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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
UDC 94(=511.141)(497.11)„18”

Оригинални научни рад

Гојко  Ма лов ић

МАЂАРИ У ОЧИМА СРБА 
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА*

СА ЖЕ ТАК: Ср би и Ма ђа ри су до бро по зна ва ли јед не дру ге и јед ни 
о дру ги ма има ли по зи тив на и не га тив на ми шље ња, сте ре о тип на схва та ња, 
а на ро чи то пред ра су де. По сле Пр вог свет ског ра та, Ср би су о Ма ђа ри ма 
сти ца ли но ве по гле де али су учвр шћи ва ли и ста ре сте ре о ти пе. О тим 
срп ским по гле ди ма, из ме ђу два свет ска ра та, оста ви ли су за пи се срп ски 
ин те ле ку ал ци раз ли чи тог про фи ла. У овом ра ду, по лич ном из бо ру ауто ра, 
на ве де ни су срп ски по гле ди и ми шље ња о Ма ђа ри ма. Они, сва ка ко, ни су 
пот пу ни, али мо гу да пру же из ве сну сли ку Ср ба о Ма ђа ри ма из ме ђу два 
свет ска ра та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би, Ју го сла ви ја, Вој во ди на, Ма ђа ри, Ма ђар ска, 
ми шље ња, сте ре о ти пи, пред ра су де, из ја ве, освр ти

 Ни ка да ни је раз у ме вао је дан су сед дру го га: 
од у век се иш чу ђа вао у сво јој ду ши 
ка ко му је су сед зло бан и у за блу ди. 

Фридрих Ниче, Тако је gоворио Зараtусtра

ИСТОРИЈСКО СТИЦАЊЕ СЛИКЕ СРБА О МАЂАРИМА

Ср би и Ма ђа ри су два су сед на на ро да с ду гом тра ди ци јом и кул ту-
ром; у ви ше ве ков ном пе ри о ду сво јих исто ри ја на истом про сто ру, они су 
би ли из ме ша ни. Код оба на ро да ве о ма је раз ви је на свест о њи хо вој слав ној 

* Чла нак Гој ка Ма ло ви ћа „Ма ђа ри у очи ма Ср ба из ме ђу два свет ска ра та“ пред ста вљен 
је на срп ском је зи ку на на уч ној кон фе рен ци ји „Magyarorsz�gk�p 19-20. sz�zadi �tle�r�sok-Magyarorsz�gk�p 19-20. sz�zadi �tle�r�sok-
ban” у Пе чу ју 20-21. но вем бра 2008. Пре ве ден је на ма ђар ски је зик: Goj ko Ma lo vić, Szer bek 
magyarsz�gk�pe a k�t vil�gh�bor� közötti kor szak ban и (уз тех нич ко при ла го ђа ва ње тек ста, 
тј. из о ста вља ње ње го вих де ло ва: Са жет ка, Кључ них ре чи и Ре зи меа) штам пан у Збор ни ку 
ра до ва Kutatási Füze tek 16. (P�csi Tudom�nyegyetem), P�cs, 2010, 89-107. У Збор ни ку за дру
шtве не на у ке Ма tи це срp ске об ја вљу је се из вор ни текст на срп ском је зи ку.
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исто ри ји и др жа во твор но сти. „Тре ба под ву ћи, да су и Ср би и Ма ђа ри два 
из ра зи то рат нич ка, по ли тич ка и исто риј ска на ро да.” [Поповић 1925: 40]

По сле гу бит ка ви ше сво јих сред њо ве ков них др жа ва у дру гој по ло-
ви ни 15. ве ка, од но сно, у пе ри о ду ви ше ве ков ног не по се до ва ња вла сти те 
на ци о нал не др жа ве, Ср би су се по но си ли сво јом исто ри јом из пе ри о да 
сло бод них срп ских на ци о нал них др жа ва1. У не ко ли ко про шлих ве ко ва 
– до дру ге по ло ви не 19. ве ка, Ср би су се на ла зи ли под по ли тич ком до-
ми на ци јом две су сед не ве ли ке си ле: Тур ског цар ства и Аустриј ског, од-
но сно Аустро у гар ског цар ства и кра љев ства. Ср би ни ка да ни су гу би ли 
те жњу за по нов ним ства ра њем сво је на ци о нал не др жа ве. „Иде ја не за ви-
сно сти код Ср ба ни кад ни је са свим иш че зла.“ [Поповић 1925: 16]2. Као и 
Ма ђа ри, „Ср би се бе стал но тре ти ра ју као на род“ [Поповић 1925: 19] и то 
као сло бо дан на род3, ко ји су „за сво ју на род ну иде ју спрем ни на ве ли ке 
жр тве“ [Hun falvy-Schwic ker 1877: 328]. Ср би су же ле ли да осло бо де сво-
је на ци о нал не кра је ве од тур ске оку па ци је и ство ре сво ју на ци о нал ну 
др жа ву, а све сни сво јих рат них и дру гих за слу га у од бра ни Аустри је од-
но сно Аустро у гар ске, сма тра ли су да су сте кли пра во да, на про сто ру 
исто риј ске Ма ђар ске, до би ју сво ју ауто ном ну по ли тич ку те ри то ри ју. На 
под руч ју та да шње Угар ске то ни су зах те ва ле број ни је на род но сти од 
њих – Сло ва ци, Ру му ни и Нем ци. По ли тич ки пред вод ни ци Ма ђа ра ни су 
ни по ми шља ли да то до пу сте Ср би ма на про сто ру исто риј ске Ма ђар ске, 
те су омра зе и су ко би би ли не ми нов ни ме ђу њи ма. Има ју ћи слич не те-
жње и иде а ле: о по се до ва њу на ци о нал не др жа ве на из ве сном де лу истог 
про сто ра, Ма ђа ри и Ср би су, на ро чи то у 19. ве ку, ства ра ли ме ђу соб не 
ани мо зи те те. То су уочи ли и Нем ци на про сто ру Ма ђар ске, што из ра жа-
ва и стих не мач ке пе сме: 

Magyaren und Ra zen [Мађари и Ср би 
Hun de unad Kat zen  пси и мач ке 
R�cz und Magyar   Ср бин и Ма ђар
Zank das gan ze Ja hr.4  сва ђа це ле го ди не.]

Ве ћи на срп ског на ро да, у сред њо ве ков ном пе ри о ду, ни је по се до ва ла 
не ка од ре ђе на ми шље ња о Ма ђа ри ма – осим из ме ђу соб них рат них су ко-

1 Све сни ви ше ве ков не су мор не ствар но сти – без сво је сло бод не на ци о нал не др жа ве, 
Ср би су свој иде ал пред ста вља ли у ве ли ча њу исто ри је сред њо ве ков них срп ских др жа ва 
(Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и Зе те) и оче ки ва ли да се оне об но ве. Пе ри од без сво је сло-
бод не на ци о нал не др жа ве Ср би су сма тра ли за не ис то риј ски и не до сто јан да се пам ти као 
део срп ске исто ри је. Та да се ме ђу Ср би ма уста ли ло ми шље ње, да су они без др жа ве са мо 
ро бо ви (у оку пи ра ним срп ским кра је ви ма Тур ског цар ства) или слу ге (у Аустриј ском, од-
но сно Аустро у гар ском цар ству и кра љев ству), а ро бо ви и слу ге – не ма ју исто ри ју! 

2 По мо гућ но сти тре ба на род да жи ви у сво јој на ци о нал ној др жа ви, јер „Жи ве ти у 
сво јој зе мљи је ло гич но, ма ка кав то жи вот био. У ту ђој ни је“, ру ски кнез Рје пин. 

3 Слич ну ми сао из ра зио је и Сло бо дан Дра шко вић, срп ски по ли тич ки еми грант: 
„Мо же се ора ти, се ја ти и же ти, ра ђа ти и уми ра ти и за ба вља ти и у сво јој и у ту ђој др жа ви. 
Сло бо дан се мо же би ти са мо у сво јој.“

4 [Поповић 1925: 41]. Овај не мач ки стих на во ди и срп ски пи сац Алек сан дар Илић у 
књи зи oбјављеној под псе у до ни мом [Данубиенсис 1931: 8].



ба. Али, зна тан део Ср ба на шао се, си лом исто риј ских при ли ка у Но вом 
ве ку, у бли жем су сед ству Ма ђа ра или, пак, ме ђу соб но из ме шан с њи ма. 
Тај део Ср ба на од ре ђе ним про сто ри ма Ма ђар ске из вре ме на Аустри је 
од но сно Аустро у гар ске, сте као је од ре ђе на ми шље ња, сте ре о ти пе или 
пред ра су де пре ма Ма ђа ри ма, ко ји су их пре но си ли оста лом ве ћем де лу 
Ср ба на цен трал ном бал кан ском про сто ру. 

Као трај ни на ци о нал ни мо то, Ср би су ис ти ца ли бор бу „за крст ча сни 
и сло бо ду злат ну”, тј. да при па да ју хри шћан ској пра во слав ној ве ри и да 
има ју сво ју сло бод ну на ци о нал ну др жа ву. Ср би су на сто ја ли да, ка да се 
не где на се ле, пр во гра де цр кву, јер сма тра ју да су се на се ли ли у не ком 
на се љу или из гра ди ли не ко на се ље, тек кад им у ње му по сто ји пра во-
слав на цр ква. По је ди ни Ма ђа ри, на ро чи то они ко ји су жи ве ли са Ср би ма 
на истом про сто ру или у су сед ству, зна ли су за из ре ку: „Ни чор бе без 
мр кве, ни Ср би на без цр кве.” 

У вре ме Аустро у гар ске (1867-1918), Ср би у Ма ђар ској су се осе ћа ли 
ве о ма угро же ним у сво јим те жња ма: оства ре ња на ци о нал ног осло бо ђе-
ња и очу ва ња пра во слав не ве ре, под прет ња ма све оп ште ма ђа ри за ци је 
на род но сти и на ци о нал них ма њи на у Ма ђар ској. Ср би су пам ти ли, ка-
ко су се Ма ђа ри пот це њи вач ки од но си ли пре ма на ци о на лим ма њи на ма 
у Ма ђар ској у вре ме Аустро у гар ске: Нем це су на зи ва ли глу пим – „bu ta 
N�met”, Ру му не су сма тра ли за бу да ла сте – „osto ba Ol�h”, Сло ва ке за не-
љу де или по лу љу де – „n�m em ber vagy f�l em ber”, а Ср бе за ди вља ке – 
„vad R�c”, док су ка то лич ке Ср бе: Бу њев це и Шок це сма тра ли за смр дљи-
ве – „büdös Bunyo �s büdös Sok�c“5. Све ове не га тив не од ли ке при пад ни ка 
ма њи на у Ма ђар ској, ко је су им при пи си ва ли Ма ђа ри, на чу дан на чин 
не ста ну, чим се они по ма ђа ре. При пад ни ци ри мо ка то лич ких и еван ге-
ли стич ких ма њи на у Ма ђар ској: Сло ва ци, Нем ци, Хр ва ти и ри мо ка то-
лич ки Ср би – Шок ци и Бу њев ци има ли су за јед нич ку ве ру с Ма ђа ри ма, 
ра ди че га су че сто скла па ли ме ђу соб не бра ко ве, има ли за јед нич ке вер-
ске пра зни ке, све ча но сти и др. и лак ше се по сте пе но по ма ђа ри ва ли, али с 
пра во слав ним Ср би ма про цес њи хо вог по ма ђа ри ва ња ишао је знат но те же, 
због њи хо ве ода но сти пра во слав ној хри шћан ској ве ри, по себ них срп ских 
вер ских и на ци о нал них све ча но сти, љу ба ви пре ма срп ском је зи ку6. У 
то вре ме, на под руч ју Ма ђар ске, „Ма ђа ри ри мо ка то ли ци гле да ли су на 
пра во слав не Ср бе као на за о ста ле ис точ ња ке и Бал кан це ру со фи ле“ 

[Поповић 1925: 46], а „Ср би су сма тра ли Ма ђа ре аро гант ним, ба ха тим и 
без по ли тич ких ск ру пу ла“ [Пејин 2007: 44]7. Не ки Ср би из Кра ље ви не 
Ср би је за па жа ли су гру бо по на ша ње Ма ђа ра у оп хо ђе њу с при пад ни-
ци ма дру гих на род но сти у Ма ђар ској и упо ре ђи ва ли га с при јат ни јим 
по на ша њем су сед них не мач ких Аустри ја на ца. „Уко ли ко се код Ма џа ра 

5 „Мно го што шта што је јед ном на ро ду до бро, слу жи дру го ме за под смех и по ру гу.“, 
Фри дрих Ни че, Та ко је gо во рио За ра tу сtра.

6 Ср би су осе ћа ли, да је за њих срп ски је зик то што је Франц Каф ка де фи ни сао: „Је зик 
је звуч на отаџ би на чо ве ка.“

7 По уч на је ми сао Ар ту ра Шо пен ха у е ра: „Сва ка на ци ја се под сме ва дру гој, и све су у 
пра ву“.

9
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и у зе мље и у на ро да осе ћа не ка на бу си тост не ка гру бост, уто ли ко се 
ов де (у Аустри ји: од ма ђар ске гра ни це до Бе ча – pрим. Г. М.) опа жа 
су прот ност све му то ме.”8 [Станишић 1925: 11] С об зи ром на не за до вољ-
ство ме ра ма ма ђа ри за ци је и по ти ски ва ња свих на ци о нал них ма њи на 
у Ма ђар ској, оче ки ва ло би се, али, за чу ђу ју ће и нео че ки ва но, у вре ме 
Аустро у гар ске Ср би ни су има ли по грд не и пот це њи вач ке из ре ке о Ма-
ђа ри ма. 

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА ЗА СЛИ КУ 
МА ЂА РА У ОЧИ МА СР БА

Ср би су би ли убе ђе ни да су Ма ђа ри из гу би ли осе ћај за по ли тич ку 
ре ал ност и по ли тич ке мо гућ но сти, на ро чи то у то ку Пр вог свет ског ра та, 
што их је ве о ма ко шта ло и од че га су се те шко осве шћи ва ли. Ср би су 
сма тра ли да су Ма ђа ри, са гле дав ши сво је окру же ње9, још мо гли да вр ше 
по ли тич ки из бор до дру ге по ло ви не 19. ве ка: да ли да се опре де ле за 
оп ци ју Фе рен ца Де а ка, ко ји је за го ва рао по сто ја ње са мо вла да ју ћих Ма-
ђа ра у ма ђар ској др жа ви, ко ји би се уса гла ша ва ли с аустро-не мач ким 
по ли тич ким ин те ре си ма и иг но ран ци је по тре бе спо ра зу ма Ма ђа ра с 
на род но сти ма и на ци о нал ним ма њи на ма у Ма ђар ској или пре по ру ка ма 
ма ђар ског по ли тич ког еми гран та Ла јо ша Ко шу та у тзв. Ка сан дри ном 
пи сму из 1867, ко ји је за го ва рао спо ра зум Ма ђа ра с по ду нав ско-бал кан-
ским на ро ди ма и ства ра ња Ду нав ске кон фе де ра ци је др жа ва, а од би ја ња 
на год бе с Аустри јом о ства ра њу Аустро у гар ске. Ко шут је опо ме нуо Де а ка 
да не во ди Ма ђа ре на „брод ко ји то не”10. У оства ре њу иде а ла – ет нич ки 
јед но на ци о нал не др жа ве, Ма ђа ри су се ве о ма жу ри ли и ти ме на но си ли 
не прав ду број ним на род но сти ма или на ци о нал ним ма њи на ма у Ма ђар-
ској11. Ме ђу Ср би ма је остао го рак укус не ми ло срд ног ма ђар ског при ти-
ска у вре ме Аустро у гар ске да се Ср би по ма ђа ре и по ка то ли че. За при пре-
му по ка то личе ња пра во слав них Ср ба на ро чи то се сма тра ла ми сте ри о зна 
смрт Лу ки ја на Бог да но ви ћа, по след њег срп ског пра во слав ног па три јар-
ха Срп ске пра во слав не ар хи е пи ско пи је у Срем ским Кар лов ци ма 1913. и 
не до зво ља ва ња са зи ва ња цр кве ног са бо ра за из бор но вог срп ског па три-
јар ха. 

8 Ста ни ша Ста ни шић, Ср бин из Кра ље ви не Ср би је, ово сво је пу то ва ње по зе мља ма 
сред ње Евро пе, ме ђу ко ји ма и по Ма ђар ској, оба вио је још 1907, а о то ме об ја вио књи гу тек 
1925. го ди не.

9 На по ле он Бо на пар та је твр дио: „Зна ти ге о гра фи ју не ке др жа ве, зна чи зна ти ње ну 
спољ ну по ли ти ку.“

10 О тим ма ђар ским спољ но по ли тич ким опре де ље њи ма, Ти бор Пал, ма ђар ски исто-
ри чар из Но вог Са да, твр ди: „Vre me je po ka za lo da je u od no su na Fe ren ca De ja ka, ko ji je u 
da tom tre nut ku, skla pa njem Austro u gar ske na god be, ru ko vo de ći se re al nim mo guć no sti ma imao 
pra vo, dok je La još Ko šut imao pra vo u isto rij skoj per spek ti vi, ka da se ra di o po tre bi i za jed nič-
kim in te re si ma i sa rad nji ma lih na ro da ju go i stoč ne Evro pe.“ [Pal 2006: 259]

11 „Што је ве ћи рас ко рак из ме ђу иде а ла и мо гућ но сти, чо век се ло ши је по ка же“, Ол га 
(Нин чић) Ху мо. Као чо век, та ко ло ше, мо же да се по ка же и – на род, власт, пар ти ја и др жа ва!
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Срп ски ста во ви о ма ђар ском на сто ја њу за ре ви зи је гра ни ца

За сма ње ну ма ђар ску др жа ву по сле Пр вог свет ског ра та Три ја нон-
ским ми ров ним уго во ром, ме ђу Ср би ма је би ла ра ши ре на из ре ка, у ко јој 
се осе ћао при звук – пра вил но из вр ше не прав де за ма ђар ску ме га ло ма ни ју 
ства ра ња Ма ђар ске – од Кар па та до Ја дра на – с до зом под сме ха и алу зи-
је на ад ми ра ла без мо ра Ми кло ша Хор ти ја, на ме сни ка Ма ђар ске: „Ни је 
на ша бри га што Ма ђар ска мор на ри цу има а мо ре не ма!“12 

Ма ђа ри се ни су ми ри ли с гу бит ком зна чај ног де ла Ма ђар ске, ка кву 
су има ли до 1918 [La mi no rité hon gro i se en Yougo sla vie 1937]. Код Ср ба, 
на ро чи то у Вој во ди ни, при сут но је би ло уве ре ње да ве ћи на Ма ђа ра, ка ко 
оних у Ма ђар ској та ко и оних у Че хо сло вач кој, Ру му ни ји и Ју го сла ви ји, 
не по мир љи во те же об но ви ма ђар ске др жа ве у гра ни ца ма пре ђа шње Ма-
ђар ске. Они су сма тра ли, да ни шта та ко Ма ђа ре не при вла чи као при ча 
о ре ви зи ји гра ни ца „Кр ње Ма ђар ске“. Ак ци је, ко је је у том сме ру пред у -
зи мао бри тан ски но вин ски маг нат и аван ту ри ста лорд Ха ролд Ро тер мир 
(Harold Rothermere) по бу ди ле су па жњу и мно гих Ср ба. „По при зна њу 
упу ће них, лорд Ро те рмир у тој сво јој не у мор ној ак ци ји за ре ви зи ју Три ја-
 нон ског Уго во ра ру ко во ђен је у глав ном: стра хом од бољ ше ви зма и еко-
ном ско-фи нан сиј ским ин те ре си ма, са ци љем да се од Угар ске, на че лу 
са ње ном ари сто кра ти јом и џен три јом, ство ри у Цен трал ној Евро пи јед на 
ја ка ба ри је ра про тив бољ ше вич ког про ди ра ња у Цен трал ну Евро пу, и 
пре ко ова кве Угар ске оси гу ра екс пан зи ја ен гле ског ка пи та ла у Цен трал-
ној Евро пи и Бал ка ну.“ [Никић 1928: 434-444]

На ре ви зи о ни стич ка на сто ја ња Ма ђа ра освр нуо се срп ски ин те лек-
ту а лац и по ли ти чар Да ка По по вић. „Ср би и Ма ђа ри су они, ко ји стал но 
во де спор око по ли тич ких пра ва на ове кра је ве (Ба нат, Бач ку и Ба ра њу 
– pрим. Г. М.).” [Поповић 1935: 7] „Пе штан ска ре ви зи о ни стич ка по ли ти ка 
ско ро сва ко днев но ули ва на ду ма ђар ским ма њи на ма, да ће се уско ро по-
вра ти ти ве ли ка Ма ђар ска у сво јим пред рат ним гра ни ца ма. Због та квих 
су ге сти ја кроз пу них пе т на ест го ди на на ше ма ђар ске ма њи не ни су у 
ста њу да ис кон стру и шу сво ју ма њин ску по ли ти ку, услед че га баш они 
нај ви ше тр пе.“ [Поповић 1935: 10]

На ма ђар ска ре ви зи о ни стич ка на сто ја ња ср ди то се об ру шио То ша 
Ис кру љев. „По сле свр ше но га ра та, Ма џа ри су од мах уви де ли ку да их је 
од ве ла на ду тост, раз ме тљи вост, са мо хва ли са ње, уобра же на ве ли чи на, те 
да би спа сли сво ју др жа ву, хи ља ду го ди шњи ин те гри тет сво је Хун га ри је, 
они се да до ше у срам ну кук ња ву, у бе стид но ри да ње и ци ган ско за пе-
ва ње и за по ма га ње. Пла чу и ви чу, ври ште и пи ште, да се до не ба чу је. ... 
И Ма џа ри, да кле, да би спа сли гра ни це сво је др жа ве, пре тво ре се пре ко 
но ћи у пи то ме ја гањ це. Они се ду хов но пре о бра жа ва ју, они су вр ло пред-
у сре тљи ви и до крај њих гра ни ца уч ти ви. ... Ма џар ска бед на ра ја не стра-
да у Ма џар ској за то што је у те шкој и кр ва вој свет ској бор би све тлост 
по бе ди ла мрак, прав да не прав ду, иде ја сло бо де на си ље,– већ она стра да 

12 Уз ту из ре ку, Ср би ра до го во ре по сло ви цу: „Ко хо ће ве ће – из гу би из вре ће.“
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за то што је на врат ма џар ског ро бља усе ло не ко ли ко ари сто крат ских и 
џен триј ских по ро ди ца, ко је, др же ћи сву зе мљу у сво јим ру ка ма, по мо ћу 
зно ја сво га ро ђе ног роп ског на ро да тр па ју сав ве ли ки при ход са мо у сво је 
џе по ве и тро ше га без ду шно са мо на сво је лич не при хо де; и што си ро ти-
њу сво ју оста вља ју и на да ље у мра ку да им ку лу чи, ра ди и гр би, а она уз 
то бе све сно ћу ти и одо бра ва сва ки по сту пак сво јих го спо да ра.“ [Искруљев 
1936: 219-221]

Чак ни у вре ме ну при вид ног зби жа ва ња Ср ба и Ма ђа ра 1939-1940, 
ни су пре ста ја ла срп ска оп ту жи ва ња Ма ђа ра за ме га ло ма ни ју [Николић 
1941: 165], као и за ма ђар ску „нео б у зда ну мр жњу” пре ма Ср би ма у го ди-
на ма пред по че так Пр вог свет ског ра та. [Pekić 1939: 54]. Ма ђа ри су оста-
ли по но сни на слав ну хи ља ду го ди шњу исто ри ју Ма ђар ске и не при ла го-
ђе ни на њи хо во др жав но и по ли тич ко ста ње из ме ђу два свет ска ра та, ра ди 
че га су по је ди ни срп ски ин те лек ту ал ци би ли уве ре ни да ни ло јал ност 
ма ђар ске ма њи не у Ју го сла ви ји ни је си гур на ни ода на ју го сло вен ској 
др жа ви. [La mi no rité hon gro i se en Yougo sla vie 1937]. Ма ђар ске ма њи не у 
го то во свим др жа ва ма око Ма ђар ске, па и у Ју го сла ви ји, до би ја ле су упут-
ства за сво ја по на ша ња из ма ђар ске цен тра ле – Бу дим пе ште а, уз фор-
мал ну ло јал ност др жа ва ма у ко ји ма су жи ве ле, свој оп ста нак ви де ле су у 
што сна жни јем кул тур но-про свет ном ра ду и ја ча њу свог ма те ри јал ног 
ста ња [La mi no rité hon gro i se en Yougo sla vie 1937].

Оп шта ми шље ња Ср ба о Ма ђа ри ма

По сле Пр вог свет ског ра та, међу Ср би ма, ко ји су жи ве ли у Аустро-
у гар ској, и у при вре ме но оку пи ра ним – Ср би ји и Цр ној Го ри (1915-1918), 
као и ме ђу број ним срп ским вој ни ци ма Аустро у гар ске, из гру бог по на ша-
ња ма ђар ских офи ци ра и вој ни ка пре ма Ср би ма, о Ма ђа ри ма се учвр сти-
ло оп ште срп ско ми шље ње, ко је је из ра жа ва ла из ре ка: „Ма ђар је до бар 
слу га, а зао го спо дар.“

За ве ћи ну Ср ба, ро дов ско и ет нич ко по ре кло не ког по је ди на ца или 
де ла на ро да не ма не ки зна чај, али им је бит но: ду хов ни ви до круг би ло 
по је ди на ца би ло на ро да, ко ји су, ве ћи ном, по и сто ве ћи ва ли с вер ском при-
пад но шћу13. Спо ра дич на раз ми шља ња, ве о ма ма лог бро ја срп ских ин те-
лек ту а ла ца, да ће се ве ћи на ма ђар ске ма њи не, не ет нич ког ма ђар ског по-
ре кла, у Ју го сла ви ји „вра ти ти” сво јим из вор ним ет нич ким ко ре ни ма, па 
и срп ским, ни су ме ђу Ср би ма има ла ни ка ква за па жа ња, ни при ста ли це 
[Стипић 1929: 38]. 

