стручњаци
па су дошли до тврдње да је Одлука погрешно датирана остаје непознато,
као што непознаница остаје и који су то „материјали” завели суд (а преко
суда и мене) да помисли да је датум доношења Одлуке ДК за кнеза Павла
17. септембар. Но, познато је која „правила струке” нису користили, а тре
бало је: то су читање арх ивске грађе и њена паж љива крит ика (у овом
случају – спољашња). Иако аутори чланка не наводе да ли имају било
какав чврст разлог да у наведени датум сумњају (осим логицизирања о
хронологији), разлог за моју тврдњу да управо они „нису имали увид” у
документа сâм проговара из њиховог рада у којем пише:
„Може се основано претпоставити да је и део Одлуке (коју је
донела ДК – прим. С.М.) који није сачуван садржао уобичајен попис
доказа и имена саучесника.” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016:
448].

Интуиција наших аутора, ако им је за утеху, показала се као тачна.
Једини проблем је што за интуицијом није било пот ребе: део Одлуке за
који држе да недостаје похрањен је у фонду ДК у Архиву Југославије. И
заиста, садржи „уобичајен попис доказа и имена саучесника”. Али и још
нешто, уобичајено – датум доношења одлуке: 17. септембар 1945. (Видети
факсимил документа).6 Из очигледне чињенице да управо аутори чланка
нису имали увид у изворе закључујем да су и податак о делимичној очу
ваности ове одл уке преу зел и из моје књиге: пре мене о фрагментарноj
очуваности Одлуке није писао нико.7
6
Напомињем да овде предочавам само факсимил, а критичко издање док умента при
редио сам у књизи.
7
Када су већ били у непотребној недоумици око датума доношења Одлуке, коју нису
ни „првопогледн ул и”, не изненађује ни то што се аутори нису послуж ил и једноставн им
методом за приближно утврђивање дат ума доношења одл уке (када овог не би било). Наиме,
одлука за кнеза Павла носи ознаку Ф бр. 3572 (за коју је Алексић својевремено комично тврдио
да је архивска сигнатура). И све друге одлуке имају ознаку која садржи слово Ф и редни број.
Ако је позната та ознака, а евент уа лно недостаје последња страница неке одл уке (а тиме и
податак о датуму доношења), могуће је према датумима које носе „суседне”, у целини сачу
ване одлуке, приближно или сасвим поуздано утврдити датум доношења одлуке који је евен
туално непознат. Рецимо, одлуке за намеснике Станковића и Перовића носе ознаке Ф бр. 3573
и 3574. Одл ука за Влатка Мачека – Ф бр. 3577, за Милана Антића – Ф бр. 3579 и тако редом,
за све актере везане за приступ Тројном пакт у. И све носе исти дат ум – 17. септембар 1945,
као и одлука која се односи на кнеза Павла, Ф бр. 3572. За тај увид је требало читати ориги
нална док умента, а не некак ве „завод љиве” судске материјале.
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О РАЗНИМ МАРГИНАЛИЈАМА, А НАЈВИШЕ
О ЈЕДНОМ „ПРАВНОМ МИШЉЕЊУ”
Уверени да су пронашли ист раживачку „златну жицу”, Алексић и
Крстић Мистриџеловић отварају „научну” паљбу из свих оруђа. Вреди
ту тираду опсежно цитирати и коментарисати. Према елаборацији коју
изводе критичари, у својој књизи тврдим (како аутори смат рају – пог ре
шно) да је ДК 17. септембра 1945. донела ʽОдлуку о утврђивању злочина
окупатора и њихових помагачаʼ, која се односила на кнеза Павла. Затим
следи трагикомична примедба о датуму, чије је родно место чињеница да
аутори чланка нису користили архивску грађу, а потом, одмах даље кажу:
„Друга још озбиљнија грешка у вези с овим важним историјским
извором (sic!) је што „Одлуку о проглашењу Павла Карађорђевића рат
ним злочинцем и народним непријатељем” (sic!) није донела Државна
комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, како то
у раду тврди аутор (sic!)” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 433].

На страну то што вероватно ни сами творци ових бесмислених тврд
њи не знају зашто би „грешка”, па „још озбиљнија”, било то што је неку
одлуку 1945. донео или није донео један или други орган. Нисам више
сигуран ни да ли аутори тврде да је то, можебити, моја грешка. Но, то је
тек њихова језичка невештост. Овде је значајно утврдити следеће: када
већ тачно уочавају да тврдим да је ДК 17. септембра 1945. донела Одлуку
о утврђивању злочина окупатора и њихових помагача, којом је кнез Па
вле проглашен за злочинца и издајника (што је тачно, ма шта о томе кон
фабулирали аутори чланка), остаје нејасно зашто ми приписују да тобоже
тврдим и да је ДК донела некакву Одлуку о проглашењу Павла Карађор
ђевића ратним злочинцем и народним непријатељем. Реч је о два потпу
но различита документа, од којих је један, онај први, званични акт једног
државног органа, односно ДК. Нигде у свом раду не тврдим ништа тако
бесмислено као што би била тврдња да је ДК донела Одлуку о проглашењу
Павла Карађорђевића ратним злочинцем и народним непријатељем. То
су аутори чланка једноставно измислили, а затим настављају:
„Да би конструисао унапред постављену тезу о исправности суд
ске одлуке (sic!) послератних комунистичких власти и наметнуо соп
ствену представу о „политичком и идеолошком контексту ʽРешења
о Рехабилитацији‘”, Милошевић износи нетачне и ничим утемељене
тврдње...” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 434].

У вези с овим најпре истичем да аутори чланка измишљају да било
где помињем некакву фантомску „судску одлуку послератних комунистич
ких власти” (нити је помињем нити је судска одлука у вези с кнезом Павлом
постојала). Помињем само одлуку ДК, закључујем да овај орган није био
суд и да одлуке ДК нису имале снагу судских пресуда. Међутим, аутори
чланка ми приписују да браним измишљену судску одлуку, како би моје
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закључке о карактеру ДК и њених одлука приписали себи. Заиста, и дрско
и комично.
У наставку аутори чланка оптужују да наводно неутемељене тврдње
износим како бих „релативизовао значај једног документа који је као кључ
ни доказ утицао да суд донесе одлуку о рехабилитацији” и цитирају сле
дећу моју тезу (никако аргументе), која треба да илуструје те моје наводно
неутемељене и нетачне тврдње:
„Међу документима које је тим за рехабилитацију предочио суду
и из којих је суд на крају делимично извео доказе налази се и једно
правно мишљење (подвук ли аутори) из јануара 1945. године чији је
аутор службеник повереништва за правосуђе НКОЈ-а (подвук ли
аутори). Ово ʽправно мишљење’ је тумачење Повереништва за право
суђе НКОЈ-а нацрта Одлуке о проглашењу кнеза Павла злочинцем и
народн им неп ријатељем, а ʽслужбен ик поверен иш тва за правосуђе
НКОЈ-а’ је Фране Фрол, повереник правосуђа (који је у привременој
комунистичкој влади имао ранг министра правде), коме је, као врхов
ној законодавној инстанци судске власти, био упућен захтев да одобри
правну заснованост ʽОдлуке’” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016:
434].

Писци чланка, моји уважени критичари, посебно су нагласили два
детаља: да наводим да је у контексту расправе с почетка 1945. о начину на
који би требало квалификовати деловање кнеза Павла и у којој форми то
учинити изнето једно правно мишљење, као и да то правно мишљење при
писујем службенику повереништва правосуђа уместо поверенику Франу
Фролу. Зашто су аутори нагласили синтагму „правно мишљење” није нај
јасније, осим ако не сугеришу да је у питању некакво обавезујуће тумаче
ње, које ја смат рам тек необавезујућим правним мишљењем. Тврдим и
даље да није реч о обавезујућем тумачењу. Нека критичари докажу супрот
но. За тврдњу аутора чланка да је творац документа Фрол (друг Флор, из
Решења о рехабилитацији), искрено бих волео да имам разлога да при
знам ауторима чланка макар то да сам, приписујући ауторство анонимном
службенику министарства, погрешио. Али такво би признање било брзо
плето. Наиме, један нацрт одлуке о проглашењу кнеза Павла за злочинца
и непријатеља народа достављен је Повереништву правосуђа, како би оно
дало своје сугестије. Из Повереништва је стигло помињано правно мишље
ње, али нема доказа да је његов аутор сâм повереник Фрол, како тврде
аутори чланка. Но, рецимо да би формулација да је у питању „мишљење
Повереништва” била срећнија од оне да је мишљење дао неки службеник.
Уколико располажу уверљивим доказом да је аутор ипак сâм повереник,
аутори су нам тај доказ ускратили, а имали су шансу да поентирају, до
казујући да је Фрол аутор документа који објављују као Прилог 3 и који
цитирам у својој књизи. Изгледа као да је „епизода” с Фролом послужи
ла ауторима да испразно иронизирају на рачун једне реченице из моје
књиге, што би била успела полемичка фигура, када би имала иоле чвршћи
основ. А шта тек рећи о томе да је повереник правосуђа (ранг министра,
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дакле извршна власт) означен у чланку као „врховна законодавна инстан
ца судске власти (све подв. С. М.)”. Можда је реч о оригиналном „допри
носу” схватању (социјалистичком систему својственог) концепта јединства
власти, али је тешко наћи несувислију конструкцију у литератури која
се бави питањима функционисања политичког и правног система.
У вези с истим правним миш љењем аутори стављају замерк у и на
следећи зак ључак, који цитирају:
„Prema tom pravnom mišljenju, za dela kakva se knezu Pavlu stavlja
ju na teret načelno je nadležna Državna komisija. Ovaj deo argumentacije
savremeni sud nije uzeo u obzir” [Milošević 2013: 66].

У књизи, међутим, даље пише:
„U dokumentu koji sadrži pomenuto pravno mišljenje takođe je nagla
šeno i da je ograničenje delok ruga Državne komisije na period okupacije
ipak prepreka za utvrđivanje njene nadležnosti za konk retan slučaj kneza
Pavla. Naime, tvrdi se da ʻdela Pavla Karađorđevića... kao lica koje je po
beglo iz zemlje pre okupacije (istakao S. M.) ne bi mogla da budu predmet
izviđanja pred Komisijom za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih poma
gača’. Ovu primedbu savremeni sud je uvažio i osporio nadležnost Držav
ne komisije za slučaj kneza Pavla (Подв. С. М.)” [Milošević 2013: 66].

У вези с овим наводима из књиге, писци чланка кажу:
„Тврдња да је према мишљењу Повереништва правосуђа Државна
комисија надлежна за дела која се стављају на терет кнезу Павлу јесте
нетачна, јер се у том документу наводи: ʻДела Павла Карађорђевића
према томе, као лица које је побегло из земље пре окупације, не би
могла да буду предмет извиђања пред Комисијом за утврђивање зло
чина окупатора и његових помагача’” [Алексић и Крстић Мистриџе
ловић 2016: 434].

Намерно или, пак, не схватајући суштину анализе коју у књизи изво
дим, писци чланка ми, дакле, приписују нешто што уопште не тврдим, већ
анализу усмеравам у сасвим другом правцу. Јасно је да тврдим да је суд
селективно поступао, сматрајући да је један аспект правне експертизе из
1945. добар, а други не. Само по себи то је могуће, али се у Решењу о реха
билитацији такво становиште не аргументује или се аргументује рђаво.
Дакле, нигде у књизи не тврдим да је у поменутом правном мишљењу По
вереништва било изнето становиште да ДК може одлучивати у случају
кнеза Павла (што ми приписују критичари), већ да се у њему тврди да је
ДК начелно надлежна да доноси одлуке у вези с лицима којима су на
терет стављана дела каква се приписују и кнезу Павлу, а реч је о издаји
и злочинима. И то је неспорна чињеница. Она произилази из историјског
извора који чак сами писци чланка покушавају да критички приреде као
прилог свом раду: „Одлуком Авној-а од 30. 11. 1943. образована је Државна
комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача. Циљ ове
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комисије је да утврђује одговорност (подв. С. М.), проналази и приводи
казни сва лица одговорна за злочине које су у Југославији починили и
чине окупатори и њихови помагачи.” Дак ле, начелно, ДК је надлежна за
дела издаје, злочина и др., односно за дела за каква „конкурише” и кнез
Павле. У Решењу о рехабилитацији инсистира се на томе да ДК уопште
није била надлежна да доноси било какве одлуке (не само у случају кнеза
Павла) [Решење 2011: 13]. Отуда мој закључак да се савременом суду није
свидело правно мишљење о надлежности ДК да утврђује одговорност за
злочине и издају (јер је прихватио потпуно дезавуисање рада ДК, какво
је наметнуо тим који је заступао рехабилитацију), па је то мишљење од
бацио. Насупрот томе, прихватио је аргументацију из истог правног ми
шљења, да у односу на кнеза Павла ДК не само да није имала надлежност
да доноси одлуке, већ ни да уопште размат ра његов случај. Исто такво
становиште какво је усвојио суд, заступају и писци чланка:
„Наиме, ни Одлука АВНОЈ-а ни Правилник о раду Државне ко
мисије не остављају места ни најмањој сумњи о временском периоду
у оквиру кога је постојала надлежност Државне комисије за утврђи
вање злочина окупатора и његових помагача – у оба акта јасно је
означено да се ради о времену рата и окупације” [Алексић и Крстић
Мистриџеловић 2016: 450].

Иако суд, као ни писци чланка, није разматрао могућност и другачи
јег тумачења аката који су дефинисали надлежност ДК, такво тумачење
је својевремено ипак било усвојено, о чему не постоји сачувана (или ми
није позната) правна аргументација па не знамо како је на крају одлучено
да ДК доноси одлуке у вези с деловањем личности које се одвијало пре
окупације. Претпоставке с тим у вези износим у својој књизи, ослањајући
се на метод логичког и циљног тумачења правних аката који су утемељили
рад ДК. Осим тога, од највеће важности у овом случају је хронологија,
као и члан 6-а Статута МВТ, из августа 1945. Аутори чланка тај део, као што
је већ речено, преписују из моје књиге, али не осврћу се на аргументаци
ју и заборављају обећање да ће се позабавити значајем члана 6 МВТ, што
у раду не чине, јер им заправо тај члан руши читаву трошну конструк
цију. Суштина је у томе да је тада конституисано дело „злочин против
мира”, под које је могао да се подведе сваки војно-политички аранжман
са силама Осовине, нарочито начињен када је њихов агресорски рат већ
започео. Такав аранжман је, на пример, и приступ Тројном пакту. Тада,
августа 1945, ДК добија чврст ослонац у међународном праву да доноси
оце одлуке о приступању Југославије Тројном пакту оптужи за одређене
инк риминације из Стат ута МВТ. Зато се одл уке ДК које се односе на
„политичке кривице” и доносе тек после августа 1945.8 С друге стране,
целокупна анализа у чланку чији су аутори Алексић и Крстић Мистриџе
ловић концент рише се на јан уар 1945. После усвајања Стат ута МВТ, на
основу члана 6, могао се доносиоцима одлуке о приступању Тројном пак
8

Приступање Тројном пакт у је од стране ДК схваћено као прип рема агресивног рата.
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ту приписати управо злочин против мира. Ово је, уистину, најосетљивије
питање, јер би се могло евентуално доказивати да је у пракси ДК овај члан
тумачен (пре)широко. Заступам тезу да није. Одлука ДК непосредно пре
узима формулацију из поменутог члана Статута МВТ – припрема агресив
ног рата. Да је ова одлука донета почетком 1945. или раније, како тврде
критичари, то би значило да је југословенска ДК антиципирала која ин
криминација ће се наћ и у међународном акт у који ће бити донет осам
месеци касније.
После оптужби да „Милошевић није непосредно имао увид у доку
мента”, после тричавих иронизирања и промашених примедби, на ред је
дошла и моја тобожња „зла намера” и „манипулација”, што писци чланка
доказују једним „кусим” цитатом:
„Милошевић наводи сајт на којем су објављена документа о ре
хабилитацији кнеза Павла, и изводи закључак: На овом сајту објавље
но је више разл ичит их док умената, за које се тврди да их је издало
Подпредседништво Националног комитета ослобођења Југославије и
Повереништво правосуђа. Међутим, главни документ, Одлуку Ф број
3572, којом се утврђују злочини кнеза Павла Карађорђевића, донела
је Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових по
магача, која се ни не помиње на овој адреси у том контексту” [Алексић
и Крстић Мистриџеловић 2016: 434].

Изостављени део, којим је цитат требало да се заврши гласи: „iako je
tekst Odluke objavljen među dokumentima na sajtu” (Подв. С. М.) [Milošević
2013: 8]. Суштина моје примедбе је, очито, у томе да Потпредседништво
НКОЈ и Повереништво нису једини творци докумената који су на сајту
објављени, већ је творац једног од објављених аката – ДК, која није наве
дена међу телима чија су документа објављена. Дакле, онога ко је објавио
факсимиле докумената „оптужујем” за непрецизност: уместо информа
ције да су ту објављена документа Потпредседништва и Повереништва,
требало је да дода „и Државне комисије”. Сумњам да би и сами аутори
умели да објасне како су из успутног констатовања једне непрецизности
исконфабулирали следеће:
„Овим злонамерним закључком Милошевић покушава да доведе
у питање аутентичност и релативизује значај најважнијих документа
на којима почива ʻРешење’ о рехабилитацији, и да сугестивно упути
на помисао да је ʻОдлука’ којом је кнез Павле проглашен ратним зло
чинцем, намерно изостављена од увида јавности” [Алексић и Крстић
Мистриџеловић 2016: 434].

Томе „рек реативно” додају и да „књига иначе обил ује овак вим ма
нипулацијама, неуверљивим зак ључцима, полуистинама и нестручном
упот ребом историјских извора”. Смат рам да сам и у до сада изнетим
примерима показао како изгледају „неманипулативни метод”, „уверљиви”
зак ључци, „целовите истине” и „стручна упот реба” историјских извора
у изведби мојих уважених критичара. Но, најважније тек следи.

82
О НАВОДНОЈ „ОДЛУЦИ ПРЕДСЕДНИШТВА АВНОЈ-а”
Пошто су се, на начин који се налази „с ону страну” академске при
стојности окомили на књигу која им се никако не допада, због одређених
тумачења истих оних чињеница које су из те књиге „позајмили” без на
вођења одакле „позајмљују”, уследило је „научно велико финале” коаутор
ског „ист раживачког” подухвата. У наставку одговора на примедбе, од
носно у наставку моје конт ракритике, следи анализа оног дела чланка
уважених критичара који је „носећи стуб” трошне конструкције њиховог
тобожњег ист раживања. Носећа теза коауторског чланка гласи:
„...сав рад око проглашења и покушаја осуде кнеза Павла преу
зело на себе Председништво АВНОЈ-а уз ослонац на НКОЈ и Државну
комисију за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача” [Алек
сић и Крстић Мистриџеловић 2016: 443].

Погрешио је, дакле, и суд, који је у рехабилитацији поништио „погре
шан” акт – Одлуку ДК, а погрешио је и аутор критиковане књиге, поводећи
се за тим судским решењем чиме је, тврде Алексић и Крстић Мистриџе
ловић, довео себе „у несагласност с непобитним чињеницама садржаним
у доступној архивској документацији”.
О овом подухвату критичара може се само поновити уск лик Илари
она Руварца: „Жалибоже артије!” Пошто бесмислицу о Председништву
АВНОЈ-а као творцу акта којим је кнез Павле уистину проглашен за из
дајника и злочинца у својој књизи не помињем, то је такође предмет кри
тике двоје аутора, који и на ту тему имају своје ишчашено виђење: Пошто
су подсетили читаоце да тврдим да је Одлуку о утврђивању злочина за
кнеза Павла донела ДК, аутори настављају са својом конт ратврдњом да
је Одлуку о проглашењу Павла ратним злочинцем и народним непријате
љем донело Председништво АВНОЈ-а, на предлог НКОЈ-а, што се, нарав
но – „већ на први поглед, без већег напора (подв. С. М.), може утврдити
увидом у ова документа која се налазе у Архиви Вишег суда у Беог раду
и у Архиву Југославије” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 433].
Готово да је дирљиво уверење аутора да су показали да је кнез Павле
за издајника и злочинца проглашен некаквом фантомском Одлуком Пред
седништва АВНОЈ-а. Ипак, што се чини исправним „на први поглед”, у
подробној анализи често се покаже пог решним. Но, пре него што се по
светим објашњењу зашто тврдим да (правно) не постоји никаква Одлука
Председништва АВНОЈ-а и приказивању наставка трагикомедије „пошто
вања правила струке” у изведби мојих критичара, морам да се, за трену
так, детаљније дотакнем предисторије овог чланка, јер нам она указује
на то ко је његов spiritus movens.
Наиме, Драган Алексић је још пре три године маркирао моју књигу
као предмет својих напада и критике. Још тада је тезе које су просуте у
чланку о којем је овде реч изнео у поменутом чудноватом нацрту пројекта
насловљеног Историјско-правна анализа оптужница подигнутих против
Краљевског намесништва и чланова владе због приступања Краљевине
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Југославије пакту Сила Осовине. Указивао сам неким колегама, будући да
ми је та тематика била у то време веома „свежа”, да никаквих оптужни
ца, ни подигнутих ни неподигнутих, против „Краљевског намесништва”
нема, као ни да нема никаквих оптужница против „чланова владе”. Забав
на страна тог пројекта била је, дак ле, та што је тема била дословно непо
стојећа. Да ли је Алексић с временом и сâм увидео да од тог пројекта не
може остати „ни камен на камену” (иако је испрва најавио да ће се тобо
жњим истраживањем бавити чак шест истраживача, „уз могућност анга
жовања још три сарадника” са задатком да се објаве „две моног рафије и
више научних расправа на задату тему”, која, дакле, ни не постоји) – тешко
је рећи. Тек, од две монографије, већ три године – ни трага, а од „научних
расправа на задату тему”, ако не рачунамо овај коауторски рад (који би
хтео да буде, али није „научна расправа”) – ни гласа. Али неке тезе Алек
сић је, на своју несрећу, спасао од заслуженог заборава и уденуо их у овај
коауторски чланак. Још тада, наиме, у време када је замишљао да ће де
вет истраживача да анализира нешто непостојеће, па још историјски-прав
но, Алексић је фиксирао фамозну „Одлуку Председништва АВНОЈ-а” као
главни документ, којим је кнез Павле проглашен за издајника и народног
непријатеља. За то сазнање било је довољно, како је тврдио (читаоци се
неће изненадити) „овлаш завирити у доказни материјал” [Алексић 2013: 2].
Дакле, одавни је плод уобразиље Драгана Алексића, у шта је (не знам
како) успео да убеди коауторку чланка, да је Председништво АВНОЈ-а
донело Одлуку о проглашењу Павла Карађорђевића ратним злочинцем и
народним непријатељем. Додуше (и овде се враћам својој аргументацији
о ирелевантности овог извора) не зна се тачно кад: најпрецизније што нам
аутори чланка о томе могу рећи јесте да се то збило „јануара 1945”. И тако,
док за остале одлуке Председништва АВНОЈ-а знамо безмало и сат када
су донете, за ову Алексићеву – једва и месец. Оно што нарочито изнена
ђује пажљивог читаоца чланка, јесте разумно увиђање његових аутора
(вероватно Крстић Мистриџеловићеве) да је било предвиђено да наводна
одлука Председништва АВНОЈ-а ступи на снагу даном „обнародовања”,
иза чега, међутим, следи ноншалантно коауторско објашњење:
„Увидом у сачувану архивску грађу и објављена документа нових
власти нисмо нашли потврду да је ова Одлука било где објављена,
што би значило да није ни ступила на снагу. Изостало је и потребно
одобрење ове Одлуке Председништва АВНОЈ-а од стране АВНОЈ-а
који је своје Треће заседање одржао у Беог рад у у авг усту 1945”
(Подв. С.М) [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 448].

Аутори овај тачан закључак игноришу и тврде да је овом необјавље
ном одлуком Председништва АВНОЈ-а кнез Павле проглашен за злочинца,
док је одлука ДК од, такорећи, секундарног значаја. Дакле, према разуме
вању писаца чланка, Председништво АВНОЈ-а је донело одлуку, при чему
је као услов ступања на снагу одлуке наведено њено обнародовање. Одлу
ка никада није обнародована, али је писци чланка ипак сматрају правосна
жним актом којим је кнез Павле проглашен за злочинца и о томе пишу
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чланак. Ово је толико неразумно да сам чак склон уверењу да су писци
чланка можебити уобразили и да је одлука ступила на снагу „обнародо
вањем” у прилогу њиховог рада. Но, чак и да цинично претпоставимо ову
лаковерну наду писаца чланка у могућност такве „правне гимнастике”,
кључан је одговор на питање: зашто ова одлука није обнародована, па са
мим тим ни ступила на снагу, тог далеког „јануар а 1945”? Одговор на то
питање је једноставан. Иако аутори чланка самоуверено пишу:
„Одлука Председништва АВНОЈ-а о проглашењу бившег краљев
ског намесника Павла Карађорђевића ратним злочинцем и народним
непријатељем и о конфисковању његове имовине донета је (подв. С. М.),
како у уводном делу Одлуке стоји ‚на предлог Националног Комитета
Ослобођења Југославије’” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 447].