Ср би су че сто ко ри сти ли ма ђар ска кул тур на до стиг ну ћа, по го то во 
књи жев на, ко ја су пре во ђе на с ма ђар ског на срп ски је зик. Они су о Ма-
ђа ри ма пи са ли, пр вен стве но, при ли ком осу де ан ти срп ских по сту па ка 

13 Иако је Ла зар Сти пић [Стипић 1929: 47], твр дио, да пра ви Ма ђа ри (тј. пра ви – по 
ро ду или ет нич ком по ре клу) не по сто је, а да је „оно што се да нас зо ве Ма ђар, то је Сло вен 
и Гер ман и Ру мун, са мо Ма ђар ни је“, то ве ћи ни Ср ба ни је бит но – и то обич но ни су ис ти-
ца ли – већ ду хов ни ви до круг, а ка ко је не ко ли це по ста ло при пад ник од ре ђе не ве ре, од но-
сно на ци је – то ме ни су при да ва ли не ки на ро чи ти зна чај.



13

др жав них пред вод ни ка Ма ђар ске. При то ме, за раз ли ку од Ма ђа ра, уоч љи-
во је, да Ср би у овом пе ри о ду, за Ма ђа ре ни су го во ри ли, ни на пи са ли не ку 
по грд ну, ру га ју ћу пе сму или из ре ку, што је знак да су се пре ма њи ма од-
но си ли као пре ма озбиљ ном на ро ду14. 

За се бе ве ћи на Ср ба сма тра да, у свом жи во ту, тре ба да на сто је, да 
бу ду хри шћан ски пра вед ни и об зир ни, по мо рал ном прин ци пу из срп ске 
на род не пе сме: „Ма ло жи вјет’ сти дан на сви је ту.“ Та ко ђе, Ср би сма тра ју 
да Ма ђа ри ни су до кра ја „спрем ни да им љу бав за до мо ви ну – па три о ти-
зам од не се по бе ду над чо веч но шћу“ тј. да уни ште све оне ко је сма тра ју 
би ло ка квом прет њом оства ре ња и одр жа ња Це ле Ма ђар ске, већ да има-
ју да ра да ослу шку ју и уви ђа ју ду хов не вред но сти сво јих на ци о нал них 
ма њи на и дру гих на ро да. До каз то ме су књи ге на ма ђар ском је зи ку о ду-
хов ним до стиг ну ћи ма ма ђар ских на ци о нал них ма њи на и дру гих на ро да 
с убе ђе њем, да се ти ме Ма ђа ри ду хов но бо га те15. По у чан при мер је – као 
па ра диг ма – од но са Ма ђа ра пре ма кул тур ним вред но сти ма ма ђар ских 
на род но сти и на ци о нал них ма њи на, ма ђар ски му зич ки ге ни је Бе ла Бар-
ток, ко ји је вр шио уви де у му зич ке и пе снич ке вред но сти ви ше ма ђар-
ских на род но сти, ко је је, на кон об ра де, пре дао у трај но на сле ђе и сво ји ну 
свом ма ђар ском на ро ду16. Ср би су сма тра ли, да су Ма ђа ри об зир ни пре ма 
на ци о нал ним ма њи на ма из, ко ли ко-то ли ко, осе ћа ња сти да и уви ђав но-
сти. Ту ма ђар ску осо би ну за па зио је срп ски др жав ник Ни ко ла Па шић, 
ко ји је, још 80-тих го ди на 19. ве ка, твр дио, да се пре ма Ср би ма бо ље од но-
се Ма ђа ри не го Хр ва ти: „И Ве ли ко-Хр ва ти не ви де ћи ку да иду пре те кли 
су би ли Ма џа ре у го ње њу и исе ља ва њу срп ско га на ро да и срп ског име на 
та ко да је Ср би ма под не по сред ном упра вом Ма џа ра од но сно бо ље ишло 
но под брат ском и јед но крв ном бра ћом Хр ва ти ма.“ [Пашић 1995: 75]. 

Ви ше за ма ђар ске по ли тич ке ми сли о це и пред вод ни ке, а ма ње за 
ма ђар ски на род, мо же да се од но си пра ви ло, као за оне ко ји су „све сни 
да има ју ве ли ку гла ву, а не све сни да има ју сла бе но ге“, тј. има ју ве ли ку 
иде ју, али не до ста ју ће мо гућ но сти да је оства ре17. 

Ср би су, ипак, при зна ва ли Ма ђа ри ма не ке вр ли не, као ра ди ност, 
ис трај ност, на ци о нал ну ди сци пли ну и од го вор ност, јер их сма тра ју за 
нео бич но вре дан зе мљо рад нич ки и рад нич ки на род. Та ко ђе, Ср би су се 
уве ри ли, да су се, ве ћи ном, при пад ни ци ма ђар ског се о ског ста нов ни штва 
ба ви ли ису ши ва њем број них мо чва ра по па нон ској ни зи ји, град њом: 

14 Чак и Оли ве ра Ми ло са вље вић у књи зи у ко јој је на ве ла сва, за ко ја је са зна ла, „не-
га тив на и зло на мер на“ ми шље ња срп ских ин те лек ту а ла ца у 20. ве ку пре ма, пр вен стве но, 
на ро ди ма у су сед ству Ср ба или на ци о нал ним ма њи на ма ко је жи ве са Ср би ма – не ма срп-
ских не га тив них ми шље ња о Ма ђа ри ма из пр ве по ло ви не 20. ве ка, већ на во ди она из 19. 
ве ка [Milosavljević 2002: 295-296].

15 Та кав при јем чив од нос Ма ђа ра пре ма кул тур ним вред но сти ма дру гих на ро да, као 
да је пред ла гао свим на ро ди ма и ин диј ски пе сник, пи сац и ху ма нист Ра бин дра нат Та го ре: 
„Је ди ни на чин да се не ка на ци ја или кул ту ра учи не ма ње ’погрешним’ је сте да им се ши-
ре гра ни це слу ша њем дру гих на ци ја и кул ту ра, и уче њем од њих.“

16 Ру ски књи жев ник Вла ди мир Со ло вјев је твр дио: „Ако се на род на сна га за тво ри од 
спољ ног де ло ва ња и обра ћа [се] са мо се би, не из бе жно ће оста ти не плод на.“ 

17 При то ме, че сто, „Нај о па сни је су ве ли ке иде је у ма лим гла ва ма“, ка ко је твр дио 
Ми лан Грол, срп ски ин те лек ту а лац и по ли ти чар.
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плов них ка на ла, су во зем них пу те ва и же ле зни ца и та ко до при не ли убр-
за ном раз во ју Ма ђар ске у вре ме Аустро у гар ске и Вој во ди не у ње ном са-
ста ву [Pekić 1939]18 Ср би сма тра ју „ку би ка ше“ ис кљу чи во за при пад ни ке 
ма ђар ског на ро да, јер ли ца срп ске ни не ке дру ге на род но сти у Ма ђар-
ској ни су по ве зи ва ли с тим по слом. Та кве из у зет но рад не осо би не Ма ђа-
ра, ис ти ца ли су не ки срп ски ин те лек ту ал ци из ме ђу два свет ска ра та, као, 
на при мер, Ра ди вој Си мо но вић [Симоновић 1924: 25]. 

Ма ђа ри во ле да се ис так ну и ше пу ре у рас ко шном оде ва њу и ки ће-
ним уни фор ма ма, чи ме се би да ју лич ну ва жност зна чај них и ува же них 
др жав них лич но сти и оста ве ути сак сво јим спољ ним из гле дом, уз гла-
сну ви ку и буч не ге сти ку ла ци је. „Ма ђа ри но се ки ће не чи зме, су ви су и 
го вор љи ви.“ [Станишић 1925: 5]. Ко ли ко Ср би та кве осо би не ве зу ју за 
Ма ђа ре, по ка зу је из раз „раз ма ђа ри ти се“, ко ји се од но си на ли ца ко ја су 
се љу ти то ве о ма раз га ла ми ла. 

Из ме ђу два свет ска ра та, Ср би су сма тра ли да, при бли жно жи вот-
ном иде а лу, ко ји су же ле ли оства ри ти, жи ви плем ство у Ма ђар ској, што 
је из ра жа ва ла њи хо ва из ре ка за сва ко ли це, ко је жи ви до бро, бо га то, без-
бри жно и без на пор но: „Жи ви као [мађарски] гроф.“

Ми шље ња и сте ре о ти пи по је ди них Ср ба о Ма ђа ри ма 

Зна тан број Ср ба ста ро се де о ца у Вој во ди ни знао је ма ђар ски је зик, 
ко ји су на у чи ли у вре ме Аустро у гар ске. Ти ме су, без те шко ћа, са зна ва ли 
рас по ло же ња пре ма Ср би ма, ко ја су Ма ђа ри из ра жа ва ли у раз го во ри ма, 
штам пи, на ра ди ју, јав ним ме сти ма и ску по ви ма: у ка фа на ма, пи ја ца ма, 
ули ца ма, смо тра ма, све ча но сти ма и др. Ср би су, по сле Пр вог свет ског 
ра та, мо гли да слу ша ју и раз у ме ју зна че ње ма ђар ских из ли ва не за до вољ-
ства по ли тич ким по ло жа јем Ма ђар ске („Не, не, ни ка да“) и те жњу за ње ну 
те ри то ри јал ну об но ву („Кр ња Ма ђар ска ни је др жа ва. Це ла Ма ђар ска је 
рај“) и из ли ве не рас по ло же ња и вре ђа ња Ср ба („Че кај! Че кај ти пси но 
Ср би јо...“) и др.

Ср би и Ма ђа ри, у сво јим ши рим кру го ви ма, јед ни о дру ги ма, сва ка-
ко, има ли су и има ју сте ре о тип на ми шље ња, а на ро чи то пред ра су де али, 
за чу ђу ју ће, то се ни је сту диј ски об ра ђи ва ло. Чак и по сле Пр вог свет ског 
ра та, ка да се нај ве ћи део Ср ба с те ри то ри је бив ше Ма ђар ске на шао у 
Ју го сла ви ји и сма трао на ци о нал но осло бо ђен, о Ма ђа ри ма уоп ште, као 
и о ма ђар ској ма њи ни у Ју го сла ви ји, Ср би ни су мно го пи са ли19. За што је 
то та ко, не ки срп ски исто ри ча ри да ли су сво ја ми шље ња. „Upr kos du gom 

18 Пе тар Пе кић твр ди да су и ко ло ни зо ва ни Ма ђа ри до при не ли еко ном ском раз во ју 
Вој во ди не у вре ме Аустро у гар ске, али су, у њој раз ре ди ли пра во слав не Ср бе, та ко да су, 
по по пи су ста нов ни штва Ма ђар ске из 1910, у њој би ли све га 2,50% Срба [Pekić 1939: 29].

19 Срп ска ми шље ња о Ма ђа ри ма, ко јих је не су мљи во би ло и има на пре тек у јав ној 
упо тре би, не мо гу се са си гур но шћу до ка зи ва ти без за пи са них све до чан ства, јер огром на 
ве ћи на Ср ба ни је за пи си ва ла ни ти оста ви ла сво је за пи се о то ме. (Ver ba vo lant, scrip ta ma-
nent, ова ста ро рим ска из ре ка мо же да има зна че ње: не за пи са на ми шље ња ле те, а за пи са на 
оста ју.) Уме сто ве ћи не Ср ба а, че сто, „у име њих“, то су чи ни ли срп ски ин те лек ту ал ци, ве-
ћи ном дру штве них усме ре ња. Док је Па бло Не ру да твр дио и опо ми њао, да по ли ти ча ри тре ба 
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za jed nič kom ži vo tu sa Ma đa ri ma, oni su u ma njoj me ri bi li pred met pi sa nja 
srp skih auto ra. Raz log za to je bio što su oni pi sci ma iz Sr bi je, zbog op šte 
spolj no po li tič ke si tu a ci je, bi li ma nje za ni mlji vi, dok auto ri iz Ugar ske ni su 
sme li da o nji ma pi šu ne ga tiv no. Sav svoj jed pre ma Ma đa ri ma srp ski auto ri 
će is ka li ti tek po sle Pr vog svet skog ra ta, a me đu nji ma će pred nja či ti Sr bi iz 
Voj vo di ne.“ [Janjetović 2007: 121]. Као да је Ја ње то вић, ов де, до не кле у пра-
ву, на ро чи то око срп ских јет ких ми шље ња о Ма ђа ри ма, али је на вео ма ло 
пи са них по да та ка, ко ји ма би по твр дио сво ју тврд њу20. Не ки срп ски де лат-
ни ци пи са не ре чи жа ли ли су се, да се о на ци о нал ним ма њи на ма, од но-
сно, о ма ђар ској ма њи ни у Ју го сла ви ји ве о ма ма ло пи ше21. О Ма ђа ри ма 
се, ипак, пи са ло, већ пр вих го ди на по сле Пр вог свет ског ра та22. 

Не у бе дљи во је осу ђи ва ти на сто ја ње ма ђар ске вла да ју ће ари сто кра-
ти је да од Ма ђар ске а, пр вен стве но, Бу дим пе ште, на чи ни је дан од кул тур-
них цен та ра Евро пе у вре ме Аустро у гар ске 1867-1918. Срп ски ин те лек ту-
ал ци из Вој во ди не, кив ни на ма ђар ску упра ву због еви дент ног све стра ног 
срп ског за о ста ја ња у Ма ђар ској у то до ба, мо жда су се пре те ра но об ру-
ши ли на њу, као на узрок свих срп ских не по вољ них ста ња, у ко ји ма су 
се за те кли по сле Пр вог свет ског ра та. Ме ђу Ср би ма, пр вен стве но оним 
у Вој во ди ни, у пр вим го ди на ма по сле Пр вог свет ског ра та, ис ти ца на је 
по тре ба да се пре ки не срп ска ори јен та ци ја са мо пре ма Бу дим пе шти као 
европ ском кул тур ном цен тру, ко ја је ме ђу њи ма до ми ни ра ла од по чет ка 
20. ве ка, већ да се окре ну пре ма дру гим раз ви је ним свет ским кул тур-
ним цен три ма у дру гим сред њо е вроп ским и за пад но е вроп ским др жа ва-
ма. Из ра зи то о то ме, у се ри ји од осам чла на ка под на зи вом „Омла дин ска 
и да на шња Вој во ди на” у но во сад ском днев ном ли сту Ра ди кал не стран ке 
За сtа ва, од 28. ју на до 7. ју ла 1921, пи сао је др Јо ван Сав ко вић. „За нас, 
у бив шој Угар ској, све је ви ше, у по след ње вре ме, по че ла по сто ја ти Бу-
дим пе шта ме сто све га кул тур но га апо стол ства и нај да ље је у Бу дим пе-
шту ишао сва ко, ко је хтео да се осе ти ма и за тре ну так, у цен тру ве ли ке 
свет ске кул ту ре; не уви ђа ју ћи, при то ме, ко ли ко је сва ки та кав осе ћај био 
иза зван ма ђар ским до след ним ме го ло ман ским ти ра да ма о њи хо вој кул-

да го во ре „у име оних ко ји не ма ју глас“, ин те лек ту ал ци су пи са ли – и тре ба да пи шу – у 
име оних ко ји не ма ју за пис! Са мо, ко ли ко успе шно?

20 По ред, пр вог та квог срп ског де ла по сле Пр вог свет ског ра та: Јо ван Цви јић, Јо ван 
Ра до нић, Ста но је Ста но је вић, Ила ри он Зе рем ски, La qu e sti on du Ba nat, de la Batchka et la 
Ba ranya. La Batchka, Pa ris, 1919, на пи са ног за по тре бе Кон фе рен ци је ми ра у Па ри зу 1919-
1920, о Ма ђа ри ма су још пи са ли: Ла зар Сти пић [Стипић 1929], Фе дор Ни кић [Никић 1929] 
и Пе тар Пе кић [Pekić 1939], го то во да не ма дру гих де ла на срп ском је зи ку из ме ђу два свет-
ска ра та, ко ја су се, искљу чи во или ве ћим де лом, ба ви ла Ма ђа ри ма. Ви ше се о Ма ђа ри ма 
на срп ском је зи ку пи са ло по сле Дру гог свет ског ра та, на при мер Ла сло Ка туш [Ka tus 1998: 
7-14], Зо ран Ја ње то вић [Janjetović 1999: 115-132] и Оли ве ра Ми ло са вље вић [Milosavljević 
2002: 295-296]. 

21 Да ка По по вић се, жа лио: „Код нас се ве о ма ма ло пи ше о жи во ту ових кра је ва (Ба на-
та, Бач ке и Ба ра ње – pрим. Г. М.), а на ро чи то о жи во ту и ра ду на ших ма њи на, ... .“ [Поповић 
1935: 3].

22 На сло ву ово га мо га члан ка сли чан је дво је зи чан на слов члан ка: Иштван Њо мар-
каи, Сли ка о Ма ђа ри ма код Ср ба (Nyom�rkay Istv�n, Magyars�g-k�p a szer bek kör�ben) у књи-
зи: Из исtо ри је срp скома ђар ских кул tур них ве за / A szerbmagyar kulturális kapcso la tok 
történetéból, Но ви Сад – Бу дим пе шта / Újvid�k – Bu da pest 2003, стр. 177-187.
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тур ној ве ли чи ни, у ко ју, осим њих и јед но га де ла на ше ин те ли ген ци је, 
ни је, у ве ли ком све ту, ни ко па ме тан ви ше ве ро вао.“23 Због то га, он пред-
ла же: „Не ма ни за тре ну так сум ње, да је чи та вом де лу на ше га на ро да у 
Вој во ди ни ду жност, да је дан пут за сваг да пре ки не са овим тра ди ци ја ма, 
и да наш дру штве ни и ду хов ни раз ви так кре не дру гим прав цем. Да на-
шња ге не ра ци ја до жи ве ла је ту нео бич ну сре ћу, да ви ди по ру ше на бр да, 
ко ја су га за тво ри ла у угар ској ко тли ни и од се ца ла од ве ли ког, кул тур-
ног све та Евро пе и Аме ри ке. Та ве за из вр ше на је да нас пре ко Ср би је, ко ја 
је ту ве зу и кул тур но би ла ус по ста ви ла, још пр ве по ло ви не про шло га 
ве ка, ша љу ћи сво ју омла ди ну у ве ли ке кул тур не цен тре За пад не Евро пе, 
ство рив ши тим пу тем, јед ну, у сво ме нај бо љем и бо љем де лу, европ ску 
ин те ли ген ци ју.”24 Из овог схва та ња про ве ја ва то, да су мно ги Ср би, иако 
то јав но ни су при зна ва ли, за ви де ли Ма ђа ри ма на њи хо вим раз ви је ним 
школ ским и кул тур ним уста но ва ма, а на ро чи то на умет нич ком бла гу 
ко је се на ла зи у њи хо вим на ци о нал ним му зе ји ма, га ле ри ја ма, би бли о те-
ка ма, цр ква ма и дру гим зда њи ма, умет нич ким спо ме ни ци ма, двор ци ма 
и зда ни ма, ко ја не сма тра ју то ли ко за про из вод ма ђар ског на ци о нал ног 
ге ни ја, као и да за то ни је за слу жан то ли ко ма ђар ски на род, ко ли ко па-
три от ско ма ђар ско обра зо ва но плем ство (ко је са вре ме ни Ср би не ма ју), 
ко је је до но си ло у Ма ђар ску сву да из Евро пе и све та мно ге умет нич ке 
пред ме те (сли кар ска, ва јар ска и дру га де ла) и оста вља ли их на ко рист и 
у кул тур но на сле ђе ма ђар ском на ро ду, чи ме су од Бу дим пе ште, ипак, 
на чи ни ли је дан од европ ских цен та ра умет но сти. 

Срп ски књи жев ник Ми лош Цр њан ски (ко ји је од лич но го во рио ма-
ђар ски је зик с те ми швар ским ак цен том) дао је лич ни осврт, у се ри ји 
чла на ка „У Хор ти је вој Ма ђар ској”, о ста њу Ма ђар ске и Ма ђа ра у њој у 
пр вим го ди на ма по сле Пр вог свет ског ра та, ко ји мо же да се тре ти ра као 
за ни мљи во и, по мно го че му, срп ско ет но граф ско ми шље ње о Ма ђа ри-
ма25. Не ко ли ко оп сер ва ци ја Цр њан ског чи не се за ни мљи вим. Он је ис та-
као јак ре ван ши стич ки осе ћај код Ма ђа ра због, на вод не, Три ја нон ске не-
прав де. „Сви гла сно са жа ље ва ју Ма ђар ску“. Та ко ђе је сма трао да је, услед 
ви ше ве ков ног при ти ска, код ма ђар ских се ља ка за вла дао осе ћај ду жног 
по ко ра ва ња вла да ви ни ма ђар ских пле ми ћа. „У хи ља ду го ди на све га је-
дан пут [мађарски се ља ци – pрим. Г. М.] су има ли свој кр ва ви уста нак 
[под вођ ством Ђер ђа До же – pрим. Г. М.], али и тај пре пет сто ти на го ди-
на. ... Са оца на си на па ло то се љач ко про клет ство, кроз сто ле ћа по ста ли 
су фа тал не нај вер ни је слу ге“, али за њи хо во ре ван ши стич ко рас по ло же-

23 Омла дин ска и да на шња Вој во ди на од др Јо ва на Сав ко ви ћа, 7. на ста вак у За сtа ви, 
од 6. 7. 1921.

24 Исtо, 8. на ста вак у За сtа ви, од 7. 7. 1921.
25 Ми лош Цр њан ски, као пу то пи сац, на пи сао је се ри ју чла на ка: У Хор tи је вој Ма ђар

ској (Од на шег на ро чи тог из ве шта ча), ко ји су му, као фељ тон, у де вет на ста ва ка, об ја вље-
ни у бе о град ском днев ном ли сту По ли tи ка, од 23. ја ну а ра до 1. фе бру а ра 1923. Тај фељ тон 
об ја вљен је у књи зи: Ми лош Цр њан ски, Пу tо pи си II, Но ви Сад, 1995, а из во де из тог фељ то-
на об ја вио је Иштван Њо мар каи, Сли ка о Ма ђа ри ма код Ср ба у: Из исtо ри је срp скома ђар
ских кул tур них ве за / A szerbmagyar kulturális kapcso la tok történetéból, Но ви Сад – Бу дим-
пе шта / Újvid�k – Bu da pest 2003, стр. 180.
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ње пре ма Ср би ма, он твр ди: „Не ка се ни ко ни че му не на да код нас од тих 
[мађарских се љач ких – pрим. Г. М.] ма са... .“ Уз то, Цр њан ски је твр дио, 
да Ср би не по зна ју Ма ђа ре, јер их ви де са мо кроз Пе шту, у ко јој Ср би 
нај че шће бо ра ве. „Пе шта ни је Ма ђар ска“26 и са жа ло шћу је кон ста то вао: 
„Не ма мо сре ћу да нам су се ди бу ду на ро ди ду бо ких сна га, али и са у че-
шћа, не го две бу да ле кр ва ве и чул не.“ Он ве ру је да Ма ђа ри уоп ште, а по-
себ но ње го ви по ли тич ки пред вод ни ци, же ле за ва ра ти су мор ну ма ђар-
ску ствар ност – ко ју иде а ли стич ки улеп ша ва ју и жи ве у об ма на ма: „Не 
ве ру јем да да нас игде у Евро пи та ко не тач но зна ју све, што се око њих 
и код њих са мих де ша ва, као што је слу чај у Пе шти... ко ли ко ма ло зна 
јед на зе мља о дру гој, јед на пре сто ни ца о дру гој, је дан жи вот о дру гом. И 
још је стра шни је кад се, по сле не ко ли ко да на, уви ди да би би ло уза луд 
и да зна ју... Ка ко су уза луд ни фи ни за ми шље ни го во ри. Ка ко су уза луд-
ни фи ни за ми шље ни члан ци, сту ди је, кад се ти че др жа ва. Са мо про сте 
и гру бе, јед но став не и обич не ре чи до пи ру да ле ко и има ју мо ћи.“ Он 
ис ти че бор бе ност ма ђар ског се ља ка: „Ма ђар је до бар и ро би јан тан бо рац. 
Јев тин бо рац“, али сма тра, да је, по осо би на ма и осе ћа ју, „Ази јат, ко ња-
ник, хор да још увек“. Јер, у Ма ђар ској, ње ни по ли тич ки пред вод ни ци, 
„... не мо гу да се од рек ну ста рих гра ни ца, ко јих се, уоста лом, у Ма ђар-
ској ни ко не од ри че, чак ни они ко ји су их се би ли, у на ди пле би сци та, 
од ре кли... Ур лик и дах, ша пу та ње и сва ђа, уч ти вост и свињ ска псов ка, 
све се то сли ва и по на вља: гра ни це, гра ни це мо лим, гра ни це све та, про-
све те, хи ља ду го ди шње гра ни це Ма ђар ске.“ Цр њан ски је уве рен, да „Ма-
ђар ска и не ће рат, она хо ће го ре, она хо ће рат у ми ру. Ње га тре ба да во-
ди мо без ми ло ср ђа... Јер са мо је на ше ми ло ср ђе кри во, то уве ре ње сам 
сте као у Пе шти, што та мо ни је ти ши на за туђ жи вот, а наш жи вот гла сан.“ 
За кључ но раз ми шља ње Цр њан ској о Ма ђа ри ма је по себ но за ни мљи во. 
„Ма ђар ски на род је ду бо ко на ци о на лан, ка жу. Да, али ка ко? Он не мо же 
да бу де дру го до Ма ђар. Не да ју му те ме, ви ли це, кри ве но ге. Не да ју му 
го вор ко ји ни ко у Евро пи не раз у ме. Не да ју му оно што во ли, а дру ги 
од тог ни су оча ра ни: чи зме, ур ли ка ње, ту ча. Ма ђар ски на род је да ле ко 
ис под нас по по ли тич кој зре ло сти. Осим гро фо ва чи нов ни ка и по по ва, 
не ко ли ко хи ља да, ми ли о ни уоп ште не ми сле на то. Они, ко ји су у Ма ђар-
ској, укр шта њем по ста ли спо соб ни за ти ши ну, за рад, за тзв. кул ту ру ти 
су са ми ду бо ко не срет ни због тог. Ни је ма ђар ски на род ду бо ко на ци о на-
лан. Он је ду бо ко уса мљен сред Евро пе.”27 

Те ле сне, здрав стве не и дру ге осо би не Ма ђа ра, ис та као је 1924. др 
Ра ди вој Си мо но вић, углед ни срп ски ле кар из Вој во ди не, ве о ма ја сно и 
по хвал но: „Ма ђа ри су уз ра стом не што ма њи од Ср ба, али им је сра змер 
ви си не и оби ма гру ди по вољ ни ји, па ма ње бо лу ју од јек ти ке. Ве ћи ном 
су сме ђи, али има до ста пла вих и цр но ма ња стих, бе ле ко же. Му шки се 

26 Уз ово ми шље ње Цр њан ског о „не ма ђар ској Пе шти“, не ки Ср би су ис ти ца ли не мач-
ку тврд њу, да у Пе шти ¾ имо ви не по се ду ју Је вре ји, па су Нем ци тај град, че сто, уме сто 
Бу да пешт зва ли Ју да пешт [Станишић 1925: 7].