та (нити било која друга) одлука у вези с кнезом Павлом заправо никада
није усвојена/донета од стране Председништва АВНОЈ-а, или бар за то не
постоји никакав доказ. Све одлуке овог тела претресане су на седницама,
на којима су вођени записници. О одлуци у вези с кнезом Павлом, пак, ни
у записницима са састанака, као ни у деловодном протоколу Председни
штва АВНОЈ-а, нема ни помена. О документу-узданици, на којем почива
коауторски чланак, Председништво никада није расправљало. Нити је
расправљало, нити је документ усвојило без расправе, о чему би такође
остао записник. Документ који су „обнародовали” писци чланка био је и
остао нацрт одлуке, што у књизи и тврдим. Од њеног доношења од стране
Председништва АВНОЈ-а очито се одустало.
Надаље, иако се у чланку неистинито тврди да су одлуку „потписали
председник Председништва АВНОЈ-а др Иван Рибар и секретар Председ
ништва АВНОЈ-а Родољуб Чолаковић” [Алексић и Крстић Мистриџеловић
2016: 447], тих потписа на документу нема. Писаћом машином откуцана
су њихова имена, јер је нацрт одлуке био довршен и тако је требало да
изгледа документ у евентуа лној коначној редакцији. Да је одлука усво
јена, Рибар и Чолаковић би на одговарајућа места ставили своје потписе.
А био би стављен и печат Председништва АВНОЈ-а, којег, разуме се, на
документу такође нема. Уколико у овоме грешим, чак и да се, дак ле, од
некуд докаже да је одлука усвојена (а тврдим да није), она се никако не
може сматрати актом којим је кнез Павла проглашен за злочинца, пошто је
(како увиђају, али из само њима знаних разлога игноришу писци чланка)
објављивање било услов да акт уопште ступи на снагу, као што, примера
ради, закон не може ступити на снагу и почети да производи правне по
следице одмах пошто га усвоји парламент, већ тек пошто буде објављен
у службеном гласилу.
Можемо поставити питање: зашто се одустало од тога да Председни
штво АВНОЈ-а донесе такву одлуку? Одговор се може пронаћи у чиње
ници да је АВНОЈ, после преговора на Вису и у Беог раду 1944, све више
требало да делује као представничко тело у буржоаском смислу (претва
рање у Привремену Народну скупштину), а не као представничко тело
социјалистичке револуције [Petranović 1988: 379–393]. То је била дипло
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матско-политичка игра. С друге стране, према теорији државе и права у
социјализму, подела власти замењена је јединством власти, а народно
представништво је средиште те концентрације [Крбек 1946: 177–189; Ђор
ђевић 1950]. Осуда од стране таквог тела сасвим је прихватљива форма
са становишта социјалистичке докт рине, будући да народно представ
ништво, као средиште јединства власти, може да усвоји, више-мање, све
што пожели. Ипак, никада и нигде у социјалистичким земљама народно
представништво није заиста добило такву власт, нарочито не у пракси.
Још мање је то могло да се примени почетком 1945, када се нова власт у
Југославији борила за међународно признање. Укратко – такав поступак
био би превише револуционаран. Идеја да се донесе таква одлука од стра
не АВНОЈ-а било је само једно у низу „залетања” делова власти „плебејске
републике јакобинаца”, како је Кардељ једном приликом назвао социјали
стичку Југославију, које је у последњем тренутку једноставно заустављено.
С друге стране, власти у Југославији су могле да буду и на становишту да
треба сачекати развој међународноправних прописа, који су били у проце
су настанка. Ако је то био њихов мотив да не доносе одлуку преурањено
– показало се да су имали право.
И начин на који Алексић и Крстић Мистриџеловић приређују исто
ријске изворе за објављивање оправдано побуђује бојазан да по среди
можда и није тек пуки немар, већ сасвим срачуната рђава намера да се један
документ представи као нешто што он заправо није (будући да правно не
постоји), чега су и они, чини се, донекле свесни. Наиме, и просечан студент
историје зна да је, када се критички објављује историјски извор, уколико се
већ не доноси факсимил документа (па и ако се објављује и сâм факсимил),
неопходно што верније пренети оригинални изглед извора (у смислу свих
формалних карактеристика). Све што може изазвати макар какву недо
умицу потребно је подробно коментарисати. Узмимо као пример само за
вршетак извора за који аутори (у коначном, ипак) држе да је правоснажни
акт Председништва АВНОЈ-а. Овако објављују тај документ:
...
Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу даном обнародовања.
У Беог раду јануара 1945.
ПРЕТСЕДНИШТВО АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕЋА НАРОДНОГ
ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Секретар
Председник
Родољуб Чолаковић, с.р.
Др Иван Рибар, с.р.
Уз општу напомен у да се приликом објављивања извора не врше
никакве исправке (отуда аутори греше када реч која у оригиналу гласи
„Претседник” исправљају и пишу „Председник”) следи пример исправ
ног начина објављивања, с потребним коментарима:
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Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу даном обнародовања.9
У Беог раду,     јануара 1945.10
ПРЕТСЕДНИШТВО АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕЋА НАРОДНОГ
ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ
   Секретар
Претседник
Родољуб Чолаковић, с.р.
Др Иван Рибар, с.р.11
Пошто је (чини ми се) пети пут поновљена теза да је Одлука ДК Ф бр.
3572 за кнеза Павла пог решно датована и пошто писци чланка зак ључу
ју да је тај акт усвојен чак и пре наводне Одлуке Председништва АВНОЈ-а,
своје логицизирање настављају тврдњом да је „јасно да би након доноше
ња Одлуке Председништва АВНОЈ-а о проглашењу Павла Карађорђевића
за ратног злочинца и народног непријатеља у јануару 1945. доношење по
себне одлуке од стране Државне комисије о истом лицу у септембру 1945.
било беспредметно”. Ово би могло бити тачно, премда не нужно, имајући
у виду различит статус једног и другог акта. Но, то је мање важно, а битно
је следеће: ако би доношење две одлуке различитог степена снаге и раз
личитог значаја још некако и могло да се прихвати, доношење два акта
истог правног дејства, с истим одредбама, у истој правној ствари било
би, заиста, бесмислено. Отуда, да је ова одлука Председништва АВНОЈ-а
заиста донета, на основу ње би била конфискована и имовина кнеза Павла
9
Док умент није објављен у службеним гласилима нити постоји индиција да је било
где објављен, па самим тим није ни ступио на снаг у (није постао правоснажан).
10
Док умент нема потп ун дат ум, али је остављен простор иза назива места. Према
постојећој форми док умента не може се тврдити да је реч о усвојеном акт у, јер би се у про
тивном знао дат ум њеног доношења.
11
Имена сек ретара и председника Председништва АВНОЈ-а исписана су писаћом ма
шином, без својеручних потписа. На документу се не налази печат Председништва АВНОЈ-а.
И ове околности указују да се на основу формалних карактеристика извора, не може твр
дити да је реч о усвојеном док умент у. На овом месту нарочито указујем на следеће: аутори
чланка документа која приређују за објављивање проналазе у Архиви Вишег суда у Београду.
У тој архиви не би никако могла/смела да се налазе оригинална документа из 1945, осим ако
евент уа лно нису у приватном поседу лица које подноси захтев за рехабилитацију. Међутим,
како би ориг инална одл ука Председниш тва АВНОЈ-а из 1945. могла да се нађе у рукама
подносиоца захтева за рехабилитацију кнеза Павла? Да није којим случајем Председништво
АВНОЈ-а кнезу коленоприк лоно доставило своју тобожњу одл уку на кућн у адресу у Јужној
Африци? Ако су аутори чланка у Архиви Вишег суда у Београду заиста пронашли оригинал
ну Одлуку Председништва АВНОЈ-а, каква не постоји нити у једном фонду Архива Југосла
вије, питање које се поставља је следеће: Како је могуће да се један такав оригинални документ
нађе ван фонда којем органски припада, односно ван фонда Президијума Народне скупшти
не у Арх иву Југославије? Ако су, пак, писци чланка као прилог свог рада приредили док у
мента на основу копија које се налазе у Арх иви Вишег суда у Беог рад у (а мени су на увид
од стране Вишег суда увек стављане само копије), онда се такав поступак може смат рати
великим професионалним пропустом, јер су ауторима били доступни оригинали докумената,
у релевантним фондовима Архива Југославије. Смат рам да је у питању ово друго, што би
значило да су, објављивањем извора на основу копија, говорећ и језиком мојих критичара,
писци чланка „заказали као историчари”.
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(подсетићу да пуни назив неусвојеног акта Председништва АВНОЈ-а гласи:
Одлука о проглашењу Павла Карађорђевића ратним злочинцем и народ
ним непријатељем и о конфисковању његове имовине. Конфискацију пред
виђа њен 2. члан). Међут им, писци чланка, моји уважен и крит ичари,
заборавили су било ту чињеницу, било Указ из марта 1947. о одузимању
држављанства и конфискацији имовине свих Карађорђевића, па и имови
не кнеза Павла. Дак ле, или су комунисти толико мрзели кнеза Павла, па
су му „бесмислено” два пута конфисковали имовину или су заборавили да
су је конфисковали „јануара 1945”, па поновили исту конфискацију марта
1947? По среди је, наравно, нешто треће: пошто имовину кнеза Павла нису
конфисковал и до 1947. (што знач и да никак ве одлуке Председништва
АВНОЈ-а о проглашењу злочинцем и о конфискацији имовине није било
раније), учинили су то поменутим Указом из марта 1947. До тада је у вези
с деловањем кнеза Павла постојала само одлука ДК, на основу које је, у
погледу имовине, могао да наступи, и то тек одлуком суда – иск ључиво
секвестар на имовини [Milošević 2013: 74–79]. То је још један, посредни
доказ да одлука Председништва АВНОЈ-а о проглашењу кнеза Павла Ка
рађорђевића за злочинца и народног непријатеља и о конфискацији његове
имовине никада није донета.
И за крај, још једна непрецизност писаца чланка, који у свом чланку
кажу:
„Потпредседништво НКОЈ-а сачинило је нацрт Одлуке бр. 42
(подв. С. М.) којом се кнез Павле Карађорђевић оглашава ратним зло
чинцем и народним издајником и сва његова лична имовина конфи
скује у корист државе, који је 11. јануара 1945. године (подв. С. М.) до
ставило Повереништву правосуђа на мишљење и евентуалне примедбе”
[Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 444].

Затим, у напоменама и попису извора без зазора пишу: Одлука бр. 42.
Дакле, не праве разлику између нацрта и евентуа лно усвојене одлуке. Ту
наводну Одлуку бр. 42 за коју упорно тврде да је усвојена „јануара 1945”,
приписују раду Председништва АВНОЈ-а, иако је Председништво АВНОЈ-а,
примера ради, у новембру 1944. по броју одлука већ далеко премашило
број 42.12 Број 42 је нумерација нацрта, који није могао да предвиди који
би број понео тај акт да га је усвојило Председништво АВНОЈ-а.
ЗАК ЉУЧАК
У свом рад у Алексић и Крстић Мистриџеловић бране потп уно не
одбрањиве тезе, које овако сажимају:
12
Примера ради, „Одл ука о општој амнестији лица која су у четничк им јединицама
Драже Михаи ловића учествовала или их помагала или су учествовала у јединицама хрват
ског и словеначког домобранства”, Службени лист ДФЈ 1/1945, донета је од стране АВНОЈ-а
21. новембра 1944. и носи број – 69. При томе, напомињем да се одл уке АВНОЈ-а и Председ
ништва АВНОЈ-а нумериш у контин уи рано, као јединствен низ.
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„Ова само делимично сачувана Одлука Државне комисије (изме
ђу осталог, недостаје и део са датумом Одлуке) се и у историографији
и у Решењу о рехабилитацији истиче у први план, као да Одлука пред
седништва АВНОЈ-а не постоји, а уз то се и погрешно датира у 17. сеп
тембар 1945” [Алексић и Крстић Мистриџеловић 2016: 447].

Тешко да се на мањем простору може изрећи више погрешних тврдњи.
У овој конт ракритици доказујем (и држим доказаним) да је сваки навод
из цитираног закључка писаца чланка нетачан, осим тврдње да се Одлука
ДК истиче у историографији у први план. То се чини с добрим разлогом.
Остаје, наиме, непобитна чињеница да је кнез Павле за злочинца и издај
ника проглашен само и једино Одлуком о утврђивању злочина окупатора
и њихових помагача Ф бр. 3572, чија последња страница, упркос делимич
ној очуваности документа, не „недостаје” и садржи, између осталог, датум
доношења одлуке – 17. септембар 1945. године, који критичари, чак ни не
првопогледнувши документ, напамет одбацују. Никаква одлука Председ
ништва АВНОЈ-а у вези с проглашењем кнеза Павла за злочинца и народ
ног непријатеља заиста (правно) нити је постојала, нити постоји (постоји
само нацрт одлуке, која никада није усвојена, па ни „обнародована”). То је
главно поље сукоба између закључака мог истраживања, које неутемеље
но и сикофантски критикују у свом чланку Алексић и Крстић Мистриџе
ловић, и потпуно погрешних дирекција њиховог тобожњег истраживања,
чије резултате у свом чланку износе.
Ако, којим случајем, писци чланка уображавају да њихово „обнаро
довање” нацрта одлуке Председништва АВНОЈ-а на страницама научног
часописа нешто мења у стат усу овог нацрта одл уке Председништва
АВНОЈ-а, наглашавам да оно није ни правно, а нажалост, ни историограф
ски релевантно. Прво, због правно маргиналног значаја извора који објављу
ју, а друго – због непрофесионалног поступка у коментарисању извора.
У целини гледано, чланак критичара жанровски осцилира између
инвективе и хумореске. Осим садржајно верног (иако је и ту било пропу
ста), али академски некоректног препричавања туђих истраживања, безма
ло све што је „своје и самосвојно” у овом раду безнадежно је ослобођено
смисла. У рад се ту и тамо провукла покоја смислена тврдња, преплављена
брзо бујицом грешака. Нарочито истичем као дрскост оптужбе за некори
шћење историјских извора, упућене писцу критиковане књиге, и то од стра
не оног који белодано показује да сâм није користио најважније изворе.
Коначно, главна теза читавог „истраживања” је бесмислица, а кључни до
кумент којим се баве аутори сушти је историографски omphalotus olearius:
личи да је акт Председништва АВНОЈ-а, а није.
За некол ико год ина, од нац рта пропалог пројекта с непос тојећом
темом, до једног бесмисленог чланка, у којем од аутентичног доприноса
аутора вреде иск ључиво одређена правничка прецизирања која чланак
има да захвали Крстић Мистриџеловићевој (за коју сам уверен да се горко
преварила инвестирањем поверења у ист раживачке способности прво
потписаног аутора чланка), методолошки поступак Драгана Алексића
прешао је еволуцију од „овлашног завиривања” до „првопогледања”, али му
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се ослањање на сумњив хеу ристички потенцијал и једне и друге „безна
порне” методе „обило о главу”. Оставши без ослонца на туђе резултате,
отиснувши се у валовите воде покушаја самосталног ист раживања, ко
ауторски тим завршио је, претежно захваљујући Алексићевом „доприносу”,
у вртлогу аматерских грешака. Уз то, академски часопис злоупотребљен
је за пуке дифамације у чланку који је све друго пре него научни допри
нос било чему. Отуда се празнина ове какофоничне инвективе-хумореске
„у четири руке” може мерити једино са штетом коју су објављивањем овог
рада, као какав двојац без кормилара и компаса, причинили његови ауто
ри себи, часопису који им је уступио простор и рецензентима који су рад
позитивно оценили. Тај недостајући кормилар и прекопот ребни компас,
неопходни за кретање кроз просторе академске заједнице и бујицу исто
ријских извора, јесу поуздана научна методологија и култура дијалога,
нарочито критике. Обе ове вредности остале су за моје уважене критичаре
књига са седам печата.
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Прилог 1. Факсимил последње странице Odluke o utvrđivanju zločina okupatora
i njihovih pomagača (F број 3572) која се односи на кнеза Павла Карађорђевића,
АЈ, 110 – 1 – л. 314/bis. У попису саучесника уз Р. Станковића погрешно je
наведен број одлуке која се односи на њега. И из пописа саучесника јасно се
види да је реч о одлуци која се односи на кнеза Павла (на листи недостаје
само његово име, будући да се документ односи на њега).
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Прилог 2. Завршни део нацрта неусвојене Одлуке Председништва АВНОЈ-а
о проглашењу бившег краљевског намесника Павла Карађорђевића ратним
злочинцем и народним непријатељем и о конфисковању његове имовине,
АЈ, 49 – 2 – 502 (факсимил).
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ЦИТИРАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
Извори
Одлука о проглашењу бившег краљевског намесника Павла Карађорђевића издајником
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ABOUT AN ACADEMIC AND HISTOR IOGRAPHIC FAILUR E
(With regard to the article “Prince Pavle Karađorđević and New Yugoslav
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SUMM ARY: In this paper the author presented examples of academic dishonesty
and substantial histor iog raphic mistakes and fallacies – interpretative, methodological
and fact ual – made by the authors of the article mentioned in the title of this contribution.
Answering to their deliberate critics of the author’s book Istorija pred sudom, he points
out that the authors of the mentioned article, firstly, did not offer neither proper nor suf
ficient arg umentation for their general remarks about his work, labeling the book as one
of “questionable scientif ic value”. Supporting this and similar other labels they quote
several paragraphs from the author’s book, contemplating about them instead of giving
arg umentative comments, sometimes even erroneously attributing to him the claims that
he did not make in his book. Secondly, the author of this paper indicates that the mentioned
authors took over some facts and conclusions from his book, without making any refe
rences to it. Thirdly, and most importantly, he developed a comprehensive argumentation
for his claim that the document these authors founded their alleged research upon has
never passed through the process of enactment and empowerment. Namely, the so called
“Decision of declaring Prince Regent Pavle Karađorđević a war criminal and an enemy
of the people” has never been adopted by the Presidency of AVNOJ, as argued by Aleksić
and Krstić Mistrid želović. The document under the given title, which they used as if it
was a historical source issued by the Presidency of AVNOJ, is merely a draft of a decision
that has never been passed.
KEYWORDS: Prince Pavle Karađorđević, State Commission for Investigation on
Crimes, rehabilitation, revisionism, historiography
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ХЕРЦЕН И НАШЕ ВРЕМЕ*
(Aleksandar Hercen: Prošlost i razmišljanja. Tom 1. Deo 1–5, (1812–1851);
prevele Vera Nikolić, Marija Mežinski, Signature i J. Šajković,
Beograd 2016)
О Русији се данас све више расп равља у
разним цент рима у свет у, у установама које
се посебно баве геополитичким проблемима
савременог света. Велике слабости руководи
лаца некадашњег СССР охрабриле су снаге
Запада (Европе и САД) да отворено искаж у
прет ензије на бог атс тва и терит орије ове
огромне земље. Збигњев Бжежински аутори
тетом геополитичара и геостратега а потом
Мадлен Олбрајт у ери Клинтонових, самоуве
рено су изражавали став да је неправда да јед
на велика земља располаже толиким природ
ним ресурсима и да је неопходна нека њихова
праведнија расподела. Одмах је било јасно
којим путем се намерава ићи у тој „расподе
ли” богатстава. Али савремени свет се мења
веома брзо. Планери поменуте расподеле нису
очекивали промене у свету: подизање Русије,
појаву Кине и неких других земаља у тежњи
да се суп ротставе подели света у условима
једине велике силе САД, која је увелико и за
почела да мења свет пренебрегавајући норме
међународног права и велике светске хума
нистичке тековине. Истовремено су поједини
лидери иницирали процес повезивања поје
диних земаља с различитих континената уви
ђајући општу опасност од доминације само
једне велике силе. Идеја о полицентричности
света наметн ула се сама као израз теж ње за
опстанак народâ и држава.*
У Русији то се осетило посебно, пробуди
ле су се снаге самооч увања, свест о најезди
*
Проширено и допуњено излагање које је
писац имао у дискусији у Библиотеци „Мил у
тин Бојић” у Беог рад у 14. децембра 2016. у којој
су учествовали г-ђа Латинка Перовић и г. Милан
Суботић.

Наполеона Бонапарт е и агресији Хитлера
није могла да ишчезне из сећања народа. А
геополитичари Запада, Америке, геострате
зи по свем у судећ и изгледа нису изу чавали
довољно Русију па су отуд мог ућа разна из
ненађења. „Руске теме” важне су и у словен
ском свет у, њихово разабирање је изузетно
важно и у Србији.1 Успешно савремено поима
ње Русије није, међутим, могуће ако се не по
забавимо и њеном прошлошћу. Уосталом, то
је опш ти услов за све који хоће да разу меју
1
У совјетском период у, у западним одго
варајућ им цент рима, Русија је била предмет
озбиљних изучавања с најразличитијих станови
шта. Неки од најистакнутијих философа, социо
лога, политиколога итд. као Херберт Марк узе,
Густав Ветер, многи тзв. Кремљолози, Хенри Ки
синџер, саветник више америчк их председника
и писац бројних анализа светских збивања уоп
ште; њих је водила идеја да је неопходно позна
вати непријатеља – комунизам да би се он могао
победити. То је, може се рећи, прастаро правило.
Војни теоретичар Клаузевиц га је само формули
сао те многи наводе то правило као принцип тог
војног класика. Као пример врло озбиљних ис
траживања у то доба можемо навести књигу Џејм
са Билингтона Икона и секира [Bilington 1988],
обимно дело, нека врста енциклопедије о Русији,
с библиографским изворима. Књига је преведена
и код нас али је, рекло би се, остала непримећена
а данас је скоро заборављена.
Када је реч о Србији очек ивало би се да
постоје цент ри у којима се изу чава историја Ру
сије, руско српских вез а, цент ри у којима раде
специјалисти који би били нека врста стручног
тела на основу чијих анализа би се формирала
и политика наше државе према Русији не само
данас него и у буд ућности. Тога нажалост нема,
има стручњака са запаженим списима о Русији,
али као самосталних и без институционалне по
дршке која је неоп ходна.
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савремена збивања, да се морају упознати са
свим важним чиниоцима који су претходили
данашњем стању.
Пред нама је један од незаобилазних изво
ра за увид у развој Русије. Дело има индика
тиван наслов Прошлост и размишљања, по
тиче из пера Александ ра Херцена, једног од
великих руских и европских мислилаца који
су истовремено били у одређеној мери и акте
ри у збивањима у Русији и још више у Евро
пи. У обимном опусу Херцена ова књига за
узима посебно мес то. У њој налазимо нек у
врсту резимеа мисли и акција проницљивог
ума који се по отворености може слободно
поредити с Русоом, с његовом књигом Испо
вести. Поређен је и са Волтером, али је оцена
да је он Руски Волтер основанија. Херценово
дело и поред забрана деценијама је илегално
ширено у Русији где су генерације револуци
онара црпиле идеје и водиле расправе о осло
бођењу народа. Херцен је био познат и ути
цајан и у Србији нароч ито крајем 19. века,
може се рећ и све до почетк а балк анских и
Светског рата. Поједини наши људи који су се
школовали у Европи на разне начине били су
с њим у комуникацији као и с осталим руским
револуционарима различитих струја, поста
вљајућ и вел ика питања о томе којим пут ем
Србија треба да иде [Перовић 1993].
Херценово дело Прошлост и размишљања
први пут је у нашем преводу објављено у За
гребу 1948. [Hercen 1948], а затим у Београду
1951. у три књиге [Hercen 1951]. Тада су обја
вљени и нек и други списи као Писма о изу
чавању природе, један од његових најважни
јих философских списа. После шездесет пет
година појавио се нови превод Херценове књи
ге Прош лост и размиш љања, може се рећ и
у прави час. Наш читалац је у прилици да се
упозна не само с изузетним прегледом раз
воја руске философске и друштвене мисли
него и с европским токовима у којима је Хер
цен имао значајн у улог у, евол уцију погледа
разних актера као и епилог: од великих нада
у Европ у до велик их разочарења.
Херценова домовина Русија је већ с краја
17. века у успон у, у 18. и 19. век у она је и по
ред унут рашњих тешкоћа изашла на светску
сцену као велика сила, и један од одлучујућих
чинилаца у европским збивањима. Петар I
Велики, император, мислиоци као Радишчев,
Сковорода, Ломоносов, Чаадајев, декабристи,
Пушкин, покренули су руско друштво из из
весне учмалос ти и од тада се оно налази у

непрекидним и убрзаним променама. Настала
је једна специфична култ ура али у условима
невиђене неједнакости људи у Русији. Кмет
ство је било кочница развоја, тежња за њего
вим укидањем рађала је идеје о неопходности
револуције али су је заговорници различито
зам иш љал и.2 Учесниц и Отаџбинског рата
гонећ и Наполеона Бонапарт у сусрели су се
на Западу, пре свега у Француској с различи
тим струјањима, многи од њих побунили су
се убрзо са захтевом да се руско друштво ре
формише и да се створи уставна монарх ија.
Вођи декабриста који су то тражили – Риљејев,
Пестељ и други кажњени су вешањем а мно
ги други из разних делова Русије осуђени на
робију и прогонство у далеке крајеве Русије.
Херценово дело Прошлост и размишљања
као и књиге Писма о изучавању природе и С
друге обале су без сумње главни извори за
проучавање његових философских, научних
и друш твенопол ит ичк их схватања. Његов
опус иначе обиман, последње историјско и
критичко издање има тридесет томова, изда
ње је започето 1954. а завршено 1966. Од тог
времена уследиле су различите интерпрета
ције његових погледа и у Русији и на Западу.
Сâм Херцен јасно је излагао главне премисе
својих погледа и то на изванредан начин, че
сто привлачан и као књижевни израз. Описи
су компоновани у контекст приватне и јавне
друштвене делатности. Он као личност носио
је својеврстан печат племићког живота Русије.
Потиче из незаконитог брака племића Ива
на Јаковљева, једног од најбогатијих људи и
мајке која није припадала том кругу. Отац му
је дао име по коме је постао познат – од речи
Hertz – срце, срчани, и омогућио изванредно
приватно образовање. Већ поменута околност
чинила је породицу специфичном, брак са бли
ском рођаком, доцније живот са супругом свог
најближег сарадника Огарјова с којом је имао
и дец у, сенк а инцес туознос ти била се над
нела над његовим животом; смрт суп руге и
деце оптерећ ивале су овог ствараоца који је
био и противречна природа и кад је реч о не
ким погледима, олаким надама у Императора
Александра II. Али ако се посмат рају главне
2
Пушкин, највећ и руски песник, изража
вао је страховање од револуције у којој ће се ма
нифестовати неизбеж на стих ија руског народа
која ће бити разорна, уништавајућа. И други про
ницљиви умови тог времена и они из „виших”,
владајућ их круг ова изражавал и су бојазни те
врсте.
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линије његове мисли и дела без сумње је да је
био снажна фигура већ при добровољном на
пуштању Русије, опредељењу за слободну реч,
слободу штампе, за слободу народа, у одбра
ни Пољака и њиховог права на слобод у, по
дршци својим следбеницима избеглим из Ру
сије итд. Философске премисе његовог дела
су извесна врста материјализма карактери
стичног за оно време када су у природним
нау кама отворене вел ике перспект иве. Он
као зачетник народњaштва, разочаран у Евро
пу коју је смат рао малограђанском почео је
касније да тражи нове могућности решавања
друштвених проблема, почео је да се окреће
Истоку. Чврсто је веровао у руски народ, чије
ослобођење је настојао да помогне али и да
истовремено упозна Европ у с Русијом. Хер
ценов песимизам настао је из дубоког увида у
неуспех Европе, руска општина – заједница,
пружала му је утеху, у њој је видео основу бу
дућег руског социјализма. Сувереност лично
сти остала је као нека константа у његовим
уверењима. Такође и одлучан став да насиље
рађа насиље. У апелима императору Алексан
дру II и његовом наследнику истицао је неоп
ходност промене правосуђа, укидање смртне
казне, промене образовног система.
Херцен се родио 1812. у Москви и како сâм
пише његова генерација стасавала је у сенци
вешала на којима су вођи декабристи издах
нули, а умро 1870. Он припада генерацијама
из којих су потек ли бројни мислиоци који су
још у време студија, нарочито на Московском
универзитет у обележ или даљи развој руске
мисли и ослободилачког покрета уопште. Те
генерације рано су сазревале у условима када
је царска власт сурово гушила све покушаје
слободоумља. А тих покушаја је било већ мно
го. Јав љају се људ и који су бил и необично
даровити, код којих се даровитост испољила
рано али истовремено и племенита жеља да
се мењају прилике у земљи. Били су спремни
на сва страдања само да се промене прилике
недостојне људи. Слобода је била сан. Херцен,
један од тих својеврсних подвижника, кад му
је било петнаест год ина, 1827, заједно с Ни
колајем Огарјовим одлази на Воробјова брда,
и на мес ту где се данас налази Московски
државни универзитет „Ломоносов”, зак лињу
се да ће посветити цео свој живот борби за
ослобођење народа. То место ће бити готово
свето за руске револ уционаре. Неколико де
ценија после тога, на том месту млади Пле
ханов и Вера Засулич полажу исту зак летву.

И када су се вратили из емиг рације 1918, од
лазе на то место непосредно пред смрт да су
зним очима изјаве да су испунили свој завет.3
Херцен учествује у велик им и значајним
расправама о даљим путевима Русије. Издва
јају се два велика круга мислилаца: Западња
ци и Словенофили. Воде се велике дискусије
о философији Хегела, Шелинга, доцније и о
Фојербаху али и о другим проблемима нау
ке, култ уре, уметности. Херцен, Бјелински,
Чаадајев, Грановски итд., заговарају неопход
ност установа у Русији попут оних у Францу
ској, Швајцарској итд; философија треба да
тражи основе у природним нау кама. Слове
нофили Хомјаков4, браћа Киријевски – Иван,
философ и Петар, етнолог, етнограф Констан
тин Аксаков, Самарин сматрају да Русија тре
ба да се окрене својим корен има; своју тра
дицију философија треба да усмерава више
према хришћанству. Али овде је реч о једној
3
[Шуб 1969]. Ова књига спада у изузетне
изворе, потиче из пера не само значајног актера
руског револ уционарног пок рета него и ист ра
живача документације која се чува у разним на
учним, универзитетским цент рима широм све
та. Шуб је преглед започео управо с Херценом
детаљно приказујућ и његов мисаон и развој и
животни пут од година живота у Русији до кра
ја живота, у емиг рацији где је провео већ и део
живота. Даље следе поглавља о Чернишевском,
Лаврову, Николају Михајловском, затим о онима
које означава као претече Лењина и то с правом:
Заичњевски, Ткачов, Бакуњин, Њечајев, на крају
тог поглавља представљен је Лењин у светлу сво
је активности када се нашао на кормилу револу
ције, освојивши сву власт. И наредна поглавља
су необично важ на јер су дуго били непознати
мног и подаци: о Плеханову, либерализму у Ру
сији, Државној Думи, распаду II интернационале
и ставу социјалиста Запада према рату и касније
према бољшевицима, о тзв. пломбираном вагону
у коме се група бољшевика превезла уз помоћ Не
маца у Русију, Кропотк ин у, Корољенк у и Мак
сим у Горком, њиховим улогама, као и о улози
Јевреја у Руској револ уцији.
4
Иначе међу племићима, спахијама било је
не само истакнутих мислилаца него и пламених
природа. Један од њих био је Алексеј Хомјаков,
философ, историчар, богослов, песник, који је
посветио једн у оду Србима, када му је било се
дамнаест година побегао је из очевог дома у на
мери да оде у Србију и да се тамо бори прот ив
Турака. Убрзо је сустигн ут и враћен. Као ства
ралац подсећао је на ренесансне људе. Изу мео
је и нап раве како би сељац има са свог имања
олакшао рад. Када је умро сељац и су дан има
плакал и на њег овом гробу зах валн и за добра
која им је чинио.
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генералној деоби; иако је она на нек и начин
својеврсна верт икала руске мисли не само
до краја 19. века него и након тога, и после
Револ уц ије 1917. настављају се на одређен
начин расп раве које имају извесне одзвуке
све до нашег времена. Оно што се међутим
испушта из вида је чињеница да су многи ми
слиоци имали еволуцију, мењали своја схва
тања већ према збивањима и у Русији и на
светској сцени. Чаадајев, на пример, заговор
ник западњаштва који је у Философским пи
смима, којих има осам, изнео поражавајућу
слику Русије, због чега га је император Нико
лај, у гневу, огласио лудим да би га понизио и
осудио на усам љеност, пред крај живота је
предвиђао велику будућност Русији. Херцен
такође доспева до великог разочарења у Евро
пу, проглашава је после неуспелих револуција
тридесет их и чет рдесет их год ина за мало
грађанску, и да због тога нису мог ућа оства
рења велик их социјалних идеа ла братства,
слободе и једнакости у њој. Словенофили та
кође мењају унеколико своје погледе.5
Од западних мислилаца Сен-Симон, Фу
рије и Роберт Овен имају велик и утицај на
руске револ уц ионарне круг ове. Херцен је
прихватао многе идеје Сен-Симона па и Фу
ријеа а био је сведок и пропасти Овеновог по
кушаја да створи ново друштво, Фалансте
рије.6 Највећи утицај Фурије је имао на круг
Пет рашевског чији су припадн иц и сурово
каж њени. Међу њима је био и млади Досто
јевски који је после застраш ујућег церемо
нијала осуде на смрт, помилован и осуђен на
тешку робију у Семипалатинску. На робији
долази до преображаја, Достојевски постаје
хришћански стваралац, припада тзв. почве
њицима, тј. онима који траже у руском тлу и
бићу главну основу. Посета Западу га у томе
оснажује. На том путу је и истакнути философ
Николај Страхов до сад недовољно читан и
5
Спектар филозофских, нау чн их и тео 
лошких концепција, идеја револ уционарног по
крета излож ио сам у: [Ђорђевић 2008–2011].
6
Роберт Овен (1771–1856), енглески соци
јалиста-утописта, познат по томе што је уложио
све своје богатство да оснује „ново друштво” ве
рујућ и да је оно мог уће ако се заснива на њего
вим ком унистичк им принципима. Та заједница
пропала је као и целокупно богатство Овена [Joka
1978: 89–102]. У овој књизи приказане су и бројне
друге фигуре утопијског социјализма, чудесне на
различите начине. Неке од њихових идеја доц
није су се у мање или више сличним облицима
јављале у сличним друш твеним околностима.

непотпуно оцењиван. Поједини од западњака,
као Бјелински, рано умиру. Али развој дога
ђаја и у Русији и на Запад у доводи до нових
изазова. Долазе генерације револуционара из
других социјалних слојева, из слојева тзв. раз
ночинаца. Истовремено и даровити и спрем
ни на жртвовање. Најистакнутији међу њима,
Чернишевски, син свештеника, философ, на
учник, писац бројних дела нарочито из еконо
мије, познавалац четрнаест језика (на многима
од њих је писао), сибирски заточеник, осуђен
на вечно прогонство. Карл Маркс се дивио
његовим делима и изу чавао је руски језик да
би боље изучио дела овог изузетног мислио
ца и револуционара. Доброљубов, такође син
свештеника, живео је само двадесет пет годи
на али својим књижевно-критичким опусом,
који није мали, изузетно је утицао у једном
периоду нарочито на омладину. Дмитриј Пи
сарев, својим философским и књижевним опу
сом, концепцијом утилитаристичке естети
ке имао је такође изузетан утицај, чак и код
нас, на пример на Лазу Костића и неке дру
ге. Овај заточеник Пет ропавловске тврђаве
необичних способности које су се испољиле
још у најранијим годинама привлачио је па
жњу не само следбеника него и противника.7
Под утицајем ових али и бројних других ре
вол уционара ти кругови су се брзо ширили
и увећавали широм Русије. Они су уживали
умногоме симпатије шире јавности, чак и у
појединим највишим круговима племства. И
пре императора Александра II у тим кругови
ма се увиђала неопходност укидања кметства
7
Дмит риј Иванович Писарев (1840–1868)
порек лом из племства, био је радикалан револу
ционар, као и његови претходници из највиших
кругова, војних и политичк их, револ уционари,
атентатори, као Софија Перовска и били су посве
ћени идеји свргавања царизма и ослобођења на
рода жртвујући и свој живот за ту идеју. Писарев
је одбацивао поредак и вредности царског режима
инаугуришући сасвим нове. Назван је у литерату
ри нихилист иако тај израз није адекватан интен
цијама његовог дела. Живео је релативно кратко,
двадесет девет година од којих је четири године
био затворен у Петропавловској тврђави, у строги
затвор за опасне револуционаре по режим – бра
нећи Херцена чије су идеје биле у то доба строго
забрањене у Русији. Аутор је значајних философ
ских и књижевно-теоријских списа. О њем у се
писало веома много и у Русији и на Запад у, при
влачио је паж њу и следбеника и противника и
због необичног револ уц ионарног месијан изма
жртвујућ и се за своје идеје. Његов живот и дело
темељно је изучио Е. А. Соловјев [Соловьев 1922].
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– једне врсте ропства али се смат рало да то
није могуће учинити одједанпут, путем ука
за него постепено управо да би се избегле по
буне, револуција о којој су маштали у Русији
још од времена Пушкина. На први поглед па
радокс је што је највећ и број покушаја атен
тата извршен управо на императора Алексан
дра II који је први започео реформе чији је
циљ био укидање кметства. Од времена када
је Каракоз ов 1866. пок ушао да убије Цара
било је на десетине атентата све до оног 1. мар
та 1881. када је Александар II и убијен.8 Десе
тине хероја и мученика је страдало а непосред
ни изврш иоц и Софија Перовска и друг и су
обешени. Међу атентаторима били су синови
и кћери генерала, племића али и из других
слојева све до слојева радништва. Пристиза
ле су нове генерац ије. Али и нек и од стари
јих, као Бак уњин, у младости су водили ве
лике расп раве о Хегеловој философији није
посустао, штавише тежиште акције померио
је из сфере теорије у сферу бунта још више.
Нас тојао је да лично учес твује у бунама у
Европи. Заговарајући анархизам и борећи се
против Маркса сматрао је да је уништење по
стојећег система главно. Западњак Тургењев
је пратио живот овог бунтовника и предста
вио га је у лику Руђина, у истоименом рома
ну; пратио је и животе других радикалних
револуционара и оваплотио их у својим дели
ма као што су Очеви и деца, Уочи нових дана
и др. Базаров из овог првог романа је приказ
Писарева. Бак уњин је смат рао да је у борби
против постојећих друштвених односа допу
штено све – обмане, убиства у име великог
циља. Написао је Исповест, обратио се и Ни
колају I. Обратио се писмом императору Алек
сандру II молећи га да му одобри повратак у
Русију да се како је писао „спреми за највећи
догађај живота – за смрт”. Ти документи от
кривени су у архиви тајне полиције тек 1918.
Император Николај I му је дозволио повра
так али га је Бак уњин убрзо обман уо и по
ново побегао из земље – пробудио се у њему
8
Индикативна је околност да се прва бомба
одбила о коч ије у којима је био императ ор али
се он смело окрен уо према атент ат ору. Верује
се да га је упитао чему то када је већ почела ре
волуција, тзв. бела, „одозго” јер се тако избегава
она крвава, „одоздо”. У том тренутку други атен
татор је бацио бомбу којом је император био раз
нет. Страшну слику смрти свог оца посматрао је
наследник престола Александар III који је зау
ставио велик и процес укидања кметства.

поново инстинкт бунтовника. У емиг рацији
је био опет активан, помагао је најрадикални
је револ уционаре као што је Сергеј Њечајев.
Сматра се да је он и помагао Њечајева у саста
вљању једног од најстрашнијих док умената
уопште – Катехизис револуционара, а сара
ђивао је и с Ткачовом.9 Достојевски је пратио
живот ових револ уц ионара чије је идеје у
раној младости делио у круг у Пет рашеваца
и оваплотио их уметнички у својим делима,
посебно у роман у Нечисте силе или како је
после Другог светског рата превођен тај ро
ман као Зли дуси. Овај роман је имао велик и
утицај јер су се типови тих револ уционара
јављали у многим социјалним пок ретима и
у 20. веку укључујући и покрете у нашим зе
мљама чак и после Другог светског рата.
Александар Херцен био је својеврсни хро
ничар, тумач збивањ а. За њег ова схват ањ а
интересовале су се генерације револуционара
и у Русији и на Запад у. На предлог најпоп у
ларнијег песника ондашње Русије Њекрасова,
код Херцена у Лондон тајно одлази Чернишев
ски иако су већ настале одређене разлике у
погледима између ове двојице мислилаца. У
условима све већег заоштравања друштвених
прилика све више људи, који су настојали да
промене те прилике одл учивало се за наси
ље, терор. Главна теоријска питања била су
однос између средстава и циљева. Широка
делта струја народњаштва делила се на раз
личите струје, од тзв. легалног народњаштва
чији је неспорни ауторитет био Николај Ми
хајловски, који је имао знатан утицај на раз
лич ите мислиоце па до руских јакобинаца
као што је Заичњевски, комуниста Спешњев,
анарх истâ, који су такође бил и разл ич ит и,
Бак уњинови следбеници али и следбеници
другог апостола анархизма философа и науч
ника-геог рафа Пет ра Кропотк ина. Нек и од
народњака бавили су се доста и философијом
9
Својеврсну енцик лопедију руског рево
луционарног пок рета налазимо у обимном дел у
Уֳоֲический социализм в России. Хресֳомаֳия
[Володин и Шахматов 1985]. Овај приручник је
нез аобилаз ан и осим биог рафија сад рж и и од
ломке из дeла револуционара у којима налазимо
основна начела разних струја руске револ уцио
нарне мисли и дела представљена у контексту
историјских прилика, од Бјелинског и Херцена
до Плеханова. Значајн у антологију текстова ру
ских мислилаца приредио је Николај Берђајев
коју је приредио С. Жаба [Жаба 1954]. Ова књи
га је посебно важ на јер сад рж и преглед развоја
Херценових схватања.
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али током боравка на Запад у још више су се
уверили да Русија не мора да иде путем којим
су ишле зем ље Европе. Так ав је био Пет ар
Ткачов који је полемисао с Енгелсом указу
јућ и му на непознавање прил ика у Русији.
Ткачов је живео кратко али је оставио знатан
траг и као философ. Више од пола века од ње
гове смрти, према сведочењу Бонч-Брујевича,
секретара Лењина у време револуције, Лењин
је тражио да се прикупе сви списи Ткачова и
објаве, да се изуче, наглашавајући да је он сâм
заинтересован за остварење те иницијативе.
Питање тзв. индивид уа лног терора рас
прављало се дуго, и у Првој и у Другој интер
национали, и делило је чланове тих међуна
родних радничк их организација. Многи су
се разним одл укама и ставовима дистанци
рали од тезе о оправданости индивидуа лног
терора али је та врста терора настављана. Жи
вот је, дак ле ишао другим путем, теорије су
остајале по страни. И бољшевици су се фор
мално ограђив ал и од тез е о оправданос ти
индивид уа лног терора и револ уц ионарног
насиља али када су се нашли пред опасношћу
да изг убе власт прибегли су јавно, не само
индивидуа лном него и масовном терору по
сле покушаја атентата на Лењина 1918; одмах
је уследио Декрет који је потписао ондашњи
руководилац совјетске републике Свердлов,
о масовном „беспоштедном терору”.
Херцен је не само својом чувеном књигом
Прошлост и размишљања него целином свог
бог ат ог опус а подс тицајан и у наше време
када се траже путеви општег опстанка људи
на планет и. Он је још у младос ти прет ре
сајућ и теме Хегелове философије, Хегелову
дијалект ик у назвао „алг ебра револ уц ије”.
Историјски процес је ланац сукоба, једне по
ларности рађају друге, револуције изазивају
конт раревол уције, драстични облици нејед
накости рађају снажније облике и таласе от
пора. Постављају се увек изнова велики иде
али и теж и њиховом остварењу а средства
која се бирају су терор, насиље, атентати. Али
терор, насиље не настаје само у пок ретима
који теже радикалној промени него и у струк
турама друштва које се брани. Државе такође
организују апарате за терор, насиље не уну
тар својих структ ура друш твеног система
него и у крилу најборбенијих револуционар
них пок рета. Тајна полиција, Охрана (често
у деминутиву – Охранка) ствара илегално не
само синд икате него и мреже провокатора,
ствара партије, мреже провокатора које про

теж у и на део свештенства као што је Гапо
нов покрет – институција исповести у цркви
бива непосредно повезана с тајном полицијом.
Снажан апарат Охране дел ује и у иностран
ству прецизно региструјући све што се против
Руске империје чини у емиграцији. Рачински
и други једва да су превазиђени у погледу ин
вентивности. А нешто доцније Азеф, Мали
новски и друг и који су бил и убачен и у нај
борбеније илегалне партије Руске империје
достижу врхунац у „уметности” терора. Бо
рис Савинков био је не само неустрашиви хе
рој терора него и писац који је, могло би се
рећ и, у својим аутобиог рафским романима,
„опевао” подвиге разних револуционара. По
лицијски генерали из доба царизма у својим
сећањима такође су описивали своју „умет
ност” у стратегији плаћања провокатора. До
вољно је да поменемо само књигу Герасимо
ва објављен у на многим језицима још негде
од 20-их и 30-их година 20. века.10
Шта је данас ново у односу на доба које
описује Херцен, па и деценије после његове
смрти. Тероризам у 20. век у такође органи
зују пре свега велике државе да би се обезбе
дио постојећи систем, класе и друге друштве
не групе које теже да остваре доминацију над
слабијим. Све то је попримило застрашујуће
облике и довело до перманентне опасности за
људе свих меридијана. Организован је терор
на основу супротстављања народа и држава,
на основу њихових религија, конфесија. Стра
тегији масовног фанатизовања људи прибега
ва се широм света. У судару великих, покрети
малих народа за ослобођење осуђују се на гру
бо потчињавање и катастрофу. Идеали и уто
пије о бољем свету заборављају се у борби за
надмоћ, профит а најшире масе широм света
осуђене су на борбу за пук и опстанак.
И философи и нау чници који су кроз сто
лећа тражили и проналазили путеве за дело
10
О томе постоји обимна литерат ура која
нажалост није довољно позната код нас. Видети
изворе у енглеском издању наведене књиге Би
лингтона [Pospielovsky 1971] с библиог рафијом.
Реч је о докторској дисертацији написаној на ен
глеском језику која је доцније приређена за руског
читаоца – [Поспеловский 1987; Савинков 1990], с
биографским прилозима о путевима револуцио
нара, атентатора као и о најпознатијим полициј
ским провокаторима Азефу, Малиновском итд.
Необично важан извор је и књига једног од ру
ководилаца Охране (тајне полиције) Герасимова,
издавана на француском и немачком језику изме
ђу два светска рата и касније [Герасимов 1985].
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вање на свест људи различитих делова света
као да су посустали. Нема више људи као што
су Сарт р, Расел и други који својим личним
примером дел ују и постиж у знатан утицај
[Джорджевич 2012: 42–46]. Данас је готово
усам љеник Ноам Чомски у указивањима на
опасност империјалне политике САД за це
локупно човечанство. Принципи прок ламо
вани у доба Француске револуције за које су

се бориле и жрт вовале генерац ије, титан и
– братство, једнакост и слобода као да су за
борављени. Демонска11 страна природе човека
није у стању да савлада себе, и тако историјски
процес поприма неки катаклизмички правац.
Остају само наде у разум, који како изгледа,
једино остваривањем неке равнотеже али само
у сенци атомског оружја може да приведе не
ком миру.
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Тим проблемом више сам се бавио у књизи Антрополошке границе у реализацији историј
ских пројеката [Ђорђевић 2006: 83–94].
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УВОД У СТУДИЈЕ КАПИТАЛИЗМА

(Јирген Кока, Историја капитализма, Clio, Беог рад 2016;
Превела с немачког Маја Матић)

Јирген Кока (Jürgen Kocka, рођен 1941. го
дине) један је од најутицајнијих немачких ис
торичара који је, заједно са Хансом-Улрихом
Велером, крајем 60-их година 20. века засно
вао нову историографску школу – Историјску
социјалну науку. Појава Билефелдске школе
(како је популарно називана) означила је сво
јеврсну „смен у парадигме” у немачкој исто
риог рафији којом је на место традиционал
ног историзма ступила једна врста историје
друштва. Јирген Кока се током свог нау чног
и наставног рада ист раживачк и бавио исто
ријом 19. века проу чавајућ и настанак и раз
вој капиталистичке привреде (докторски рад
посвећен је управо „односу кап итал изма и
бирок рат ије” на примеру фабрике Сименс
1847–1914), затим чиновништва, грађанства
и других друштвених група што га је учини
ло светски признат им аут орит ет ом за дру
штвену и економску историју. Истовремено,
Кока је континуирано испољавао живо инте
ресовање за теоријска и методолошка питања
историјске нау ке о чем у, поред осталог, све

доч и и изб ор њег ових огледа објав љен на
српском језик у под називом О историјској
науци (СКЗ, Беог рад 1994).
Књига Историја капитализма јесте оби
мом невелика али садржајем изузетно богата
књига која, у језгровитој форм и, приказује
настанак капитализма пратећи његов развој
од средњег века до савремених дана. Насто
јећ и да одреди значење појма капитализам,
Кока је у првом поглављу „Шта значи капи
тализам?” (стр. 7–23) указао на карактеристич
на схватања тројице класика – Карла Маркса,
Макса Вебера и Јозефа Шумпетера – чији су
погледи највећим делом обликовали савреме
не расп раве о капитализму као и приступе
његовом истраживању. При томе, Кока с пра
вом истиче да је Марксова анализа деветнае
стовековног „капиталистичког начина произ
водње”, са својим наглашавањем трж ишта,
акумулације капитала, међусобно супротста
вљених интереса између капитала и најамног
рада те динамиком коју у себи садржи капи
тализам, извршила убедљиво најдалекосежни
ји утицај на схватања наредних генерација,
упркос томе што је она представљала пред
мет безбројних критика. За разлику од Марк
са, Вебер је утицај калвинистичко–пуританске
етике смат рао кључним чиниоцем за наста
нак капитализма и наглашавао је његов рацио
нални карактер. Коначно, Јозеф Шумпетер је
иновације које се остварују посредством по
зајмљеног новца смат рао суштинским обе
лежјем капитализма. Надовезујући се на по
мен уте теоретичаре, Кока је пон удио једн у
идеалнотипску дефиницију капитализма која
истиче три нуж не компоненте – постојање
приватног власништва, тржишта и капитала
који се инвестира и реинвестира у садашњо
сти како би се остварила добит у будућности.
Полазећ и од ове радне дефиниције, Кока
је у наредном поглављу „Трговачк и капита
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лизам” (стр. 25–45) указао на околности у ко
јима је настао капитализам. Оно што на први
поглед изненађује јесте хронолошко и про
сторно измеш тањ е нас танк а кап ит ал изма
далеко изван уобичајених граница. Наиме,
почетке кап итал истичког привређивања у
облику тзв. трговачког капитализма Кока про
налази у средњовековној Кини и арапском
кал ифат у. Буд ућ и да је ран и средњи век у
Западној Европи био обележен „рег ресијом
трж иш не привреде, демонет аризац ијом и
реаграризацијом” (стр. 32), капитализам се у
Западној Европи јавио са извесним закашње
њем, тек од 12. века и то у приморским гра
довима северне Италије, јуж не Франц уске,
северне Немачке (Ханза) и Каталоније. При
томе, Кока истиче једн у особеност у развоју
капитализма у европским градовима која је
изос тала у арапском свет у и Кин и. Реч је о
настанку предузећа као самосталног правног
лица као и појави новог облика капитализма
– финансијског капитализма у вид у банкар
ских послова. Иако је представљао мањински
феномен с обзир ом да је био огран ичен на
трговачке и финансијске кругове, капитали
зам се у Западној Европи одликовао динамич
ношћу – позајмљивањем капитала носиоцима
политичке власти и његовим улагањем у тзв.
кућну индустрију, односно, сеоску радиност.
Раздобље раног нов ог век а (16–18. век)
представља време експанзије што је, уједно,
и назив трећег поглавља (стр. 47–75). Иако не
сматра да је колонизација ваневропског света
била првенствено подстакнута капитализмом,
Кока истиче да су „економски интереси – те
жња за богатс твом и профитом, пох лепа за
племенитим металима, јагма за трговинским
привилегијама које су биле потребне да би се
опстало у конкуренцији с другим европским
силама” (стр. 48), представљали кључне чи
ниоце у колон ијалном шир ењу европских
држава. У овом периоду капитализам се про
ширио и на област пољопривреде у виду тзв.
аграрног капитализма – док је у новом свету
то била плантажерска производња која је ко
рис тила роб овску радн у снаг у, у зем љама
Средње и Источне Европе унутар феудалног
друш тва успос тав љена је кап итал ис тичка
пољоп ривредна производња те, стога, Кока
говори о „феудалном аграрном капитализму
Средњоисточне и Источне Европе” (стр. 61).
Оба примера потврђују Кок ин став да је ка
питализам показао изузетну прилагодљивост
различитим традицијама и локалним усло