27 За срп ску сли ку о Ма ђа ри ма, ин те ре сан тан је дво је зи чан чла нак: Иштва на Ле ке ша 
о до жи вља ју ма ђар ства Ми ло ша Цр њан ског и Вељ ка Пе тро ви ћа [Лек еш 2003: 113-127].
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по ти пу ско ро или ни ма ло не раз ли ку ју од Ср ба, а жен ске има ју не што 
окру гли је ли це. По те ле сним и ду шев ним осо би на ма су вр ло до бра ра са, 
здра ва, је дра и све жа. Вр ло су вред ни, не бо је се ни нај те жег по сла. У не-
во љи су стр пљи ви и из др жљи ви. Мно го др же на по ште ње, по но си ти су, 
вр ло ро до љу би ви, и од у век су по зна ти као ју на ци. На ра ви су отво ре не, 
ве се ља ци, игра чи и пе ва чи. Ме лан хо лич не ари је њи хо вих љу бав них пе-
са ма ли че на на ше сев да лин ке. И ра до пи ју и ве се ле се, уз му зи ку се раз-
дра га ју и пе ва ју, не мо же се ре ћи да су пи јан ци. Ум[еј]у би ти ис кре ни 
при ја те љи и по што ва ти и ту ђе осе ћа је и оби ча је. Зе мљо рад ња им је на-
пред на... .“ [Симоновић 1924: 25]28. 

Алек сан дар Илић, срп ски књи жев ник, из нео је ви ше освр та о Ма ђа-
ри ма29. „Ма ђар по сво јој при ро ди ако не ро ђен, а оно вас пи тан да до ми-
ну је, вла да, ру ши. Оту да ње го ва љу бав за упра вља њем, за на ре ђи ва њем. 
Оту да ње гов сми сао за пре те ра но ад ми ни стра ти ра ње. Ад ми ни стра ци је 
и др жав не кан це ла ри је има ју са мо он да угле да ако је на њи хо вом че лу 
ка кав гроф. Чи нов ник без ти ту ле се пот це њу је и за по ста вља. Ова ко кан-
це ла риј ске и би ро крат ске на ра ви га је не де це ни ја ма ство ри ле су чу ве ну 
ма ђар ску аро ган ци ју и на бу си тост... И та би ро кра ти ја и да нас је ба за 
да на шњем ре жи му. Це ла зе мља је би ро кра ти ја, бру тал на, по ли циј ска и 
вој на би ро кра ти ја. Она је но си лац ре жи ма и ма ђар ских иде а ла, ко ји се 
сво ди на им пе ри ја ли зам... Magyar Im pe ri um, по угле ду на Нем це, имао 
је за ’свети циљ’ да до ми ну је, угње та ва, ма ђа ри зи ра све на ро де ду нав-
ског ба зе на... У ову ло ги ку ’Мађар Империума’, у ло ги ку то кај ског ви на 
свет ски рат ни је унео ни ка пи во де: из да на у дан го ми ла ју се у Ма ђар-
ској и ино стран ству књи ге и пу бли ка ци је, ко је Пе шта не ми ло срд но тро-
ши, о др жав ној бу дућ но сти ове зе мље. Чи тав низ но ви на ра и про фе со ра 
је мо би ли сан, по угле ду на Нем це у пи та њу рат не од го вор но сти, да на 
осно ву про шло сти ство ре но ву ма ђар ску бу дућ ност. И ни жу се ре чи, 
ре чи о Ма ђар ској као по ли тич кој, рат нич кој, ци ви ли за циј ској, кул тур-
тре гер ској и во ди лач кој ра си. По глад ним ма ђар ским се ли ма про па ган да 
тро ши опет те исте ре чи, ре чи, ре чи... – ме сто хле ба... ... Ср би и Ма ђа ри 
ве ко ви ма су се гло жи ли. То је би ла не са мо бор ба две ју на ци ја, већ и два 
прин ци па: Ма ђа ри су ми сли ли да су ари сто крат ска на ци ја по ро ђе њу, док 
су Ср би сма тра ли да је ари сто кра ти зам из раз вред но сти.“ Илић је сма-
трао да: „Ма ђа ри и Ју го сло ве ни мо жда су пси хо ло шки бли ски, али су 
по ли тич ки да ле ко јед ни од дру ге.“ [Данубиенсис 1931: 11]. Илић је, та-
ко ђе, у овом свом тек сту, пре нео на во де из сту ди је др Ми ло та ја, уред ни-
ка бу дим пе штан ског ли ста Ма ђар ша gа о „не по зна тој Ма ђар ској“. [Дану-
биенсис 1931: 19-20]. „Не по зна та Ма ђар ска је у ср цу Ма ђар ске: то је ста ри 
Ал фелд. Ту је оли че на ма ђар шти на. Ту је срж ње не тра ди ци је. Ту је из вор 
ње не сна ге. По том Ал фел ду, мо же се до би ти сли ка о це лој Ма ђар ској.“ 
Та сли ка жи во та Ма ђа ра, у на став ку Или ће вог из ла га ња у тек сту, до ча ра ва 
по тре сне, као у хо ро ру, сце не бед ног ста ња и жи во та ма ђар ских се ља ка.

28 Ово ми шље ње је на вео и Ду шан Ј. По по вић [Поповић 1990: 175]. На ис тој стра ни ци 
књи ге По по вић на во ди (срп ску?) из ре ку: „Ма ђар се пла чу ћи ве се ли“. 

29 У књи зи об ја вље ној под псе у до ни мом Да ну би ен сис [Данубиенсис 1931: 6-8].
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Срп ски књи жев ник Јо ван Ду чић, као ју го сло вен ски по сла ник у Бу-
дим пе шти, у јед ном ди пло мат ским из ве шта ју из 1932. [Дучић 1991: 127] 
твр дио је: „Ма ђа ри ми сле о Ју го сла ви ји друк че не го о Ју го сло ве ни ма 
ко је сма тра ју сна жним и ра зум ним на ро дом. Они чак ве ру ју да су Ју го-
сла ви ју на пра ви ли са мо не при ја те љи Ма ђар ске и са мо због Ма ђар ске... 
Ма ђа ри су Ле ван тин ци, и има ју азиј ско ве ро ва ње у чу де са, чак и у ма-
ђи је, а на ро чи то у ре чи.“ О Ма ђа ри ма је на вео, по ред оста лог, сле де ће: 
„И са ма Ма ђар ска не пред ста вља ни де фи ни тив ну ра су ни пре ци зи ра не 
кла се. Ра сно је то ли ко из ме ша на са Нем ци ма, Ру му ни ма, Је вре ји ма, и сви-
ма пле ме ни ма сло вен ским, да они ви ше не ма ју, и по свом соп стве ном 
при зна њу, ни ка квих осо би на при ми тив ног ма ђар ског на ро да. У по гле ду 
кла са они су ари сто кра ти ја и бур жо а зи ја. Али ме ђу ари сто кра ти ма има 
њих ко ји су ста ро плем ство ма ђар ских кра ље ва а дру гих ко ји су плем-
ство хаб сбур го ва ца. Пр ви су би ли увек на ци о нал ни и про тив Аустри је, 
а дру ги су би ли и оста ли ве за ни са мо за тра ди ци ју хаб сбур шку. У бур-
жо а зи ји, исто та ко: бо га та бур жо а зи ја ве ћи ном по кр ште них Је вре ја и убо-
га ма ђар ска бур жо а зи ја ко ја ни шта не зна чи.“ [Дучић 1991: 127]. Освр-
нув ши се на ма ђар ски по нос због ма ђар ске „ми ле ни јум ске кул ту ре“, 
Ду чић је сма трао: „Јер и за тих хи ља ду го ди на Ма ђар ска ни је да ла ни 
јед ну иде ју, ни ре ли ги о зну, ни по ли тич ку, ни со ци јал ну, од оних ко је да-
нас вла да ју све том а да би та иде ја би ла ње ног по ре кла; и ни је да ла ни јед-
но кул тур но име, ко је би, по при ме ру на шем, би ло европ ског зна че ња.“30 
[Дучић 1991: 132] 

О на сто ја њу Ма ђа ра да увек има ју сво ју др жа ву, као и да је Ма ђар-
ска, од ства ра ња не пре ста но по сто ја ла, пи сао је Ду шан Ј. По по вић: „Ма-
ђа ри су би ли нео бич но др жа во твор ни. Про тив но дру гим не ким на ро ди ма 
ко ји су осно ва ли др жа ве у гор ским кра је ви ма и из ових вла да ли ни зи-
на ма, Ма ђа ри су др жа ву осно ва ли у ни зи ни и из ни зи не вла да ли окол-
ним пла ни на ма.“31 [Поповић 1990: 45] А, „Др жа ва им је би ла нај ве ћа за 
вре ме Ла јо ша Ве ли ког, а пот пун пре кид у кон ти ну и те ту др жа ве ни су 
има ли.“ [Поповић 1990: 45] Ов де тре ба на ве сти и, не што дру га чи је, ми-
шље ње о кон ти ну и те ту ма ђар ске др жав но сти, ко је је на вео са вре ме ни 
срп ски исто ри чар Ра до ван Са мар џић. „На се ве ру, Ма ђа ри су, у јед ној 
би ци, на Мо хач ком по љу 1526, из гу би ли кра љев ство, али они у то, су-

30 Ду чић је ов де пре строг пре ма ма ђар ским кул тур ним име ни ма – европ ског зна ча ја: 
Шан до ру Пе те фи ју, Мо ру Јо ка и ју, Ја но шу Ара њу, Ен дреу Ади ју, Ати ли Јо же фу, Бе ли Бар то-
ку, Зол та ну Ко да ју, Ла јо шу Зи ла хи ју и мно гим дру ги ма, ко ји ма се на ро чи то ди вио срп ски 
пи сац Са ва Ба бић, у сво јим књи га ма и пре во ди ма с ма ђар ског на срп ски је зик: Ма ђар ска 
ци ви ли за ци ја, Бе о град, 1996. и Љу бав на ма ђар ски на чин: ан tо ло gи ја ма ђар ске pри pо веt ке 
XX ве ка, Бе о град, 1998. Уз ово, у пра ву је фран цу ски пе сник Шарл Бо длер, ко ји је твр дио: 
„На ро ди има ју ве ли ка не про тив сво је во ље“, али ка да по ста ну ве ли ка ни, та да су, у сва ком 
од ре ђе ном на ро ду – слав ни, што, у оста лом, ика зу је срп ска из ре ка: „Не ма пле ме на без 
слав на име на!“

31 Овог По по ви ће вог за па жа ња о Ма ђа ри ма, не све сна је ве ћи на Ср ба, ко ји по се ду ју убе-
ђе ње као пред ра су ду, да би они (ве ћи ном бр ђа ни – Ди нар ци и Бал кан ци а, са мим тим, као 
пред о дре ђе ни да лак ше под но се раз не те ле сне и дру ге те шко ће), у су да ри ма, пр вен стве но 
рат ним, увек ла ко мо гли да се но се с рав ни чар ским Ма ђа ри ма.
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прот но Ср би ма, ни ка да ни су по ве ро ва ли, па су с гла ве на гла ву и да ље 
упор но пре но си ли кру ну Св. Сте фа на.“ [Самарџић 1989: 124]. 

За чу ђу ју ће је да Ср би о Ма ђар ској ни су мно го пи са ли из ме ђу два 
свет ска ра та, чи ме би ши ру срп ску јав ност у Ју го сла ви ји мо гли бо ље 
упо зна ти с осо би на ма и жи во том су сед них Ма ђа ра, већ са мо при ли ком 
не ких ин ци дент них си ту а ци ја из ме ђу ове две др жа ве. Та ко су Ср би, у 
ви ше на вра та, ис по љи ли сво ју осе тљи вост пре ма ме ре ма Ма ђа ра у Ма-
ђар ској: про го ном срп ских оп та на та из Ма ђар ске у Ју го сла ви ју по чет ком 
но вем бра 193032, ма ђар ским на сто ја њи ма за по ма ђа ри ва њем име на Ср ба 
у Ма ђар ској33, по ку ша јем ства ра ња Ма ђар ске пра во слав не цр кве и оте-
жа ва ња де ло ва ња срп ске Бу дим ске пра во слав не епар хи је у Ма ђар ској 
то ком 30-тих го ди на 20. ве ка34 и др. Чак и по сле атен та та и уби ства ју го-
сло вен ског кра ља Алек сан дра Кар ађор ђе ви ћа у Мар се ју 9. ок то бра 1934, 
за што је оп ту же на Ма ђар ска, у срп ском на ро ду ни је се ис по љи ла мр жња 
пре ма Ма ђа ри ма, јер је, у ве ћи ни знао, да за тај зло чин ни су пр вен стве-
но кри ви Ма ђа ри, ко ли ко ср бо фо бич не, се па ра ти стич ке и те ро ри стич ке 
хр ват ске уста ше, ко ји ма је го сто прим ство да ва ла фа ши стич ка Ита ли ја.

ПО КУ ША ЈИ ЗБЛИ ЖА ВА ЊА МА ЂА РА И СР БА

 Од по ло ви не 30-тих го ди на 20. ве ка осе ти ло се по бољ ша ње по ли-
тич ких, при вред них, кул тур них и дру гих од но са Ма ђар ске и Ју го сла-
ви је. Не ки срп ски ин те лек ту ал ци су се на да ли да је и пи та ње њи хо вих 
др жав них гра ни ца де фи ни тив но ре ше но. „По сле сред њо ве ков них ми гра-
ци ја, вер ских и рат них бор би, Ба нат, Бач ка и Ба ра ња су оста ле нај зад 
гра ни це на ди ра ња бал кан ских на ро да на се вер и сред ње е вроп ских и 
нор диј ских на ро да на југ.“ [Поповић 1935: 12]. Ср би су, у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та, вој во ђан ске кра је ве Ср би је на зи ва ли – Се вер ни кра је ви, 
док су они за Ма ђа ре, ка ко оне у Ма ђар ској, та ко и за ма ђар ску ма њи ну 
у вој во ђан ским кра је ви ма Ср би је, пред ста вља ли – D�lvid�k.

Пред став ни ци оба на ро да – ма ђар ског и срп ског – по ку ша ва ли су од 
1938. на да ље, тј. пред на го ве штај и по че так Дру гог свет ског ра та 1939, 
да по пра ве ме ђу соб не од но се и да из вр ше што при сни је кул тур не, при-
вред не ве зе, као мо сто ве са рад ње, збли же ња и дру гог. Срп ски ауто ри су 
ис ти ца ли ме ђу соб ни кул тур ни ути цај оба су сед на на ро да, као, на при-
мер, Жар ко Пле ме нац, у свом члан ку „Ути цај ма ђар ске књи жев но сти на 
на шу“ [Војвођански збор ник 1938: 69-77]. Тај тренд се од ра зио на при пре-
му из да ња 1939. и штам па њу тро ме сеч ног ча со пи са на ма ђар ском и срп-
ском је зи ку, у Бу дим пе шти (фак тич ки се уре ђи вао у Пе чу ју) и Бе о гра ду, 

32 О то ме, у ви ше чла на ка то ком но вем бра 1930, пи са ли су, на ро чи то, бе о град ски днев-
ни ли сто ви (По ли tи ка, Прав да и Вре ме) и су бо тич ки лист Ју gо сло вен ски днев ник.

33 На при мер, у но во сад ском ли сту По креt од 3. ју ла 1933, у члан ку „Оста ци на шег 
на ро да у Ма ђар ској” и у су бо тич ком ли сту Ју gо сло вен ски днев ник од 13. сеп тем бра 1933, у 
члан ку „Ма ђа ри за ци ја име на – ка ко Ма ђа ри ми сле да при кри ју да је и у да на шњој Ма ђар-
ској ве ли ки део ста нов ни штва не ма ђар ског по ре кла“.

34 На при мер, у ли сту Мо рав ски gла сник (Ћу при ја) од 27. ав гу ста 1933, у члан ку „У Ма-
ђар ској хо ће да уни ште пра во слав ну цр кву“.



под на зи вом MagyarDélszláv sze mle / Ју gо сло вен скоМа ђар ска ре ви ја то-
ком 1940. и по чет ком 1941. (иза шло је пет бро је ва). Ве ћи ну при ло га у тој 
ре ви ји на пи са ли су ма ђар ски ауто ри и срп ски у ма њем бро ју. У њи ма су 
из но ше ни при ме ри ма ђар ско-срп ске са рад ње и ис ти ца не по тре бе за све-
стра но збли же ње оба на ро да. Та ко ђе, вла де Ма ђар ске и Ју го сла ви је скло-
пи ле су Уго вор о при ја тељ ству, у Бе о гра ду 12. де цем бра 1940, ко ме је дат 
атри бут „веч ног при ја тељ ства“ и про ри ца на ду го трај на бу дућ ност35. 

Ка да је, уско ро, кра јем мар та и по чет ком апри ла 1941, за пре тио рат-
ни на пад Хи тле ро ве Не мач ке вој ске на Ју го сла ви ју, од но сно Ср бе, Ма-
ђа ри су се, не ве ро ват но бр зо, вра ти ли – „зо ву исто ри је“ (јер, исто ри ја је 
стал но по на вља ње и на ста вља ње истог). Та да су се – ме ђу Ма ђа ри ма у 
Ма ђар ској и ма ђар ској ма њи ни у Вој во ди ни – на гло ја ви ле ма ђар ске 
гла сне освет нич ке и рат не прет ње Ср би ма: „Све на траг“, „Ја сам вој ник 
Ми клош Хор ти ја“ и др. Ве ро ват но ири ти ран ра том Ма ђар ске про тив Ју-
го сла ви је апри ла 1941, срп ски књи жев ник Ми лош Цр њан ски је, у свом 
спи су „По ли тич ки иступ ма ђар ске еми гра ци је, од 1. ок то бра 1941“, из-
ме ђу оста лог, твр дио: „Наш на род сто ји ве ко ви ма у су сед ству Ма ђа ра и 
по сле то ли ких ра ни јих при ме ра, до га ђа ји су опет по ка за ли да је то за 
ње га, а не за Ма ђа ре, ве ли ка не сре ћа.“ [Црњански 1983: 392]. Ма ђа ри су, 
очи глед но, у Дру гом свет ском ра ту про тив Ју го сла ви је, од но сно Ср ба, 
опет, на сто ја ли да се по твр де у сво јој исто ри ји, „јер исто ри ја се по на вља 
све док по сто ји исти су бјект исто ри је!“ [Видовић 1997: 203]. 

PERCEPTION OF HUNGARIANS BY THE SERBS 
BETWEEN THE TWO WORLD WARS 

by

Gojko Malović

Summary

Serbs and Hungarians are neighboring nations for more than a millennium. Over 
the course of last couple of centuries, due to historical circumstances, a substantial part 
of the Serbian population has been intermixed with Hungarians. Their mutual relation-
ship has resulted in more than enough historically memorable events. 

Out of the conflicts of World War I, Serbs came out as the victors while Hungarians 
were on the side of the defeated. Consequences of the war in which Serbs and Hungari-
ans fought each other left deep wounds on their mutual relationship. The devastating war 
blows and hardships which Hungarians brought onto Serbs during World War I have 
contributed to a certain level of distrust which Serbs felt towards Hungarians between 
the two world wars.

This condition has largely influenced mutual sentiments of both peoples. During 
the period between the two world wars, Serbs acquired some new attitudes, but even 
more so strengthened the old ones they have had towards Hungarians. Serbs realized 

35 Уз ово, за ни мљи ва је опа ска фран цу ског др жав ни ка Шар ла де Го ла: „Уго во ри су, 
ви ди те, као де вој чи це и ру же: тра ју док тра ју.“
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that Hungarians kept their national pride even in the period between the two wars, and 
that the Hungarian attitude towards Serbs has undergone certain change. The territorial 
dispute between Hungary as the national state of Hungarians, and Yugoslavia as a coun-
try predominantly populated by Serbs, represented the major obstacle and a source of 
misunderstanding between the two nations. 

The attitudes of the wider Serbian population towards Hungarians between the 
two wars are harder to apprehend because there was hardly any such research or analysis 
done in this period. What is available, however, are various personal i.e. subjective opin-
ions recorded by individual Serbian intellectuals of various profiles of the time. They 
have acquainted themselves and, to a certain extent, studied both Hungarians who lived 
in Hungary and the Hungarian national minority who lived in Yugoslavia, mainly 
throughout the multinational region of Vojvodina. 

Between the two wars, Serbs held Hungarians in high esteem as serious people 
who, aside from some warlike and crude traits, possess good work habits, sensibility 
and integrity. This is evident in the fact that in this period Serbs did not come up with a 
single pejorative or insulting song, witticism or aphorism in regards to Hungarians. 

For the purpose of greater understanding and even closeness between the two na-
tions in the future, it would be beneficial to carry out a more extensive research into the 
mutual relationship of Serbs and Hungarians, as well as of their respective cultural ac-
complishments, not only in the period between the two wars, but in other periods as well.

Key words: Serbs, Yugoslavia, Vojvodina, Hungarians, Hungary, stereotypes, preju-
dices, statements
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Хас и ба  Хр ус t ић

СРБИЈА И ГЕОЕКОНОМСКА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

САЖЕТАК: Србија учествује у процесу геоекономске глобализације 
кроз процес економског приближавања Европској унији (ЕУ). За сада, ово 
економско прилагођавање захтевима ЕУ представља најважнији аспект 
економске глобализације Србије. Иначе, националне државе, без обзира 
на њихову величину, могу утицати на своју економску позицију у процесу 
глобализације уколико имају јасну националну стратегију прилагођава ња 
и управљања тим процесом.

Србија има могућност да преко своје географске позиције постане 
енергетско раскршће, што је значајно не само за енергетски сектор у бу-
дућности, већ и коју врсту геополитике ће следити. Такође, као модеран 
транспортни кичмени стуб, коридор 10 би истовремено стимулисао раз-
вој и повезивање осталих путева у Србији и железничке инфраструктуре 
са суседима, као и развој привреде у целини.

Садржај реформи у Србији би требало да буде свеобухватан а резул-
тат занемаривања важних изазова, попут стварања и јачања институција 
продубиће кризу у будућности. Привредни раст је могућ уколико дру штво 
креира институције и политику који ће подстицати инвестиције и образо-
вање и стално прилагођавање променама. Висок дефицит у размени с ино-
странством и повећање спољног задуживања угрожавају макроекономску 
стабилност Србије, што намеће нужност пораста конкурентности српске 
привреде1.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: геоекономска глобализација, дефицит текућег би-
ланса, незапосленост, образовање, конкурентност 

Светско тржиште преко глобализације ставља неке народе и места 
у сасвим нове околности, нове односе и пред нове проблеме. Питања 
атракције привредних активности, као и улога актера светског делова ња 
привлаче пажњу, јер утичу на стварање реалних услова у којима једна 
мала земља, попут Србије, мора да осмисли сопствену стратегију разво-
ја. Зато се овај рад управо бави разматрањем питања како да се Србија 

1 Рад је део ширих истраживања на пројекту „Србија и савремени свет: перспективе и 
путеви учвршћивања спољнополитичког, безбедносног и спољноекономског положаја Срби је 
у савременим процесима у међународној заједници“, Министарства науке и технолошког 
развоја Републике Србије, бр. 149002Д, за период 2006–2010. године.
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прилагоди постојећим и будућим изазовима, уз сопствени стратешки 
пут без губљења контроле. Другим речима, како се прилагодити гло ба-
лизацији и остварити кључне националне економске интересе и која је 
то политика којом би се у Србији обезбедило повећано активирање еко-
номског потенцијала, односно већег животног стандарда грађана. Срби-
ја учествује у процесу економске глобализације кроз процес економског 
приближавања ЕУ. 