вима, обележје које је зад ржао до данашњег
дана. Коначно, продор капитализма у занатску
производњу као и у рударство прип ремио је
услове за тријумф капитализма у 19. век у.
Овој теми Кока је посветио четврто погла
вље „Капитализам у својој епохи” (стр. 77–119)
приказујући карактеристичне моменте у раз
воју кап ит ал изма од 1800. год ине до данас.
Индустријализација је представљала кључну
новин у која је изменила капитал изам тако
што је учинила најамни рад масовном поја
вом, омог ућ ила акум улац ију кап ит ала без
преседана у ранијој историји човечанства и
пов ећ ала значај технолош ко-техн ичк их и
организационих иновација и, коначно, усло
вила појаву повремених великих криза капи
тализма које утич у на целок упно друштво,
култ уру и пол ит ик у. Током инд ус тријског
раздобља настали су нови типови капитали
зма – тзв. власничк и капитализам у којем је
власник истовремено и управљао својим пред
узећем. Иако је овај облик капитализма и да
нас присутан када је реч о тзв. малим и сред
њим преузећима, са укрупњавањем капитала
у невиђеним размерама створени су нови ти
пови предузећа – деоничарска друштва који
ма управља класа професионалних менаџера
– а са њима и нови тип капитализма – мена
џерски капитализам. Истовремено, једно од
обележја савременог капитализма предста
вља тзв. финансијализација тј. доминација
финансијског капитализма у раније незабе
леженим размерама. Расправљајући о главним
тенденцијама у савременом развоју капитали
зма Кока је указао на преображаје најамног
рада током мин ула два век а као и на улог у
радничког покрета у преображају капитали
стичког друштва у демократском правцу усло
вивиши једну врсту „цивилизовања капита
лизма” (стр. 106). Истовремено, он је анали
зирао и однос између тржишта и државе који
је прошао кроз различите фазе током претход
на два столећа. Коначно, Кока није пропустио
ни укратко да размот ри узроке акт уе лне
економске кризе (од 2008. године наовамо),
истакавши да је криза демантовала једно од
основних начела доминантне неолибералне
идеологије – веру у аутономију и способност
трж иш та за саморег улац ију – при чем у су
нек и од највећ их актера финансијског капи
тализма (који су, уједно, и најодговорнији за
изазивање финансијске и економске кризе)
„безмало прек лињали владе својих држава
да огромним износима финансијске помоћ и
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спрече потп ун и слом, што су оне – уз арг у
мент too big to fail – тада и учиниле” (стр. 115).
Према томе, неспорно је да је криза глобалних
размера изазвана неу ређеношћу („дерегули
сањем”) финансијског сектора који није ин
вестирао новац у прод укт ивне сврхе већ у
финансијске шпек улације које су, истина уз
огромне ризике, доносиле огромне профите.
Управо стога, Кока доказује да је за опстанак
капитализма неоп ходна државна интервен
ција и то не само да би се обезбедили услови
за пос тојањ е јед инс твен их трж иш та већ и
ради надзирања и контроле финансијског ка
питализма будући да он, ако није укључен у
шире друштвене структ уре, постаје аутоде
структиван као што показује како иск уство
актуелне економске кризе тако и оних из про
шлости (1873, 1929/30). Међутим, главну пре
преку у „цивилизовању” савременог глобали
зованог капитализма представља, по Кокином
миш љењу, чињеница да не постоји никакав
одговарајућ и „транснац ионалн и глобалн и
суверен ит ет” који би мог ао да га стави под
конт рол у што, уједно, представља проблем
који тек чека задовољавајуће решење. У сво
јеврсном зак ључку карактеристичног насло
ва „Поглед у буд ућност” (стр. 121–125) Кока
укратко резим ира главне проблеме које са
собом носи развој капитализма истичући да
се, упркос оправданим критикама, још увек
није појавила убедљива алтернатива која би
се показала надмоћнијом у односу на капи
тализам. Стога, свој кратки преглед Кока за
кључује позивајући на критику капитализма
како би се омогућила његова реформа што, по
његовом суд у, „представља трајан задатак”.
Књига доноси још и исцрпну библиографију
релевантних дела већином на немачком и ен
глеском језик у као и индекс личних имена.

Изв орно објав љена на немачком језик у
2013. (од стране једне од нају гледн ијих не
мачк их издавачк их кућа C. H. Beck) Кок ина
Историја капитализма је 2016. преведена и
на енглески језик (и објављена код угледног
Princeton University Press-a). Стога рад ује да
је, готово истовремено, она објављена и пре
ведена на српски језик. Ово посебно буд ућ и
да је реч о зналачки написаној историјској син
тези која се темељи на огромној ерудицији
и на вишедеценијском истраживању друштве
не и економске историје. Истовремено, књига
пружа и одличан увид у савремене приступе
истраживању капитализма и надомешта хро
ничну оскудицу расположиве литературе на
српском језику када је реч о економској исто
рији. Приказ Кокине Историје капитализма
закључићемо оценом да је реч о изразито вред
ној историјској синтези која сведочи о анали
тичности савремене немачке историографије
као и о нужности примене теоријских модела
у интерп ретацији историјске фактог рафије.
У том смислу, Кокина књига представља за
иста узоран пример.
Коначно, неопходно је указати и на одли
чан превод за који је заслуж на Маја Матић.
Упркос томе што Кокин стил, богат термини
ма из друштвене теорије, представља изазов
за преводиоца, Маја Матић је успела да у ја
сном и стилски бесп рекорном српском пре
воду буду сачувани прецизност и аналитич
ност ориг иналног текс та. Имајућ и у вид у
бројне преводе књига на српски језик који су
препуни не само стилских рогобатности већ
и материјалних грешака, утолико више пре
водиочев напор заслуж ује свак у пох вал у.
Доц. др Михаел Антоловић
Универзитет у Новом Сад у
Педагошки фак ултет, Сомбор
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ПРЕДГОВОР
У Зборнику Матице српске за друштвене науке објављена је 2010.
године библиог рафија чланака, с Регистром аутора и Предметним реги
стром. Библиог рафија је обу хватила чланке од прве свеске, објављене
1950, па до 130. свеске, објављене 2010. године. Библиографију чланака ура
диле су Љиљана Клевернић, Ката Мирић и Олга Рудолф из Библиотеке
Матице српске. У овом периоду објављено је укупно 2.025 библиографских
јединица, углавном оригиналних научних радова и расправа, али и пре
гледних научних радова, хроника, осврта, приказа, бележака, библиогра
фија итд. Чланци и расправе односили су се на филозофске, социолошке,
економске, правне, демог рафске, ант рополошке, етнолошке, педагошке,
политиколошке, комуниколошке, историог рафске, културноисторијске,
археолошке, еколошке, туризмолошке и друге сродне теме. У овом перио
ду појавило се 874 аутора, углавном с једним ауторским чланком, само
стално или у коауторству, а одређен број с више прилога.
Библиографију коју објављујемо у овом броју представљају сви члан
ци објављени у периоду од 2010. до 2016. године, односно од броја 131 до
броја 160. Часопис је и у овом периоду наставио с објављивањем чланака
из друштвених и хуманистичких наука: економије, права, социологије,
филозофије, политикологије, историог рафије, демог рафије, етнологије,
туризмологије итд. Чланци у овој библиог рафији дати су хронолошки,
по годинама и бројевима. Библиог рафски опис сваке јединице садржи:
презиме и име аутора чланка (односно презиме и име првог аутора у ко
ауторским текстовима), наслов чланка, име и презиме аутора (уколико
је рад коауторски садржи имена свих аутора), категорију рада и страни
це у свесци. Јединице садрже напомене о регистрима, библиог рафијама,
сажецима или напоменама и библиографским референцама уз текст. Уко
лико је реч о осврту или приказу наводе се потпуни библиографски подаци
за издање за које је написан осврт односно приказ.
Иза библиог рафских јединица налази се Регистар аутора чланака и
Предметни регистар.
Прилог 1. Преглед броја аутора по чланку
Број аутора
1
2
3
4
7
Укупно чланака

Категорија
338
80
27
2
1
448
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Прилог 2. Врста чланака објављених у овом периоду у ЗМСДН
Чланак
Оригинални нау чни рад
Прегледни нау чни рад
Приказ
Осврт
Нек ролог
Хроника
Нау чна хроника
Баштина
Интервју
Наслеђе
Коментар
Оглед
Предговор
Библиог рафија
Имагологија
Претходно саопштење
Превод
Годишњица
Остало
УКУПНО

Број чланака
277
57
52
31
7
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
448

У 27 свезака (131–160) чланке је објавило 445 аутора. Ако се осврнемо
на статистику чланака можемо запазити да је у 75,4% случаја један аутор
чланка; с два аутора је 17,9% чланака; три аутора 6,0%; и четири аутора
0,5% чланака. Један коауторски рад садржи седам аутора што је 0,2% од
објављених чланака.
Поред домаћих аутора, у часопису су радове објављивали и аутори
из других земаља, пре свега из Босне и Херцеговине односно Републике
Српске, затим Русије, Бугарске, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Кине,
Румуније, Кипра итд. Упоређујући период излажења од 1950. до 2010.
(узимајући у обзир да је и часопис излазио у две свеске а од 2009. у четири),
можемо зак ључити да је у периоду од 2010. до краја 2016. односно за пе
риод од седам година број аутора износио нешто више од 50% у односу
на период од 1950. до 2010. односно за период од 60 година.
Поједини текстови штампани су на енглеском и руском језику. Обја
вљено је и неколико превода оригиналних радова, као и преводи већ обја
вљених радова у научним часописима уз одобрење аутора или редакције
часописа у којем је чланак објављен. Резимеи су највећим делом на енгле
ском језику, и по један на руском, француском, словачком и немачком.
На крају сваке свеске наводе се краће биобиблиог рафске јединице
аутора оригиналних и прегледних научних радова.
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Сваке године, у првој свесци објављује се листа рецензената рукописа
из претходне године.
Главни и одговорни уредник часописа у овом периоду био је акаде
мик Часлав Оцић. Часопис је у овом периоду излазио редовно – четири
свеске годишње, а у 2016, од четири свеске три су објављене у виду дво
броја (155–156, 157–158, 159–160). Свеске 131 и 148 су тематске и у њима су
објављени радови саопштени на међународном симпозијуму о демог ра
фији „Академик Берислав Берић” који се организује сваке четврте годи
не а радови се објављују у ЗМСДН (радови у 148. свесци су на енглеском
језику).

Б И Б Л И О Г РАФ И ЈА

Година 2010/LXI, Свеска 2, Број 131
1.
ГРУЈ ИЋ, Илија
УЛОГА ПРИМ АРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ОСТВАРИВАЊУ ПРОН АТАЛИ
ТЕТНЕ ПОПУЛ АЦИОНЕ ПОЛИТИК Е У ВОЈВОДИНИ / Илија Грујић, Љубомир Милаши
новић, Зорица Грујић. – Оригинални нау чни рад.1 – Стр. 11–22.
Библиог рафија: стр. 21–22. – Summary: ROLE OF PRIM ARY HEA LTH PROTECTION
IN THE REA LIZATION OF THE PRONATALIST POPULATION POLICY IN VOJVODINA /
стр. 22.
2.
ШОБОТ, Анкица
ПОП УЛ АЦ ИОН И ИЗАЗОВИ ИЗ РОДН Е ПЕРСПЕКТИВЕ / Анк ица Шобот. – ОНР.
– Стр. 23–32.
Напомене и библиог рафске референце уз текст. – Библиог рафија: стр. 31. – Summary:
POPULATION CHALLENGES FROM THE GENDER PERSPECTIV E / стр. 32.
3.
МАРИНКОВИЋ, Драшко
ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ И СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПОП УЛ АЦ ИОНЕ ПОЛИТИК Е
У РЕП УБЛИЦ И СРПСКОЈ / Драшко Маринковић. – ОНР. – стр. 33–43.
Напомене уз текст. – Библиог рафија: стр. 42. – Summary: DEMOGRAPHIC DEVELOP
MENT AND IMPLEMENTATION OF POPULATION POLICY MEASURES IN THE REPUBLIC
OF SRPSKA / стр. 42–43.
4.
ЈОВАНОВИЋ, Соња
ФАКТОРИ КОЈ И УТИЧ У НА БРОЈ РАЗВЕДЕНИХ БРАКОВА, ПО ОПШТИН АМ А У
АП ВОЈВОД ИНИ У 2008. ГОД ИНИ / Соња Јовановић, Јелена Лук ић. – ОНР. – стр. 45–53.
Библиог рафија: стр. 48. – Summary: FACTORS INFLUENCING THE NUMBER OF
DIVORCED MARR IAGES, ACCORDING TO MUN ICIPALITY IN THE AUTONOMOUS
PROVINCE / стр. 53.
5.
ПАУ НОВИЋ, Драгана
ИСКУСТВА ФИНСКЕ У ПРОН АТАЛ ИТЕТНОЈ ПОЛ ИТИЦ И / Драгана Пау новић.
– ОНР. – стр. 55–65.
1

У даљем тексту ОНР.
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Напомене и библиог рафске референце уз текст. – Библиог рафија: стр. 64–65. – Sum
mary: EXPER IENCES OF FINLAND RELATED TO THE PRO-NATAL POLICY / стр. 65.
6.
ЋУК, Мира
ЕФЕКТИ ПРОН АТАЛИТЕТНИХ ПОП УЛ АЦ ИОНИХ МЈЕРА У РЕП УБЛИЦ И СРП
СКОЈ У ОПШТИН АМ А СА НЕГАТИВНИМ ПРИРОДНИМ ПРИРАШТАЈ ЕМ / Мира Ћук.
– ОНР. – Стр. 67–77.
Библиог рафија: стр. 76–77. – Summary: EFFECTS OF PRONATALIST POPULATION
MEASUR ES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA IN THE MUNICIPALITIES WITH NEGATIVE
NATUR AL GROWTH / стр. 77.
7.
КХАДЕМ И ВИДРА, Анико
ПОРОДИЦА, ВАСПИТАЊЕ И ЗАЈЕДНИЦА – РЕЗУЛТАТИ СОЦИОЛОШКОГ ИСТРА
ЖИВАЊА ОМЛАДИНЕ У ТЕРЕКСЕНТМИК ЛОШУ / Анико Кхадеми Видра, Ендре Барко,
Тибор Сарвак. – ОНР. – Стр. 79–90.
Напомене уз текст. – Библиог рафија: стр. 89. – Summary: FAMILY, EDUCATION AND
COMMUNITY — RESULTS OF A SOCIOLOGICAL RESEARCH ON THE YOUTH IN TÖRÖK
SZENTMIKLÓS / стр. 90.
8.
ПОЛОВИН А, Нада
ПРОМЕНЕ У МИШЉЕЊУ РОДИТЕЉА О БРОЈ У ДЕЦЕ У ПОРОДИЦИ ТОКОМ ПЕ
РИОД А ТРАНЗИЦ ИЈ Е (1998–2009) / Нада Половина. – ОНР. – Стр. 91–102.
Напомена уз текст. – Библиографија: стр. 100–102. – Summary: CHANGES IN PARENTAL
THINK ING REGARDING THE NUMBER OF CHILDREN IN THE TRANSITION PER IOD
(1998—2009) / стр. 102.
9.
ВУКОВИЋ, Јованка
ПОЛОЖ АЈ И ПОТРЕБЕ ДЈЕЦЕ У ВИШЕЧЛАНИМ ПОРОДИЦАМА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ / Јованка Вуковић, Нада Липовац, Маријана Касаповић. – ОНР. – Стр. 103–114.
Библиог рафија: стр. 114. – Summary: THE POSITION AND NEEDS OF CHILDREN IN
FAMILIES WITH MOR E MEMBERS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA / стр. 114.
10.
ЛУК ИЋ, Тамара
ДОСЕЉАВАЊЕ У ПРИГРАДСКА НАСЕЉА, СТУДИЈА СЛУЧ АЈА: ОПШТИН А ТЕ
МЕРИН / Тамара Лук ић, Александ ра Драгин, Љубица Ивановић. – ОНР. – Стр. 115–126.
Библиог рафија: стр. 124–125. – Summary: IMMIGRATION IN THE SUBURBAN SET
TLEMENTS, CASE STUDY: THE MUNICIPALITY OF TEMER IN / стр. 125–126.
11.
ЛУК ИЋ, Весна
ДЕЛАТНОСТ РАДНИКА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ДНЕВНИХ МИГРАЦИЈА НА ПОД
РУЧЈ У ВОЈВОД ИНЕ / Весна Лук ић, Жељко Бјељац. – ОНР. – Стр. 127–135.
Напомене и библиог рафске референце уз текст. – Библиог рафија: стр. 134. – Summary:
SECTOR ACTIVITY OF WORKERS IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT OF COMMUTING
IN THE AREA OF VOJVODINA / стр. 135.
12.
ПЕНЕВ, Горан
О САМОУБИСТВИМА СТАРИХ И МЛАДИХ У ВОЈВОДИНИ / Горан Пенев, Биљана
Станковић. – ОНР. – Стр. 137–148.
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- Лексикон словачких војвођанских
универзитетских педагога и
нау чника: анализа / 101
Мађари
- војвођански Немци / 140
- Мађари у очима Срба између два
светска рата / 47
- мађарска културна достигнућа из
међу два светска рата – српска
запажања / 310
- мађарска национална мањина: кул
турна пол ит ик а и култ урн и
идентитет / 428
Мађарска
- Грађански законик Мађарске / 94,
262
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- Мађари у очима Срба између два
светска рата / 47
- мађарска културна достигнућа из
међу два светска рата – српска
запажања / 310
- Мађарска: гинеколошки прегледи
женске популације: национал
ни прог рам / 37
- миграције Србија–Мађарска: ути
цај на људске ресурсе Војво
дине / 286
Мађарска револуција 1848–1849.
- Мађарска револ уц ија 1848/49. и
Српска Војводина / 145
Мађарски грађански законик / 94, 262
Мајсторовић, Небојша
- Н. Мајсторовић Корупција: узроци,
експ анз ија и инт ерв енц ија
(приказ) / 160
Македонија
- акт уелни односи Римокатоличке
и Српске православне црк ве
/ 54
- геостратешки и геополитички по
ложај Македоније: мигрантска
криза / 404
Макијавели, Николо / 387
макроекономика
- Вујачић, Иван: Кејнз против кла
сика: Формална анализа и по
ређење. (осврт) / 131
- Криза и развоји, Београд 2010. (осврт) / 66
- Србија и геоекономска глобализа
ција / 48
Максимовић, Јован: Срем у време куге,
Ириг 2015. (приказ) / 476
манастир
- Велика Лавра Светог Атанасија и
Стефан Лазаревић / 382
- Хиландарски и Студенички типик
Светог Саве / 344
манифестације
- међуетнички фестивали / 136
- Сабор трубача у Гучи / 142
- Сабор трубача у Гучи: социодемо
графски профил и мотив дола
ска посетилаца / 217

Маријци (народ) / 50
Marko, Ján, Lexikón slovenských vojvo
dinských vysokoškolskýchučiteĺov a
vedcov / 101
Марковић Новаков, Александра: Пра
вославна српска богословија у При
зрену 1871–1890. (приказ) / 132
Марковљеви ланци / 390
Мастрихт / 92
материјална култ ура
- Александар Билимовић „Боготра
житељи, Евроа зијци и мате
ријална култ ура” / 76
материнство
- Биомед иц ински потпомогн ут о
оплођење: право Србије и Евро
пе / 38
Матица српска
- Библиог рафија радова ЗМСДН:
1950–2010: Љиљана Клевернић,
Ката Мирић, Олга Рудолф / 52
- некролог: академик Чедомир По
пов / 149
- пресељење Матице српске: Пешта
– Нови Сад / 441
- Српски биографски речник: том 6
/ 386
- Тако, а не иначе: Споменица о 150-годишњици пресељења Ма
тице српске из Пеште у Нови
Сад, Нови Сад 2016. (осврт) /
441
- Упитни лист Матице српске / 144
- цитирање у Зборнику у 2010. годи
ни – прилог заснивању науко
мет рије у Србији / 102
медији / медијски системи
- британски медији: слике источно
европских револ уција / 115
- естетика медија / 110
- Кабловски дистрибутивни систем
у Србији: пословање / 59
- однос безбедносно-обавештајних
служби и медијских система:
новинарска етика / 72
- Пет ер Слот ердајк и филозофија
медија / 53
- проблеми медијског власништва:
Србија / 429
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- улога медија у реа лизацији про
јекта култ урног империјали
зма / 258
- утицај телевизије на децу и адоле
сценте / 462
медицина
- биомед иц ински потпомогн ут а
оплодња / 300
- биомед иц ински потпомогн ут о
оплођење: право Србије и Евро
пе / 38
- Куга у Срем у 1795–1796. / 346
- Мађарска: гинеколошки прегледи
женске популације: национал
ни прог рам / 37
- медицинска терминологија: Срп
ски архив за целокупно лекар
ство / 179
медицинска терминологија
- медицинска терминологија: Срп
ски архив за целокупно лекар
ство / 179
међународна сарадња
- повезивање и сарадња са Србијом:
српска дијаспора у Канад и и
САД / 40
- резерват биосфере „Мура–Драва–
Дунав” / 257
међународне миграције / 269, 404
међународне организације
- ширење генетски модификоване
хране / 122
Међународни суд правде
- временска надлежност међународ
них судова и арбит ража / 88
- дипломатска заштита у међународ
ном праву и Уједињене нације
/ 225
међународни уговори
- Уговор из Мас трихта, Уговор из
Амстердама, Лисабонски уго
вор / 92
међународно право
- двоструки стандард: Запад и Ру
сија / 415
- дипломатска заштита у међународ
ном праву и Уједињене нације
/ 225

- потреба редефинисања појма људ
ских права / 211
- признање држава у међународном
праву: случај Косова и Мето
хије / 347
- Србија: захтеви за признавање Ко
сова / 317
међунационални односи
- војвођански Мађари: културна по
литика и културни идентитет
/ 428
- војвођански Немци / 140
- Мађари у очима Срба између два
светска рата 47
- међуетнички фестивали / 136
међуратни период (између два светска
рата)
- Мађари у очима Срба између два
светска рата 47
мемоари
- мемоар кнеза Лихновског / 327
- Успомене, Ђорђе Стратимировић.
Приредио Жарко Димић (при
каз) / 231
- Dragoljub Mićunović, Život u nevre
menu II – U političkom vrtlogu,
Beograd 2014. (осврт) / 406
Мендељејев, Дмитриј Иванович, био
графија / 79
метаполитика
- Хајдегерове метаполитике / 412
Мештровић, Иван, Видовдански храм
/ 326
мигранти
- Македонија: геостратешки и гео
политички положај: мигрант
ска криза / 404
- појава импровизованих миг рант
ских насеља у Србији / 143
миграције (емиграција, имиграција)
- активно старење: животни стил на
хрватским острвима / 298
- Беог радски регион: типови попу
лационе динамике насеља / 274
- Вршачке планине: становништво
/ 34
- демог рафске карактеристике вој
вођанских насеља – Гравита
циона зона Беог рада / 24
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- демографске карактеристике Сло
венаца у Војводини / 273
- дневне миг рације: Војводина / 11
- досељавање у приградска насеља:
Темерин / 10
- емиг рационе зоне Србије / 269
- жена и присилне миграције у Срби
ји / 270
- Зипфов закон и градови у Србији
/ 13
- Источна Херцеговина: демог раф
ски развој / 299
- миг рантска криза / 404
- миг рантска насеља у Србији / 143
- миграције Србија–Мађарска: ути
цај на људске ресурсе Војво
дине / 286
- намерни прекид трудноће: утицај
на природно кретање станов
ништва 36
- повезаност миг рација и дневних
миг рација / 170
- повезивање и сарадња са Србијом:
новија српска дијаспора у Ка
нади и САД / 40
- промена броја становника Шајка
шке: 1869–2002. / 26
- Реп ублика Српска / 307
- Република Српска: природно кре
тање становништва / 31
- Срби у Љубљани: језик и укључи
вање досељеника / 138
- Сремски округ: миг рационе ком
поненте и демог рафски раст
/ 14
- Тимочка крајина: демографски раз
вој: карактеристике и пробле
ми / 35
Миланковић, Милутин / 148
Милачић, Владимир Р., Нова метафи
зика инжењерства, Беог рад 2013.
(приказ) / 246
Милић, Владимир, Основе методоло
гије искуственог истраживања у
друштвеним наукама, Београд 2011.
(приказ) / 103
Милојковић, Радивој, Нацрт Устава 1867.
/ 120

Minić, Nenad
- Ordo mundi: misterija novog svetskog
poretka & Srbija: jedna priča,
Bačka Palanka 2009. / 470
Мит о изабраности – Ентони Смит / 147
митологија
- средњи век: Србија / 330
Mitrović, Dušanka, Trogrlić Aleksandra:
Psihologija polnih razlika i sličnosti,
Beograd 2014. (приказ) / 340
Mićunović, Dragoljub: Život u nevremenu II
– U političkom vrtlogu, Beograd 2014.
(осврт) / 406
Михаиловић, Константин / 387
Млада Босна / 326
Могорић, српско село у Лици / 322
Могорић (Лика). Зорица Корица Аћимо
вић, Д. Б. Радаковић, Нови Сад 2013.
(приказ) / 322
модернизам
- идентитет / 396
модернизација
- друштвена криза у Русији: начин
превазилажења: системска мо
дернизација / 60
монетарни систем
- апресијација јуана: економија: Кина
/ 157
- дивергентна монетарна политика
/ 451
- Еврозона: криза / 159
- Еврозона: монетарна криза: економ
ска криза / 158
- камате / 162
- Морис Але: реформа међународ
ног монетарног система / 69
- новчана реформа у Русији 1922–
1924. / 156
- трговина племенитим металима:
историог рафија / 175
морал
- јуснатурализам и правни позити
визам: америчка јуриспруден
ција / 212
- морална (неимовинска) штета / 362
- моралност: млади: васпитање: поуке – Кина, САД / 437
Мордвини, народ / 50
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морталитет
- Војводина: диференцијални мор
талитет / 676
- Источно Сарајево: промене природ
ног крет ања становн иш тва /
305
- Република Српска: Промене у при
родном крет ању становн и
штва / 31
- смртност становништва Централ
не Србије и Војводине: разлике
/ 32
музеј
- музеји и галерије: едукативни про
грами и ресурси / 463
музичка култура – музичка уметност
- класична музика у новом милени
јуму: повратак филант ропије
/ 261
- нас тавн иц и музике: српске пра
вославне богословске школе
/ 345
- поетика литургијског певања / 432
- Сабор трубача у Гучи / 142
- црквено појање / 345
мултикулт урализам
- мултикултурализам Војводине / 30
- мултикулт урализам / 135
- међуетнички фестивали / 136
- војвођански Мађари: културна по
литика и културни идентитет
/ 428
- идентитет и мултикултуралност:
тема броја 139 (2/2012).
мултимедији
- високошколско биохемијско обра
зовање: примена мултимедија
/ 75
Мура–Драва–Дунав, резерват биосфере
/ 257
награда
- Жан Марсел Тирол / 319
- Нобелова наг рада / 319
наивно сликарство
- етнокултурни идентитет Словака
у Србији: наивно сликарство:
Ковачица / 139

Народна женска задруга, Дубровник /
185
Народна радикална странка / 63
Народна скупштина
- Избори за Велику народн у скуп
штин у 1888. / 439
- однос послан ика и пол ит ичк их
странака / 91
Народни пут. Одабрани списи, Милан
Гавриловић, Нови Сад 2015. (осврт)
/ 350
народно градитељство
- Повлен: сеоска кућа / 198
народно представништво
- Избори за Велику народн у скуп
штин у 1888. / 439
- однос послан ик а и пол ит ичк их
странака / 91
- Устав Краљевине Србије из 1901.
/ 213
Наручена истина – купљена правда –
Колонијализам Европс ке уније,
Хофбауе р, Ханес, Беог рад 2012.
(приказ) / 199
насеља
- Беог радски регион: типови попу
лационе динамике насеља / 274
- гравитациона зона Беог рада: де
мографске карактеристике вој
вођанских насеља / 24
- досељавање у приградска насеља:
Темерин / 10
- појава импровизованих миг рант
ских насеља у Србији / 143
насиље
- превенција насиља на спортским
приредбама / 241
наталитет
- Војводина / 1
- Источно Сарајево: природно кре
тање становништва / 305
- Реп ублика Српска: демог рафски
развој и мере популационе по
литике / 3
- Република Српска: природно кре
тање становништва / 31
- Финска: пронаталитетна политика
/5
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НАТО
- Јов ан Пејин: Обн ав љање идеје
„крвавог” султана Абдула Ха
мида II и НАТО-ЕУагресији на
Србију (приказ) / 85
- НАТ О агрес ија (прик аз књиг е
Данила Зола: Ко каже хума
ност... / 172
наука
- генетичк и идеа лизам, однос на
учне теорије и инспириш уће
идеје / 193
- Геопоника: византијска енцик ло
педија о пољопривреди / 454
- Лексикон словачких војвођанских
универзитетских нау чн ика:
анализа / 101
- Љубица Отић, Михајло И. Пупин
/ Michael I. Pupin (приказ) / 232
- међународни научни скуп: „Ства
ралаштво Милутина Миланко
вића” (приказ зборника) / 148
- Милан Брдар, Наука и истина –
зап ос тав љене перспект иве
филозофије науке, Крагујевац
2014. (осврт) / 338
- Образовање, наука и производња
хране, Васк рсија Јањић (при
каз) / 249
- пољопривредна газдинства у Вој
водини: органска производња
/ 58
- Србија: социјалне студије техноло
гије: универзитетска настава
/ 448
Наука и истина – запостављене пер
спективе филозофије науке, Ми
лан Брдар (осврт) / 338
наукометрија
- цитирање у Зборнику Матице срп
ске за друштвене науке / 102
научни скуп
- научни скуп „Даровитост и морал
ност”, Вршац 2011. (осврт) / 80
- нау чни скуп „Стваралаштво Ми
лутина Миланковића” (приказ
зборника) / 148
- Три века Карловачке митрополије
1713–2013. (зборник) / 374

научноистраживачке организације
- научноистраживачке организације
у Србији: одговорно послова
ње / 127
нафтовод
- Паневропски нафтовод (Србија и
геоекономска глобализација)
/ 48
нација
- Ентони Смит: о односу национал
ног идент итета и мита о иза
браности / 147
- глобализацијски изазов демокра
тији / 365
национализам
- Ентони Смит: о односу национал
ног идентитета и мита о иза
браности / 147
- језик у служби цивилног друштва
/ 98
националне мањине
- Војводина: мултикулт уралност:
ставови наставника / 397
- војвођански Мађари: културна по
литика и културни идентитет
/ 428
- војвођански Немци / 140
- Зорка Корица Аћимовић и Даворка
Б. Радаковић: Могорић (Лика)
(приказ) / 322
- мађарска културна достигнућа из
међу два светска рата: српска
запажања / 310
- националне мањине: лична имена
и признавање / 315
- Срби у Хрватској: нестајање / 287
- становништво Србије: просторни
размештај и етничка хомоге
низација / 100
национални идентитет
- друштвена криза у Русији: начин
превазилажења: системска мо
дернизација / 60
- Ентони Смит: о односу национал
ног идент итета и мита о иза
браности / 147
- Срби у Црној Гори: разд вајањ а
Србије и Црне Горе 2006. / 236
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- Српска идеја у доба збркане исто
ријске свести / 67
- улога Унеска / 459
национални програми
- Мађарска: гинеколошки прегледи
женске поп улације / 37
националност
- бивша Југославија: етнички меша
ни бракови: 1970–2005 / 23
- Војводина: демографски развитак
националних мањина / 30
- војвођански Немци / 140
- етн ичк и идент ит ет: пол ит ичк и
пројект: регион Поволшког фе
дералног дистрикта / 50
- Мађари у очима Срба између два
светска рата / 47
- међуетнички фестивали / 136
- националне мањине: лична имена
и признавање / 315
- Пчињски округ: Демографски раз
витак: конт роверзе / 28
националне мањине
- Војводина: мултик улт урализам
и демог рафски развитак / 30
Недић, Јован М., Болман је био Болман,
Болман 2012. (осврт) / 352
Независна Држава Хрватска
- Александар Корб, докторска ди
сертација / 164
- Цавтат у НДХ / 185
незапосленост
- Банат: нез апосленост: проблем
депоп улац ије пог ран ичн их
општина / 25
- деиндустријализација и радничка
класа / 450
- Србија и геоекономска глобализа
ција / 48
- Šuković, Danilo: Nejednakosti, neza
poslenost i kriza, Beograd 2013.
(приказ) / 266
Nejednakosti, nezaposlenost i kriza, Šuko
vić, Danilo, Beograd 2013. (приказ /
266
Neko je rekao feminizam? Kako je femini
zam uticao na žene XXI veka, A. Za
harijević (приказ) / 229

некролог
- Абалкин, Леонид Иванович / 118
- Александар Вуксановић / 445
- Јован С. Радојчић / 205
- Олег Тимофејевич Богомолов / 375
- Панајотис Г. Харитос / 354
- Тадеу ш Ковалик / 188
- Чедомир Попов / 149
Немачка
- Александар Корб, докторска дисер
тација, Хумболтов универзи
тет / 164
- војвођански Немци / 140
- Eck art Conze, Norbert Frei, Pet er
Hayes und Moshe Zimmermann:
Das Amt und die Vergangenheit:
Deutsche Diplomaten im Dritten
Reich und in der Bundesrepublik,
München 2010. (осврт) / 320
- Klaus Thörner, Der ganze Südosten
ist unser Hinterland (осврт) / 405
Немци
- војвођански Немци / 140
неолиберализам
- Демократија на заласку – аутори
тарно-тоталитарна пита
ња, Зоран Видојевић / 80
неомарксизам
- правац урбане социологије / 334
неомедиевализам
- неомед иевал изам у савременој
друштвеној теорији / 177
Ник ол ић, Анд ра, Екон омс ко стањ е
Србије у XIV век у, Беог рад 2012.
(приказ) / 203
Никол ић, Марко, Екуменс ки однос и
Српске православне и Римокато
личке цркве: 1962–2000. године, Бео
град 2012. / 202
Ниш
- сефардска заједница / 467
Нобелова награда
- Жан Марсел Тирол / 319
- Морис Але / 69
Нова метафизика инжењерства, Вла
димир Р. Милачић, Беог рад 2013.
(приказ) / 246
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Нови европски регионализам и регио 
нално управљање у Србији: Вујо
шевић, Mиодраг; Зековић, Славка;
Маричић, Тамара (приказ) / 173
Нови Сад
- Нови Сад: приватни вртићи: оства
ривање пронаталне функције
/ 44
новинарска етика
- однос безбедносно-обавештајних
служби и медијских система:
новинарска етика / 72
новинарство
- Јован Храниловић и новосадска
секција Југословенског нови
нарског удружења / 259
новчани систем → видети: монетарни
систем
Нолте, Ернст, филозоф и историчар
- интервју / 403
- Фашизам у својој епохи, књига /
403
Његован, Драго; Ратковић Његован,
Биљана
- Слобода штампе у Српској Војво
довини 1848–1849, Нови Сад
2015. /407, 424
Њујорк тајмс / 468
обавештајна служа
- обавештајна моћ државе / 195
- однос безбедносно-обавештајних
служби и медијских система
/ 72
Обнављање идеје „крвавог” султана
Абдула Хамида II и НАТО-ЕУагре
сији на Србију – аутор Јован Пејин
(приказ) / 85
образовање
- високошколско биохемијско обра
зовање – примена мулт име
дија / 75
- Војвод ина: мулт ик улт уралност:
ставови наставника / 397
- економ ик а образов ањ а: стара и
нова питања / 416
- законска обавеза издржавања пу
нолетног детета на школовању:
српско право / 301

- јестаственица: Србија: 1844 – крај
19. века / 435
- концепт хумане школе у контексту
савременог друштва / 169
- кооперативна настава / 168
- Косово и Мет ох ија: образовање
женске деце до Првог светског
рата / 336
- критички конструктивизам: обра
зовање, настава, наставник /
167
- Марковић Новаков, Александра:
Православна српска богосло
вија у Приз рен у 1871–1890.
(приказ) / 132
- моралност: млади: поуке – Кина,
САД / 437
- музеји и галерије: едукативни про
грами и ресурси / 463
- Образовање, наука и производња
хране, аутор: Васкрсија Јањић
(приказ) / 249
- образовање: увећање иновацио
ног потенцијала транзиционе
економије / 152
- осврт на зборник Криза и развој:
Институт друштвених наука,
Беог рад 2010 / 66
- оцењивање из перспективе уче
ника / 62
- пољопривредна газдинства у Вој
вод ин и: знање као чин илац
унап ређења органске произ
водње / 58
- проблематика образовања / 316
- религијско образовање и културни
идентитет / 55
- Србија и геоекономска глобализа
ција / 48
- Србија: енглески језик: језик стру
ке у средњим стручним шко
лама / 369
- Србија: институционално образо
вање женске деце (почеци) /
420
- Србија: социјалне студије техноло
гије: универзитетска настава
/ 448
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- српска гимназија „Дом науке”, Со
лун / 378
- српске основне православне веро
исповедне школе у Румунији:
образовни кадар / 126
- Стручне школе у Белој Цркви из
међу два светска рата /1919–
1941/, Бела Црква 2016. (осврт)
/ 475
- Терексентмик лош, Мађарска / 7
- улога знања и промена савременог
друштва / 227
- универзитетски каријерни центри:
стратегија образовања и запо
шљавања / 436
Образовање, наука и производња хране,
аут ор: Јањић, Васк рсије (приказ),
Бања Лука 2013. / 249
Огледало владара: Константин Ми
хаи л ов ић и Мак иј ав ел и, аут ор:
Александар Гајић, Беог рад 2014.
(осврт) / 387
одбрана
- војска: условљеност технолошким
захтевима / 359
одрживи развој
- друштвеногеографска перспекти
ва проу чавања животне сре
дине / 74
- сепарирање, балирање и прерада
отпада / 73
онкологија
- Мађарска: гинеколошки прегледи
женске популације: национал
ног прог рама / 37
онтологија
- Хајдегер и Хегел / 356
оплодња
- српско и европско право / 300
општина
- унапређење пословног окружења
општина у Србији / 238
Organized Crime – Analyzing Illegal Acti
vities, Criminal Structures and Extra-Legal Governance, аутор: Klaus von
Lampe, Los Angeles 2016. (приказ)
/ 471
организовани криминал видети: кри
минал

органска пољопривредна производња
- пољопривредна газдинства у Вој
водини: унапређења органске
производње / 58
Ordo mundi: misterija novog svetskog po
retka & Srbija: jedna priča, Nenad
Minić, Bačka Palanka 2009. / 470
оригенизам
- Свети Максим Исповедник, кри
тика / 176
- теолошке основе аскетске тради
ције Евагрија Понтијског / 314
осврти на књиге
- Александар Гајић: Огледало вла
дара: Константин Михаило
вић и Макијавели, Београд 2014.
/ 387
- Благоје Симов Бабић: Доживљаји
једног Динарца, Београд 2012.
/ 201
- Бранко Вукелић: Писма из Јапана,
Нови Сад 2014. / 373
- Гојко Грђић: Успон и пад Титове
Југославије: Политекономски
биланс, Беог рад 2015. / 353
- Драго Његован, Биљана Ратковић
Његован: Слобода штампе у
Српској војводовини 1848‒1849,
Нови Сад 2015. / 424
- Душан Берић: Државно право кра
љевине Угарске: прекиди и кон
тинуитет, Косовска Мит ро
вица 2013. / 264
- Илија Мисаиловић: Кремна: село
на пут у Ужице – Вишеград.
Ужице 2015. / 351
- Јован М. Недић: Болман је био Бол
ман, Болман 2012. / 352
- Мари-Жанин Чалић: Историја Ју
гославије у 20. век у, Беог рад
2013. / 423
- Милан Брдар: Наука и истина –
зап ос тав љене перспект иве
филозофије науке, Крагујевац
2014. / 338
- Милан Гавриловић: Народни пут.
Одаб ран и спис и, Нови Сад
2015. / 350
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- Милош Ковић: Срби 1903–1914:
Историја идеја, Београд 2015.
/ 422
- Основе методологије искуственог
истраживања у друштвеним
наукама, Беог рад 2011. / 199
- Раде Вучићевић: Библиотекарство
западне Србије: од 1835–2000.
године, Ужице 2013. / 265
- Ребека Вест: Значење издаје, Бео
град 2013. / 243
- Светска финансијска криза – иза
зови и стратегија / 117
- Тако, а не иначе: Споменица о 150-годишњици пресељења Ма
тице српске из Пеште у Нови
Сад. / 441
- Ханес Хофбауер: Наручена истина
– куп љена правда – Колонија
лизам Европске уније, Београд
2012. / 199
- Часлав Кузмановић: Економија за
почетнике 3: Почетак потпу
ног ропства. Изабрани чланци
2013–2015, Београд 2016. / 444
- Часлав Оцић: Структ урна ана
лиза југословенске привреде:
1952–1962–1968, Београд 2013.
/ 244
- Урош Шув аковић: Транз иц ија:
прилог социолошком проучава
њу друштвених промена. Ко
совска Мит ровица 2014. / 372
- Dragoljub Mićunović: Život u nevre
menu II – U političkom vrtlogu,
Beograd 2014. / 406
- Eckart Conze, Norbert Frei, Peter
Hayes und Moshe Zimmermann:
Das Amt und die Vergangenheit:
Deutsche Diplomaten im Dritten
Reich und in der Bundesrepublik,
München 2010. / 320
- Hermann Lübbe: Zivilisationsdyna
mik: Ernüchterter Fortschritt
polit isch und kult urell, Basel
2014. / 442
- Hogard, Jacques: L’Europe est morte
à Pristina. Gue rre au Kosovo
(printemps – été 1999) / 263

- Le Goff, Jacques, Treba li povijest
zaista dijeliti na razdoblja?, Za
greb 2015. / 443
- Nenad Minić: Ordo mundi: misterija
novog svetskog poretka & Srbija:
jedna priča, Bačka Palanka 2009.
/ 470
- Péan, Pie r e: Kos ov o. Une gue rr e
“ juste” pour un Etat maf ieux,
Paris 2013. / 200
осиг урање
- начин пословања агенција за оси
гурање и финансирање извоза
/ 61
Османско царство
- трговина племенитим металима
/ 175
- институције апелације: правни си
стем: Османско царство / 392
Основе методологије искуственог ис
траживања у друштвеним нау 
кама, Владимир Милић, Беог рад
2011. (приказ) / 103
основна школа
- кооперативна настава / 168
- оцењивање из перспективе уче
ника / 62
- Србија: јестаственица / 435
острва
- хрватска острва: активно старење:
животни стил / 298
Отић, Љубица, Михајло И. Пупин / Mic
hael I. Pupin (приказ) / 232
отпад
- сепарирање, балирање и прерада
отпада / 73
Oцић, Часлав
- Ка обали плови: стратеголошка
размат рања, Беог рад 2015.
(приказ) / 341
- Помаци, учешћа, учинци: Привреда
Југославије, република и покра
јина 1952–1990, Беог рад 2013.
(приказ) / 324
- Регионалистичка деконструкција
Србије (приказ) / 186
- Структурна анализа југословен
ске привреде: 1952–1962–1968,
Беог рад 2013. (осврт) / 244
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- уредник зборника Стваралаштво
Милутина Миланковића / 148
очинство
- Србија и Европа: биомедицински
потпомогнуто оплођење у пра
ву: породичноправни аспект
/ 38
Паневропски нафтовод / 48
Péan, Piere
- Kosovo. Une guerre “ juste” pour un
Etat mafieux, Fayard, Paris 2013
(приказ) / 200
педагогија
- афективно везивање делинквент
них адолесцената / 222
- Војводина: мултикулт уралност:
ставови наставника / 397
- избор концепта усвојења: заштите
права детета: сазнање о поре
клу / 223
- јестаственица: Србија: 1844–крај
19. века / 435
- Косово и Мет ох ија: образовање
женске деце до Првог светског
рата / 336
- Лексикон словачких војвођанских
унив ерзит етских пед аг ог а:
анализа / 101
- музеји и галерије: едукативни про
грами и ресурси / 463
- наставници музике – српске пра
вославне богословске школе
између два рата / 345
- однос особина личности и појма о
себи код ученика средње шко
ле / 216
- развој педаг ош ке култ уре род и
теља / 181
- родитељско улагање из перспек
тиве детета / 215
- Румунија: српске основне право
славне вероисповедне школе
/ 126
- Србија: енглески језик: језик стру
ке у средњим стручним шко
лама / 369
- Србија: социјалне студије техно
логије: универзитетска наста
ва / 448

- српска гимназија „Дом науке”, Со
лун / 378
- телевизија; утицај на дец у и адо
лесценте / 462
- универзитетски каријерни центри
/ 436
Пејин, Јован
- Обнављање идеје „крвавог” султа
на Абдула Хамида II и НАТО-ЕУагресији на Србију (приказ)
/ 85
пензијски систем (пензија)
- социјална пензија/повећана соци
јална помоћ / 71
- старост и сиромаштво: Србија / 15
пензионисање
- активно старење: животни стил на
хрватским острвима / 298
периодика
- Драго Његован и Биљана Ратковић
Његован, Слобода штампе у
Српс кој Војв одов ин и 1848–
1849, Нови Сад 2015. (приказ,
осврт) /407, 424
- Јован Храниловић и новосадска
секција Југословенског нови
нарског удружења / 259
- лист Дубровник / 185
- лист Застава: писање о атентат у
на Франца Фердинанда / 398
- Њујорк тајмс / 468
- рангирање часописа: научна истра
живања / 400
- Србија: људска права у дневним
новинама / 114
- српска писана реч у Првом свет
ском рат у / 399
- Српски архив за целокупно лекар
ство: медицинска терминоло
гија / 179
- Стеван Бугарски, Српска периоди
ка на тлу данашње Румуније:
Преглед и библиографија (при
каз) / 321
- цитирање: ЗМСДН (2010. г.): при
лог заснивању наукометрије у
Србији / 102
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- h-индекс / 400
- Internat ional Journal of Advanced
Computer Technology / 402
Петар II Карађорђевић, краљ / 185
Пештер / 137
писаћа машина
- српска ћирилична тастатура / 390
Писма из Јапана, Бранко Вукелић, Нови
Сад 2014. (осврт) / 373
планине
- Вршачке планине: становништво
/ 34
- Повлен: вајати / 465
- Повлен: летњи станови сточара /
333
- Повлен: сеоска кућа / 198
планирање породице
- Реп ублика Српска: демог рафски
развој и мере популационе по
литике / 3
племенити метали
- трговина племенитим металима
/ 175
плес – игра
- Банат: плес у свадбеном рит уа л у
Срба / 141
- плес: уметничк и, психолошки и
психотерапијски аспекти / 419
повеље
- деспот Стефан Лазаревић и Мана
стир Велика Лавра Светог Ата
насија / 382
Повлен, планина
- Повлен: вајати / 465
- Повлен: летњи станови сточара /
333
- Повлен: сеоска кућа / 198
Поволжје
- етнички идентитет: региони По
волшког федералног дистрик
та / 50
пог раничне општине
- Банат: незапосленост: проблем де
поп улације пог раничних оп
штина / 25
- Банат: промене броја становника:
пог раничне општине 27

покрет
- Југ ос ловенски нар одн и пок рет
„Збор” и српско православље
/ 56
Poletan Goran, Urszulą Kotnowską: Pol
ska masak ra / Poljski masak r / The
Polish Masacre, Novi Sad 2012. (при
каз) / 248
политика
- вода у политици Србије и ЕУ / 192
- Хобс: наука о политици / 447
- Dragoljub Mićunović, Život u nevre
menu II – U političkom vrtlogu,
Beograd 2014. (осврт) / 406
политичка екологија
- друштвеногеографска перспекти
ва проу чавања животне сре
дине / 74
политичка економија
- Тадеу ш Ковалик, нек ролог / 188
политичке реформе
- Нацрт Устава Радивоја Милојко
вића из 1867. / 120
политичке странке
- однос послан ик а и пол ит ичк их
странака / 91
политички пројекти
- етнички идентитет: региони По
волшког федералног дистрик
та / 50
- Нацрт Устава Радивоја Милојко
вића из 1867. / 120
- правно-политичка теорија Слобо
дан а Јов анов ић а – држ ав а,
власт, право / 99
политички систем
- Војводина и Устав из 1974. / 381
- Избори за Велику народн у скуп
штин у 1888. / 439
полиција
- спортске приредбе: превенц ија
насиља / 241
полна питања
- Dušanka Mitrović, Aleksandra Tro
grlić: Psihologija polnih razlika
i sličnosti, Beograd 2014. (при
каз) / 340
Polska masakra / Poljski masakr / The Po
lish Masacre, Poletan Goran, Urszulą
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Kotnowską, Novi Sad 2012. (приказ)
/ 248
пољопривреда
- агроиндустријски комплекси: ин
вестиције / 184
- Војводина: пољопривредна газдин
ства: унап ређ ењ а орг анске
производње / 58
- Геопоника: византијска енцик ло
педија о пољопривреди / 454
- промене у друштвеној структури
и улога сељаштва / 237
- руска аграрна политика / 154
- Србија: орган изац иона култ ура:
индустрија и пољопривреда /
449
- Управљање аграром Србије у тран
зицији, Зоран Симоновић, Бео
град 2014. (приказ) / 339
- ширење генетски модификоване
хране: међународне организа
ције / 122
пољопривредна газдинства
- Војводина: пољопривредна газдин
ства: унап ређ ењ а орг анске
производње / 58
- генетски модификована храна / 122
Пољска
- Тадеу ш Ковалик, нек ролог / 188
- Polska masakra: Poletan Goran (при
каз) / 248
Помаци, учешћа, учинци: Привреда Ју
гославије, република и покрајина
1952–1990, Часлав Оцић, Беог рад
2013 (приказ) / 324
попис становништва
- Војводина: популациони трендо
ви: попис 2011. / 277
- емиг рационе зоне Србије: резул
тати пописа: 2011. / 269
- инвалидност и пописи становни
штва / 275
- Србија: ванбрачне заједнице: по
пис 2011. / 272
- Србија: етнички хомогена насеља
у етнички хетерогеном окру
жењу / 271

поплава
- страх и поплаве у Србији: спрем
ност на реаговање / 417
Попов, Чедомир, нек ролог / 149
популациона политика
- Беог рад / 2
- Беог радски регион: типови попу
лационе динамике насеља / 274
- Војводина / 1
- предшколске установе у Војводи
ни: релевантне за популацио
ну политику 43
- Реп ублика Српска / 3, 6, 290
- Србија: однос броја пензионера и
запослених: демографско ста
рење / 16
- Србија: поп улац иона пол ит ика /
283
- Србија: просторна концентрација
становништва 1981–2011: Ху
веров индекс / 276
- Србија: старост и сиромаштво / 15
- Финска / 5
- Цент рална Србија / 2
порези
- Војводина и порези 1925. / 208
породица
- Војводина: друштвени и породич
ни живот Срба: Упитни лист
Матице српске / 144
- Војводина: ставови становника о
нач ин им а зап ош љав ањ а и
вредностима у друштву / 370
- избор концепта усвојења: заштите
права детета: сазнање о поре
клу / 223
- мотивација студенткиња за роди
тељство / 383
- Нови Сад: приватни вртићи: про
натална функција / 44
- особе с ометеношћу / 371
- правн и систем Србије и Европе:
биомедицински потпомогнута
оплодња / 38
- право на достојанствено родитељ
ство / 279
- предшколске установе / 43
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- развој педагошке културе родите
ља / 181
- Република Српска: вишечлане по
родице: положај и потребе деце
/9
- род ит ељс тво, број деце, транзи
ција / 8
- телевизија: утицај на дец у и адо
лесценте / 462
- Терексентмик лош, Мађарска / 7
породична газдинства
- социјална виталност у ист ражи
вању руралног развоја / 196
породично право
- избор концепта усвојења: зашти
те прав а дет ет а: сазнање о
порек лу / 223
- правни систем Србије и Европе:
биомедицински потпомогнута
оплодња / 38
- право на достојанствено родитељ
ство / 279
Порт угалија
- Еврозона: монетарна и економска
криза / 158
пословна култ ура
- сличности и разлике: Кина и Срби
ја / 309
Пос ловно банкарство у Србији 1921–
2011, Иле Ковачевић (приказ) /130
посткомунизам
- Рум унија: демог рафске промене
/ 306
постмодернизам
- идентитет / 396
потомство
- број деце / 8
- Република Српска: положај и по
требе деце у вишечланим / 9
потрошач
- анализа демог рафских каракте
рис тика пот рошача: подац и
анкете о пот рошњи домаћин
става 46
права детета
- избор концепта усвојења: заштите
права детета: сазнање о поре
клу / 223