Савремени глобални процеси незамисливи су без информатичких 
технологија и инвестиција у информатичку инфраструктуру интерактив-
не технологије. Тако и међународни односи имају изразиту економско- 
-технолошку карактеристику. Те стране глобализације одређују се као 
доминантне јер чине основе сарадње, сигурности и напретка света. Раст 
повезаности је реалност, уз разлике између држава по богатству, моћи 
и међусобним односима.

ПРАВЦИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Глобализација није једини процес на економском и политичком тржи-

шту. Ако је једна од последица глобализације усмеравање према глобал-
ној арени, постоји и притисак на доле према државама, пошто наци је по -
стају мале да би решиле велике проблеме. Националне државе, постепе но 
губе суверенитет у изворном смислу. Немогуће је очувати потпуни 
су верени тет у свету јаке тенденције глобализације. Тако и национална 
економска политика не може бити ефективна као што је некад била. И 
управо из тог разлога, нације морају обликовати своје идентитете ко-
ристећи нову технологију и изазове глобалне економије.

Почетак 21. века означавају међународни односи у којима доминира 
процес економске глобализације света. Глобализација јесте последица 
тријумфа капиталистичке светске привреде повезане глобалном поделом 
рада, што је посебно дошло до изражаја рушењем комунистичког модела 
[Веселица 2007: 23]. Никад до сада свет није имао могућност комуника-
ције на најразличитијим нивоима. Узајамна веза и зависност информа-
тичких технологија и глобалних тенденција даје већи економски ефект 
и већи замах привреди него претходне технолошке револуције. 

Настаје нова економска карта света која показује диференциране 
потенцијале раста у свету: људи су међусобно повезанији у простору и 
времену, али су све више удаљени растућом неједнакошћу. Глобална 
привреда се не развија на претежно националној основи, већ у светским 
размерама, што условљава нова информатичка и комуникациона техно-
логија. На значају добија иновација, јер су сва модерна и високоразвијена 
друштва иновативна друштва. Смањује се значај и државних граница, 
царина и сличних протекционистичких мера. Основни путеви и мода-
литети развоја земаља у транзицији се међусобно разликују услед не јед-
наког квалитета институционалне инфраструктуре и самим тим разли-
чите брзине којом се појединачне земље прилагођавају.

Место и улога државе у светској привреди и на светском тржишту 
зависиће превасходно од њихове економске моћи, конкурентности њи-
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хових производа и места које заузимају у светској трговини. То отвара 
процес нове ере геоекономике и геополитике. 

МАКРОЕКОНОМСКЕ НЕУРАВНОТЕЖЕНОСТИ СРБИЈЕ
Транзиција из социјалистичке у тржишно оријентисану привреду 

у Србији је суштински почела 2001. Након свих неповољних догађаја од 
1990-их па надаље, БДП је опорављен тек 2005, када је био близу 60% 
од износа БДП из 1989, а БДП per capita достигао износ од 2.736 евра, 
што је тада сврстало Србију у земље са средњим нивоом дохотка. 

Почевши од 2001. године, процес транзиције је напредовао, тако да је 
реструктурисање друштвених предузећа показивало извесно позитив-
но померање до 2003. године од када су амбиције у овом процесу опале. 
Велики број предузећа остао је под државном контролом, а цео посту-
пак приватизације текао је успорено. 

У периоду од 2001. до 2008, БДП је растао по просечној годишњој 
стопи од 5,3%, док је инфлација с преко 19% у 2002. пала на ниво од 6,9% 
у 2009. години. Међутим, у основи раста БДП је макроекономска неста-
билност која се манифестује кроз висок дефицит у размени с иностран-
ством и пораст спољног дуга (табеле 1 и 2), и високу стопу незапосле-
но сти. Стопа незапослености последњих година кретала се око 17%. 
Извоз је последњих година бележио раст, али је достизао 50% од укупне 
вредно сти увоза, тако да је резултат те диспропорције дефицит спољно-
трговин ског биланса изнад 20% од износа БДП. Јак прилив страних ди-
ректних инвестиција, дознака грађана Србије из иностранства и спољног 
за ду жи вања утицали су на подмиривање дефицита у платном промету 
с иностранством.

Домаћа производња и извоз били су недовољни да обезбеде по сто-
јећи ниво потрошње. Вишегодишње прецењена вредност динара стиму-
лисала је увоз и повећавала спољнотрговински дефицит и спољни дуг. 
Изостале су и мере фискалне и монетарне политике за подстицање про-
изводње и извоза уз истовремено смањење спољнотрговинске неравно-
теже. 

Снажан раст задуживања предузећа од 2004. и ниска извозна база, 
као и низак степен валутне заштићености изложили су предузећа вели-
ком валутном ризику, тако да је депресијација динара у условима свет ске 
финансијске кризе крајем 2008, довела у питање способност финансира-
ња пре свега инозадуживања. 

Према макроекономским показатељима, Србија се још увек није аде-
кватно поставила пред изазовима економске глобализације. На пример, 
либерализација спољне трговине није била усклађена с монетарном и 
девизном политиком, како би се привреда и радна места заштитили од 
стране конкуренције. Резултат такве неусклађености био је велики увоз 
и трговински дефицит уз високу стопу незапослености. Конкуренција 
је један од основних принципа глобализације. Главна идеја доследне 
примене политике конкуренције је повећање ефикасности и квалитета 
производње. 
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Табела 1. – Србија: главни макроекономски показатељи1

Економски показатељи 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Индустријска производња 1,8 -3,0 7,1 0,8 4,7 3,7 1,1 -13,1
БДП 3,9 2,4 8,3 5,6 5,2 6,9 5,5 -3,5
Стопа незапослености (у % од 
укуп. броја радно сп. становниш.) 13,3 14,6 19,5 21,8 21,6 18,8 14,7 16,9

Стопа инфлације (цене на мало) 19,5 11,7 10,1 16,5 12,7 11,0 8,6 6,6
Платни биланс (у % од БДП) -11,5 -9,6 -14,1 -10,1 -13,1 -16,2 -17,8 6,2
Спољнотрговински биланс 
(у % од БДП) -22,3 -23,2 -29,5 -22,8 -21,7 -22,9 -23,8 -14,9

Буџетски биланс (суфицит/дефицит) -3,1 -1,1 0,9 1,9 1,6 -1,9 -2,5 -4,0
Јавни дуг (у % од БДП) 69,5 64,3 53,3 50,2 36,2 29,4 28,4 31,3
Спољни дуг (у % од БДП) 67,2 54,3 64,2 64,2 63,3 60,2 63,61 69,9
Стране директне инвестиције 
(нето, у мил ЕУР) 502 1.205 776 1.244 3.492  1.820 1.812 1.372

Просечна вредност девизног курса 
ЦСД/ЕУР 61,52 68,31 78,89 85,50 79,00 79,24 88,60 95,89

БДП per capita, у ЕУР 2.137 2.328 2.555 2.736 3.173 4.002 4.661 4.304 

Извор: Билtен јавних финансија (2010). Министарство финансија, Београд; IMF staff 
estimates and projections data, Интернет, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009.htm
1 Промена у односу на претходну годину у %. Подаци искључују Косово. 

Главни спољнотрговински партнер Србије је ЕУ, с учешћем од 54% 
од укупног извоза и 53% од укупног увоза, нарочито Немачка и Итали-
ја. Затим, 32% од вредности српског извоза односи се на земље Источне 
Европе, поготово на Босну и Херцеговину и Црну Гору. ЕУ у увозу Срби-
је учествује са 53% у односу на укупан увоз, Русија с 18%, а Кина са 6,6%. 
У извозу Србије доминира репроматеријал и то с 63% учешћа у укупном 
извозу (примарно храна), а опрема с 9%. На увозној страни, ре про ма те-
ри јал и капитална добра (опрема, транспортна средства) чине 52%, а ми-
нерална уља 20% од укупног увоза.

Табела 2. – Србија: селективни макроекономски показатељи (у % од БДП)1

Показатељи 2006. 2007. 2008. 2009.
Извоз робе 21,7 22,0 22,3 17,2
Увоз робе 42,8 44,9 46,1 32,2
Спољнотрговински биланс -21,7 -22,9 -23,8 -14,9
Спољни дуг у мил ЕУР: 14.885 17.789 21.801 22.027
 – од којег је приватни спољни дуг (у %) 35,8 40,0 46,0 69,1
Вредност девизних резерви (у мил €) 9.025 9.641 8.160 10.602

Извор: Билtен јавних финансија (2010). Министарство финансија, Београд; IMF staff  
estimates and projections data, Интернет, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/
pr0912.htm, 21. 5. 2009.
1 Без Косова и Метохије.
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У постојећем међународном окружењу у условима деловања свет ске 
финансијске кризе, порасли су ризици који заоштравају висок спољно-
трговински дефицит, спољну задуженост приватног сектора и слабу из-
возну конкурентност. Као земља потенцијални ЕУ кандидат, Србија пре-
дузима извесне кораке и прихвата одговарајуће инструменте валидне 
за стратегију приступања, попут потписаног Споразума о стабилизаци-
ји и придруживању, којим су дефинисани приоритети који би требало 
да доведу до напретка на путу даље ЕУ интеграције [Споразум о стаби-
лизацији... 2008].

Приоритети политике у Србији морају се ослонити на функциони-
сање тржишног механизма и доследно спровођење структурних рефор-
ми у циљу постизања макроекономске стабилности. За остварење овог 
циља нужна је политичка стабилност. Нажалост, досадашња политичка 
нестабилност која се одражавала у честим променама влада била је глав-
на сметња и узрок успоравања реформи и лутања око избора пута и мето-
да праваца у економском развоју. Искуство процеса транзиције у Срби-
ји и другим земљама недвосмислено је показало да пресудну улогу у 
спровођењу реформи има политички фактор. Политичка стабилност је 
conditio sine qua non за отпочињање и несметан ток реформи. Ако је тај 
услов испуњен могуће је почети с реализацијом макроекономског про-
грама и системске трансформације. Битна поука процеса транзиције из 
претходне две деценије је да је за спровођење системских реформи неоп-
ходан ефикасан и осмишљен програм реформи. Управо зато се и поста-
вља питање о спремности политичког фактора за истинске реформе, а 
не за очување старог система уз извесне корекције. 

ГЕОЕКОНОМСКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА СРБИЈЕ
Не тако давно, у неким земљама, поготово у земљама транзицији, пре-

овладавао је став о глобализацији као процесу у којем су националне 
владе беспомоћне, што у основи није тачно. Професионално компетент-
на и морална влада мора да усмерава начине прилагођавања глобализа-
цији земље у корист својих грађана и привредних субјеката. Државе, гео-
економски активне, велике, мале, развијене, земље у развоју и земље у 
транзицији, попут Србије, не да могу, већ би морале да стратешки кори-
сте привреду, како би оствариле своје националне интересе у глобалном 
простору. Без обзира на то што је Србија мала земља, она може утицати 
на своју економску позицију у процесу глобализације уколико има јасну 
националну стратегију прилагођавања и управљања тим процесом. По-
себно би требало имати у виду да ће у међународним односима у будућ-
ности доминирати геоекономска тенденција, тако да ће економија и даље 
бити главни аспект глобализације. 

Геоекономски вођена спољна политика укључује стратегију, не само 
за освајање других тржишних простора, него и за геоекономску одбрану 
земље, а мање развијене државе стално су под притиском да ће бити на 
маргинама глобалне поделе рада. Србија би о томе требало да води ра-
чуна како не би постала земља тзв. трећег света.



Приоритети политике у Србији се морају ослонити на функциони-
сање тржишног механизма и доследно спровођење структурних рефор-
ми, док се постизање макроекономске стабилности може постићи путем 
комбинације могуће и промишљене фискалне, монетарне и доходне по-
литике. Мале земље, као што су Данска, Финска и Шведска успеле су 
остварити захтеве економске глобализације већом конкурентношћу и 
модификованим моделом државе благостања. Ово су земље које испу-
њавају све критеријуме из Мастрихта и сматрају се најконкурентнијом 
привредама света [The Global Competitiveness Index 2009–2010 2009; 
Transparency International 2009]. 

Према документу о националнј стратегији Србије за приступање 
ЕУ из 2005, који се сматра званичним државним документом и предста-
вља националну стратегију придруживања и приступања ЕУ, циљеви 
ове стратегије су спровођење унутрашњих реформи у области функци-
онисања политичких институција, спровођења економских реформи и 
реформе правног система Србије који би у потпуности био усклађен с 
правом ЕУ [Национална сtраtеgија Србије... 2005]. Овим документом 
је истакнуто да се пруже основни циљеви, смернице и инструменти 
привредног развоја Србије у условима који прате Споразум о стабили-
зацији и придруживању, тј. постепену либерализацију тржишта; прила-
гођавање структуре извоза привреде Србије захтевима увозне тражње 
земаља ЕУ; развијање нових компаративних предности у извозу, засно-
ваних на технолошкој модернизацији привреде и побољшању концепта 
образовања, управљачких и организационих знања и искустава.

РАЗВОЈ ЗАСНОВАН НА ИЗВОЗУ
Глобализација намеће Србији као малој земљи да изгради отворену 

привреду с моделом развоја заснованом на извозу, јер се само повећа-
њем производње и извоза може остварити смањење спољнотрговинског 
дефицита и незапослености. То је кључни економски и социјални про-
блем Србије. Зато би основу свих мера у Србији требало да чини пове ћа-
ње производње (индустрије, пољопривреде), развој саобраћаја, конку-
рентности привреде и побољшање пословног окружења, али и смањење 
јавне потрошње. Пољопривреда је једна од кључних компоненти еко-
номског развоја Србије. Њен положај у привреди Србије је специфичан, 
јер, осим економског, има и изузетан социјални и еколошки значај. Она 
учествује у БДП с око 21% (чак 40%, ако се укључи и прехрамбена инду-
стрија), упошљава више од 10% запослених, а у извозу учествује с 26%. 
У кратком периоду транзиције и деценији која јој је претходила, по љо-
привреда Србије претрпела је много негативних утицаја. Социоеконом-
ски услови у којима се, у овом периоду, развијала продубили су проблем 
њене ниске акумулативности, а период изолације успорио технолошки 
развој, што је у крајњој инстанци довело до пада њене конкурентности 
и губљењу тржишта.

Висок дефицит у размени с иностранством намеће нужност пораста 
конкурентности српске привреде. За развој конкурентне привреде неоп-
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ходна су улагања у образовање, науку и технологију. И поред развијене 
мреже основних школа и већ пола века законски обавезног и бесплатног 
основног образовања, у Србији још увек има око 200.000 потпуно не-
писмених становника старијих од 10 година (3,4%). Укупна образовна 
струк тура становништва је и даље неповољна – близу 22% становни штва 
ста ријег од 15 година нема потпуно основно образовање, а скоро 24% 
становништва има само основно образовање, дакле, близу 46% станов-
ништва се налази на основном образовном минимуму или испод њега. 
Сва досадашња истраживања у теорији и пракси темеље се на сазнањи-
ма која наглашавају важност образовања, науке и технологије за развој 
конкурентне привреде. 

Затим, развој културе и спорта, али и здравство, итекако могу да 
буду у функцији извоза. Политика убрзавања структурних реформи у 
циљу решавања проблема ниског капацитета привреде у домену произ-
водње, штедње и извоза, нема алтернативу. Системске реформе захтева-
ју спровођење политике без одлагања у циљу: 

− pорасtа ефикасносtи јавноg секtора: смањењем јавне потрошње 
(редукција трошкова и запослених); изменом система државних субвен-
ција; ефикасном и независном ревизијом јавних расхода; променом систе-
ма непореских јавних дажбина (таксе, накнаде, уплате коморама, и др.); 
настављањем реструктурисања јавних предузећа;

− pовећања конкуренtносtи pривреде: подстицањем улагања у истра-
живања и развој, у образовање, културу и спорт; јачањем институцио-
налног оквира за подстицање извоза и страних директних инвестиција 
(СДИ);

− pосtизања дуgорочне одрживосtи јавних финансија: настављањем 
реформе пореског система (увођење синтетичког пореза на доходак гра-
ђа на, усклађивање пореских прописа с ЕУ пореским директивама, уво-
ђе ње пореског информационог система); покретањем реформе здравстве-
ног система; увођењем јасних индикатора социјалног стања домаћинства 
за пружање социјалне помоћи коришћењем механизма функционисања 
синтетичког пореза на доходак грађана

− укидањем моноpола на увоз нафте, у велетрговини Интернета, и др.
Привредни раст је могућ уколико друштво креира институције и 

политику који ће подстицати инвестиције и образовање и стално прила-
гођавања променама. Држава би морала да осигура услове за раст кон-
курентности те повећање ефикасности јасним правилима и надзором 
тржишне конкуренције. Један од великих институционалних недостатака 
су тешкоће у реализацији привредних уговора, што доприноси заоштра-
вању неликвидности и презадужености. Овај системски недостатак сва-
како доводи у питање функционисање тржишне привреде. Инве сти то ри, 
било да су страни или домаћи, морају имати поверење у непо вредивост 
уговора и способност судова да спроведу своје одлуке. Уколико нема вла-
давине права и домаћи и страни инвеститори ће потражити другу земљу. 
Процес институционалног повезивања једне државе с ЕУ с циљем њеног 
придруживања и каснијег чланства подразумева и усвајање правних те-
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ковина ЕУ (acquis communautaire). Суштину правних тековина чине про-
писи које су у току свог постојања донела Европска заједница, а касније 
их је прихватила и ЕУ. 

Реформа политичког и привредног система, сама по себи је pro forma 
и не значи много уколико уз тај систем паралелно функционишу сива 
економија и корупција. Важан изазов за Србију у наредном периоду сва-
како ће бити борба против корупције и институционална реформа. Срби ја 
је у 2008. била на 85. месту на листи земаља по мерењу корупције, што 
говори о снажном деловању ове појаве у српском друштву [Transparency 
International 2008; Transparency International 2009; IMF Survey 2000], Борба 
с корупцијом је тешка, али есенцијална и за владу задатак primo loco, јер 
корупција подрива јавно поверење и обесхрабрује инвеститоре. Влада 
мора да се озбиљно позабави проблемом корупције с којом се суочавају 
не само домаће, већ и стране компаније, а свакако и грађани. Транзици-
ја претпоставља изградњу тржишно оријентисаних структура у којима 
су односи власти и овлашћења контролисани. 

У оквиру структурне реформе, фискална реформа има важну уло-
гу, јер је фискална стабилност битна компонента макроекономске ста-
билности. Побољшање стања јавних финансија, а посебно стварање по-
реског система компатибилног развијеним европским привредама захтева 
настављање фискалне реформе ради јачања приходне стране уз истовре-
мено држање расхода под контролом. Потребно је прилагодити величину 
и број буџетских корисника, на начин да се изврши рационализација како 
би расположивост буџетских средстава одговарала реалним потребама, 
што је до сада било тешко остварити. Без озбиљнијег сређивања стања 
у области јавних финансија, али не само на страни буџетских прихода, 
већ и расхода, не може се говорити о реформи.

ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ КАО ФАКТОР 
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА

Геоекономски концепт у друштвеном и економском развоју подра-
зу мева да државе стратешки користе привреду у остваривању национал-
них интереса на глобалном и регионалном нивоу. Овај концепт неизо-
ставно укључује повезивање економије, дипломатије и безбедносних 
питања у једну целину. Избор праваца, опредељења, метода и средстава 
стратегије и развоја, сваке државе, па и Србије, de facto је условљен гео-
стратешким положајем.

Који су то изазови које глобално тржиште намеће националним ин те-
ресима, посебно малим државама као што је Србија? Србија која се у гео-
графском погледу налази у средишту Балкана може унапредити свој при-
вредни раст, те убрзати своје придруживање ЕУ уколико као партнер 
активно учествује у дешавањима у региону. Управо овакав регионални 
приступ, као и партнерство које за основу има заједничке интересе, може 
да донесе велики успех свакој од држава на Балкану. Уколико жели да 
оствари своје пуне потенцијале, Србија се мора одлучније повезати са 
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суседима. Економска позиција се може побољшати уколико влада одре-
ди правац којим ће се одвијати реформе у привреди и отвори могућност 
новим, али и постојећим компанијама да инвестирају и прошире своје 
пословање. 

ЕНЕРГЕТСКА СИГУРНОСТ СРБИЈЕ

Данас у свету забринутост изазивају два глобална питања: терори-
зам и страх од несташице енергије. Србија је усмерила своју спољну по-
литику у подручје енергетске сигурности у којем Русија има значајну 
улогу. Важност Русије у глобалној енергетској политици од ЕУ, Централ-
не Азије, Кине до Ирана никада није била већа. Када се Русија окренула 
тржишном приступу у трговини енергентима, неке државе су ту поли-
тику плаћања енергената по тржишним ценама прогласиле „старом ру-
ском геополитиком“, а не логичним тржишним понашањем. 

Изградња Паневропског нафтовода

Оно што је посебно важно у вези с енергетском сигурности Србије 
су управо путеви нафте који једним делом иду преко њене територије. 
Поготово што нови енергетски планови укључују Србију да преко своје 
географске позиције и даљег развоја инфраструктуре за транспорт нафте 
и гаса постане енергетско раскршће на геоенергетској карти, важно за ЕУ 
и Русију. Зато је за Србију изузетно битан пројекат изградње Пан европ-
ског нафтовода (PanEuropean Oil Pipeline – PEOP). Пројект Паневропског 
нафтовода је од највишег стратешког и националног значаја, јер се њего-
вом реализацијом Србија сврстава у ред међународних цевоводних транс-
портера сирове нафте, с једне стране, уз истовремено ослобађање од апсо-
лутне зависности снабдевања сировом нафтом из правца Хрватске, с 
друге стране. Србија би тиме остварила велики потенцијал у подручју 
нафтног сектора од производње и прераде, до дистрибуције нафте.

Планирани Паневропски нафтовод би кроз Србију, дужином од 195 
км, улазио код Беле Цркве, да би од Панчева преко Новог Сада до Соти-
на (граница с Хрватском) пратио трасу постојећег нафтовода.

Изградњом Паневропског нафтовода, дужине близу 1.400 км, нафта 
би била транспортована из Каспијског и Црноморског региона, од румун-
ске луке у Констанци, преко Србије, Хрватске и Словеније до Трста у 
Италији, ка европском тржишту. Траса Паневропског нафтовода би била 
Констанца-Панчево-Ријека-Трст, капацитета од 1,2 милиона до 1,8 ми-
лиона барела дневно, а по плану би требало да буде у функцији до 2012. 
године. Идеја ПЕОП пројекта је да се овај нафтовод повеже у Трсту, 
након подмиривања потреба рафинерија пет земаља кроз које пролази, 
с Трансалпским нафтоводом (TAL – TransALpine pipeline), који иде ка 
Аустрији и Немачкој. На тај начин ПЕОП би био један од главних снаб-
девача централне Европе сировом нафтом. У том смислу је у априлу 
2007. у Загребу потписана Министарска декларација о Паневропском 
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нафтоводу од стране свих пет заинтересованих држава и Европског ко-
месара за енергетику, којом су државе на траси и ЕУ изразиле поли-
тичку подршку за развој овог пројекта [Mihajlovic 2009].

Табела 3. – ПЕОП – план изградње (у км)

Земља Постојећа траса План изградње Укупно
Учешће у % у 

укупној дужини 
нафтовода

Румунија 0 635  635 48,5
Србија 60 135  195 14,9

Хрватска 400 40 (од Мелница 
до СЛ границе)  440 33,6

Словенија 0 30  30 2,3
Италија (Трст) 0 10  10 0,7
Укупно 460 850 1.310 100,0

Извор: PEOP PROJECT, Investing into Future, Transnafta, April 2009, Интернет: 
www. transnafta.co.yu

Циљ нафтовода ПЕОП је заобилажење Босфора у транспорту нафте 
од Русије и Каспијског мора до Централне Европе. Европска комисија 
подржава изградњу Паневропског нафтовода, који представља краћи и 
сигурнији пут за транспорт нафте, избегавајући превоз нафте танкерима, 
односно цистернама. Овим путем би се значајно смањио број несрећа у 
Босфору, као и у Црном, Јегејском и Јадранском мору. Поред тога, био би 
избегнут тежак и опасан транспорт нафте преко Босфора, као и стално 
загађење ваздуха и вода Црног и Егејског мора, Медитерана и Јадран-
ског мора. Нафтовод од Трста води директно ка Аустрији, Немачкој и 
Чешкој, те као такав има велики стратешки значај за ЕУ. 

Пројектом ПЕОП обухваћена је и заштићена производња у шест ра-
финерија нафте. Ефекти пројекта ПЕОП су вишеструки: 

- побољшање квалитета воде и смањење загађења мора и ваздуха; 
- смањење ризика уско везаних за сам саобраћај;
- обезбеђење диверзификације енергетских извора.
ПЕОП је приоритетни пројект ЕУ који гарантује енергетску без-

бедност, сигурно снабдевање европског тржишта директним, краћим и 
бржим путем уз смањење трошкова транспорта и увођење модерног ин-
тегрисаног логистичког система неопходног за цевоводни транспорт. Зато, 
као такав, овај пројект ће имати јак утицај на привреду ЕУ и одржив еко-
номски раст.