Правитељствујушчи совјет / 311, 328
правна историја
- правно-политичка теорија Слобо
дана Јовановића / 99
- српско средњовековно право / 123
правне науке – право
- Аустријски грађански законик / 95
- Грађански законик Мађарске / 94,
262
- дип ломатска заш тита у међуна
родном праву и Уједињене на
ције / 225
- Државно право краљевине Угар
ске: прекиди и континуитет,
Берић, Душан, 2013. (осврт) /
264
- законска обавеза издржавања пу
нолетног детета / 301
- заштита права на приватност: кри
вични поступак / 393
- људска права: пот реба редефини
сања / 211
- морална (неимовинска) штета / 362
- организација претходног кривич
ног поступка / 89
- Османско царство: инстит уције
апелације – правни систем /
392
- правн и сис тем Србије и Европе:
биомедицински потпомогнута
оплодња / 38
- правно-политичка теорија Слобо
дана Јовановића / 99
- право и време / 87
- признање држава у међународном
праву: случај Косова и Мето
хије / 347
- радно законодавство: радноправ
на заштита / 363
- савремена америчка јуриспруден
ција: јуснат урализам и прав
ни позитивизам / 212
- Србија: правна заснованост аката
Владе и аката располагања у
систем у јавног права / 124
- Србија: реформа кривичног по
ступк а – правноис торијски
поглед / 391
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- српске вероисповедне школе: прав
ни аспекти постојања и дело
вања / 126
- српско и европско право: потпо
могн ута оплодња / 300
- српско право: фидуцијарно обез
беђење пот раживања / 364
- српско средњовековно право / 123,
330
- судски процес (кнез Павле Кара
ђорђевић) / 427
правна филозофија
- појам закона: дело Божидара Гру
јовића: правна филозофија /
455
правни позитивизам
- јуснатурализам и правни позити
визам у савременој америчкој
јуриспруденцији / 212
Правни факултет – Београд
- библиотека Правног фак ултета:
књиге: дародавци / 399
право на приватност
- заш тита права на приватност –
кривични поступак / 393
православље
- акт уелни односи Римокатоличке
и Српске православне цркве 54
- Александар Бил имовић „Бог о
тражитељи, Евроа зијци и ма
теријална култ ура” / 76
- Југ ословенски народн и пок рет
„Збор” и српско православље
/ 56
- Марковић Новаков, Александра:
Православна српска богосло
вија у Приз рен у 1871–1890.
(приказ) / 132
- српске основне православне веро
исповедне школе у Румунији
(1919–1948) / 126
- српско становништво Сјенице и Пе
штера: улога религије у иден
титет у грађана / 137
Православна српска богословија у При
зрену 1871–1890, Александра Марковић Новаков (приказ) / 132
правосуђе → видети: судство

Прва демографска транзиција / 282
Први светски рат
- аустроугарски логорима у Првом
светском рат у / 254
- Велики рат / 326
- духовна ситуација пред рат, књи
жевност, филозофија / 326
- мемоар кнеза К. М. Лихновског
– Први светски рат / 327
- Милош Ковић: Гаврило Принцип.
Док умент и и сећања, 2014. /
472
- писање листа Застава о атентату
на Франца Фердинанда / 398
- Први светски рат и присаједињење
војвођанских области Краље
вини Србији / 145
- српска писана реч у Првом свет
ском рат у / 399
- Станислав Краков / 440
Први српски народни одбор 1918, Ми
лан Ђуканов (приказ) / 129
Први српски устанак
- орг ан и држ ав е Прв ог српс ког
устанка: улога свештенства /
311, 328
- појам закона: дело Божидара Гру
јовића: правна филозофија /
455
Преглед шаховске литературе бивше
Југославије 1886–1991, аутор: Ду
шан Драјић, I–V, Београд 2010–2013.
(приказ Р. Буквић) / 245
предаторски часописи / 402
Предметни регистар Зборника Матице
српске за друштвене науке
- Библиог рафија радова ЗМСДН:
1950–2010; Предметни реги
стар : стр. 267–299 / 51
предузећа
- генерисање вредности за заинте
ресоване субјекте / 210
- преданост фирми / 434
- Северно Косово: финансијски ре
сурси: доступност предузећи
ма / 367
предшколске установе
- Војводина: предшколске устано
ве: популациона политика / 43
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- Нови Сад: приватни вртићи: про
натална функција / 44
- облици рада у јаслицама и врти
ћима: пот ребе предш колске
деце и родитеља / 42
предшколски узраст
- Војводина: предшколске устано
ве: популациона политика / 43
- Облици рада у јаслицама и врти
ћима: пот ребе предш колске
деце и родитеља / 42
- утицај телевизије на дец у и адо
лесценте / 462
прекогранична сарадња
- резерват биосфере „Мура–Драва–
Дунав”: прекогранични резер
ват / 257
прерада отпада
- сепарирање, балирање и прерада
отпада / 73
привреда
- деиндустријализација и радничка
класа / 450
- нови образац привредног развоја
/ 166
- стране директне инвестиције: ути
цај на реструкт урирање при
вреде / 366
- трговина племенитим металима:
историог рафија / 175
привредна историја
- трговина племенитим металима
/ 175
- Часлав Оцић, Структурна ана
лиза југословенске привреде:
1952–1962–1968, Служ бен и
гласник, Београд 2013. (осврт)
/ 244
- Часлав Оцић, Помаци, учешћа,
учинци: Привреда Југославије,
република и покрајина 1952–
1990, Беог рад 2013. (приказ) /
324
привредно-географска целина
- Вршачке планине: становништво
привредно-географске целине
/ 34

Призрен
- Марковић Новаков, Александра:
Православна српска богосло
вија у Приз рен у 1871–1890.
(приказ) / 132
прикази књига
- Александ ра Марковић Новаков:
Православна српска богосло
вија у Призрену 1871–1890. / 132
- Андра Николић: Економско ста
ње Србије у XIV веку, Беог рад
2012. / 203
- Бисерка Комненић: Вредност vs
профит, Беог рад, 2013. / 247
- Бранислав Крстић: Споменичка
баштина – свједочанство и
будућност прош лости / 83
- Васкрсија Јањић: Образовање, нау
ка и прои зводња хране, Бања
Лука 2013. / 249
- Владимир Милачић: Нова мета
физика инжењерс тва, Бео 
град 2013. / 246
- Владимир Милић: Основе мето
дологије искуственог истра
живања у друштвеним нау
кама / 103
- Гордана Радосављевић: Стручне
школе у Белој Цркви измеђ у
два светска рата (1919–1941),
Бела Црква 2016. / 475
- Данило Золо: Ко каже хуманост...
рат, право и глобални поредак
/ 172
- Драго Његован и Биљана Ратковић
Његован, Слобода штампе у
Српс кој Војв одов ин и 1848–
1849, Нови Сад 2015. /407, 424
- Ђорђе Стратимировић: Успомене,
прир. Жарко Димић / 231
- Зоран Видојевић: Демократија на
заласку – ауторитарно-то
талитарна питања / 81
- Зоран Д. Симоновић: Управљање
аграром Србије у транзицији,
Беог рад 2014. / 339
- Иван Вујачић: Кејнз против кла
сика: Формална анализа и по
ређење / 131
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- Иле Ковачевић: Пословно банкар
ство у Србији 1921–2011. / 130
- Јован Максимовић: Срем у време
куге, Ириг 2015. / 476
- Јов ан Пејин: Обн ав љањ е идеје
„крвавог” султана Абдула Ха
мида II и НАТО-ЕУ агресији
на Србију / 85
- Креативна Аустралија: пут у кре
ативно друштво и економију,
ур.: Г. Рикаловић, Х. Микић,
Беог рад 2013. / 250
- Љубица Отић: Михајло И. Пупин
/ Michael I. Pupin / 232
- Марко Николић: Екуменски односи
Српске правос лавне и Римо
католичке цркве: 1962–2000.
године, Беог рад 2012. / 202
- Милан Ђуканов: Први српски на
родни одбор 1918. / 129
- Милош Ковић: Гаврило Принцип.
Документи и сећања, Нови Сад
и Беог рад 2014. / 472
- Мирко М. Тишма: Свештеници у
Белом Брду и прик љученија,
Беог рад 2016. / 473
- Миша Ђурковић: Слика, звук и моћ:
огледи из поп-политике / 84
- Миша Ђурковић: Тамни коридори
моћи: путеви савремене поли
тичке теорије, Беог рад 2013.
/ 323
- Небојша Мајсторовић: Корупција:
узроци, експанзија и интервен
ција / 160
- Радован Поповић: Арис тократ
духа – Животопис Милана Ка
шанина, Нови Сад 2016. / 474
- Ратко Р. Божовић: Изазови култу
ре / 104
- Саша Кицошев, Драго Његован:
Развој етничке и верске струк
туре Војводине / 51
- Срђан Шљукић и Марица Шљукић:
Зем ља и људ и. Сељ аш тво и
друштвена структура, Нови
Сад 2012. / 204

- Српска демографска библиогра
фија, 1945–2012, саставиле С.
Цвркота и С. Феризовић, ур.
Ч. Оцић, Беог рад 2013. / 267
- Стваралаштво Милутина Милан
ковића, уредник Часлав Оцић
/ 148
- Стеван Бугарски: Српска периоди
ка на тлу данашње Румуније:
Преглед и библиографија / 321
- Судска стоматологија – правни и
медицински аспекти, Београд
– Нови Сад 2013. / 251
- Триво Инђић: Технологија и кул
турни идентитет / 82
- Часлав Oцић: Регионалистичка
деконструкција Србије / 186
- Час лав Оцић: Ка обал и плов и:
стратеголошка разматрања,
Беог рад 2015. / 341
- Шајкашка: простор – становни
штво – прошлост, група ауто
ра, Нови Сад 2014. / 425
- Danilo Šuković: Nejednakosti, neza
poslenost i kriza, Beograd 2013.
/ 266
- Dušanka Mitrović, Aleksandra Tro
grlić: Psihologija polnih razlika
i sličnosti, Beograd 2014. / 340
- Gregg Barak: Theft of Nation – Wall
Street looting and federal Regu
latory Colluding. Приказ: Н. Ву
јичић / 230
- Klaus von Lampe: Organized Crime
– Analyzing Illegal Activities,
Criminal Struct ures and Extra-Legal Governance, Los Ange
les 2016. / 471
- Neko je rekao feminizam? Kako je
feminizam uticao na žene XXI
veka, prir. Adriana Zaharijević
/ 229
- Zapadni Balkan: regionalno umet
ničko tržište, a ne fikcija?, Gojko
Rikalović /ur./, Beograd 2012. /
218
Принцип, Гаврило / 472
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природа
- друштвено-геог рафска перспек
тива проучавања животне сре
дине / 74
- екофем ин изам: нач ин решавања
неких еколошких питања / 284
- јестаственица: Србија: 1844–крај
19. века / 435
- резерват биосфере „Мура–Драва–
Дунав” – преког ранични ре
зерват / 257
природне науке
- јестаственица: Србија: 1844 – крај
19. века / 435
природни прираштај
- Источна Херцеговина: демог раф
ски развој / 299
- Источно Сарајево: промене природ
ног кретања становништва /
305
- намерни прекид трудноће – ути
цај на природно кретање ста
новништва / 36
- промена броја становника Шајка
шке: 1869–2002. година / 26
- Пчињски округ: Демографски раз
витак: конт роверзе / 28
- Реп ублика Српска / 6
- Тимочка крајина: демографски раз
вој: карактеристике и пробле
ми / 35
природни ресурси
- вода у политици Србије и ЕУ / 192
природно право
- потреба редефинисања појма људ
ских права / 211
- правно-полит ичка теорија Сло
бодана Јовановића / 99
присилне миграције
- жен а и прис илн е миг рац иј е у
Србији / 270
пројекције становништва
- Србија: старење становништва: по
четак 21. века и перспективе
до 2061. / 296
прoнаталитетна политика
- Војводина / 1
- Нови Сад: приватни вртићи / 44

- рад у јаслицама и вртићима: по
требе предшколске деце и ро
дитеља / 42
- Реп ублика Српска / 6
- Финска / 5
просторни размештај становништва
- просторни размештај и етничка хо
могенизација становништва
Србије / 100
- Република Српска: просторни раз
мештај становништва / 307
протекционизам
- глобална трговинска неравнотежа
и економска криза / 106
- Морис Але – умерени протекцио
низам / 69
психоанализа
- односи психоаналитичких пози
ција / 395
психологија
- афективно везивање делинквент
них адолесцената / 222
- иск уство усам љености у адоле
сценцији / 226
- однос особина личности и појма
о себи код учен ик а средњ е
школе / 216
- особе с ометеношћу: интимне везе,
брак, родитељство, запошља
вање / 371
- плес: психолошки аспект / 419
- Dušanka Mitrović, Aleksandra Tro
grlić: Psihologija polnih razlika
i sličnosti, Beograd 2014. / 340
Psihologija polnih razlika i sličnosti, Du
šanka Mitrović, Aleksandra Trogrlić,
Beograd 2014. / 340
психотерапија
- плес: психотерапијски апект / 419
публицистика
- Јован Храниловић и новосадска
секција Југословенског нови
нарског удружења / 259
Пупин Михајло
- Михајло И. Пупин / Michael I. Pupin,
аутор: Љубица Отић (приказ)
/ 232
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Пчињски округ
- демог рафски развитак: конт ро
верзе 28
- Пчињски округ: етнички хомогена
насеља у етничк и хетероге
ном окружењу / 271
Радек, Карл Бернгардович, биографија
/ 79
радна снага
- Бугарска: регионални развој и за
пошљавање у туризму / 302
- деиндустријализација и радничка
класа / 450
- Југоисточна Европа: демографско
старење – последице на радну
снаг у / 297
- преданост фирми / 434
- радна снага – демографско старење
/ 41
- Србија: унапређење људских ре
сурса / 293
радничка класа
- деиндустријализација и радничка
класа / 450
радно законодавство
- радно законодавство – радноправ
на заштита / 363
радно способно становништво
- повезаност миг рација и дневних
миг рација / 170
- преданост фирми / 434
- радно законодавство – радноправ
на заштита / 363
Радојчић, Јован С., нек ролог / 205
Радосављевић, Гордана: Стручне школе
у Белој Цркви између два светска
рата /1919–1941/, Бела Црква 2016.
/ 475
ратна одговорност
- Први светски рат – мемоар кнеза
К. М. Лихновског / 327
ратна одштета
- Први светски рат – мемоар кнеза
К. М. Лихновског / 327
ратни заробљеници
- српски ратни и цивилни заробље
ници у аустроу гарским лого
рима у Првом светском рат у
/ 254

Рачић, Стефи, Дубровник / 185
Рашки округ
- Рашки округ: етнички хомогена на
сеља у етнички хетерогеном
окружењу / 271
револуција
- појам револ уције / 394
- слике источноевропских револ у
ција у британским медијима
/ 115
Револуција 1848–1849.
- Драго Његован и Биљана Ратковић
Његован, Слобода штампе у
Српс кој Војв одов ин и 1848–
1849, Нови Сад 2015. (приказ,
осврт) / 407, 424
регионализам
- Југословенска Краљевина / 163
- Нови европски регионализам и ре
гионално управљање у Србији:
Вујошевић, Mиодраг; Зековић,
Славка; Маричић, Тамара (при
каз) / 173
- Часлав Oцић: Регионалистичка
деконструкција Србије (при
каз) / 186
Регио н ал ис тичк а дек онс трукц иј а
Србије: Часлав Оцић (приказ) / 186
регионални развој
- Бугарска: регионални развој и за
пошљавање у туризму / 302
- интегрални рурални развој: склад
нији регионални развој / 49
- тема броја 148 (3/214): „Људски ре
сурси и регионални развој”
региономика
- Часлав Oцић: Регионалистичка
деконструкција Србије (при
каз) / 186
- Часлав Оцић, Помаци, учешћа,
учинци: Привреда Југославије,
република и покрајина 1952–
1990, Беог рад 2013. (приказ) /
324
религија
- акт уелни односи Римокатоличке
и Српске православне црк ве
/ 54
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- доношење Првог устава СПЦ 1931.
/ 235
- Житије Светог Симеона – пита
ње рашчитавања једног места
у житију/ 360
- исламски мистицизам – суфизам,
ширење ислама / 109
- Југ ос ловенски нар одн и пок рет
„Збор” и српско православље
/ 56
- камате: хришћански и економски
поглед / 162
- Марко Николић, Екуменски односи
Српске православне и Римока
толичке цркве: 1962–2000. го
дине, Беог рад 2012. (приказ) /
202
- Александ ра Марковић Новаков:
Православна српска богосло
вија у Приз рен у 1871–1890.
(приказ) / 132
- орг ан и држ ав е Прв ог српс ког
устанка: улога свештенства /
311, 328
- поштовање и употреба Богороди
чиних икона у српској тради
цији / 57
- права римокатоличке верске мањи
не у Кнежевини Србији / 178
- православна култура у секуларној
држави / 380
- религија, црква, Александар Би
лимовић / 76
- религијско образовање и култур
ни идентитет / 55
- Руска православна црква и Римо
католичка црква о европским
интег рацијама / 413
- руска религија: Александар Лео
нидович Казин / 358
- Свети Максим Исповедник / 176
- средњи век – Србија / 330
- српско становништво Сјенице и
Пеш тер а: улог а рел иг ије у
идентитет у / 137
- теолошке основе аскетске тради
ције Евагрија Понтијског / 314
- Хиландарски и Студенички типик
Светог Саве / 344

- развој теологиjе првенства. Вати
кански сабори / 456
религијско образовање
- религијско образовање и културни
идентитет / 55
репродуктивно здравље
- Војводина / 1
- Србија: реп род уктивно здравље,
Каирска конференције, 1994.
/ 207
- српско и европско право: потпо
могн ута оплодња / 300
- Финска / 1
Република Српска
- демографски изазови и просторни
размештај становништва / 307
- демог рафски развој / 290
- демог рафски развој и мере поп у
лационе политике / 3
- Источна Херцеговина: демог раф
ски развој / 299
- Источно Сарајево: промене при
родног кретања становништва
/ 305
- планирање породице / 3
- поп улациона политика / 3
- природни прираштај / 6
- промене у природном кретању ста
новништва / 31
- пронаталитетна политика / 9
- систем социјалне заштите: брига
о старим лицима / 22
ресурси
- вода у политици Србије и ЕУ / 192
рецензије
- рецензенти рукописа у Зборнику
МС за друштвене науке у 2011.
години / 134
- рецензенти рукописа у Зборнику
МС за друштвене науке у 2012.
години / 190
- рецензенти рукописа у Зборнику
МС за друштвене науке у 2013.
години / 253
- рецензенти рукописа у Зборнику
МС за друштвене науке у 2014.
години / 343
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- рецензенти рукописа у Зборнику
МС за друштвене науке у 2015.
години / 411
рециклажа
- сепарирање, балирање и прерада
отпада / 73
римокатолицизам
- акт уелни односи Римокатоличке
и Српске православне црк ве
/ 54
- Кнежевина Србија: римокатолич
ка верска мањина: права / 178
- Цавтат: Срби католици / 185
Римокатоличка црква
- актуелни односи Римокатоличке и
Српске православне цркве / 54
- НДХ: улога Католичке цркве / 164
- Кнежевина Србија: права римока
толичке верске мањине / 178
- Марко Николић, Екуменски односи
Српске православне и Римо
католичке цркве: 1962–2000.
године, Београд 2012 (приказ)
/ 202
- Римокатоличка црква и европске
интег рације / 413
роба
- разлози за одбијање захтева за при
знавање жига / 221
робни жиг
- разлози за одбијање захтева за при
знавање жига / 221
родитељство
- мотивација студенткиња за роди
тељство / 383
- особе с ометеношћу / 371
- право на достојанствено родитељ
ство / 279
- промене у мишљењу родитеља о
броју деце током транзиције
(1998–2009) /8
- развој педагошке културе родите
ља / 181
- родитељско улагање из перспек
тиве детета / 215
- утицај телевизије на дец у и адо
лесценте / 462

родна равноправност
- Беог рад, Војвод ина, Цент рална
Србија / 2
- Србија: економска активност сре
довечних жена /280
- Србија: однос полова на микрони
воу / 281
- феминизам, постфеминизам, пси
хоанализа / 395
рударство
- трговина племенитим металима
/ 175
Румунија
- демографске промене – посткому
низам / 306
- српске основне православне веро
исповедне школе у Румунији
(1919–1948) / 126
- Стеван Бугарски: Српска периоди
ка на тлу данашње Румуније:
Преглед и библиографија (при
каз) / 321
рурални развој
- архитект ура воденица поточара /
385
- интег рални рурални развој / 49
- локална самоуправа: дејство инве
стиција на буџетске приходе
/ 368
- модел креативне руралне инд у
стријализације / 166
- одрживи развој: рурални туризам
у ваљевским селима / 197
- рурална подручја Србије: развојне
мог ућности / 384
- рурални развој: социјална витал
ност / 196
рурални туризам
- задружни домови: постсоцијали
зам / 464
- интегрални рурални развој: склад
нији регионални развој / 49
- руралн и туриз ам у ваљ евским
селима у функцији одрживог
развоја / 197
- руралн и туризам: инт ег ралн и и
одрживи развој села у Војво
дини / 182
- туризам – Драгачевска села / 348
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Руси – руски народ
- религија, црква, Александар Би
лимовић / 76
- Руска религија: Александар Лео
нидович Казин / 358
- Руска академија наука и Варјашко
питање / 361
Русија / Руска Федерација
- Абалкин, Леонид Иванович / 118
- Билимовић, Александар / 77
- двоструки стандард: Запад и Ру
сија / 415
- друштвена криза у Русији: систем
ска модернизација – алтерна
тива даљег развоја / 60
- Зверев, Арсеније Григорјевич: жи
вот и дело / 155
- инвестициона привлачност руске
економије: квалитет робе, кли
матске прилике / 153
- Ко је ко у расправи о (нео)евроазиј
ству – биог рафије / 79
- новчана реформа 1922–1924. / 156
- региони Поволшког федералног
дистрикта: етнички идентитет
/ 50
- религија, црква, Александар Би
лимовић / 76
- Руска академија наука и Варјашко
питање / 361
- руска економија 151
- руска привреда у 20. веку, аграрна
политика, петогодишњи пла
нови / 154
- руска филозофија: Александар Лео
нидович Казин / 358
- Сава Владиславић / 121
Руска академија наука
- Руска академија наука и Варјашко
питање / 361
Руска православна црква
- Руска православна црква и европ
ске интег рације / 413
руска филозофија
- Александар Леонидович Казин /
358
Русская мысль, часопис (Праг) / 76

Сабор трубача Гуча
- Драгачевски сабор трубача / 142
- социодемог рафски профил и мо
тив доласка посетилаца / 217
Савицки, Петар Николајевич, биог ра
фија / 79
самоубиства (суицид)
- самоубиства старих и млад их –
Војводина 12
- самоубиства: Јапан / 438
Сарајевски атентат
- мемоар кнеза К. М. Лихновског
– Први светски рат / 327
- Милош Ковић, Гаврило Принцип.
Док умент и и сећања, Нови
Сад – Беог рад 2014. / 472
- писање новосадског листа Застава
о атентату на Франца Ферди
нанда / 398
СББ → видети: Српске кабловске мреже
свадбени рит уа л
- плес у свадбеном ритуа лу Срба у
Банат у / 141
Света Гора
- деспот Стефан Лазаревић и Ма
настир Велика Лавра Светог
Атанасија / 382
Свети Максим Исповедник / 176
Свети Сава
- дела Светог Саве / 344
- Житије Светог Симеона – питање
рашчитавања / 360
светитељи
- средњи век – Србија / 330
Светска банка
- генетски модификован храна / 122
Светска трговинска организација (СТО)
- генетски модификован храна / 122
Светска финансијска криза – изазови
и стратегија, редактор О. Ковач
(осврт) / 117
Свештеници у Белом Брду и прикључе
нија, Тишма, Мирко, Београд 2016.
(приказ) / 473
свештенство
- орг ан и држ ав е Прв ог српс ког
устанка: улога свештенства /
311, 328
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- Тишма, Мирко: Свештеници у Бе
лом Брду и прикљученија, Бео
град 2016. (приказ) / 473
својина
- стицање својине од невласника:
Европски грађански законик
/ 93
секуларна држава
- православна култура у секуларној
држави / 380
секундарне сировине
- Сепарирање, балирање и прерада
отпада / 73
село
- Бит и социолог села: Споменица
Ђуре Стевановића, 2014. (при
каз) / 409
- вајати: Повлен / 465
- Драгачево: туризам / 348
- задружни домови: постсоцијали
зам / 464
- Зорка Корица Аћимовић, Даворка
Б. Радаковић: Могорић (Лика).
Нови Сад 2013. (приказ) / 322
- локална самоуправа: дејство инве
стиција на буџетске приходе
/ 368
- Повлен: сеоска кућа / 198
- предшколске установе: елементи
релевантн и за поп улац ион у
политику / 43
- промене у друштвеној структури
и улога сељаштва / 237
- развојне мог ућнос ти руралн их
подручја Србије / 384
- рурални туризам у ваљевским се
лима / 197
- рурални туризам: компонента ин
тегралног и одрживог развоја
села у Војводини / 182
- сеоска насеља: квалитет живота
/ 255
- Срђан Шљукић, Марица Шљукић:
Зем ља и људ и. Сељаш тво и
друштвена структура, Нови
Сад 2012. (приказ) / 204
сељаштво
- промене у друштвеној структури
и улога сељаштва / 237