На састанку Међудржавног комитета за ПЕОП фебруара 2008, до-
нета је одлука да се оснује Компанија за развој пројекта са седиштем у 
Лондону, а јуна месеца исте године је и регистрована. У Букурешту је 
22. априла 2008. потписан Споразум о удруживању компанија из Руму-
није, Србије и Хрватске које ће учествовати у изградњи ПЕОП [Потпи-
сан Споразум... 2008]. 
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Изградња ПЕОП нафтовода, чији се годишњи капацитет процењује 
између 60 и 90 милиона тона, требало би да кошта око 3,5 млрд. USD, а 
из градња кроз Србију око 300 милиона USD. Пројект би се финансирао 
кре дитима две извозно кредитне агенције, као и кредитима приватних 
комерцијалних банака и две мултилатералне агенције (EBRD и MIGA).

Осим користи које ће ЕУ имати у неупоредиво лакшем физичком 
приступу нафти из Каспијског и Црноморског региона, економски ефек-
ти овог пројекта кроз Србију су многоструки. Процена је да би уштеда 
на транспортним трошковима у односу на данашње била на нивоу од 
око 40%, а приход од тарифе на транспорт нафте преко Србије знатан. 
Инжењеринг, грађевинска и монтажерска оператива у Србији би кроз 
извођачке и подизвођачке уговоре била ангажована на реализацији про-
јекта изградње, чиме би се повратило поверење у стабилност земље, што 
је не само политички, већ и економски сигнал потенцијалним инвести-
торима из света да без ризика могу да улажу у Србију.

Пројект гасовода Јужни ток

Планирана изградња гасовода Јужни ток предвиђа да се руски при-
родни плин допрема преко Црног мора до Варне у Бугарској, а после у 
Западну Европу, једним краком преко Србије северно ка Мађарској до 
гасног чвора Баумгартен у Аустрији, и другим краком, јужно кроз Грчку 
и Јонско море до југоисточне Италије2. Изградња гасовода Јужни ток, 
вредности 10 млрд USD (6,8 млрд. евра), би према пројекту почела нај-
касније 2011, а завршила се до 2015. године.

Изградњом гасовода Јужни ток Србија ће имати кључну улогу у 
реализацији овог пројекта, а Западни Балкан би постао раскршће за 
транспорт нафте и природног гаса, тако да би у блиској будућности био 
непремостив мост енергетске стабилности целе Европе. 

Иако се изградња гасовода Јужни ток сматра конкуренцијом за пла-
нирану изградњу гасовода Набуко, сигурно је да би он допринео енергет-
ској безбедности Европе. Мада је нереално да се граде оба гасовода, пла-
нирано је да Набуко буде у експлоатацији 2013, две године после из градње 
Северног тока (Балтички гасовод, за који је обезбеђено финанси рање из-
градње).

Пројект гасовода Јужни ток би делимично заменио планирано про-
ширење гасовода Плави ток из Турске кроз Бугарску и Србију ка Ма ђар-
ској и Аустрији.

Европски коридори

На карти трансевропских стратешких коридора коју је усвојила 
Европска комисија уцртано је укупно десет коридора, траса које спајају 

2 Гасовод Јужни ток (енгл. South Stream, рус. Южный Поток; буг. Южен поток; мађ. 
Déli Áramlat).
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оне просторе европског континента које су од виталног стратешког зна-
чаја за Европу. У зонама тих коридора у наредним деценијама које сле-
де, одвијаће се најинтензивнији, привредни, инфраструктурни, информа-
тички и сваки други развој. Зато се може рећи да земље које су се нашле 
у зони тих коридора имају изузетно повољан геостратешки положај. Оста-
је само да оне сопственим политичким и развојним стратегијама, те у 
односима према суседима и великим светским силама, тај свој повољан 
геостратешки положај позитивно валоризују. За Србију, начин на који 
је та валоризација једино могућа јесте хармонизација односа с окруже-
њем, стабилизација унутрашњих прилика и пуна кооперација с европ-
ским и светским институцијама и интеграцијама, али и уважавање 
чињенице да на простору Србије своје дугорочне стратешке интересе 
имају и велики центри моћи као што су САД, НАТО, ЕУ и други. Из 
тог разлога, Србија мора да буде вешта да, имајућу у виду те интересе и 
утицаје, изабере стратешког партнера како би постигла своје национал-
не стратегијске циљеве.

За геостратешки положај Србије релевантни су коридор 10, 7 и ко-
ридор 8, који су трансверзалног карактера. Србија је преко коридора 10 
повезана са Средоземљем, односно са Грчком и са Црним морем. Коридор 
10 својим западним краком до Београда Србију повезује с њеним запад-
ним суседима и преко њих са Западном Европом. Осовина коридора 10 
иде од Салцбурга, према Љубљани и Загребу, до Београда и даље ка југу 
и југоистоку, односно ка Солуну и Истамбулу. Својим северним краком 
до Београда, Србију спаја са Централном Европом. Од Београда тај ко-
ридор иде долином Велике Мораве, готово аритметичком средином те-
риторије Србије, до Ниша, а одатле једним краком долином Нишаве ка 
Пироту, Димитровграду, Софији и Истамбулу, а другим, долином Јужне 
Мораве и Вардара до Солуна и Егејског мора. Преко овог коридора Срби-
ја се повезује са западном и централном Европом, са Средоземљем и Бли-
ским истоком. Такође, преко овог коридора Србија посредно партиципи ра 
и у средоземном поморском стратегијском правцу, у коридору пет (од 
централне Европе до Северног Јадрана) и у коридору четири (Будимпе-
шта-Букурешт-Црно море). Затим, преко Коридора 10 повезана је и с ко-
ридором осам, који води од западних обала Црног мора, преко Софије и 
Скопља, и даље ка Тирани и Италији.

Друмски коридор 10 ће стимулисати развој и повезивање осталих 
путева и железничке инфраструктуре у Србији са суседима, као и раз-
вој привреде у целини. Директан аутопут од Западне Европе ка Грчкој 
и Турској, укупне дужине 2.360 км од Салцбурга до Солуна, даље ће 
активирати инвестиције и имаће позитивне ефекте на привредни раст, 
запосленост, животни стандард грађана. 

У изградњу дела коридора 10 кроз Србију, укључена је изградња 
и пратећих елемената (мотела, гасних станица, ресторана, неколико 
петљи (прстенова). Од виталне важности да се сви развојни приори-
тети Србије преусмере ка што бржем и што свестранијем комплети-
рању свих аспеката коридора 10, како би овај коридор што брже про-
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функционисао својим пуним капацитетом на целој својој траси која 
се фигуративно зове балканска централна стратешка проходница. 

У оквиру пројекта железничког коридора 10 дужине 767 км, за завр-
шетак Београдског чвора потребно је око 200 милиона евра.

Коридор 7 води воденим током Дунава, спајајући Србију са централ-
ном, западном и југосточном Европом и Црним морем. Овај коридор по-
везује део западне и централне Европе са Црним морем, а одатле и с 
Блиским Истоком, Малом Азијом и Каспијским делом Евроазије. Значај 
дунавског коридора за укупни геостратешки, а тиме привредни и инфра-
структурни развој Србије је велики. Стратегија развоја Србије која не 
би уважила ту геостратешку чињеницу промашила би једну од битни-
јих прилика развоја. Дунав, као гранични или унутрашњи пловни пут, 
односно као домаћа река преко Србије пролази дужином око 580 кило-
метара. Чињеница да та река Србију повезује с девет земаља, да је један 
од ослонца канала Рајна-Мајна-Дунав, да су се у захвату његовог тока 
већ развила бројна речна пристаништа. Ток реке Дунав представља нај-
јефтинији пут за превоз робе. Разуме се, да је за позитивну валоризаци-
ју повољног геостратешког положаја Србије на Дунавском коридору од 
посебног значаја унутрашња стабилност Србије и да се обнови речна 
флота. Изостанак инвестирања у речни саобраћај траје више година, иако 
је према свим препорукама ЕУ речни транспорт идентификован као један 
од најпропулзивнијих видова саобраћаја, посебно за расуте и масов не 
терете. Европски планови развоја саобраћаја паневропским коридорима 
који се укрштају на територији Србије (Коридор 10 и Коридор 7 – Дунав) 
и планирано преусмеравање токова роба у Европи с друмског на речни 
саобраћај, указују да би развој водног саобраћаја у Србији требао да 
буде важан стратешки циљ.

ЗАКЉУЧАК

Место и улога сваке државе, тако Србије, на светском тржишту ће 
очигледно у будућности превасходно зависити од њихове економске моћи, 
конкурентности њихових производа и места које заузимају у светској 
трговини. Тржиште кроз процес глобализације доживљава нови три јумф, 
али на другим основама. У том смислу ће у будућем економском разво-
ју конкурентску предност одређиваће првенствено знање и технолошки 
напредак. Затим, у предности ће свакако бити земље које имају здраво 
фискално управљање, бржи привредни раст, одсуство инфлације и ста-
билну монетарну политику. Неприлагођене земље у условима глобали-
зације ће бити оне које развојно и технолошки заостају или које немају 
стратегију развоја и социјалну кохезију, поготово оне које недовољно 
улажу у образовање. Зато је неопходна осмишљена економска полити-
ка за оживљавање раста и стварање радних места. Према томе, задатак 
политичара и привредника је да преокрену садашње изазове у будуће 
могућности.
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Без обзира што је мала земља, Србија може утицати на своју еко-
номску позицију у процесу глобализације уколико има јасну национал-
ну стратегију прилагођавања и управљања тим процесом. Посебно би 
требало имати у виду да ће у међународним односима у будућности до-
минирати геоекономска тенденција, тако да ће привреда и даље бити 
главни аспект глобализације. Глобализација намеће Србији као малој 
земљи да изгради отворену привреду с моделом развоја заснованом на 
извозу, јер се само повећањем производње и извоза може остварити сма-
њење спољнотрговинског дефицита и незапослености. То је кључни еко-
номски и социјални проблем Србије. Зато би основу свих мера у Србији 
требало да чини повећање производње, развој саобраћаја, конкурентно-
сти привреде и побољшање пословног окружења, али и смањење јавне 
потрошње. Висок дефицит у размени с иностранством намеће нужност 
пораста конкурентности српске привреде. За то су неопходна интензив-
нија улагања у образовање, науку, технологију и иновативност привреде. 
Мање образовани људи, традиционалне институције које се не прила-
гођавају новим захтевима, земље које развојно заостају или које немају 
стратегију развоја и социјалну кохезију, теже ће се сналазити пред иза-
зовима и захтевима глобалне привреде. У предности ће бити земље које 
постижу сигуран и бржи привредни раст уз стабилну монетарну поли-
тику, које нуде нове и квалитетне производе и услуге.

Затим, за Србију је важна хармонизација односа с окружењем, стаби-
лизација унутрашња политичка стабилност и пуна кооперација с европ-
ским и светским институцијама и интеграцијама, односно интегрисање 
у те институције. 

Какве успехе или неуспехе ће имати поједине државе у наредним 
деценијама зависи од политичких одлука и успешности приватног сек-
тора, да ли ће те одлуке у погледу избора бити стратегијски развојне. Мере 
за обнављање економског раста су есенцијалне, јер дају одговор на пита ње 
шта су заправо будући циљеви: да ли су то циљеви економског благо ста-
ња људи, запосленост, заштита животне средине и побољшање обра зов-
не структуре становништва у сусрету с новим технолошким изазови ма 
или нешто друго? Раст је могућ уколико друштво креира институције и 
политику који ће подстицати сталне реформе ради прилагођавања про-
менама, јер се друштвено-економске прилике стално мењају. 

Несумњиво у будућем економском развоју конкурентску предност 
одређиваће првенствено знање и технолошки напредак. 
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SERBIA AND GEOECONOMIC GLOBALIZATION

by

Hasiba Hrustić

Summary

Serbia takes part in the process of the economic globalization through the process 
of economic convergence towards Europe. Currently this economic convergence with 
the EU nations represents the most important aspect of the economic globalization for 
Serbia. Otherwise, the national states, regardless of their size, can influence the eco-
nomic globalization, if they have the national strategy for the regionalization, harmoni-
zation, and governance of the global processes.

Serbia has opportunities to be an important world oil and gas crossroads. For Serbia 
it is interesting not only what will happen with oil and gas sector in the future, but also 
what kind of (geo)politics will follow it. Moreover, as a modern transport “backbone”, 
Corridor 10 might at the same time stimulate the development and connection of the re-
maining Serbian road and railway infrastructure with the neighborhood, as well as the 
entire economy as a whole. 

The reform agenda is comprehensive and neglecting important challenges such as 
creating institutions will result in deeper crises in the future. Growth will only take 
place if the society creates the institutions and policies that encourage innovation, invest-
ment, and education. The rise in competitiveness of the Serbian economy is becoming 
increasingly important for at least two reasons – one being the expected EU accession, 
and the other being the persistent high current account deficits and increased foreign debt 
jeopardizing macroeconomic stability. Serbia does not have the luxury of postponing 
this work on longer-term issues. 

Key words: geoeconomic globalization, reform, current account deficits, education, 
competitiveness
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ИНТЕГРАЛНИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ:
КА СКЛАДНИЈЕМ РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ

САЖЕТАК: Рад разматра концепт интегралног руралног развоја и 
његов значај за политику регионалног развоја Србије. По развијености 
хетерогена, рурална подручја битно заостају за урбаним и индустриј ским, 
па се овом проблему мора посветити више пажње. Регионалне дисторзије 
и дуго заостајање села и аграра праћени су стагнацијом укупног развоја, 
што захтева комплекснији мултидисциплинарно конципиран развојни мо-
дел према селу и руралном друштву. Политика и промовисање интеграл-
ног руралног развоја у интересу је целог друштва, а инвестирање у спектар 
привредних грана у руралним подручјима увећава њихову привлачност, 
подстиче одрживи раст и могућности запошљавања, посебно младих ка-
дрова спремних и способних да прихвате нову философију развоја. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Интегрални развој, рурални развој, мултидисципли-
нарни приступ, рурални туризам, одрживост, локалне специфичности, 
комплементарнe делатности

Скоро две деценије Србија се суочава, у измењеном пословном амби-
јенту, с многим проблемима. Један од њих – висок ниво и раст регионал-
них дисторзија – кочница је укупном развоју, због чега, на дужи рок, 
губе и подручја с краткорочном развојном динамиком. Диспропорције 
развоја развијених центара и залеђа, општинских центара и окружења, 
руралних и урбаних подручја, условљене разним факторима [Радова-
новић 2007], надмашују рационалне границе. И у оквиру руралних под-
ручја велике су разлике природних, инфраструктурних, демографских 
итд. услова развоја и пољопривреде и других делатности1.

Кретања у свету (међузависност привредних процеса и прекогранич-
не и међурегионалне сарадње, већа улога региона у економском одлучи-

1 Однос најразвијенијег и најнеразвијенијег округа по друштвеном производу по ста-
новнику je 7:1, а на општинском нивоу, као и између руралних и урбаних подручја, још је 
већи. Друштвени производ per capita у руралним чини 55%, а у брдско-планинском ру-
ралном подручју 29% у односу на урбана подручја [Богданов 2007: 64, 184].
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вању) утичу и на регионални развој Србије, што тражи решења која се 
уклапају у светске трендове и утичу и на регионалан и на укупан развој. 
Циљ је да сви региони на рационалан и одржив начин користе потен-
цијале, улазе у тржишну утакмицу, одржавају и убрзају развој. Метод и 
приступ проблемима регионалног развоја доживели су крупна преиспи-
тивања и корените промене. У савременом глобалном систему регион 
је активан чинилац развоја, уместо пасивног пратиоца. Политика регио-
налног развоја усмерава пажњу на социјални капитал, благостање и ре-
дистрибуцију ка програмски дефинисаним регионима [Дерић и Атанац ко-
вић 2000: 53], али потенцира развој свих, с нагласком на сла бо разви јена 
или по другим критеријумима специфична подручја. Регионални развој 
је интегрални део одрживог развоја и јачања конкурентности где важно 
место има интегрални рурални развој као фактор локалног и укупног 
развоја. Развијене земље и интеграције од краја 70-их превазилазе дис-
функ ционалности развоја, посебно урбаних центара и њихових залеђа, ме-
рама регионалног развоја, укључив и интегрални рурални развој, тј. развој 
сеоских подручја која либерална привреда доводи у подређен положај.

И у Србији јачају проблеми неравномерног развоја, посебно градова 
и њихових залеђа, односно урбаних центара и руралних подручја. Пошто 
су аграр и село дуго подређени у односу на урбане центре, ове тенден-
ције треба пресећи. До циља се може доћи усмерењем на активности са 
шансама на избирљивом глобалном тржишту, што захтева веће ангажо-
вање свих структура, креирање и примену мера и инструмената подсти-
цања развоја руралних подручја, посебно оних с неповољним условима 
привређивања због фактора који лимитирају развој аграра. То би дало 
подстрека складнијем регионалном и укупном развоју.

КОНЦЕПТ ИНТЕГРАЛНОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Значај интегралног руралног развоја за равномеран регионални 
развој захтева појашњење појма рурално подручје. Мада термин руралност 
изгледа јасан, реч је о сложенијој категорији што потврђује непосто јање 
његове јединствене дефиниције. Појам рурално подручје асоцира на си-
ромаштво, лошу инфраструктуру, тежак живот, удаљеност од града, али 
и зелене површине, блискост у комуницирању, друкчији начин живота, 
менталитет, културу. Многе од тих специфичности статистички се сла-
бо прате и тешко их је користити у дефинисању руралности. У пракси се 
углавном користе индикатори као што су: густина насељености, удео за-
послених у аграру, култура и традиција домицилног становништва, за-
висност од утицаја градова, даљина тржишта, заостајање у сфери услуга, 
посебно саобра ћајне и телекомуникационе инфраструктуре, итд.

Руралност је динамичан процес, мењају се њена природа и однос 
руралних и урбаних подручја. Рурални простор није само природно- 
-аграрни резерват већ он има шире форме и садржаје. Пре резидуал урба-
ног центра, данас је рурални простор ентитет с кохерентном економском 
и социјалном структуром диверзификованих активности који укључује 



села и мале градове с уникатним економским и социјалним одликама, са 
специфичним склопом активности и великом разноврсношћу пејзажа 
(шуме и пољопривредно земљиште, незагађена природа, села, мали гра-
дови и регионални центри у којима доминира мала привреда).

Општих правила за поделу на рурална и урбана насеља нема, земље 
према својим условима и потребама бирају индикаторе за њихово разврс-
тавање, а конкретан приступ зависи од територијално-административне 
уређености земље и доступности података. У развијеним земљама се ко-
ристи дефиниција ОЕЦД, која као руралну сматра територијалну једи-
ницу с једним или више малих/средњих градова окружених отвореним 
простором с релативно малом густином насељености (испод 150 по км²) 
и регионалном привредном структуром која рефлектује стање на одре ђе-
ном тржишту рада. Пошто се многи индикатори (и у развијеним статисти-
кама) прате на националном и регионалном нивоу, њихова пројекција на-
ниже непоуздана је и често немогућа. OECD разликује два нивоа рурал-
ности: локални и регионални. На локалном нивоу (насеље – NUTS V) 
рурална подручја дефинишу се насељеношћу (до 150 становника по км2). 
У ру рал на подручја на вишем нивоу (регион, округ – NUTS III) сврставају 
се веће јединице зависно од дела популације у руралним заједницама. 
Региони на вишем нивоу класификују се само као региони с вишим или 
нижим степеном руралности2.

Рурално подручје подразумева углавном географски простор. По-
љо привреда је делатност, рурал је шири појам, он обухвата заокружен 
комплекс привредних и других активности на неком подручју. Као фак-
тор јачања конкурентности, запослености, складнијег регионалног разво-
ја итд. али недовољно валоризовани потенцијали рурална подручја су 
све више у фокусу интересовања креатора и носилаца економске поли-
тике. Некад доминантна, и једина привредна активност ових области – 
аграр, полако губи примат пред делатностима с претпоставкама за успе-
шан развој, које могу да издрже конкуренцију на пробирљивом глобал-
ном тржишту. Такав концепт руралног развоја подразумева интегрално 
управљање ресурсима на одржив начин (усаглашавање економских, со-
цијалних и еколошких принципа).

Интегрални приступ развоју руралних подручја афирмише се 80-их 
година прошлог века у развијеним земљама, ширећи утицај и на мање 
развијене. Он обједињује просторну (територијалну), временску (дина-
мичку) и мулти секторску димензију. Упоредо са структурним променама 
током 70-их и 80-их, као кључни фактор оживљавања развоја у Западној 
Европи прихвата се нов приступ политици регионалног развоја усмерен 
на „креира ње нових ресурса” – валоризацију изворних, а неоткривених 
или недовољно искоришћених локалних потенцијала.3

2 По OECD методологији рурални региони (ниво NUTS 3 или NUTS 2) деле се, за ви-
сно од удела популације у руралним заједницама, на: 1) претежно руралне: преко 50%, 2) зна-
чајно руралне или прелазне: 15 до 50%, 3) претежно урбане: мање од 15%. [OECD 1994].

3 Декларација Конференције о руралном развоју Рурална Евроpа – развојне pерсpек tи
ве у Корку новембра 1996. даје идеје и циљеве интегралног руралног развоја у ЕУ: одрживи 
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Интегрални рурални развој комплексношћу превазилази не само 
уобичајено схватану аграрну политику, већ и рурални развој у доскора-
шњем поимању. Он се подједнако односи на економски развој, и на де-
мо графску, еколошку, институционалну, социјалну и културну обнову 
рурал них простора, подједнако покрива руралну мултифункционалну 
економију, инфраструктуру, културу, туризам, наслеђе итд., а све то на 
принципима одрживог развоја, примерено регионалним специфичности-
ма и расположивим ресурсима датог подручја.

ИНТЕГРАЛНИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ 
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ

У Србији није извршена делимитизација националног простора на 
урбани и рурални део, већ на статистичке функционалне целине (регио-
не и области), односно административно-политичке јединице (округе и 
општине), па се руралним сматра оно „што није урбано”, а урбано чини 
административни центар општине који има урбанистички план. Тиме се 
из руралних подручја искључује већина општинских центара, што од-
ступа од OECD методологије. По тој методологији, само 29 општина (14 
београдских) су урбана подручја с око 15% територије и око 45% станов-
ништва [Богданов 2007: 64, 184]. У структури руралних подручја домини-
ра пољопривреда, и учешћум у друштвеном производу, и по структури 
запослености (око 45% запослених је у пољопривреди, шумарству, водо-
привреди и рибарству а остварује око 40% друштвеног производа Србије). 
Производња је традиционална, умногоме архаична, преовлађује моно-
функционална пољопривреда чији је циљ обезбедити довољно хране. 
Посед је ситан (око 3,6 ха) а производња сваштарска. Рурална насеља су 
захваћена депопулацијом, због политике према селу, и све тежих услова 
живота (маргинализација села, незапосленост, неприступачност здрав-
ственим услугама, неразвијена инфраструктура итд.)4 Главни проблем 
је што нема свести креатора економске политике да је рурални развој 
сложен феномен, да захвата различите активности (запосленост, индус-
трија, аграр, здравље, саобраћај, животна средина, социјалне службе, обра-
зовање и сл.), и да добро одмерена политика руралног развоја може зна-
чајно да допринесе складнијем регионалном, а тиме и укупном развоју.

рурални развој; интегрални приступ; диверзификација и разноврсност; одрживост; супси ди-
јарност; поједностављење; програмирање; финансирање; управљање и евалуација и истра-
живање (The Cork Declaration – A Living Countryside). Декларација је актуелна и око сница 
је политике интегралног руралног развоја у каснијим документима Европске комиси је. 
Аграрни савет ЕУ реформом политике руралног развоја 2005. даје смернице стратегије ру-
ралног развоја 2007–2013 [Council Regulation (EC) 11698/2005], с фокусирањем на „три осе 
симетрије”: 1. промоцију знања и иновација и унапређење конкурентности, 2. уна пре ђење 
заштите животне средине у руралним подручјима, и 3. повећање квалитета живота у ру-
ралним срединама.

4 Од 4.715 насеља у Србији без Косова и Метохије, 3.904 је у руралним подручјима. 
На том простору по попису 2002. живело је 4.161.660 становника, око 3,7% мање него 1991. 
Број становника брдско-планинских руралних подручја у истом периоду опао је за 7,7%.
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Рурална подручја значајно се разликују по: природним, инфраструк-
турним и другим условима за развој пољопривреде и других активности; 
бли зи ни тржишта и условима за пласман производа, величини и морфо-
логији насеља итд.. То утиче на ниво и динамику њиховог развоја, де-
мографске карактеристике и трендове, културолошке специфичности, 
ефикасност привређивања, квалитет живота и сл. Иако по развијености 
хетерогена, она заостају за урбаним и индустријским центрима. Према 
2. извешtају... [Влада Републике Србије 2007: 129–130], разлике постоје 
у свим подручјима приступачности друштвеној инфраструктури и услу-
гама (болнице, школе, општинске услуге, тржишта). Само 14,4% деце у 
овим подручјима похађа предшколске установе (у урбаним 45,2%). У 
основном образовању је повољније – похађање школе скоро је једнако у 
руралним и урбаним подручјима (98,4%), али то није случај када је у пи-
тању средње образовање: сеоска деца мање је похађају (79,5%, градска 
87,3%), што условљава и удаљеност школе од места становања. Али, мало 
деце која заврше основ но и средње образовање у руралним подручјима 
ту налазе запослење: од запосленог руралног становништва без школе 
и потпуног основног обра зовања је 19,47%, а с основном школом 25,59% 
што значи да 45,06% запослених у овим подручјима има основну школу 
или ни то. Код женске радне снаге ситуација је неповољнија. Слично је 
у јавној потрошњи, здравству, итд. Рурално становништво користи оба-
везне услуге (вакцинација, услуге општинске администрације и сл.), док 
су видљиве разли ке за услуге које доносе додатне трошкове.