семантика
- солвентност: терминолошко зна
чење у економско-финансиј
ској сфери / 210
Сефарди
- Ниш: сефардска заједница / 467
сецесија
- захтеви за признавање Косова / 317
Симоновић, Зоран Д., Управљање агра
ром Србије у транзицији, Беог рад
2014. (приказ) / 339
сиромаштво
- старење и старост – Србија / 18
- старост и сиромаштво – Србија / 15
Сједињене Америчке Државе
- апресијац ија јуа на, економ ија,
Кина, САД / 157
- јуснатурализам и правни позити
визам: савремена америчка ју
риспруденција / 212
- моралност младих: Србија – поуке
из Кине и САД / 437
- повезивање и сарадња са Србијом:
српска дијаспора у Канади и
САД / 40
Сјеница / 137
склавиније
- склавиније: државе? / 313
Славонија
- регионални економски и развојни
проблеми и перспективе / 291
Слика, звук и моћ: огледи из поп-поли
тике, Мише Ђурковића (приказ) /
84
сликарство
- Богородичине иконе: поштовање
и упот реба: српска традиција
/ 57
- етнокултурни идентитет Словака:
наивно сликарство: Ковачица
/ 139
Слобода штампе у Српској војводовини
1848‒1849, Драго Његован, Биљана
Ратковић Његован Нови Сад 2015.
/ 407, 424
Словаци
- етнокултурни идентитет Словака:
наивно сликарство: Ковачица
/ 139
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- Лексикон словачких војвођанских
универзитетских педагога и
нау чника / 101
Словени – словенски народи
- склавиније / 313
- животни простор / 330
Словенија
- акт уелни односи Римокатоличке
и Српске православне цркве /
54
- Срби у Љубљани: језик и укључи
вање досељеника / 138
Словенци
- Војводина: демог рафске каракте
ристике Словенаца / 273
Слотердајк, Петер / 53
Смит, Ентони / 147
Соко, београдско гимнастичко друштво
/ 128
соколска организација
- Љуба Јовановић – државн ик из
Боке / 63
- соколска организација, Цавтат / 185
Солвентност
- терминолошко значење у економ
ско-финансијској сфери / 210
Солун
- српска гимназија „Дом науке”, Со
лун / 378
социјализација
- искуство усамљености у адолесцен
цији / 226
социјална виталност
- Социјална виталност у ист ражи
вању руралног развоја / 196
социјална заштита / социјална поли
тика
- Криза и развој, зборник, Беог рад
2010. (осврт) / 66
- Реп ублика Српска: систем соци
јалне заштите: брига о старим
лицима / 22
- социјална заштита старих: европ
ске тенденције / 21
- социјална пензија или повећана
социјална помоћ / 71
- Србија: старење и старост / 18

- Србија: старење становн иш тва:
правци развоја социјалне за
штите / 17
- Србија: старост и сиромаштво / 15
социјалне мреже
- хомофилија у социјалним мрежа
ма / 418
социологија
- допринос Дејвида Харвија урба
ној социологији / 334
социологија села
- Бити социолог села: Споменица
Ђуре Стевановића, 2014. (при
каз) / 409
- Србија: орган изац иона култ ура:
индустрија и пољопривреда /
449
Спомен жртве / 326
споменичка баштина
- Споменичка баштина – свједочан
ство и будућност прошлости
Бранислав Крстић (приказ) /
83
Споменичка баштина – свједочанство
и будућност прошлости, Брани
слав Крстић (приказ) / 83
спорт
- превенција насиља на спортским
приредбама / 241
- спортски узори ученика и учени
ца у основној школи / 331
- улога локалних заједница у разво
ју рек реативног спорта / 260
спортске манифестације
- превенција насиља на спортским
приредбама / 241
Срби
- Александар Корб, докторска ди
сертација – геноцид над Срби
ма (В. Умељић, коментар) / 164
- аустроу гарским логорима: Први
светски рат / 254
- Богородичине иконе: српска тра
диција / 57
- Војводина – српски етницитет, ре
гион, оспоравање / 145
- Војводина: друштвени и породич
ни живот Срба: Упитни лист
Матице српске / 144
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- војвођански Немци / 140
- Мађари у очима Срба између два
светска рата 47
- плес у свадбеном ритуа лу Срба у
Банат у / 141
- порек ло Бож ићн их обичаја код
Срба / 256
- Срби 1903–1914: Историја идеја.
Милош Ковић. Беог рад 2015.
(осврт) / 422
- Срби у Аустроу гарској / 388, 441
- Срби у Љубљани: језик и укључи
вање досељеника / 138
- Срби у Хабзбуршкој монархији /
194
- Срби у Хрватској: нестајање / 287
- Срби у Цавтат у до 1945. године,
Срби католици / 185
- Срби у Црној Гори после раздва
јања Србије и Црне Горе 2006.
/ 236
- српска идеја у доба збркане исто
ријске свести / 67
- српске основне православне веро
исповедне школе у Румунији
(1919–1948) / 126
Срби 1903–1914: Историја идеја. При
редио: Милош Ковић, Београд 2015.
/ 422
Србија
- акт уелни односи Римокатоличке
и Српске православне црк ве
/ 54
- Андра Николић, Економско ста
ње Србије у XIV веку, Беог рад
2012. (приказ) / 203
- аутономија Војводине / 111
- Богородичине иконе: поштовање
и упот реба: српска традиција
/ 57
- брачно понашање старог станов
ништва: Србија / 295
- ванбрачне заједн ице у Србији /
272
- Војводина и порези 1925. / 208
- демог рафска предвиђања: Србија
/ 289

- друштвено одговорно пословање
нау чноистраж ивачк их орга
низација у Србији / 127
- емиг рационе зоне Србије: резул
тати пописа из 2011. / 269
- етички аспекти ловног туризма у
Србији / 214
- етнички хомогена насеља у етнич
ки хет ер ог еном окружењу:
Србија / 271
- жен а и прис илн е миг рац иј е у
Србији / 270
- захтеви за признавање Косова / 317
- значај животне средине у систему
вредности у Србији / 332
- институционално образовање жен
ске деце у Србији (почеци) / 420
- интег рални рурални развој / 49
- јестаственица: Србија: 1844 – крај
19. века / 435
- Јован Пејин: Обнав љање идеје
„крвавог” султана Абдула Ха
мида II и НАТО-ЕУ агресији
на Србију / 85
- Југ ос ловенски нар одн и пок рет
„Збор” и српско православље
/ 56
- Кнежевина Србија: права римока
толичке верске мањине / 178
- Криза и развој, зборник, Беог рад
2010 / 66
- локална самоуправа: дејство инве
стиција на буџетске приходе
/ 368
- Љуб а Јов ановић – држ авн ик из
Боке / 63
- Милан Ђуканов Први српски на
родни одбор 1918. (приказ) / 129
- Нацрт Устава Радивоја Милојко
вића, 1867. / 120
- образовање женске деце: Косово
и Метохија / 336
- одн ос пол ов а на мик рон ив оу:
Србија / 281
- однос послан ик а и пол ит ичк их
странака / 91
- организациона култура: индустри
ја и пољопривреда / 449
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- поглед на савремену Турску / 164
- појава импровизованих миг рант
ских насеља у Србији / 143
- поп лаве у Србији: спремност на
реаговање / 417
- пословно окружење градова и оп
штина у Србији / 239
- правна заснованост аката Владе и
аката располагања у систем у
јавног права / 124
- Први светски рат – мемоар К. М.
Лихновског / 327
- проблем отпада / 73
- проблеми медијског власништва:
Србија / 429
- просторна концентрација станов
ниш тва у Србији 1981–2011:
Хуверов индекс / 276
- просторни размештај и етничка
хомогенизација становништва
Србије / 100
- пословна култ ура: сличнос ти и
разлике: Србија и Кина / 309
- развојне мог ућнос ти руралн их
подручја Србије / 384
- раздвајања Србије и Црне Горе:
Срби у Црној Гори 2006. / 236
- Сабор трубача у Гучи / 142
- социјалне студије технологије: уни
верзитетска настава / 448
- Србија и геоекономска глобали
зација / 48
- Србија: људска права у дневн им
новинама: анализа садржаја /
114
- Србија: православна култура у се
куларној држави / 380
- Србија: реп род укт ивно здрав ље
(након Каирске конференције,
1994) / 207
- српска писана реч у Првом свет
ском рат у: национални и др
жавни опстанак / 399
- Српски грађански законик / 95
- српско средњовековно право / 123
- српско-бугарско економско збли
жење / 64
- старење становништва: Србија / 296

- трговина племенитим металима:
историог рафија / 175
- унап ређ ењ е људс ких рес урс а:
Србија / 293
- цитирање у Зборнику у 2010. годи
ни: нау комет рија у Србији /
102
Србија и Црна Гора, државна заједница
- Срби у Црној Гори после раздва
јања Србије и Црне Горе 2006.
/ 236
средњи век
- Андра Николић, Економско ста
ње Србије у XIV веку, Беог рад
2012. (приказ) / 203
- деспот Стефан Лазаревић и Ма
настир Велика Лавра Светог
Атанасија / 382
- средњовековно српско право / 330
- српско средњовековно друштво,
закони, повеље / 330
- Treba li povijest zaista dijeliti na raz
doblja?, Le Goff, Jacques, Za
greb 2015. (осврт) / 443
средњовековно право / 123
Срем
- куга у Срем у 1795–1796. / 346
- Максимовић, Јован: Срем у време
куге, Ириг 2015. (приказ) / 476
Срем у време куге, аутор Ј. Максимовић
(приказ) / 476
Сремска Митровица
- условљеност фертилитета брачним
оквирима / 430
Сремски округ
- утицај миг рационих компоненти
на демог рафски раст / 14
Српска демографска библиографија,
1945–2012, Беог рад 2013. (приказ)
/ 267
српска национална идеја
- српска идеја у доба збркане исто
ријске свести / 67
Српска периодика на тлу данашње Ру
муније: Преглед и библиографија,
Стеван Бугарски (приказ) / 321
Српска православна црква
- биомед иц ински потпомогн ут а
оплодња: став цркве / 300
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- Богородичина икона у српској тра
дицији / 57
- Житије Светог Симеона – питање
рашчитавања / 360
- Југ ос лов енски нар одн и пок рет
„Збор” и српско православље
/ 56
- Марко Николић, Екуменски односи
Српске правос лавне и Римо
католичке цркве: 1962–2000.
године, Београд 2012 (приказ)
/ 202
- наставници музике: српске право
славне богословска школа / 345
- односи Римокатоличке и Српске
православне цркве / 54
- орг ан и држ ав е Прв ог српс ког
устанка: улога свештенства /
311, 328
- порек ло Бож ићн их обичаја код
Срба / 256
- православна култура у секуларној
држави / 380
- Први устав СПЦ 1931. / 235
- Срби у Црној Гори после раздва
јања Србије и Црне Горе 2006.
/ 236
- Хиландарски и Студенички типик
Светог Саве / 344
Српска радикална странка
- Љуба Јов ановић – државн ик из
Боке / 63
српска филозофија
- почетак српске филозофије / 97
Српске кабловске мреже (СББ) / 101
српске привилегије (Хабзбуршка монар
хија) / 194
Српски архив за целокупно лекарство
– медицинска терминологија / 179
Српски биографски речник
- енцик лопедистика и лексиког ра
фија: трибина / 337
- Шес ти том: Српски биографски
речник / 386
српски идентитет
- Срби у Црној Гори после раздва
јања Србије и Црне Горе 2006.
/ 236

српски језик
- Срби у Црној Гори после раздва
јања Србије и Црне Горе 2006.
/ 236
Српски култ урни клуб / 29
Српски народни одбор
- М. Ђуканов, Први српски народни
одбор 1918. (приказ) / 129
Српско-бугарски одбор за културно и
економско зближење / 64
стандард
- Социјална пензија / 71
становање
- Повлен: вајати / 465
- Повлен: летњи станови сточара /
333
- Повлен: сеоска кућа / 198
становништво
- Банат: промене броја становника:
осврт на пограничне општине
/ 27
- Војводина: повезаност миг рација
и дневних миг рација / 170
- Војводина: старосни модели фер
тилитета / 278
- Вршачке планине: становништво
привредно-географске целине
/ 34
- намерни прекид трудноће: утицај
на природно кретање станов
ништва / 36
- поп улациони трендови у Војво
дини: попис из 2011. / 277
- промена броја становн ик а Шај
кашке: 1869–2002. / 26
- промене у друштвеној структури
и улога сељаштва / 237
- просторна концентрација станов
ниш тва у Србији 1981–2011:
Хуверов индекс / 276
- просторни размештај и етничка хо
моген изац ија становн иш тва
Србије / 100
- Република Српска: природно кре
тање становништва / 31
- Румунија: демог рафске промене:
постком унизам / 306
- Сјеница и Пештер: улога религије:
српско становништво / 137
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- Смедеревско окружје: кретање ста
новништва 1846–1866. / 431
- Србија: промене у односима поло
ва на мик ронивоу / 281
- Србија: репрод уктивно здравље,
након Каирске конференције
1994. / 207
- Српски културни клуб: структура
становништва Војводине / 29
Стара Пазова
- демог рафске карактеристике вој
вођанских насеља – гравита
циона зона Беог рада / 24
Стара Србија
- Марковић Новаков, Александ ра:
Православна српска богосло
вија у Приз рен у 1871–1890.
(приказ) / 132
старење становништва
- Војводина: WHOQOL-BREF упит
ник: поп улација старих / 19
- Југоисточна Европа: демографско
старење / 297
- Криза и развој, зборник (осврт),
Беог рад 2010. / 66
- одрживост радне снаге – демограф
ско старење / 41
- систем социјалне заштите Реп у
блике Српске – Брига о старим
лицима / 22
- социјална заштита старих – Европ
ске тенденције / 21
- Србија и Београд: старење станов
ништва / 20
- Србија: однос броја пензионера и
запослених / 16
- Србија: старење и старост / 18
- Србија: старење становн иш тва /
296
- Србија: старење становн иш тва:
правци развоја социјалне за
штите / 17
- Србија: старост и сиромаштво / 15
- Србија: унапређење људских ре
сурса / 293
- хрватска острва: активно старење:
животни стил / 298

старосна структ ура становништва
- Војводина: WHOQOL-BREF упит
ник за популацију старих / 19
- Војводина: самоубиства старих и
младих / 12
- Вршачке планине: становништво
привредно-географске целине
/ 34
- Пчињски округ: демографски раз
витак: конт роверзе 28
- Република Српска: систем социјал
не заштите: брига о старим ли
цима 22
- социјална заштита старих – европ
ске тенденције 21
- соц ијална пензија или повећана
социјална помоћ / 71
- Србија: брачно понашање старог
становништва / 295
- Србија: старење и старост / 18
- Србија: старење становништва: по
четак 21. века и перспективе
до 2061. / 296
- Србија: старење становн иш тва:
правци развоја социјалне за
штите / 17
- Србија: старост и сиромаштво / 15
- старење становн иш тва Србије и
Беог рада 20
- хрватска острва: активно старење:
животни стил / 298
Стваралаштво Милутина Миланко
вића, зборник, / 148
Стевановић, Ђура, споменица (приказ)
/ 409
стејкхолдер (интересент) / 210
Стефан Лазаревић, кнез, деспот
- Манастир Велика Лавра Светог
Атанасија (Света Гора) / 382
стоматологија
- Судска стоматологија – правни
и медицински аспекти, 2013.
(приказ) / 251
страни језик
- енглески језик : језик струке у сред
њим стручним школама (Срби
ја) / 369
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Стратимировић, Ђорђе, Успомене, прир.
Жарко Димић (приказ) / 231
Струве, Петар Бернгардович, биог ра
фија / 79
Структурна анализа југословенске при
вреде: 1952–1962–1968, аутор: Ча
слав Оцић (осврт) / 244
Стручне школе у Белој Цркви између
два светска рата /1919–1941/, Гор
дана Радосављевић, Бела Црква 2016.
(осврт) / 475
Студеница
- типик / 344
студенти
- мотивација студенткиња за роди
тељство / 383
Суботица
- север Војводине: квалитет живота
– ист раживање / 45
Судска стоматологија – правни и ме
дицински аспекти, Београд – Нови
Сад 2013. (приказ) / 251
судство
- временска надлежност међународ
них судова и арбит ража / 88
- Европски суд за људска права / 88
- Међународни суд правде / 88
- одговорност државе за штету / не
основана осуда или неоснова
но лишење слободе / 224
- одузимање добити стечене крими
налом: облици / 171
- средњи век: имовинско-правн и
спорови / 330
суицид → видети: самоубиства
супсидијарност
- развој начела супсидијарности у
Европској унији / 92
суфизам
- исламски мистицизам / 109
Тако, а не иначе: Споменица о 150-годи
шњици пресељења Матице српске
из Пеште у Нови Сад., Нови Сад
2016. / 441
Тамни коридори моћи: путеви савре
мене политичке теорије, Миша
Ђурковић, Беог рад 2013. (приказ) /
323

Татарстан (Татарија), Руска федерација
/ 50
телевизија
- утицај телевизије на дец у и адо
лесценте / 462
Темерин
- досељавање у приг радска насеља
/ 10
теологија
- Ахен – средиште Европе у 9. веку
/ 433
- политичко-теолошка расправа о
идентитет у / 414
- развој теологиjе првенства. Вати
кански сабори / 456
- Свети Максим Исповедник / 176
- теолошке основе аскетске тради
ције Евагрија Понтијског / 314
теолошки симпозијуми
- актуелни односи Римокатоличке и
Српске православне цркве / 54
теорија уметности
- политизација уметности у после
ратној Југославији / 113
Терексентмиклош, Мађарска / 7
тероризам
- обавештајна моћ државе / 195
- ОУН: борба против тероризма / 460
техника
- магијски корени естетског у умет
ности и техници / 112
технологија
- војска: условљеност технолошким
захтевима / 359
- информациона технологија / 366
- Србија: социјалне студије техноло
гије: универзитетска настава
/ 448
- стране директне инвес тиц ије –
утицај на рес трукт урирање
привреде / 366
- студије технологије у праисториј
ској археологији / 108
- технолошки развој / 152
- Триво Инђић: Технологија и кул
турни идентитет (приказ) /
82
Технологија и културни идентитет,
Триво Инђића (приказ) / 82
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Тимочка крајина
- Демографски развој: карактеристи
ке и проблеми / 35
типик
- Хиландарски и Студенички типик
Светог Саве / 344
Тирол, Жан Марс ел, биог рафија, би
блиог рафија и признања / 319
Тишма, Мирко: Свештеници у Белом
Брду и прик љученија, Београд 2016.
(приказ) / 473
Тојнби, Арнолд (Arnold Toynbee) / 238
традиционалне вредности – традиција
- Богородичине иконе: поштовање и
употреба: српска традиција / 57
- религијско образовање и културни
идентитет / 55
- традиционализам / 396
транзиција
- Беог рад: ферт ил ит ет становн и
штва: Друга демографска тран
зиција / 125
- Зоран Видојевић, Демократија на
заласку – ауторитарно-то
талитарна питања / 80
- Зоран Д. Симоновић, Управљање
аграром Србије у транзицији,
2014. (приказ) / 339
- Криза и развој, Беог рад 2010. (осврт) / 66
- породица: број деце / 8
- транзициона економија / 152
- Шуваковић, Урош: Транзиција:
прилог социолошком проуча
вању друш твених промена.
Кос овска Мит ровиц а 2014.
(осврт) / 372
транзиција у одраслост
- транзиција у одраслост у Европи из
социо-демог рафске перспек
тиве / 33
Транзиција: прилог социолошком проу
чавању друштвених промена. Урош
Шуваковић, Косовска Мит ровица
2014. (осврт) / 372
трговина
- агенција за осигурање и финанси
рање извоза: начин пословања
/ 61

- глобална трговинска неравнотежа
и економска криза / 106
- разлози за одбијање захтева за при
знавање жига / 221
- трговина – средњи век – Србија /
330
- трговина племенитим металима
/ 175
Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja?,
Le Goff, Jacques, Zagreb 2015. (осврт)
/ 443
Трећи рајх
- Eck art Conze, Norbert Frei, Pet er
Hayes, Moshe Zimmermann:
Das Amt und die Vergangenheit:
Deutsche Diplomaten im Dritten
Reich und in der Bundesrepu
blik, München 2010. (осврт) / 320
Три века Карловачке митрополије 1713–
2013, зборник (осврт) / 374
тржиште
- Криза и развој, Београд 2010 (осврт)
/ 66
- криза и управљање тржиштем / 107
Трубецки, Никита Сергејевич, биогра
фија / 79
трудноћа
- намерни прекид трудноће – ути
цај на природно кретање ста
новништва / 36
Тукидид, грчки историчар / 447
туризам
- Бугарска: регионални развој и за
пошљавање у туризму / 302
- екот уризам / 70
- задружни домови: постсоцијали
зам / 464
- иновативне стратегије – побољша
ње туристичких услуга / 335
- рурални туризам / 49, 182
- Сабор трубача у Гучи: социодемо
графски профил и мотив до
ласка посетилаца / 217
- Србија: ловни туризам / 214
- туризам – Драгачево / 348
- Цавтат / 185
Турска / 50
- новонастале државе бивше Југосла
вије: поглед на Турску / 165
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Турчин, Питер (Peter Turchin) / 238
Theft of Nation – Wall Street looting and
federal Regulatory Colluding, Gregg
Barak (приказ) / 230
Thörner, Klaus
- Der ganze Südosten ist unser Hinter
land: Deutsche Südosteuropa
pläne von 1840 bis 1945. (осврт)
/ 405
ћирилично писмо
- компатибилност српског ћирилич
ног писма – компјутерска та
стат ура / 390
Угарска
- Државно право краљевине Угар
ске: прекиди и континуитет,
Душан Берић, Косовска Ми
тровица 2013. (осврт) / 264
- Срби у Хабзбуршкој монархији /
194
уговори
- Уговор из Амстердама / 92
- Уговор из Мастрихта; Лисабонски
уговор / 92
Уговор из Амстердама / 92
Уговор из Мастрихта / 92
Удмурти, народ / 50
удружења – друштва
- „Душан Силни”, витешко друштво
/ 128
- Јован Храниловић и новосадска
секција Југословенског нови
нарског удружења / 259
- Ниш: сефардска заједница / 467
- Срби у Црној Гори после раздва
јања Србије и Црне Горе 2006.
/ 236
- Српски културни клуб: однос пре
ма структ ури становништва
Војводине / 29
Уједињена омладина српска
- Василије Ђ. Крестић, Аустроугар
ска грађа о Уједињеној омла
дини српској, Нови Сад 2015.
(приказ) / 388
Уједињене нације (УН)
- дипломатска заштита у међународ
ном праву и Уједињене нације
/ 225

- Каирска конференција 1994: ста
новништво и развој, репродук
тивно здравље / 207
- ОУН: борба против тероризма / 460
- ширење генетски модификоване
хране – улога међународних
организација / 122
уметничко тржиште / 218
уметност
- Ахен – средиште Европе у 9. веку
/ 433
- Богородичине иконе: поштовање
и упот реба: српска традиција
/ 57
- друштвене науке у интердисципли
нарном истраживању уметно
сти / 329
- етнокултурни идентитет Словака
у Србији: наивно сликарство:
Ковачица / 139
- магијски корени естетског у умет
ности и техници / 112
- плес: уметнички аспекти / 419
- политизација уметности у после
ратној Југославији / 113
- уметност: фотографија, филм / 110
- Zapadni Balkan: regionalno umet
ničko tržište, a ne fikcija?, Gojko
Rikalović /ur./, Beog rad 2012.
(приказ) / 218
УНЕСКО
- очување националног идентитета
/ 459
универзитет
- Лексикона словачких војвођанских
унив ерзит етских педаг ог а /
101
- Србија: социјалне студије техноло
гије: универзитетска настава
/ 448
- универзитетски каријерни центри
/ 436
Упитни лист Матице српске / 144
Управљање аграром Србије у транзи
цији, Зоран Д. Симоновић, Београд
2014. (приказ) / 339
урбана социологија / 334
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урбанизам
- Споменичка баштина – свједочан
ство и будућност прошлости,
Бранислав Крстић / 83
урбане области
- Војводина: демог рафска и функ
ционална евалуација урбаних
области / 288
усвојење детета
- избор концепта усвојења/заштите
права детета/сазнање о поре
клу / 223
услуге
- разлози за одбијање захтева за при
знавање жига / 221
Успомене, Ђорђе Стратимировић. При
редио Жарко Димић (приказ) / 231
Успон и пад Титове Југославије: Поли
текономски биланс, Гојко Грђић,
Беог рад 2015. (осврт) / 353
устав
- Војводина и Устав из 1974. / 381
- државни облици Југославије од
1918–1991. / 234
- Избори за Велику народн у скуп
штин у 1888. / 439
- Југословенска Краљевина /163
- Нацрт Устава Радивоја Милојко
вића из 1867. / 120
- однос послан ик а и пол ит ичк их
странака / 91
- правна заснованост аката Владе и
аката располагања: јавно пра
во Реп ублике Србије / 124
- Устав Краљевине Србије из 1901.
/ 213
Устав Српске православне цркве
- доношење Првог устава СПЦ 1931.
/ 235
уставни суд
- државни облици Југославије: 1918–
1991. / 234
установе социјалне заштите
- Република Српска: систем социјал
не заштите: брига о старим ли
цима / 22
усташтво
- Александар Корб, докторска дисер
тација: геноцид над Србима /
164