Велике разлике су и у нивоу друштвеног производа по становнику 
што је најбољи показатељ развијености. Он је у руралним подручјима 
нижи за ¼ од просека, а у односу на урбана чини само 55%. Ниво ДП 
per capita у брдско-планинском делу руралних подручја износи 71% на-
ционалног просека, а у односу на урбана само око 29% [Богданов 2007: 
64; 184].

Запажено заостајање развоја руралних подручја у односу на индус-
триј ске, односно урбане центре последица је концепта привредног раз-
воја и економске политике после Другог светског рата, које је карактери-
сало запостављање пољопривреде на рачун индустрије, док се у оквиру 
агросектора предност давала развоју прерађивачког комплекса у односу 
на примарну производњу. То је имало за последицу низак ниво кори шће-
ња прерађивачких капацитета. Поред тога, коришћењe ресурса у примар-
ној пољопривредној производњи било је нерационално, јер држава није 
имала интереса за ову област, пошто је највећи део земљишта био у при-
ватној својини, а то је одударало од прокламованог концепта власништва.

Питање је како изаћи из постојеће ситуације? Искуства других зе-
маља показују да је решење осмишљен концепт интегралног руралног 
развоја с јасно усклађеним релацијама могућности – потребе. То значи не 
само шири оквир за развој аграра већ нов приступ развојној философији 
у смислу диверзификације привредних активности и бољег коришћења 
могућности за отварање радних места, што је важно због велике незапо-
слености у градовима, и наглашених миграција ка урбаним центрима. 
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Стога, стратегију развоја руралних подручја треба базирати на структур-
ном прилагођавању, уместо на примарну пољопривреду пажњу треба 
усмерити на развој комплементарних делатности с компаративним раз-
војним предностима.

Искуства развијених и земаља у развоју показују да се измена при-
вредне структуре руралних подручја постиже подстицањем развоја ма-
лих и средњих предузећа у непољопривредним делатностима, која се 
прожимају с пољопривредом (дорада и прерада пољопривредних произ-
вода, скупљање шумских плодова и лековитог биља, гајење печурака, 
производња „здраве хране”, развој занатства и домаће радиности, услу-
жних делатности, туризма, сервисних услуга и сл.). Показало се да овакав 
развојни концепт даје јак импулс развоју ових подручја и да је важна по-
луга у реализацији равнотежног регионалног развоја. За успешно функ-
ционисање па и опстанак на тржишту мали субјекти морају бити повеза-
ни с предузећима која ће обједињавати понуду на већим, али избирљивим 
тржиштима, посебно у погледу квалитета, обима понуде, маркетиншког 
наступа итд. Али, прилагођавање привредне структуре и елиминисање 
других неповољних фактора који утичу да рурална подручја перманентно 
заостају у развоју за урбаним и индустријским центрима, захтева актив-
ну улогу државе. Притом, предузете мере морају се опрезно дозирати да 
не постану протекционистичке. Иначе следи супротан ефект, застој у 
прилагођавању и структурним променама сеоске привреде, тај сегмент 
постаје тром, спутавајући функционисање тржишта. Такође, треба пре-
цизирати надлежности у спровођењу мера између републике, регионал-
них и локалних органа и успоставити добру координацију институција 
и субјеката (то сад није случај) али не напуштајући тржишну логику у 
свим доменима.

Активна подршка државе концепту интегралног руралног развоја 
може дати добре резултате ако се ослања на коришћење унутарњих ре-
сурса којим то подручје располаже, и на моделу управљања „одоздо“ – 
децентрализацији доношења одлука. Meђутим, прелазак надлежности 
с централног на локалне нивое не сме бити праћен „институционалним 
вакуумом“, он мора да буде перманентан, систематичан, координисан. 
Посебно треба уважавати специфичности подручја и његовог окружења 
(природне и социо-културне карактеристике, ниво развоја, запосленост, 
стање инфраструктуре, став становништва према развоју, глобални и 
регионални трендови развоја итд.) и истражити где има компаративне 
предности. Осим тога, пословна клима мора да ове просторе учини атрак-
тивнијим како би посебно млади били заинтересовани да у њима живе 
и раде. Ту су, пре свега:

– развој инфраструктуре (посебно путева);
– стимулативни услови кредитирања;
– стручна помоћ (интелектуалне услуге посебно у производном делу);
– стална едукација ради стицања специјалних знања из руралне еко-

номије;
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– приступ тржишним и технолошким информацијама, развијањем 
службе технолошко-организационог и маркетиншког усмерења унутар 
примарне пољопривреде;

– већа пажња запостављеним општедруштвеним проблемима (по-
моћ у планирању породице, побољшање медицинских услуга, уређење 
насеља, итд).

Тешко је постићи све циљеве јер се у њиховој реализацији, поред 
потребних, али оскудних средстава, често сукобљавају интереси (регио-
нални, јавни, приватни и сл.). Ни јавни интереси нису монолитни, некад 
треба остварити више циљева који могу бити противречни. Такође, треба 
водити рачуна о специфичностима датог подручја, јер економско-поли-
тичке мере дају различите ефекте у равничарским подручјима, залеђима 
привредних центара, и брдско-планинским подручјима.

У проблематици регионалног развоја посебну пажњу заслужују 
брдско-планинска подручја, која заузимају око 43% руралног простора 
и наглашено заостају (економски, културно-образовно, инфраструктурно, 
итд.)5. Ова подручја, нарочито јужне и источне делове Србије, карактери-
шу дуг тренд демографског пражњења и неповољна старосна структура 
становништва, па је угрожен опстанак многих насеља. Све израженија 
депопулација и сенилизација стварају зачарани круг сиромаштва и не-
развијености, за чије су решавање неопходне добро одабране мере економ-
ске политике, доследност у њиховом спровођењу и релативно дуг времен-
ски хоризонт.

Мала газдинства не могу сама допринети развоју аграра ни сродних 
и комплементарних услуга. Производња базирана на аграру не може ре-
шити проблеме развоја ових простора. Искуства сличних земаља говоре 
да и брдско-планинска подручја у организованом привредном систему 
могу бити конкурентна и у аграру и у комплементарним делатностима 
(туризам, кућна радиност, сервисне радионице и сл.). У том смислу пре-
владавање или ублажавање проблема који проистичу из неповољних 
природних услова ових подручја захтева специфичне подстицајне мере 
у односу на друге руралне просторе да би се изједначили услови при-
вређивања на руралном подручју. Један од праваца оживљавања и раз-
воја брдско-планинских простора је подстицање производње с компа-
ративним предностима, за којом расте тражња на домаћем и страном 
тржишту (квалитетна и здрава храна, храна с географским пореклом; сто-
чарство, посебно овчарство; одређене врсте воћарства; лековито биље). 
Србија је претежно рурална, али има услове за развој пољопривреди 
комплементарних делатности, као што је рурални туризам, и у брдско- 
-планинском и у равничарском делу (салаши Војводине), њихова аде кват-
на валоризација може да буде развојни замајац, посебно слабо разви је-
них подручја.

5 Брдско-планинска подручја Србије заузимају 33.081 км2. што је око 42% територије 
и око 20% становништва [Богданов 2007: 183].
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РУРАЛНИ ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР 
РАВНОТЕЖЕНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Рурални туризам чине различити облици туризма ван градова и 
масовног туризма, условљени атракцијама руралних простора, с разним 
садржајима: туризам у сељачким газдинствима, ловни, риболовни, спорт-
ско-рекреациони, здравствени, културни, туризам заштићених делова 
природе (национални паркови, паркови природе, посматрачи птица) и 
сл. Он обухвата и туристе (вишедневне посетиоце) и излетнике (једно-
дневне посете). Његови носиоци су сељачка домаћинства. Боравак на 
сељачком поседу у природном амбијенту изузетно је искуство, упознају 
се нови простори и социо-културни садржаји у основи друкчијег начина 
живота, па и размишљања. Притом, сазнања и размена искустава кори-
сника и давалаца услуга је обострано.

Рурални туризам може покренути развој руралних подручја и рав-
номеран регионални развој. Он осигурава додатне приходе уз аграрну 
производњу, а сељаку враћа достојанство и самопоуздање изгубљено у 
убрзаној „урбанизацији“ и „механизацији“. У равномерном регионалном 
развоју туризам има посебну улогу због директних али и индиректних, 
мултипликованих ефеката. Као радно интензивна делатност рурални ту-
ризам у великој мери може да ублажи акутни проблем незапослености. 
Комплексне и разноврсне потребе туриста захтевају привредне и непри-
вредне делатности (угоститељске, трговинске, занатске и личне услуге, 
банке и поште, услуге културе и сл.). Упркос природној и културолошкој 
атрактивности овог простора, рурални туризам, посебно на сељачким 
газдинствима, развија се споро у односу на тражњу и понуду у земљама 
у окружењу (Аустрија, Словенија, Италија, Хрватска). Узрок је непосто-
јање традиције у селима (организован промет туриста почео је 70-их), мали 
посед који не омогућује исплативу пољопривреду, нити туристичке услу-
ге као додатну делатност, неразви јена инфраструктура, неповољна ста-
росна структура становништва. Нај зад, узроци су изостанак озбиљнијег 
државног интересовања и помоћи за туристички развој, посебно брдско- 
-планинских делова. Стога и нису остварени значајнији резултати у струк-
тури и квалитету туристичког производа, ни у обиму промета и потро-
шње. Број туриста, њихова но ће ња и новостворена вредност у туризму у 
најнеразвијенијим општинама показују мали удео туризма, и знатно за-
оста јање за развијеним деловима. И овим подручјима недостаје инфра-
структура за туризам, кадрови и предузетничке идеје, посебно у забавно-
-рекреативним активностима, она немају амбијент за задовољење потреба 
савременог човека. Уз друге факторе, лоша обавештеност рецимо, то ути-
че да код урбаног становни штва опстају негативне представе о селу као 
синониму досаде а не ме сту за активни одмор. За развој руралног тури-
зма нужне су промене на страни туристичке понуде да би се изменио 
негативан став о атрактивности боравка и одмора на селу и у природи. 
Понуду треба усмерити на потребе урбаног човека удаљујући га од стре-
са у натрпаним и загађеним центрима стимулисањем руралних дома-
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ћин става за услуге које он тражи (сплаварење, риболов, лов, упознава ње 
живог света, културно-исто ријски споменици итд.). Иначе, приходи од 
руралног туризма с посто је ћом понудом6 остаће скромни. Повољнији еко-
номски, организациони итд. услови развоја сеоског туризма даће више-
струке ефекте укупном развоју, као у селима поткопаоничког краја, око-
лине Ђердапа, Западне Србије, која су се тако препородила.

Позитивни утицаји туризма на село, његову привреду, становни штво 
и окружење су бројни: економски, демографски, еколошки, итд. Али, ње-
гов неконтролисан развој доноси и негативне ефекте, посебно на живот-
ну средину и препознатљиву архитектуру и тип насеља. Стога развој 
туризма мора бити део интегралног развоја ових подручја, с нагласком 
на интегративне функције туризма, да би дошли до изражаја његови 
развојни утицаји.

ЗАКЉУЧАК
Рурална подручја већи су део територије свих земаља, али пробле-

ми њиховог успореног развоја и заостајања у односу на урбане центре 
посебно су изражени у недовољно развијеним и сиромашним земљама. 
Заостајање села и аграра дуго кочи укупан развој, што је условило ком-
плекснији модел развојне политике према селу и руралном друштву, 
мултидисциплинарно заснован модел интегралног руралног развоја. 
Активна политика и промовисање таквог развоја у интересу је целог дру-
штва. Инвестирање у ова подручја кључно је за њихову привлачност, 
подстицање одрживог раста и стварање могућности запошљавања, по-
себно младих школованих кадрова спремних и способних да прихвате 
нову развојну филозофију и начин привређивања.

У руралним подручјима Србије доминира аграр и учешћем у дру-
штвеном производу и по структури запослености, с традиционалним, 
па и архаичним начином производње. Иако по развијености хетерогена, 
она битно заостају за урбаним и индустријским центрима. У тешком по ло-
жају су брдско-планинска подручја с неповољном старосном структу ром 
становништва и израженим заостајањем (економско, социјално, кул тур-
но-образовно и др.). Прелазак на тржишну привреду суочава индустриј-
ске центре с „искљученим“ радницима, непромишљено повученим из 
аграра, који су све мања тражени. Њихово усмеравање ка руралној еконо-
мији и диверзификацији активности захтева програме професионалне 
преоријентације од које ће имати користи и они и заједница. Да би се 
они вратили селу, држава мора бити активна, и у стварању амбијента за 
развој агробизниса, и у обезбеђењу техничке и социјалне инфраструкту-
ре. Нужне су и друге погодности (помоћ у изради студија и програма 
развоја, интелектуалне услуге, едукације из руралне економике) што би 
подстакло младе и школоване да се враћају, организују активности, ства-
рају породицу.

6 Према подацима Туристичке организације Србије, руралним туризмом се орга ни-
зо вано бави око 300 домаћинстава у 34 општине.
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Све иницијативе не морају, нити треба да полазе од централних 
државних органа, мада они имају најбољи глобални преглед. Како су оне 
резултат дугог дејства група с различитим привредним интересима, с 
једне, и органа управе на различитим нивоима територијалне организо-
ваности с друге стране, нужна је њихова координација.
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INTEGRAL RURAL DEVELOPMENT: 
TOWARD A MORE HARMONIOUS REGIONAL DEVELOPMENT

by

Veljko Radovanović

Summary

The paper discusses the integral rural development and its importance for the 
policy of a more balanced regional development. Highly emphasised regional 
disproportions in almost all domains, as well as the long-standing lagging behind 
in the development of village and agriculture, resulted in faltering and stagnation 
of total development of the country. Overcoming, this problem calls for applica-
tion of a more complex model of developmental policy for the village and rural 
society, which demand a multidisciplinary approach. Active policy and promotion 
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of integral rural development is not only in the interest of rural communities, 
but of the society as a whole. This implies that investment in a wide range of 
economic branches in rural areas is of vital importance for increasing the attrac-
tiveness of rural areas, encouragement of sustainable development and creation 
of new possibilities for employment, especially of young educated people who are 
ready and capable to accept the new philosophy of development of these areas. 
Although rural areas in Serbia observed as a whole are highly heterogeneous 
with respect to economic development, according to the basic parameters of 
development degree, they lag behind urban and industrial centres considerably, 
and much more attention should be devoted to this phenomenon in the future.

Key words: integral development, rural development, rural tourism, multi-
disciplinary approach, sustainability, local peculiarities, complementary activities
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THE REGIONS OF VOLGA FEDERAL DISTRICT:
ETHNIC IDENTITY AS A POLITICAL PROJECT

SUMMARY. The author makes an attempt to analyze the methods and 
mechanisms of the actualization of ethnic identity in the regions of Volga Fe-
deral District. The working hypothesis is the thesis that a big political project is 
necessary for a successful actualization of ethnic identity. Three examples are 
used as the argument – successful use of ethnic identity in Tatarstan, the unsuc-
cessful attempt to actualize the ethnic identity of the Bashkirs, and the long-term 
Finno-Ugric project, which is oriented to the future. The main conclusion of the 
paper is that a strong connection exists between the process of actualization of 
ethnic identity in the regions of Volga Federal District and questions of national 
security. Any attempt to use ethnic identity for political aims brings threat to 
the political system of the Russian Federation.

KEY WORDS: ethnic identity, political process, ethnic groups, Volga Fed-
eral District, Russian Federation

The identity of ethnic groups or ethnic identity has been a factor of po-
litical stability rather than of the cultural development of society during the 
short history of the new Russia. The use of nationalist slogans by different 
political forces has become a common event in public politics in this country. 
Many scientists specify economic possibilities of using ethnicity in the poli-
tical struggle [Тишков 1997], others focus on the situation between the centre 
and the regions (especially national-territorial regions) [Туровский 2006] when 
analyzing ethnic-political processes; however; the overwhelming majority 
agree that ethnic identity is used as an instrument in the political struggle by 
different actors [Сикевич; Epstein 1978; Скворцов 1997 and others]. The 
use of this factor is effective in nearly each region of Russia, as polyethnicity 
is typical almost of the whole territory of the country to a greater or lesser 
extent.

It is to be noted that there are regions on the territory of Russia where 
polyethnicity is an original feature in forming a political framework. The 
Volga-Ural Region, which has been politically formalized as Volga Federal 
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District since 2000, is the most demonstrative1 in this sense. The experience 
of interethnic communications in this district is about 500-600 years old 
[Шарапов 2009]. The relations between ethnic groups and the formation of 
an ethno-social and ethno-political image of the region supported by the ac-
tive participation of Russian state institutions have a history of almost six 
centuries. Therefore, we can call this region one of the most active concer-
ning the use of technologies related to ethnicity in the political process (in this 
context, religious self-identification is also a factor related to ethnicity as there 
is a rigid reference between ethnicity and ’native’ religion for most ethnic groups 
[Скворцов 1995].

Nowadays, processes associated with the matter that ethnic identity is of 
immediate interest in the regions of Volga Federal District acquire a particu-
lar meaning in the context of the formation of the political space and political 
self-identification of the Russian society, as well as the political integrity of 
Russia. Here we can see a complex of political and social technologies related 
to ethnic identity. This issue is especially urgent for ’titular nations’ (ethnic 
groups after which the subjects of the Russian Federation were named, i.e., the 
Republic of Tatarstan, the Republic of Bashkortostan and others). Being ethnic 
minorities formally (on the scale of Russia), they occupy the upper state in 
ethno-social stratification2 within separate subjects of the Russian Federation 
and have appendant rights based on the fact that they belong to the ’titular’ 
ethnic group only3.

The task of this paper is to analyze the methodology of using ethnic 
identity as an instrument in political processes on the territory of the regions 
of Volga Federal District. We shall briefly analyze the potentialities of ethnic 
identity as an instrument for forming political processes both within separate 
regions and on a scale close to Russia as a whole (in this case, Volga Federal 
District will be taken as an integer region).

However, before starting to analyze the methodology and technologies 
related to the use of ethnic identity in political processes, it is necessary to 
examine in greater detail the theoretical basis of some terms and statements 
that will be used herein.

1 The starting point for the formation of federal districts was the Decree of the President of 
the Russian Federation of May 13, 2000 ’On Plenipotentiary Representatives of the President of 
the Russian Federation in Federal Districts’ that defined 7 federal districts (there are 8 federal 
districts now); each district had a subdivision of the Administration of the President with con-
trolling and consulting functions.

2 Each national-territorial subject of the Russian Federation has its own system of ethno- 
-social stratification. In the overwhelming majority of cases, the upper level of the hierarchy of 
ethnic groups is occupied by titular nations, whose representatives hold principal positions in the 
structures of management and regional business. 

3 The main trend in the ’legal’ anchoring of ethnic identity is the creation of a system of 
privileges for representatives of the titular nation in getting a higher education and access to 
state services. This is achieved by language qualifications and the creation of special branches of 
higher educational establishments where a system of privileges for representatives of the titular 
nation functions. This generates a feeling of equality between ethnic identity and the legal state 
among representatives of the titular nation (young people especially). In fact, the regional political 
elite equates them.
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Despite the fact that the problem of ethnic identity is more completely 
studied in the works of specialists in psychology4, we shall focus our attention 
on the social-political component of this phenomenon. In our opinion, the works 
of constructivists and instrumentalists are the most adequate for understanding 
the political side of ethnic identity. The founder of constructivism F. Barth 
[1989], his followers and critics E. Erikson [1993 and 1995], B. Anderson 
[Андерсон 1996], A. Cohen [1974] emphasized the fact that ethnic identity is, 
first of all, a phenomenon related to self-perception and self-positioning by 
an individual within a social medium [Bernal and Knight 1993]. This is the 
first provision that we can state as one of the important characteristics of 
ethnic identity. The majority of scientists (non-constructivists including) tend 
to believe that ethnic identity is formed only when an individual interacts with 
other members of society, but sources for forming the identity can be various: 
from social institutions (family, clan and so on) [Erikson 1995] to political 
technologies (for example, educational system or mass media) [Андерсон 
1996]. The second characteristic of ethnic identity that is important for us is 
its relationship to political institutions, formed due to the affiliation of com-
ponents of ethnic identity (based on blood relationship or other consolidating 
features, i.e., families, clans, kins and others, including unrelated consolida-
tions) with state authorities. Here ethnic identity acts as an instrument for the 
legitimatization of the rule of separate communities [Андерсон 1996: 128]. 
The third characteristic that will be necessary in order to analyze the role of 
ethnic identity is its relationship to the cognitive (meaning-formative) space 
of human psychology. This characteristic defines the level of involvement of 
a concrete ethnic group in the political process (the higher the relationship, 
the higher the level of politicization of ethnic identity). Ethnic identity makes 
it possible to interpret the meaning of political ideologies in its own way.

In this paper, by ethnic identity, we shall mean a social-psychological 
characteristic of an individual that allows him/her to feel himself/herself a part 
of a culturally distinctive community with a set of features that demonstrate 
its individuality and difference from other ’similar’ communities. Ethno-diffe-
rentiating characteristics are language, norms and values, historical memory, 
religion, ideas about the native land, myths about common ancestors, nation-
al (ethnic) character, elements of material culture, folk and professional arts 
[Тишков 1997].

 Despite, as it would seem, this ’extremely psychological’ definition of 
ethnic identity that we use in our study we shall demonstrate its applicability 
in the political context.

The analysis of the political context for using ethnic identity in the re-
gions of Volga Federal District will be the starting point of our research. The 
14 subjects of the Russian Federation that make up the territory are a hetero-
geneous set of political mini-systems5 that have been forming for over 20 years 

4 See, for example: [Erikson 1995], [Андреева et al. 1997] and [Авдуевска� и Баклу-Андреева et al. 1997] and [Авдуевска� и Баклу- et al. 1997] and [Авдуевска� и Баклу-Авдуевска� и Баклу- и Баклу-и Баклу- Баклу-Баклу-
шинский 1995].

5 In this context, the term political mini-system implies that in each region, there exists a spe-
cific configuration of political actors that define the trend of the political process inside the region.
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and are going through considerable changes now. In a number of ways, the 
support of great groups of the population in this epoch of changes is in fact 
the key for preserving power. The regions of Volga Federal District can be 
divided into 2 groups: subjects where ethnic identity plays an important role 
in the political process and subjects where ethnic identity plays a minor role 
in the political process6. The first group is of interest for us; on the basis of 
its study, we can reveal the main technologies, methods and mechanisms 
associated with the use of ethnic identity. We refer the following regions formed 
by the national-territorial principle to this group: Bashkortostan, Mordovia, 
Mari El, Tatarstan, Chuvashia and Udmurtia. The other subjects of the Fe-
deration do not provide a great example of using ethnic identity for political 
purposes, since the portion of Russians exceeds 70% in them [Всероссийская 
перепись населения 2002 года] (in some regions it is more than 90%)7, there-
fore, ethnic communications are not a constant factor of the political process 
there (this does not imply that the issue of ethnic identity is not relevant 
among representatives of ethnic minorities).

If we analyze the level of ’workability’ of using ethnic identity in the 
political process, here we can point out the representatives of the Tatar elite 
as the leaders. The political elite of the Republic of Tatarstan is a consolida-
ted group of political and economic structures united with ties of blood and 
land that effectively uses Tatar ethnic identity as a political resource. For the 
purpose of this, a system of Tatar national and cultural social organizations 
was created; these function not only in Tatarstan but on the territory of all 
subjects of the Russian Federation where there is a sufficiently large group of 
Tatars8. The principal function of these organizations is to support the feeling 
of consolidation among representatives of the ethnic group by reviving ideas 
about the native land, myth about common ancestors and other characteristics. 
Thanks, among other things, to the events organized by these organizations 
(e.g. the World Tatar Congress and the Federal National Cultural Autonomy 
of Tatars9), assimilation processes between Tatars and Russians on the territory 
of the Republic itself have considerably slowed down. Moreover, the propa-
ganda of these organizations among young people contributes to the fact that 
the Tatar language has become the principal factor for the identification of 
this ethnic group (proficiency in the Tatar language is one of the most vivid 
markers of membership to this ethnic group); the level of proficiency in the 
language has considerably increased among the Tatar urban population as 

6 These are the Nizhny Novgorod, Orenburg, Kirov, Samara, Saratov, Ulianovsk, Penza 
regions and Perm territory. Despite the presence of large blocks of ethnic minorities in some of them 
(Orenburg and Saratov regions first of all), ethnic identity is a minor factor in shaping political 
trends in these regions. 

7 In Kirov and Nizhny Novgorod regions.
8 In all regions of Volga Federal Territory, there are national and cultural autonomies of 

Tatars that act as a uniting element of the Tatar ethnic group in this region. Undoubtedly, their 
performance varies by region, but the tasks that they solve are the same. 

9 These organizations are supported by the Government of the Republic of Tatarstan and 
many of their officials are employed in permanent paid positions. They can realize projects on the 
federal level, of which almost all are politically charged.
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compared to the 1980s. In 2009, youth subdivisions of these organizations 
conducted a mass action of signature collection for granting the status of the 
second state language in Russia to the Tatar language. The exploitation of 
conflict topics from the history of Tatars and Russians is also typical of them. 
For example, the day of seizure of Kazan by the Russian troops in 1552 is com-
memorated annually by Tatar social organizations as an event to be mourned.

It is possible to notice that the rates of integration of Tatar young people 
into the Russian social-political space have decreased. Applying the mecha-
nisms of institutions of state authorities, the Tatar political elite has achieved 
a high level of loyalty of the titular nation towards itself. Among such mech-
anisms of revival of ethnic identity are the educational system (education is 
conducted in the native language on equal terms with the Russian language 
for all ethnic groups on the territory of Tatarstan)10, undercover support of 
Islam as the ’state’ religion of the region (in the vast majority of the regions 
of Volga Federal District, the heads of spiritual governances for Muslims are 
ethnic Tatars that support religious identification simultaneously with intereth-
nic unity)11 as well as a system of preferences for representatives of the titular 
nation within the state apparatus (a stereotype is implanted in the mind of 
the population: the head of a large establishment must be a person that speaks 
Tatar and the head of the Republic can only be an ethnic Tatar)12. The Tatar 
political elite is positioning itself, due to the maintenance of a high level of 
ethnic mobilization of the titular nation, as the sole legitimate actor in the 
political space of the region. There is no political opposition in the Republic 
of Tatarstan; and if such trends continue, it is unlikely that it will appear in 
the near future even with serious support from the federal centre.

However, such a situation has a dark side; the other ethnic groups of the 
region, especially Russians, feel it. Nowadays, the political elite of Tatarstan has 
chosen Turks as a reference ethnic group for Tatars. A great number of Turkish 
cultural centers and joint projects with Turkish companies and organizations 
enhance the relationships between the ethnic groups13. Their common religious 
identification also enhances these tendencies. Tatar young people whose parents 
have a high status and economic level are the group most influenced by Turkey. 
The official policy of the Tatar political elite to segregate Tatars from Russians 
(it is revealed, for example, in the fact that it is preferable to marry an indi-
vidual of one’s own ethnic group) considerably impedes and sometimes stops 
integration processes (we mean representatives of Tatar youth organizations).

10 After the adoption of Federal Law N°309 of December 1, 2007, which specifies new 
standards of teaching native languages, the practice of teaching Russians the Tatar language without 
their desire will be, most likely, terminated.

11 Muftis are especially active in the regions where they are simultaneously members of 
governances of Tatar national cultural autonomies, for example, in Nizhny Novgorod region.

12 This guideline has existed since the Soviet Union; in modern Russia, it is a manifestation 
of the political ideology of elite groups at the level of national-territorial formations. In Tatarstan, 
this guideline has been in effect for more than 30 years. 

13 A part of various cultural and educational centers, a series of Turkish firms and enterprises 
of different proprietal forms, including state Turkish corporations, operate on the territory of 
Tatarstan.
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Thus using the mechanisms of institutions of state authorities and sys-
tems of discourses as technologies, the Tatar political elite is implementing 
a political project, whose final aim is the independence of the Republic of 
Tatarstan (in this case, the administration boundaries should not mislead any-
one, as they can be reviewed in case of political instability). The nearest goal 
has been already achieved, namely: total control over the political process 
inside the region and complete absence of a structured opposition.

The second example that we shall consider is the situation in the Republic 
of Bashkortostan. This region is the most complicated from the perspective 
of the ethnic structure of the population and interdependency between the 
level of mobilization of the titular nation and the political situation inside the 
region. Bashkortostan does not have a consolidated ethnic elite as Bashkirs 
are the second in number ethnic group in the region (the first group is the 
Russian ethnic group; the third one the Tatars)14. The configuration of the 
political system of Bashkortostan is such that until recently, the centerpiece 
was its leader, M. Rakhimov. His discharge implied the impossibility of using 
the resource of ethnic identity in the political process by other authorities in 
Bashkortostan15. Several political projects were simultaneously realized on 
the territory of the Republic; none of them could fully use ethnic authority as 
an effective instrument in the race for power16. As we have mentioned earlier, 
the political elite of Bashkortostan is not consolidated by the principle of eth-
nicity; therefore, M. Rakhimov could not repeat the model of Tatarstan no 
matter how much he tried. Applying the institutional model proposed by Tatar-
stan, M. Rakhimov endeavored to develop a system of political authority linked 
with his family; the ethnic factor played a secondary role. This implied that the 
level of loyalty of the titular group to the ethnic political elite was not very 
high from the outset.

The political activity of M. Rakhimov and his officials did hot have the 
principal element in constructing an effective model of using the ethnic identity 
of Bashkirs – a central project according to which mechanisms (state institu-
tions) and technologies (a system of discourses) are constructed. Radicalization 
of national-cultural unions of Bashkirs and youth organizations especially 
(the Kuk Bure /Grey Wolves/, the Union of Bashkir Youth)17 was a product of 
the implementation of this model; these organizations could not distinctly 
express the main point of self-identification of Bashkirs today and used (and 

14 According to the Russian Population Census, in the Republic of Bashkortostan Russians 
make up 36.3%, Bashkirs 29.7% and Tatars 24.1%.

15 This is explained by their insignificant, as compared to Rakhimov, political weight. M. 
Rakhimov has considerable political capital and credibility within the Bashkir ethnic group. 
None of his close associates could expect to have comparable authority for the titular nation.

16 The process of Bashkir nation formation has not entered its final phase. This fact is ex-
plained by the vague ethnic identity of the titular nation in separate regions of Bashkortostan 
(including the North-West regions where there are a lot of Tatars) and an absence of sufficient 
human resources (the number of Bashkirs in Bashkortostan is not sufficient to form a stable politi-
cal community that would represent an ethnic elite) to implement large-scale political projects.

17 These organizations, in fact projects of the Administration of the President of Bashkor-
tostan, could not make the Bashkir youth national movement into a mass one. To a great extent, 
their radicalism was the result of poor propaganda and small overall numbers.
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continue to use) references to the past (Salavat Yulaev, a semilegendary Bashkir 
hero, was the only relatively successful element in constructing the ethnic 
identity of Bashkirs). Bashkir youth organizations regularly conduct protest 
actions with political demands whose attendance, however, does not exceed 
several tens of people. At the same time, no substantive measures are made 
to correct the situation with the revival of Bashkir culture. As a result, advo-
cates of the Union of Bashkir Youth and Kuk Bure were seen to take part in 
Islam extremist organizations that function on the territory of the Republic 
of Bashkortostan.

It is to be noted that the conditions in which M. Rakhimov tried to im-
plement the Tatar project towards Bashkirs were significantly different from 
the situation in Tatarstan. The intertwining of interests of different political 
actors, i.e., Rakhimov’s family, the federal centre, large-scale business, and 
neighboring Tatarstan resulted in the following: the more persistently the 
model of Tatarstan was sought to be introduced, the stronger the response of 
other political actors that used resources of ethnic identity of other ethnic groups 
in Bashkortostan. The protective potential of the Tatar ethnic group was used 
most effectively18. As a result, the model that M. Rakhimov attempted to adopt 
suffered a defeat and he could not maintain power in the country (or hand it 
to his successor – R. Sarbaev). Bashkirs did not form a stable group with its 
own set of characteristics and their political resource was undermined by the 
actions of other political actors. It should be noted that after R. Khamitov’s 
accession to power, it is expected that the structure of interethnic communi-
cations between Tatars and Bashkirs in the region will change.

After analyzing both a successful project of using ethnic identity as an 
instrument of politics and an unsuccessful example, we shall consider a project 
that is in progress. We mean the situation in the regions where the titular 
nation is represented by peoples of the Finno-Ugric language group: Mari El, 
Mordovia and Udmurtia. Separately, these regions do not have a serious po-
tential in launching ethnic identity projects; however, with the support by the 
Finno-Ugric project and foreign non-governmental organizations, the politi-
cal weight of the elite of these regions is increasing.

The Finno-Ugric project is a complex of mechanisms and technologies 
for constructing a superethnic Finno-Ugric community that could position itself 
as a serious factor in the political process on the scale of Russia as a whole. 
The first stage of this project that is guided and ideologically fed by non-go-
vernmental organizations from Estonia, Finland and Hungary19 is the revival 
of ethnic identity of Maris, Udmurts, Mordvins (Moksha and Erzya) and other 
Finno-Ugric peoples on the territory of Russia. There are 3 subjects of the 
Federation in Volga Federal District where the Finno-Ugric project is imple-
mented in full: Mari El, Mordovia and Udmurtia. Foreign non-governmental 
organizations are trying to revive the ethnic identity of the titular nations of 

18 The main issue was granting the status of state (regional) language to the Tatar language, 
which was unacceptable for M. Rakhimov. 

19 For details, see www.finugor.ru, a site devoted to problems of the Finno-Ugric movement 
in Russia.



these subjects by a complex of events aimed at promoting the folklore com-
ponent (traditional material and spiritual culture) in different spheres of Rus-
sian Finno-Ugric peoples. Here we can mention scientific events (scientific 
conferences, panel discussions, activity of cultural centers, the publishing of 
books and handbooks20, educational events (development of educational pro-
grams for schools and higher educational establishments, internships in Finnish, 
Estonian and Hungarian higher educational establishments and so on)21, mass 
cultural events (the ’Shumbrat, Finno-Ugria!’ Festival, which the heads of Rus-
sia, Finland, Estonia and Hungary visited in 2007, is the most demonstrative). 
The main target audience are youth and active advocates of national-cultural 
social organizations. They are taught to position and perceive themselves as 
representatives of a large community of Finno-Ugric peoples that must have 
a unified political position, although without a single political head. The prin-
cipal aim of this project is to create conditions in which the ethnic identity of 
representatives of the titular nations of Mari El, Mordovia and Udmurtia will 
be a political resource for regional elites that will use it in relationships with 
the federal centre.

The efficiency of the actions of these organizations aimed at reviving 
ethnic awareness and the Finno-Ugric construct especially will greatly increase 
if resources of non-governmental (and, quite often, state) organizations from 
Finland, Hungary and Estonia are used. The M. A. Castr�n Society is espe-
cially active. Its goal, according to the foundation documents, is ’to support the 
culture of people related in language that live on the territory of the USSR22 
(the Society was created in 1990). The Society closely collaborates with the 
Ministry of Education of Finland and can be considered to be its subdivision. 
The M. A. Castr�n Society contacts with Finno-Ugric regions through a spe-
cial coordinator that is present in each subject of the Russian Federation with 
ethnic communities of the Finno-Ugric language group. The M. A. Castr�n 
Society mainly deals with the distribution of finances from grants provided 
by the Government of Finland.

Moreover, in 1993, the Finno-Ugric Information Centre was established23 
to create an information field for the project. The number of Internet sites and 
printed mass media in this field exceeds 50 in the Volga Federal District.

It is obvious that the Finno-Ugric project is long-term and that it is aimed 
at decreasing the loyalty of Finno-Ugric peoples towards the political leader-
ship of Russia. However, its first outcomes will be able to be analyzed once 
actual activists from youth national organizations enter the organs of these 
republics. Finns were chosen as a reference group for Finno-Ugric peoples of 

20 During 2009, in Volga Federal Territory, there were at least 34 scientific-practical con-
ferences of regional and interregional levels devoted to the problems of Finno-Ugric peoples.

21 Annually, groups of Mari, Mordvin and Udmurt students have internship in Tartu Univer-
sity, which hosts the Paul Ariste Centre for Indigenous Finno-Ugric Peoples, and attend summer 
camp at Berzsenyi D�niel Teacher Training College (the city of Szombathely, Hungary).

22 http://www.finnougoria.ru/community/project/project.php?SECTION_ID=408&ELEMENT 
_ID=2810

23 http://www.finugor.ru
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Russia as the most successful Finno-Ugric people, with an independent and 
economically profitable state24.

Of course, upon implementation, this project will reveal a sufficiently low 
degree of political nature of Russian Finno-Ugric peoples and a high degree 
of assimilation on the part of Russians. As a result, the Finno-Ugric project 
will be able to be extended all the way up to the end of the 21st century.

Summarizing our brief analysis, we can make a series of conclusions 
about the possibilities and purposes of using ethnic identity in the political 
process in the regions of Volga Federal District:

1. The use of ethnic identity in the political process in the regions of Volga 
Federal District is an integral part of the political process in national-territo-
rial subjects of the Russian Federation.

2. To use ethnic identity for political purposes effectively, it is necessary 
to develop a long-term project focused on large political tasks that can be taken 
up by separate ethnic groups (for example, the creation of an independent state).

3. The use of ethnic identity for political purposes in any form under-
mines the political integrity of Russia. Ethnic identity itself has the potential 
for forming political ideologies (a cognitive component of ethnic identity) that 
view ethnic communities as political entities.

4. When ethnic identity is used for political purposes, its revival through 
a system of institutional mechanisms and discourse technologies is an obliga-
tory condition. The creation of segregation trends among titular nations towards 
Russians and a change of reference ethnic groups is typical of the regions of 
Volga Federal District.

5. The use of ethnic identity as an instrument in the political struggle is 
possible only if there is a unified position towards the opponents. The ethnic 
group in this case must be the preferred social base of the political actor.
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РЕГИОНИ У ПОВОЛШКОМ ФЕДЕРАЛНОМ ДИСТРИКТУ:
ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ КАО ПОЛИТИЧКИ ПРОЈЕКТ

Александар А. Корнилов и Иља Ју. Рјабков

Резиме

Аутори анализирају методе и механизме актуализације етничког идентитета 
у Поволшком Федералном Дистрикту Руске Федерације. Њихова радна хипотеза 
је да је за успех актуализације етничког идентитета потребан крупан политички 
пројект. Као аргумент за ову тезу служе три примера – успешна употреба етничког 
идентитета у Татарстану (политички пројект Турске), неуспео покушај актуализа-
ције етничког идентитета Башкира (политички пројект екстремних исламистичких 
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и пантуранских група) и дугорочни финско-угарски пројект (Мађарске, Финске и 
Естоније), усмерен стратешки на будућност, а према Маријцима, Удмуртима, и 
Мордвинима (Мокшама и Ерзјама). Главни закључак до кога у овом раду аутор до-
лази гласи: постоји снажна веза између процеса актуализације етничког иденти-
тета у Поволшком Федералном Дистрикту и питања националне безбедности Ру-
сије: Сваки покушај употребе етничког идентитета у политичке сврхе угрожава 
политички систем Руске Федерације. 

Кључне речи: етнички идентитет, политички пројект, титуларне етничке 
групе, Поволжје, Руска Федерација 

 





Свако ко се бавио проучавањем прошло-
сти Војводине суочио се са сложеним пита-
њем етничке и верске шароликости њеног 
простора. Без познавања те проблемати ке, а 
посебно њеног развоја кроз историју, није мо-
гуће у потпуности разумети како прошлост, 
тако ни садашњост наше покрајине. Исто-
ри чари, политиколози, социо лози и други 
истраживачи неретко долазе у ситуацију да 
прекидају свој рад, те да по библиотекама и 
архивима траже пописе становништва. Сто-
га књига Саше Кицошева и Драге Његована 
под насловом Развој еtничке и верске сtрук
tуре Војводине, иако невелика обимом, пред-
ставља дуго очекивани и добро дошао при-
ручник. 

Наша два еминентна научника су своју 
студију започели кратким приказом географ-
ског положаја и историјског развоја просто-
ра данашње АП Војводине. У наставку, чи-
таоци се упознају с етничком структуром 
Војводине у историјској перспективи, почев 
од средњег века па до данашњих дана. Кори-
стећи како нашу, тако и мађарску литерату-
ру, аутори убедљиво доказују да је још од 
средњег века српско становништво чинило 
већину у Срему, Банату и Бачкој. 

Знатно детаљније приказане су промене 
националне структуре војвођанског просто-
ра током 18. века, када је овдашњи етнички 
мозаик постао далеко богатији. За почетни 
датум развоја рецентне војвођанске попула-
ције Његован и Кицошев узимају моменат 
протеривања Турака са простора панонске 
низије (1699. година). Служећи се историј-
ским изворима аутори доводе у питање увре-
жено мишљење о утицају Велике сеобе Срба 

на повећање српске популације на просто-
ру данашње Војводине, будући да су се след-
беници Арсенија Чарнојевића насељавали 
знатно северније. Доста мања по обиму, сео-
ба Срба под вођством Арсенија Шакабенте 
била је усмерена углавном на Срем.

После вишедеценијског немирног перио-
да, како се може прочитати у књизи, терито-
рија Војводине је била готово опустела. Оту-
да је бечки двор, како из војних (заштита 
границе), тако и из привредних разлога, у 
наредном столећу покренуо више таласа ко-
лонизације. Тако се, до почетка 19. века, на 
овај простор насељавају Немци, Словаци, 
Чеси, Пољаци, Италијани, Французи, Шпан-
ци... Наредне крупније промене на етничкој 
мапи Војводине догодиле су се у после дњим 
деценијама постојања Хабсбуршке монархи-
је. Тај период обележила је масовна колони-
зација Мађара (у склопу тадашње политике 
мађаризације), али и емиграција у прекомор-
ске земље, пре свега из економских разлога.

Завршетак Првог светског рата је донео 
прелазак власти над територијом данашње 
Војводине из мађарских у српске, односно 
југословенске руке. Аутори нису дубље ана-
лизирали миграционе процесе у двадесетом 
веку, али су на основу резултата више по-
пи са становништва, извршених у протеклих 
сто тину година, истакли повећање броја 
Срба као општу карактеристику. Удео срп-
ског живља се са око 1/3 попео на око 2/3 по-
пулације Војводине, док су готово све оста-
ле националности у минулом столећу забе-
лежиле демографски пад. Немци и Јевреји 
су чак готово нестали, што је свакако после-
дица Другог светског рата.

П Р И К А З И
UDC 314.148(497.113)

ПРОМЕНЕ ЕТНИЧКЕ И ВЕРСКЕ СТРУКТУРЕ ВОЈВОДИНЕ

(Саша Кицошев, Драго Његован, Развој еtничке и верске сtрукtуре 
Војводине, Нови Сад: Прометеј и Мало историјско друштво 2010, стр. 61)
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У посебном поглављу предочене су про-
мене верске структуре војвођанског станов-
ништва. Осим врло занимљивих података, 
који су компатибилни с развојем етничке 
структуре кроз историју, веома је корисна 
упоредна анализа промене верске структуре 
коју су аутори урадили. Од посебне су вред-
ности бројне табеле и карте, које читаоцу 

олакшавају сналажење у мору демографских 
података. Имајући у виду све наведене ква-
литете, нема сумње да ће ова књига наићи на 
велико интересовање наше не само струч не, 
него и шире јавности. 

 Слободан Бјелица 
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П Р Е Д Г О В О Р
016:3

Збор ник Ма tи це срp ске за дру шtве не на у ке 2010. го ди не за о кру жио 
је шест де це ни ја из ла же ња. Тим по во дом са чи ње на је и би бли о гра фи ја 
чла на ка, свих до сад об ја вље них бро је ва, с ре ги стром ауто ра и пред мет-
ним ре ги стром. 

На уч ни збор ник Ма tи це срp ске – се ри ја дру шtве них на у ка про ме-
нио је на зив 1955. го ди не у Збор ник за дру шtве не на у ке, на ста вив ши да 
об ја вљу је ра до ве из прав них, еко ном ских, со ци о ло шких, по ли ти ко ло шких 
на уч них ди сци пли на, као и из фи ло со фи је и исто ри је. Го ди не 1984. ме ња 
на зив у Збор ник Ма tи це срp ске за дру шtве не на у ке.

У про те клих шест де це ни ја глав ни и од го вор ни уред ни ци су би ли: 
др Ми лош Јо ва но вић (1950, број 1), Жи во јин Бо шков (1951-1952, од бро ја 
2 до бро ја 4), Рај ко Ни ко лић (1953-1965, од бро ја 5 до бро ја 42), ака де мик 
Слав ко Га ври ло вић (1966-1969, од бро ја 43 до бро ја 54), др Алек сан дар 
Ма га ра ше вић (1970-1973, од бро ја 55 до бро ја 58), др Мла ден Сто ја нов 
(1974-1998, од бро ја 59 до бро ја 104/105), др Ми ло ван Ми тро вић (1999-
2004, од бро ја 106/107 до бро ја 116/117), до пи сни члан СА НУ Ча слав Оцић 
(2005-, од бро ја 118/119).

Би бли о гра фи ја при ло га об ја вље них у 130 бро је ва Збор ни ка Ма tи це 
срp ске за дру шtве не на у ке од 1950. до 2010. го ди не са др жи 2.025 би бли о-
граф ских је ди ни ца, пре те жно из вор них на уч них чла на ка и рас пра ва, али 
и пре глед них чла на ка, освр та, при ка за, хро ни ка, бе ле жа ка, би бли о гра фи-
ја, итд. Члан ци и рас пра ве од но си ли су се на фи ло соф ске, со ци о ло шке, 
еко ном ске, прав не, де мо граф ске, ан тро по ло шке, ет но ло шке, пе да го шке, 
по ли ти ко ло шке, ко му ни ко ло шке, исто ри о граф ске, кул тур но и сто риј ске, 
ар хе о ло шке, еко ло шке, ту ри змо ло шке и дру ге срод не те ме. 

За 60 го ди на у ЗМСДН се по ја ви ло 874 ауто ра, мно ги с по јед ним ра-
дом, са мо стал но или у ко а у тор ству, а зна тан број с ви ше при ло га, чак и 
не ко ли ко де се ти на: 
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Број чланака Број аутора
1 535
2 142
3 73
4 32
5 25
6 14
7 9
8 3
9 7
10 3
11 7
12 4
13 2
14 3
15 2
16 2
17 2
19 1
21 1
23 1
28 3
30 1
37 1
41 1

Свега: 2.119 Свега: 874

Из та бе ле у ко јој су у јед ној вр сти да ти број pри ло gа, а у дру гој број 
ауtо ра, ви ди се да је уку пан број при ло га ауто ра 2.119, што зна чи да је 
у гру пи ко а у то ра (2.119 ауто ра ми нус 2.025 би бли о граф ских је ди ни ца) 
– 174 са рад ни ка Збор ни ка.

Ауто ри с нај број ни јим при ло зи ма су: Ни ко ла Л. Га ће ша (41), Слав ко 
Га ври ло вић (37), Ми лен ко С. Фи ли по вић (30), Ко ста Н. Ми лу ти но вић, 
Ар пад Лебл и Ми ли јан По по вић (по 28), Ми лош Мар ја но вић (23), Рај ко 
Л. Ве се ли но вић (21), Ми ло ван Ми тро вић (19), Сре та Пе ци њач ки и Да ни-
ло Ке цић (17), Да ка По по вић и Бра ни слав Ђур ђев (16), Ми ли вој Јо ва но-
вић и Мла ден Сто ја нов (по 15), Дра го је Жар ко вић, Дра ган Ко ко вић и Ми-
лан Трип ко вић (по 14), Ди ми три је Ки ри ло вић и Сер геј Фле ре (по 13), 
Сло бо дан ка Мар ков, Дра го Ње го ван, Љу бин ко Пу шић и Ми хо вил То мандл 
(по 12), Мир ко Р. Бар јак та ро вић, Бо жо Ми ло ше вић, Ми ло је Пе тро вић, Ра-
до сав Су бић, Ла зар Ће лап, Бран ко Ћу пур ди ја и Јо ван Сав ко вић (по 11), 
Во ји слав Ђу рић, Жи ван Ку ма нов и Бо гу мил Хра бак (по 10), итд.

По ред до ма ћих ауто ра, би ло је и ауто ра из дру гих зе ма ља, а по ред 
пре те жног срп ског, не ки тек сто ви су штам па ни и на дру гим је зи ци ма, 
углав ном ен гле ском, па ру ском. 
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Уче сtа лосt из ла же ња: 130 бро је ва по де ље но са 60 го ди на јед на ко 
је 2,1313..., зна чи не што ви ше од два бро ја на го ди ну. Иза шло је ма ње 
све за ка не го бро је ва, јер су из ла зи ли и дво бро је ви. По след њих го ди на 
ЗМСДН из ла зи че ти ри пу та го ди шње. Бро је ви Збор ни ка из ла зе на вре-
ме, што је и јед на од прет по став ки за ње го во ви со ко ко ти ра ње на ли сти 
на уч них ча со пи са Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли-
ке Ср би је. 

Гра ђа у овој Би бли о гра фи ји сло же на је хро но ло шки, по го ди на ма и 
бро је ви ма.

Би бли о граф ски опис сва ке је ди ни це са др жи сле де ће по дат ке: на слов, 
под на слов уко ли ко по сто ји, по дат ке о аутор ству и стра ни це. Је ди ни це са-
др же и на по ме не о ре ги стри ма, би бли о гра фи ја ма и са же ци ма или не ким 
дру гим до да ци ма уз текст.

Ра ди лак шег сна ла же ња у по пи са ној гра ђи ко ри сни ци ма су на рас по-
ла га њу Аутор ски и Пред мет ни ре ги стар. Ре ги стри су сло же ни азбуч ним 
ре до сле дом, а сва име на и пред мет не од ред ни це у ре ги стри ма ве за ни су 
за број би бли о граф ске је ди ни це.

Ауто ри Би бли о гра фи је су: Љи ља на Кле вер нић – са вет ник би бли о-
граф, Ка та Ми рић – ви ши би бли о граф, Ол га Ру долф – ви ши би бли о те кар, 
из Би бли о те ке Ма ти це срп ске. 

Би бли о гра фи ја Збор ни ка Ма tи це срp ске за дру шtве не на у ке на ла зи 
се у елек трон ској ба зи Би бли о те ке Ма ти це срп ске и до ступ на је ши рем 
кру гу ко ри сни ка пре ко Ин тер нет адре се www.bms.ns.ac.rs. Техничку при-
прему Библиографије, из електронске базе Библиотеке, урадила је Новка 
Шокица Шуваковић.
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Два противречна предања о пореклу Арсенија III Чарнојевића у светлости писаних 
споменика / Рајко Л. Веселиновић. - стр. 39-47 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
6. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Ограђивање поседа у Војводини / Арпад Лебл. - стр. 48-71 
Библиографија: стр. 69-71. - Zusammenfassung. 