ученици
- основна школа: спортски узори
ученика / 331
- оцењивање из перспективе уче
ника / 62
- средња школа: однос особина лич
ности и појма о себи код уче
ника / 216
уџбеници
- Румунија: српске основне право
славне вероисповедне школе
/ 126
Фашизам у својој епохи, Ернст Нолте /
403
феноменологија
- феноменологија идентитета / 414
- Хајдегерово и Хегелово схватање
феноменологије / 356
Ферфилд, Сесилија Исабел → видети:
Вест, Ребека
Факир, часопис / 69
фауна
- етичк и аспект и ловног туризма
Србије / 214
фашизам
- интервју с Ернстом Нолтеом / 403
феминизам
- екофеминизам: начин решавања
неких еколошких питања / 588
- феминизам, постфеминизам / 395
- Neko je rekao feminizam? Kako je
feminizam uticao na žene XXI
veka, Adriana Zaharijević (при
каз) / 229
фертилитет
- Београд: фертилитет становништва
Београда: Друге демографска
транзиција / 125
- Војводина: старосни модели фер
тилитета / 278
- намерни прекид трудноће – утицај
на природно кретање станов
ништва / 36
- Реп ублика Српска: фертилитет /
290
- Србија: популациона политика / 283
- Сремска Мит ровица и Шабац:
услов љен ост ферт ил ит ет а
брачним оквирима / 430
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фидуцијарно обезбеђење / 364
физичко васпитање
- социоекономска обележја физичке
акт ивности деце ранош кол
ског узраста / 240
Фијат, Краг ујевац
- аутоинд устрија, добављачи, ре
зервни делови / 452
филозофија
- почетак српске филозофије / 97
- кинеска филозофија: анализа дела
Промена Џоуа / 357
- Михаило Ђурић / 457
- појам закона: дело Божидара Гру
јовића: правна филозофија / 455
- политичко-теолошка расправа о
идентитет у / 414
- руска филозофија / 358
- Свети Максим Исповедник / 176
- Тукидид, Хобс: наука о политици
/ 447
- Хајдегер и Хегел: феноменолошка
метода као топос конфронта
ције / 356
- Хајдегерове метаполитике / 412
филозофија медија
- Пет ер Слот ердајк и филозофија
медија / 53
филозофија науке
- Милан Брдар: Наука и истина –
зап ос тав љене перспект иве
филозофије науке, Крагујевац
2014. (осврт) / 338
филологија
- Polska masakra / Poljski masakr / The
Polish Masacre, Poletan Goran
(приказ књиге: Р. Буквић) / 248
финансије
- апресијац ија јуа на, економ ија,
Кина / 157
- Војводина и порези 1925. / 208
- Вредност vs профит, Комненић,
Бисерка, Беог рад, 2013. (при
каз) / 247
- Еврозона – криза / 159
- Еврозона, САД: дивергентна мо
нетарна политика / 451
- Еврозона: монетарна криза, еко
номска криза / 158

- З. Шолак Финанс ирање здрав
ствене заш тит е и право на
здравље (приказ) / 187
- Зверев, Арсен ије Григорјевич –
министар финансија / 155
- Иле Ковачевић: Пословно банкар
ство у Србији 1921–2011. / 130
- Морис Але (1911–2010) – неопход
ност реформе финансијског
система / 69
- новчана реформа: Совјетска Руси
ја, 1922–1924. / 156
- Северно Косово: финансијски ре
сурси – доступност предузе
ћима / 367
- солвентност: терминолошко зна
чење у економско-финансиј
ској сфери / 210
- Theft of Nation – Wall Street looting
and federal Regulatory Collu
ding, аутор: Barak, Gregg, (при
каз) / 230
фискална политика
- фискална недисциплина / 228
фискални савет / 228
Флоровски, Георгиј Васиљевич, био
графија / 79
фондови
- ИПАРД фондови / 384
Франц Фердинанд
- писање листа Застава о атентату
на Франца Фердинанда / 398
Француска револуција
- појам закона: дело Божидара Гру
јовића: правна филозофија / 455
фрушкогорска регија
- Бешеново: демог рафске каракте
ристике: студија случаја / 285
Хабзбуршка монархија
- Велики рат / 326
- Војвод ина / Хабзбурш ка монар
хија / 145
- Срби у Хабзбуршкој монархији /
194
Хајдегер, Мартин
- схватање феноменолошке методе
/ 356
- Хајдегерове метаполитике / 412
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Харви, Дејвид
- допринос урбаној социологији / 334
Харитос, Панајотис Г., нек ролог, члан
Уредништва ЗМСДН / 354
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих
- феноменологија / 356
Херцеговина
- Источна Херцеговина: демог раф
ски развој / 299
Херцен, Александар Иванович, биогра
фија / 79
Хиландар
- типик / 344
Хладни рат
- двоструки стандард: Запад и Ру
сија / 415
Хобс, Томас (Thomas Hobbes) / 447
Hogard, Jacques, L’Europe est morte à Pri
stina. Guerre au Kosovo (printemps
– été 1999), (приказ) / 263
хомофилија
- хомофилија у социјалним мрежа
ма / 418
Хофбауер, Ханес: Наручена истина –
куп љена правда – Колонијализам
Европске уније, Беог рад 2012. / 199
храна
- Образовање, наука и производња
хране, аутор: В. Јањић (приказ)
/ 249
- ширење генетски модификоване
хране – улога међународних
организација / 122
Храниловић, Јован / 259
Хрватска
- акт уелни односи Римокатоличке
и Српске православне црк ве
/ 54
- Зорка Корица Аћимовић, Даворка
Радаковић: Могорић (Лика).
Нови Сад 2013. (приказ) / 322
- локална самоуправа: дејство инве
стиција на буџетске приходе
/ 368
- поглед на савремену Турску / 164
- Славонија и Барања: економски и
развојни проблеми и перспек
тиве / 291

- Срби у Хрватској: нестајање / 287
- Срби у Цавтат у до 1945. године /
185
- хрватска острва: активно старе
ње: животни стил / 298
христологија
- теолошке основе аскетске тради
ције Евагрија Понтијског / 314
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Др Небојша Поповић, Институт за савремену историју, Београд
Проф. др Радомир Поповић, Православни богословски факултет, УБг
Проф. др Предраг Пузовић, Православни богословски факултет, УБг
Проф. др Биљана Ратковић Његован, Факултет техничких наука, Нови Сад
Др Мирјана Рашевић, Институт друштвених наука, Београд
Проф. др Срђан Шљукић, Филозофски факултет, УНС
УБг (Универзитет у Београду)
УКг (Универзитет у Крагујевцу)
УНС (Универзитет у Новом Саду)

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Рукопис који се нуди за објављивање у Зборнику Матице српске за друштве
не науке (ЗМСДН) шаље се електронским путем на адресу: vnikolic@maticasrpska.
org.rs или zmsdn@maticasrpska.org.rs. Формулар Изјаве да рад није (нити ће
бити) објављиван или понуђен неком другом часопису или издавачу за објављи
вање електронски ће Вам доставити стручни сарадник Одељења. Рукопис можете
доставити и поштом на адресу: Владимир Николић, Зборник МС за друштвене
науке, Матице српске 1, 21000 Нови Сад. Стручног сарадника можете контак
тирати и усмено на тел. 062–8563915, односно 021–6615798.
Уз рукопис рада, прилаже се кратка биобиблиог рафска белешка о аутору,
као и број телефона, електронска адреса, име и адреса установе где је аутор за
послен.
Рукописи на српском језику треба да буду на ћириличном писму, у Micro
softWord-y, величине (укључујући сажетак на српском и резиме на енглеском
језику, слике, табеле и друге прилоге) до 30.000 словних знакова (укупно с раз
мацима).
Основни текст треба да буде написан уз поштовање следећих захтева – Врста
слова: Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Одступ првог реда у
пасусу: 1,25 см. Наслове одељака првог нивоа писати великим словима (верза
лом), цент рирано, одвојено од основног текста једним редом пре и после њега.
Наслове одељака другог нивоа наводити малим словима, цент рирано, такође
одвојено од основног текста једним редом.
Раду приложити и сажетак (од 10 до 15 редака) на српском и енглеском (или
једном од распрострањених страних језика) с четири до шест кључних речи, у
прореду 1, величине слова 11. Сажетак и кључне речи на српском језику дају се
непосредно испод наслова рада и имена и афилијације аутора. Резиме и кључне
речи на енглеском језику (или неком од распрострањених језика) дају се на крају
рада, након списка цитиране литературе, такође испод наслова рада и имена и
афилијације аутора, на српском и енглеском језику.
Фусноте (напомене уз текст, спуштенице): проред 1, величине слова 10. На
помене (фусноте) користити само за пропратна објашњења, а не за цитирање или
навођење референци. За цитирање или само позивање на нечије дело користити
библиог рафску парентезу.
Страна имена у раду писати онако како се изговарају (транскрипција на
српски језик према Правопису српскога језика), с тим што се при првом наво
ђењу у заг ради име даје изворно.
Илус трат ивн и прилози уз радове (фот ог рафије, графикон и, геог рафске
карте...) треба да буду искључиво црно-бели и с називом прилога (навести ауто
ра фотог рафије, односно извор фотог рафије, геог рафске карте и графикона).
Аутор треба да означи место прилога у тексту.

САЖЕТАК и РЕЗИМЕ (SUMMARY)
Сажетак се даје на почетку рада (на српском језику, односно језику рада).
Сажетак у кратком приказује суштину рада, конкретно треба да дâ основне ин
формације о циљу и предмету рада, те методологији и приступу ист раживању.
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Обим Сажетка треба да буде између 10 и 15 редова (700–1100 словн их мес та
укупно). Сажетак је праћен списком кључних речи (4–6). На крају рада даје се
Резиме на страном језику (SUMMARY), који представља проширени Сажетак,
те поред циља и предмета рада, методологије и приступа истраживању треба да
садржи и резултате, као и оригиналности/вредности рада. Резиме, такође, садржи
кључне речи из Сажетка. Обим Резимеа треба да износи између 15 и 25 редова
(1100–1800 словних места укупно). Уз Резиме који се подноси на енглеском језику
приложити и српски превод.

БИБЛИОГРАФСКА ПАРЕНТЕЗА
Библиог рафска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која упућује
на потпуни библиографски податак о делу које се цитира, наведен на крају рада,
састоји се од отворене угласте заграде, презимена аутора (обично, године обја
вљивања рада који се цитира, те ознаке странице с које je цитат преузет и затворе
не угласте заграде. Презиме аутора наводи се у изворном облику и писму. Пример:
[Ивић • 1986: 128] за библиографску јединицу: Ивић, Павле (1986). Српски
народ и његов језик. 2. изд. Беог рад: Српска књижевна задруга.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које се
односе на прву и последњу страницу која се цитира, a између њих се ставља
црта, на пример:
[Ивић • 1986: 128–130] за библиог рафску јединиц у: Ивић, Павле (1986).
Српски народ и његов језик. 2. изд. Беог рад: Српска књижевна задруга.

Ако се цитира више страница истог рада а које нису у низу, цифре које се
односе на странице у цитираном раду, одвајају се запетом, на пример:
[Ивић • 1986: 128, 130, 145] за библиографску јединицу: Ивић, Павле (1986).
Српски народ и његов језик. 2. изд. Беог рад: Српска књижевна задруга.

Уколико je реч о страном аутору, презиме изван парентезе транскрибова
ти на језик на коме je написан основни текст рада, на пример, Џ. Шорт за John
Rennie Short, али у парентези презиме треба давати према изворном облику и
писму, на пример:
[Short • 1996: 106] за библиог рафску јединиц у: Short, John Rennie (1996).
The Urban Order: An Introduction to Cities, Culture, and Power. Oxford: Black
well Publishing.

Када се у раду помиње више радова које je један аутор публиковао исте го
дине, у текстуа лној библиографској напомени потребно je одговарајућим азбуч
ним словом прецизирати о којој je библиографској одредници из коначног списка
литературе реч. На исти начин потребно је, наравно, обележити библиографску
јединицу и у списку цитиране литературе. Пример:
[Murphy • 1974а: 12].
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Уколико библиог рафски извор има више аутора, у уметнутој библиог раф
ској напомени наводе се презиме првог аутора, док се презимена осталих ауто
ра замењују скраћеницом и др. (односно et al., ако je библиог рафски извор на
страним језицима који користе латинично писмо):
[Ивић и др. • 2007] за библиографску јединицу: Ивић, Павле; Иван Клајн,
Митар Пешикан и Бранислав Брборић (2007). Српски језички приручник.
4. изд. Беог рад: Беог радска књига.

[Poss et al. • 2000] за библиографску јединицу: Poss, Christopher; Bryan
Lowes and Leslie Chadwick (2000). Dictionary of Economics. 3rd ed. Glasgow:
Harper Collins.
Ако je из контекста јасно који je аутор цитиран или парафразиран, у тек
стуа лној библиог рафској напомени није пот ребно наводити презиме аутора.
Пример:
Према Марфијевом истраживању [1974: 207], први сачувани трактат из
те области срочио je бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој
половини 11. века.
Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о сва
ком следећем раду треба одвојити знаком тачка-запета (;). Пример:
[Белић • 1958; Стевановић • 1968].
Ако je y рукопису, услед немогућности да се користи примарни извор, пре
узет навод из секундарног извора, у парентези je неопходно уз податак о аутору
секундарног извора навести и реч „према”:
„Усменост” и „народност” бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу
с прилагођеношћу средини [према Килибарда • 1979: 7].

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА
Цитирана литература даје се при крају рада у засебном одељку насловље
ном ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА. У овом Одељку разрешавају се библиографске
парентезе скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице (референце) на
воде се по азбучном или abecednom реду презимена првог или јединог аутора
како je оно наведено у парентези у тексту. Прво се азбучним редом наводе пре
зимена првог или јединог аутора чији су радови објављени ћирилицом, а затим
се абецедним редом наводе презимена првог или јединог аутора чији су радови
објављени латиницом. Ако опис библиог рафске јединице обу хвата неколико
редова, сви редови осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи
параг раф).
Пошто се цитирана литература користи за библиометријску и наукометриј
ску анализу аутора, часописа и самих радова, молимо ауторе да пре достављања
рукописа паж љиво провере списак литературе, као и само цитирање у тексту.
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ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА наводи се према стандарду за цитирање Ма
тице српске (МСЦ):
Монографска публикација
Презиме, име аутора и (евентуа лно) средње слово (односно, код аутора с
руског говорног подручја – очество). Наслов књиге. Уколико је превод, податак
о преводиоцу. Приређивач или нека друга врста ауторства. Податак о издању
или броју томова. Место издавања: издавач, година издања. Пример:
Милетић, Светозар (2001). О српском питању. Избор и предговор Чедо
мир Попов. Нови Сад: Градска библиотека.

У случају ауторства двају или више аутора, након података за првог дају
се (после знака ;) одговарајући подаци за остале ауторе: име, (средње слово –
очество) и презиме другог и осталих аутора, међусобно одвојених запетом.
Ако није дат податак о издању подразумева се да je реч о првом издању. У
случају 2, 3, 4. итд. издања редни број издања може се навести као у првом па
раг рафу Упутства за моног рафске публикације (Податак о издању или броју
томова). Пример:
Белић, Александар (1958). О језичкој природи и језичком развитку: лин
гвистичка испитивања. Књ. 1. – 2. изд. Беог рад: Нолит.

Монографска публикација с корпоративним аутором
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наве
дено име индивидуалног аутора, преузима улогу корпоративног аутора. Пример:
Београдска филхармонија (2005). Сезона 2005–2006. Циклус Ханс Сваров
ски. Беог рад: Беог радска филхармонија.
Република Србија. Републички завод за статистику (2008). Два века раз
воја Србије: Статистички преглед. Беог рад: РЗС.

Анонимна дела
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову.
Пример:
Српске народне загонетке (1877). Уредио и издао Стојан Новаковић. Бео
град: Зад ужбина Чупићева.

Зборник радова с конференције
Пантић, Мирослав /ур./ (2004). Ресава (Горња и Доња) у историји, науци,
књижевности и уметности. Нау чни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003. Де
спотовац: Народна библиотека „Ресавска школа”.
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Монографске публикације с више издавача
Пал ибрк Сук ић, Несиба (2005). Руске избег лице у Панчев у: 1919–1941.
Предговор: Алексеј Арсењев. Панчево: Градска библиотека и Историј
ски архив.
Ђорђевић, Љубица (2001) Библиографија дела Десанке Максимовић: 1920–
1971. Беог рад: Филолош ки фак ултет, Народна библиотека Србије и
Зад ужбина Десанке Максимовић.

Монографске публикације с више издавача и више места издања
Јеринг, Рудолф фон (1998). Циљ у праву. Београд: Службени лист СРЈ, Под
горица: ЦИД и Сремски Карловци и Нови Сад: Издавачка књижарница
Зорана Стојановића.

Монографске публикације с једним издавачем лоцираним у више
места издања
а) У два места издања – наводе се оба места.
Black, John (2002). A Dictionary of Economics. Oxford and New York: Oxford
University Press.

б) У више од два места издања наводе се само једно место (седиште изда
вача) и додаје итд. (односно etc., ако je публикација објављена на језику који
користи латинично писмо).
Bannock, Graham et al. (2003). Dictionary of Economics. London etc.: Penguin
Books.

Фототипско издање
Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, година првог из
дања. Место поновљеног, фототипског издања: издавач, година репринт издања.
Соларић, Павле (2003). Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија. На
родна библиотека „Др Ђорђе Натошевић”.

Секундарно ауторство
Зборн иц и нау чн их радова описују се према имен у уредн ика или прире
ђивача.
Презиме, име уредника (или приређивача). Наслов дела. Место издања:
издавач, година издања.
Радовановић, Милорад /ур./ (1996). Српски језик на крају века. Беог рад:
Инстит ут за српски језик САНУ и Службени гласник.
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Његован, Драго /прир./ (2009). Злочини окупатора и њихових помагача у
Војводини. V Група масовних злочина у Срему. Акција Виктора Toмића
и покретни преки суд у Срему 1942. Нови Сад: Прометеј и Мало исто
ријско друштво.

Рукопис
Презиме, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако je у науци добио опште
прихваћено име). Место настанка. Инстит уција у којој се налази, сигнат ура,
година настанка.
Николић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Беог рад у, сигн.
8552/264/5, 1780–1783.

Рукописи се цитирају према фолијацији (на пример, 2а–3б), а не према па
гинацији, изузев у случајевима кад je рукопис пагиниран.
Прилог у серијској/периодичној публикацији
Презиме, име аутора и (евентуа лно) средње слово – очество. Наслов текста
у публикацији. Наслов часописа, годиште или том публикације, година (или
потпун датум) издања, број свеске: стране на којима се текст налази.
Рибникар, Japa (2004). Нова стара прича. Летопис Матице српске, књ.
473, св. 3 (март 2004): 265–269.

Чланак или поглавље у књизи
Спиридоновић, Срђан (1998). Како je метар настао и како je доспео у Србиjy,
у: Тодор И. Подгорац (ур.) Наука и техника у Србији друге половине века
1854–1904. Краг ујевац: Универзитет у Краг ујевц у, 868–884.

Прилог у новинама
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов новина, датум, странице. Пример:
Кљакић, Слободан (2004). Черчилов рат звезда против Хитлера. Политика,
1. 7. 2004, 5.

Рад у Зборнику радова
Презиме, име аутора и (евентуа лно) средње слово – очество. Наслов текста
у публикацији: стране на којима се текст налази. У Зборнику: Име (евентуа лно
средње слово – очество) и презиме уредника (или приређивача). Наслов дела.
Место издања: издавач, година издања.
Архивски извори (необјављени)
По правилу податке о архивским изворима требало би наводити следећим
редоследом:
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1. Име архива (пуно и/или скраћено); пример: Архив Србије (АС)
2. Назив фонда или збирке (пуно и/или скраћено); пример: Министарство
финансија (МФ)
3. Година
4. Одељци и серије у оквиру фондова и збирки
5. Подаци о количини грађе.
Количина је изражена бројем књига, кутија, фасцик ли, свежњева, реги
стратора и сл. За техничке инвентарске јединице, које су најчешће упот ребља
ване као јединице мере, користе се скраћенице:
д.
књ.
ком.
кут.
о.
пак.

досије
књига
комад
кутија
омот
пакет

п.
рег.
св.
свес.
ф.

повез
регистратор
свежањ
свеска
фасцик ла

Ако се име архивске установе, назив фонда/збирке и одељка/серије у оквиру
фонда/збирке наводи само скраћено, пот ребно je одмах после наслова Архивска
грађа навести списак свих скраћеница које ce под тим насловом користе. То се
односи и на податке о архивској грађи у страним архивима, односно на архив
ске податке који се наводе на страним језицима.
Објављена архивска грађа
Kao моног рафске и/или друге сличне публикације.
Правни прописи и судска решења
Пуни назив прописа (скраћени назив прописа – акроним). Гласило у коме
je пропис објављен, број (бр.) гласила и година објављивања (обично скраћено
–задње две цифре). Примери:
Закон о облигационим односима (ЗОО). Службени лист СФРЈ, бр. 29/78.
Закон о извршном поступку (ЗИП). Службени гласник PC, бр. 124/04.

Ако je пропис мењан и допуњаван, наводе се сукцесивно бројеви и године
објављивања измена и допуна. Пример:
Закон о основама система васпитања и образовања (ЗОСВО). Службени
гласник PC, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04.

Члан, став и тачка прописа (у библиог рафској парентези, а и другде) озна
чава се скраћеницама чл., ст. и тач. Иза последњег броја ce не ставља тачка.
Чл. 5, ст. 2, тач. 3 или чл. 5, 6, 9 и 10 или чл. 4–12
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Навођење судских одл ука треба да садржи што потп уније податке (име
суда, врста и број одл уке, дат ум када je донесена ...), ако су оне архивиране,
онда их наводити као (необјављене) архивске изворе, ако су објављене, онда их
наводити као моног рафске и/или друге публикације.
Монографска публикација доступна on-line
Презиме, име аутора. Наслов књиге.<адреса с Интернета> Датум преузимања.
Пример:
Veltman, К. Н. Augmented Books, knowledge and culture.
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 2. 2. 2002.

Прилогу серијској/периодичној публикацији доступан on-line
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације. Датум
периодичне публикације. Име базе података. Датум преузимања. Пример:
Toit, A. Teaching Infopreneurship: students’ perspective. ASLIB Proceedings.
February 2000. Proquest. 21. 2. 2000.

Прилог у енциклопедији доступан on-line:
Назив одреднице. Наслов енциклопедије. <адреса с Интернета> Датум пре
узимања. Пример:
Wilde, Oscar. Encyclopedia Americana. <http://www.encyclopedia.com/doc/
lGl-92614715.html> 15. 12. 2008.

Дигитални идентификатор објекта (DOI = Digital Object Identif ier)
Монографске публикације и прилози у серијској/периодичној публикацији
доступни on-line (уопште: е-текст, слика, аудио/видео запис, софтвер, итд.) могу
током времена да промене адресу на Интернету (или се промени име веб стра
нице), тако да се јавила пот реба да им се додели трајан идентификатор помоћу
кога je тражени објект могуће пронаћи. У те сврхе најчешће се користи DOI систем
(вид. wikipedia.org/wiki/Digital_object_identif ier).
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публикације. Датум
периодичне публикације. DOI. Пример:
Nikolic, Ivana. Publish ing in Serbia. Slavic and East European Informat ion
Resources, Volume 1, Issue 2 and 3, February 2001: 85–126. DOI: 10.1300/
J167v01n02_03
<www.inlbrmaworld.com /smpp/.../content~db= all~content =a904437540>
30. 1. 2010.

У том случају не треба наводити <Име базе података> и Датум преузимања
(у горњем примеру – 4–5. ред).
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Прилог у енциклопедији и његов DOI
Презиме, име аутора. Назив одреднице. Наслов енцик лопедије. Податак о
издању или броју томова. DOI. Пример:
Paskin, Norman. Digit al Object Identif ier (DOI®) System. Encyclopedia of
Library and Information Sciences. Third Edition. DOI: 10.1081/Е/ELIS3-120044418

ТАБЕЛАРНИ И ГРАФИЧКИ ПРИК АЗИ
Табеларни и графички прикази треба да буду дати на једнообразан начин,
у складу с одабраним дисциплинарним стандардом опремања чланака. Наслове
свих приказа, а по мог ућству и њихов текстуа лни садржај дати двојезично, на
српском језику (односно, језику рада) и на енглеском језику. Табеларни и графич
ки прикази морају бити нумерисани, а обавезно позивање на њих у тексту даје
се у обичним заг радама (табела 1), или (слика 1) итд., с позивом: видети.

МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ
Пожељно je избегавати компликоване знаке ако се могу заменити простијим.
Математичке изразе (једначине, симболе, операторе) треба давати у Equation
Editor-y текст процесора Microsoft Word, или коришћењем посебног пакета (LaTeX),
који ће редакција достављати ауторима на њихов захтев. Следећи начин исписи
вања математичких симбола може у значајној мери допринети уштеди простора
у часопису.
1. Дијакритички знаци иза симбола се много лакше репродукују од оних
изнад или испод симбола; треба писати на пример А* а не Â. Грчка слова мог у
се упот ребљавати за парамет ре популација а латинска слова за оцене.
2. Треба избегавати ситне знакове. Израз који садржи и супскрипт и супер
скрипт на пример хit могао би се написати као xi(t),а e f(х) као exp [f(x)].
3. Кад год je мог уће, треба избегавати компликоване изразе. На пример,
извод се уместо изразом
d2f(x, y)
————
dxdy
може означити са
ƒ’’xy
a може се означити разломком а/b.
4. Разломак —
b
5. Висина израза може се редуковати ако се границе знакова као што су ∫,
∑, Π ставе поред, а не изнад и испод оператора. На пример
t=T

∫

t=0
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може се написати као

∫

t=T

t=0

Молимо ауторе да пажљиво провере математичке изразе пре него што пре
дају рукопис.

ЗАХВАЛНИЦА
Захвалница се исписује као посебан одељак, пре одељка Цитирана литера
тура. У захвалници се дају подаци о истраживању из ког је проистекао рад пону
ђен за објављивање, о финансијеру тог ист раживања, као и захвалност лицима
која су на различите начине допринела настанку рада.

JEL КЛАСИФИК АЦИЈА
За текстове из области економских (и сродних) наука обавезна је JEL кла
сификација, стандардни метод класификације научне литературе из ове области,
према класификацији коју је увео и користи Journal of Economic Literature, а при
хватила ју је огромна већина економских и сродних часописа у свету. Кодови из
ове класификације могу се пронаћи на: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php
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