7. 
ПЕТРОВИЋ, Коста 

Наоружање и опрема Српске војвођанске војске у 1848-49 години / Коста Петровић. 
- стр. 72-80 

Белешке уз текст: стр. 77-80. - Zusammenfassung. 
8. 
КОСТИЋ, Милан П. 

Др Атанасије Теодоровић први професор Лицеја / Милан П. Костић. - стр. 81-92 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 



74

9. 
ВАСИЋ, Павле 

Војвођански сликари у Србији : (1817-1850) / Павле Васић. - стр. 93-109 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�.

10. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Мађијско разбијање судова / Миленко С. Филиповић. - стр. 110-127 
Библиографија: стр. 126-127. - R�sum�. 

11. 
СМОДЛАКА, Јосип 

Буњевци и њихово име / Јосип Смодлака. - стр. 128-133 
Белешке уз текст. - R�sum�. 

12. 
ЛЕСКОВАЦ, Младен 

Неколико података за биографију Саве Мркаља / Младен Лесковац. - стр. 134-141 
Библиографија: стр. 140-141. 

13. 
НОВАКОВИЋ, Бошко 

Прилози проучавању Стевана Сремца / Бошко Новаковић. - стр. 141-151 
Библиографија: стр. 151. 

14. 
КОСТИЋ, Страхиња К. 

Песме Бранка Радичевића у немачким преводима / Страхиња К. Костић. - стр. 151-159 
Zusammenfassung.

15. 
МАРИЋ, Светислав 

Да ли је Стојковићев Кандор роман? / Светислав Марић. - стр. 159-165 
Библиографија: стр. 164-165. - R�sum�. 

16. 
ВРАНЕШЕВИЋ, Бранислав 

Вршачко „Српство“ као извор за војвођанску историју / Бранислав Ј. Вранешевић. - 
стр. 165-176 
17. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Др Крста Искруљев и Српски агитациони одбор / Арпад Лебл. - стр. 176-184 
Библиографија: стр. 183-184. - Zusammenfassung.

18. 
МИЛИСАВАЦ, Живан 

Распуштање Омладинског културно-привредног покрета / Живан Милисавац. - стр. 
185-189 
19. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Српско световно школско позориште у Војводини крајем XVIII и почетком XIX veka 
/ Миховил Томандл. - стр. 190-206 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
20. 

ЈЕДАН летак Војвођанске студентске омладине после крвавог напада београдске по-
лиције у мају 1938 године. - стр. 206-209 
21. 
КУМАНОВ, Живан 

Документи о стварању и раду Народноослободилачких одбора у Војводини / Живан 
Куманов. - стр. 209-215 
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22. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р. 

Ветрењаче у Банату / Мирко Р. Барјактаровић. - стр. 216-227 
23. 
КОЈИЋ, Бранислав 

Лагумица у Сремским Карловцима / Бранислав Којић. - стр. 227-230 
R�sum�. 

24. 
РАШАЈСКИ, Растко 

Заштитна археолошка истраживања на Матејском Броду код Волошинова : (претходни 
извештај) / Растко Рашајски, Шандор Нађ. - стр. 231-237 

Белешке: стр. 237. 
25. 
СЛАВНИЋ, Марија 

Перлез и Римски Шанчеви, налазишта баденског типа / Марија Славнић. - стр. 237-249, 
[4] стр. с таблама (фотогр.) 

Библиографија: стр. 249. - R�sum�. 
26. 
ЋОРОВИЋ-Љубинковић, Мирјана 

Налаз из Добрице у Банату / Мирјана Ћоровић-Љубинковић. - стр. 250-257 
Библиографија: стр. 257. - R�sum�. 

27. 
ВЕЛЕНРАЈТЕР, Павле 

Златан налаз код Колута / Павле Веленрајтер. - стр. 258-267 
Библиографија: стр. 266. - R�sum�. 

28. 
ГАРАШАНИН, Милутин В. 

Венера из Старчева / Милутин В. Гарашанин. - стр. 267-272 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

29. 
НАДЛАЧКИ, Лука 

Слатинска хумка између Ђале и Српског Крстура у Северном Банату : (извештај о 
извршеним археолошким истраживањима) / Лука Надлачки. - стр. 272-274 
30. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Земљани лонац као музички инструменат / Миленко Филиповић. - стр. 275-276 
31. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Лутке по кућама и прозорима / Миленко Филиповић. - стр. 276 
32. 

RÉSUMES = Resümeen. - стр. 277-285 
33. 
КОСТИЋ, Страхиња К. 

Једна заборављена књижица / Страхиња К. Костић. - стр. 286-287 
34. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Стогодишњица „Аналитике“ Платона Атанацковића / Дим. [Димитрије] Кириловић. 
- стр. 287-289 
35. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Велики Комлуш и породица Нако / Миливој Јовановић. - стр. 289-290 
Приказ књиге: Мартин Курцхалс: Kurze Geschichte des Banates und seiner deutschen 

Besiedlung, Темишвар, 1940. 
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36. 
ШОКЧИЋ, Јосо 

Почеци српске штампе у Суботици / Јосо Шокчић. - стр. 290 
37. 
МИЛИТАР, Трива 

О новосадским архивама / Т. М. [Трива Милитар]. - стр. 291-292 
38. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

„Педагогија и методика“ Уроша Несторовића / Дим. [Димитрије] Кириловић. - стр. 
292-293 

Приказ књиге. 
39. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Рад сликара Николе Нешковића у Темишвару / Дим. [Димитрије] Кириловић. - стр. 294
40. 
ЈЕФТИЋ, Павле 

Непознати радови Павела Петровића / Павле Јефтић. - стр. 294-296 
41. 
ЈЕФТИЋ, Павле 

Непозната икона Арсе Теодоровића / П. Ј. [Павле Јефтић]. - стр. 296 
42. 
ЈЕФТИЋ, Павле 

Рестаурација портрета у Панчеву / П. Ј. [Павле Јефтић]. - стр. 296-297 
43. 
НИКОЛИЋ, Рајко 

Прикупљање грађе и проучавање српске народне ношње у Војводини / Р. Н. [Рајко 
Николић]. - стр. 297 
44. 
ГРБИЋ, Миодраг 

Археолошка ископавања у Србији од ослобођења до краја 1949 године / Миодраг 
Грбић. - стр. 298-300 
45. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Градски музеј у Панчеву / Р. [Рајко] Л. Веселиновић. - стр. 300 
46. 
ЈОВИЧИЋ, Иванка 

Гласник Српске академије наука, Београд. Књига I, свеска 1-2 за 1949 годину / Иванка 
Јовичић. - стр. 301-302 

Приказ часописа. 
47. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Историски гласник, Орган Историског друштва НР Србије / Рајко Л. Веселиновић. - 
стр. 303-306 

Приказ часописа. 
48. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Музеји / Рајко Л. Веселиновић. - стр. 306-308 
Приказ часописа. 

49. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Историски часопис / К. [Кириловић Димитрије]. - стр. 309-310 
Приказ часописа. 



50. 
ЈОВАНОВИЋ, Милош 

Revue des �tudes slaves, Том 24, год. 1948. / Милош Јовановић. - стр. 310-313 
Приказ часописа. 

51. 
ЈОВАНОВИЋ, Милош 

О раду Научног одељења Матице српске у 1949 г. / М. Ј. [Милош Јовановић]. - стр. 
314-316 
52. 
ЈОВАНОВИЋ, Милош 

О раду Научног одељења Матице српске у I пол[у]гођу 1950 / М. Ј. [Милош Јовановић]. 
- стр. 317-318 
53. 

ПРАВИЛНИК Научног одељења Матице српске. - стр. 318-319 
 54. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 320 

1951, св. 2
55. 
РАДОЈЧИЋ, Никола 

Облик првих модерних српских историја : поводом Марсилијеве историје Срба / 
Никола Радојчић. - стр. 5-56, [12] стр. с таблама 

Напомене: стр. 40-43. - R�sum�.
56. 
СКОК, Петар 

Топономастика Војводине / Петар Скок. - стр. 57-65 
Напомене: стр. 63-64. - R�sum�.

57. 
КОЛАРИЋ, Миодраг 

Захарија Орфелин : цртач, калиграф и бакрорезац / Миодраг Коларић. - стр. 66-74 
Библиографија: стр. 73. - R�sum�.

58. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Војвођански ћилими у народним обичајима / Миленко С. Филиповић. - стр. 75-82, 
[2] стр. с таблама 

R�sum�.
59. 
ГАРАШАНИН, Милутин В. 

Датирање дубовачко-жутобрдске групе / Милутин В. Гарашанин. - стр. 83-91 
Напомене: стр. 88-90. - Zusammenfassung.

60. 
КОСТИЋ, Милан П. 

Змај у Београду / Милан П. Костић. - стр. 92-100 
R�sum�.

61. 
ТОКИН, Милан 

Два прилога о Јакову Игњатовићу / Милан Токин. - стр. 100-109 
Белешке: стр. 108-109. 

62. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Имовно стање Јована Стерије Поповића / Миливој Јовановић. - стр. 110-112 

77



63. 
ВАСИЋ, Павле 

Прилози за живот и рад војвођанских уметника / Павле Васић. - стр. 112-119, [2] стр. 
с таблама (репродукције) 

Белешке: стр. 118-119. 
64. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р. 

Од чега се и како пече ракија у Банату / М. [Мирко] Р. Барјактаровић. - стр. 119-121 
65. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Рабош-календар у Банату / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 121-122 
Белешка уз текст. 

66. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Вршачки артески бунари / Миливој Јовановић. - стр. 122-126 
67. 
ШУЛМАН, Мирко 

Лончарски алат из латенског доба / Мирко Шулман. - стр. 126-128 
68. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Нови документи за осветљавање питања „аграрног социјализма“ у Војводини / Арпад 
Лебл. - стр. 128-135 
69. 
МИЛИТАР, Трива 

Архива Матице српске : сређивање архивских предмета; принове током прошле го-
дине / Трива Милитар. - стр. 135-139 
70. 
ПЕТРОВИЋ, Коста 

Патријаршиско-митрополитска архива у Сремским Карловцима / К. [Коста] Петро-
вић. - стр. 139-141 
71. 
РАДОЈЧИЋ, Никола 

Stadtmüller G.: Geschichte Südosteuropas, 1950. / Никола Радојчић. - стр. 142-144 
Приказ књиге. 

72. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Библиографија издања Матице српске 1826-1949, саставио Драгиша Полужански. 
Научна издања Матице српске, књига VII. - Нови Сад, Градска штампарија, 1950 / Дими-
трије Кириловић. - стр. 144-150 

Приказ књиге. 
73. 
КОСТИЋ, Страхиња К. 

Нова збирка наших народних песама у немачком преводу / Страхиња К. Костић. - 
стр. 151-153 

Приказ књиге: Die Heldenlieder von Kosovo, Zürich, 1951. 
74. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Јован Радонић: Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд, 
1950. / Рајко Л. Веселиновић. - стр. 154-155 

Приказ књиге. 
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75. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Душан Ј. Поповић: Срби у Срему до 1736/7. Историја насеља и становништва, Бео-
град, 1950. / Дака Поповић. - стр. 156-158 

Приказ књиге. 
76. 
ЋОРОВИЋ-Љубинковић, Мирјана 

Душан Ј. Поповић: Србија и Београд од Пожаревачког до Београдског мира (1718-1739), 
Београд, 1950. / Мирјана Ћоровић-Љубинковић. - стр. 158-159 

Приказ књиге. 
77. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р. 

Н. Н. Миклухо-Маклај: Путовања, Загреб, 1949. / Мирко Барјактаровић. - стр. 159-160
Приказ књиге. 

78. 
АДАМОВИЋ, Петар 

Грађа за повијест књижевности Хрватске / Петар Адамовић. - стр. 160-162 
Приказ часописа. 

79. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Историски гласник, орган Историског друштва НР Србије / Рајко Л. Веселиновић. - 
стр. 162-164 

Приказ часописа. 
80. 
РАДОНИЋ, Нада 

Гласник Српске академије наука, књига I, свеска 1-3, за 1949 годину; књ. II, свеска 1, 
за 1950 годину / Нада Радонић, Иванка Јовичић. - стр. 164-167 

Приказ часописа. 
81. 
ШУЛМАН, Мирко 

Земљани лонац као музички инструмент / Мирко Шулман. - стр. 168 
Приказ чланка. 

82. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Земљани лонац као музички инструмент / саопштио Рајко Веселиновић. - стр. 168-169
Приказ чланка. 

 83. 
ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 170 

1952, св. 3
84. 
КОСТИЋ, Мита 

Неколико идејних одраза Француске револуције у нашем друштву крајем 18. и поче-
тком 19. века / Мита Костић. - стр. 5-20 

Zusammenfassung. 
85. 
САВКОВИЋ, Јован 

Борба Срба Војвођана за своју територијалну и политичку самосталност / Јован Са-
вковић. - стр. 21-51 

Библиографија: стр. 49-50. - R�sum�. 

79
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86. 
ЈОВАНОВИЋ, Милош 

Један пионир социјализма у Војводини : д-р Хранислав-Бранко Михајловић / Милош 
Јовановић. - стр. 52-71 

Примедбе: стр. 69-70. - R�sum�. 
87. 
ВРАНЕШЕВИЋ, Бранислав 

Милетићева Застава о социјалистичком покрету / Бранислав Ј. Вранешевић. - стр. 
72-77 

Библиографија: стр. 77. 
88. 
ВАСИЋ, Павле 

Прилози за живот и рад српских уметника из Војводине. 4, Урош Кнежевић као Да-
нилов ученик / Павле Васић. - стр. 78-84 

Библиографија: стр. 83-84. 
89. 
ТОМИЋ, Стеван 

Стеријина делатност на заштити споменика културе / Стеван Томић. - стр. 85-89 
Примедбе: стр. 88-89. - R�sum�. 

90. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Војвођани учитељи у Србији 1836 године / Димитрије Кириловић. - стр. 90-99 
Библиографија: стр. 99. 

91. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

„Азбучник плашчански“ Лукијана Мушицког / Дим. [Димитрије] Кириловић. - стр. 
100-102 
92. 
ПОПОВИЋ, Иван 

О најновијим испитивањима војвођанских дијалеката / Иван Поповић. - стр. 103-107 
Белешке уз текст. - Библиографија: стр. 107. 

93. 
ТОМИЋ, Стеван 

О сликару Матији Петровићу / Стеван Томић. - стр. 108-109 
94. 
ПЕТРОВИЋ, Коста 

Карловци у 1848-49 години / Коста Петровић. - стр. 109-117 
Примедбе: стр. 116-117. 

95. 
КОСТИЋ, Мита 

Покушај команданта Петроварадинског Шанца Секуле Витковића да 1741 заустави 
трговински развој места / Мита Костић. - стр. 118-120 

Белешке уз текст. 
96. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Живот у Шајкашком батаљону почетком XIX века / Дака Поповић. - стр. 120-127 
97. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Аутобиографија једног граничарског капетана / преписао из Архиве Матице српске 
Д. В. П. [Дака В. Поповић]. - стр. 127-132 

Белешке уз текст. 
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98. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Неколико докумената о борби између комуниста и полиције 1921 и 1929 / Арпад 
Лебл. - стр. 132-135 
99. 
МАРЧЕТИЋ, Милорад 

Дневник једног „гражданина вршачког“ прошлога века / саопштио Милорад Марчетић. 
- стр. 136-139 

Ово су дневничке белешке Георгија Стојаковича. 
100. 
ПЕТРОВИЋ, Коста 

Прилог проучавању ношње карловачких виноградара и радника у прошлости / Ко ста 
Петровић. - стр. 139-144 

Библиографија: стр. 144. 
101. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Празник „Оцило и кремен“ / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 145-151 
Библиографија: стр. 151. 

102. 
МИЛОШЕВ, Милан Ђ. 

Грађа о занатима у Вршцу / Мил. [Милан] Ђ. Милошев. - стр. 151-155 
Библиографија: стр. 155. 

103. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р. 

О земљишним међама у Срба / Мирко Р. Барјактаровић. - стр. 155-157 
104. 
ШУЛМАН, Мирко 

Гробови из бакарног доба у Суботици : (претходни извештај) / Мирко Шулман. - стр. 
157-164 

Summary. 
105. 
ВАСИЛИЋ, Бранко 

Топографска испитивања Сирмиума / Бранко Василић. - стр. 165-168 
Напомене: стр. 168. 

106. 
АДАМОВИЋ, Петар 

Глас Српске академије наука CCI. Одељење литературе и језика. Нова серија 1. Уред-
ник Петар Колендић / П. А. [Петар Адамовић]. - стр. 169-170 

Приказ часописа. 
107. 
АДАМОВИЋ, Петар 

Зборник радова књ. X. Института за проучавање књижевности књ. I. Уредник Петар 
Колендић, Београд, 1951. / П. А. [Петар Адамовић]. - стр. 170-172 

Приказ часописа. 
108. 
АДАМОВИЋ, Петар 

Титуш Брезовачки: Дјела, Загреб, 1951. / П. А. [Петар Адамовић]. - стр. 172 
Приказ књиге. 

109. 
АДАМОВИЋ, Петар 

Филип Грабовац: Цвит разговора народа и језика илиричкога алити рвацкога, Загреб, 
1951. / П. А. [Петар Адамовић]. - стр. 172-173 

Приказ књиге. 
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110. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Владимир Р. Ђорђевић: Прилози биографском речнику српских музичара, Београд, 
1950. / Миховил Томандл. - стр. 173-176 

Приказ књиге. - Напомене: стр. 176. 
111. 
ГРБИЋ, Миодраг 

М. Гарашанин - Ј. Ковачевић: Преглед материјалне културе Јужних Словена, Бео град, 
1950. / М. [Миодраг] Грбић. - стр. 176-177 

Приказ књиге. 
112. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Социјалистичка штампа у Србији до XX века, Београд, 1951. / К. [Коста] Милутиновић. 
- стр. 177-179 

Приказ књиге. 
113. 
ЋОРОВИЋ-Љубинковић, Мирјана 

Душан Берић, Трагом једном домаћег иконописца, Сплит, 1950. / Мирјана Ћоровић-Љу-
бинковић. - стр. 179-180 

Приказ чланка. 
114. 
БОШКОВ, Живојин 

Марија Славнић, рођ. Закарија : (1911-1952) / уредник [Живојин Бошков]. - стр. 180 
In memoriam. 

1952, св. 4
115. 
САВКОВИЋ, Јован 

Борба Срба Војвођана за своју народно-црквену аутономију / Јован Савковић. - стр. 5-23 
Библиографија: стр. 22-23. - R�sum�. 

116. 
КОВИЈАНИЋ, Ристо 

Јован Бошковић у младости / Р. [Ристо] Ковијанић. - стр. 24-55 
Библиографија: стр. 53-54. - R�sum�. 

117. 
ЈОСИФОВИЋ, Стеван 

О Банатском алманаху Димитрија Тирола / Стеван Јосифовић. - стр. 56-63 
Библиографија: стр. 62-63. - Zusammenfassung. 

118. 
СЛАНКАМЕНАЦ, Првош 

Јован Стерија Поповић, творац првог Закона о школама у Србији / Првош Сланкаме-
нац. - стр. 64-75 

Библиографија: стр. 75. 
119. 
СИМИЋ-Миловановић, Зора 

Борба Ђорђа Крстића за реализам у иконографском сликарству / Зора Симић-Мило-
вановић. - стр. 76-94, [6] стр. с таблама (репродукције) 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
120. 
РАДОЈЧИЋ, Никола 

Карловачка гимназија и Дим. Давидовић / Никола Радојчић. - стр. 95-99 
Библиографија: стр. 99. 
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121. 
РАДОЈЧИЋ, Никола 

О Павлу Јулинцу / Никола Радојчић. - стр. 99-104 
122. 
НОВАКОВ, Драгољуб 

Јован Јовановић Змај као академик / Драгољуб Новаков. - стр. 105-114 
123. 
ПОПОВИЋ, Иван 

Треће лице множине презента у војвођанским говорима / Иван Поповић. - стр. 114-128
Библиографија: стр. 127-128. 

124. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Ликови старе Војводине : Јован Стефановић Виловски / Дака Поповић. - стр. 128-136
125. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Белешке о ћилимарству у Војводини / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 136-162 
126. 
СТАЈИЋ, Васа 

Кућа Захарије Орфелина / В. [Васа] Стајић. - стр. 163 
127. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Једна нова историја југословенских народа / Коста Милутиновић. - стр. 163-166 
Приказ књиге: Фуад Слипчевић: Историја народа Федеративне Народне Републике 

Југославије, Сарајево, 1952. 
128. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Јаша М. Продановић: Историја политичких странака и струја у Србији, Београд, 
[1947] / К. [Коста] Милутиновић. - стр. 166-169 

Приказ књиге. 
129. 
МАРИЋ, Светислав 

Преглед страних славистичких часописа / Светислав Марић. - стр. 169-174 
Приказ часописа. 

130. 
КИРИЛОВИЋ. Димитрије 

Д-р Првош Сланкаменц / Дим. К [Димитрије Кириловић]. - стр. 175 
In memoriam. 

 131. 
ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 176 

1953, св. 5
132. 
БЕНОВИЋ, Славко 

Сремски трговци и Први српски устанак до 1809 године / Славко Беновић. - стр. 5-25
Библиографија: стр. 22-25. - R�sum�. 

133. 
ВУЧКОВИЋ, Војислав Ј. 

Војвођанско питање у односима између Србије и Мађара од 1859 до 1868 / Војислав 
Ј. Вучковић. - стр. 26-39 

Библиографија: стр. 37-38. - R�sum�. 
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134. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Сирота кудељница : прилог објашњењу чл. 64 Душанова законика / Мил. [Миленко] 
С. Филиповић. - стр. 40-47 

Библиографија: стр. 46. - Summary. 
135. 
МИРКОВИЋ, Лазар 

Димитрије Аврамовић : сликар и писац / Лазар Мирковић и Душан Петровић. - стр. 
48-67

Белешке уз текст. - Библиографија: стр. 67. - R�sum�. 
136. 
БАЈАЛОВИЋ-Бирташевић, Марија 

Манастир Ново Хопово у Фрушкој гори / Марија Бајаловић-Бирташевић. - стр. 68-87, 
[12] стр. с таблама 

Библиографија: стр. 85-86. - R�sum�. - Регистар репродукција на франц. језику.
137. 
ГРБИЋ, Миодраг 

Релативна и апсолутна хронологија наше праисторије / М. [Миодраг] Грбић. - стр. 
88-94 

Zusammenfassung. 
138. 
ВАСИЛИЋ, Бранко 

Римска гробница у Сремској Митровици / Бранко Василић. - стр. 94-96 
Zusammenfassung. 

139. 
ИВАНЧЕВИЋ, Љубомир 

Матичне књиге села Бешке из друге половине XVIII века / Љубомир Иванчевић. - 
стр. 96-102 

Библиографија: стр. 102. - R�sum�. 
140. 
ЋИРИЋ, Татијана 

Нови подаци о писцу прве српске аритметике / Татијана Ћирић. - стр. 103-104 
141. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Статут за хрватско-славонску и банатско-српску Војну границу од 7. маја 1850. / 
Дака Поповић. - стр. 104-112 

R�sum�. 
142. 
ВУКМАНОВИЋ, Јован Л. 

Обичаји суботичких Буњеваца / Јован Л. Вукмановић. - стр. 112-119 
143. 
РАДУЛОВАЧКИ, Живојин 

Државна архива Аутономне Покрајине Војводине / Живојин Радуловачки. - стр. 120-123
144. 
КРСТОНОШИЋ, Трива 

Задружни архив Војводине / Т. [Трива] Крстоношић. - стр. 123-126 
145. 
САВКОВИЋ, Јован 

Српска академија наука, Грађа за историју српског покрета у Војводини 1848-49. 
Књ. 1, март - јуни 1848, Београд, 1952 / Јован Савковић. - стр. 126-130 

Приказ књиге. 
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146. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Никола Радојчић: Српски историчар Јован Рајић, Београд, 1952. / К. [Коста] Милу-
тиновић. - стр. 130-132 

Приказ књиге. 
147. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Јагош Јовановић: Марко Миљанов, Цетиње, 1952. / К. [Коста] Милутиновић. - стр. 
132-135 

Приказ књиге. 
148. 
ДАВИДОВИЋ-Зеремски, Сава 

Eugen Bonomi: Serben in Grossturwal-Törökb�lint, Budapest / Сава Давидовић-Зерем-
ски. - стр. 135-139 

Приказ књиге. 
149. 
КУМАНОВ, Живан 

Рад војвођанских музеја / Ж. [Живан] Куманов. - стр. 139-141 
Приказ часописа. 

150. 
ДАВИДОВИЋ-Зеремски, Сава 

Документи о Светозару Милетићу, Нови Сад, 1951. / Сава Давидовић-Зеремски. - стр. 
141-142 

Приказ књиге. 
151. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р. 

Thor Heyerdahl: Кон-Тики, Београд, 1952. / М. [Мирко] Р. Барјактаровић. - стр. 142-144
Приказ књиге. 

152. 
ТРИФУНОСКИ, Јован Ф. 

Живан Сечански: Пописи становништва Бачке током осамнаестог века, Београд, 
1952 / Ј. Ф. Т. [Јован Ф. Трифуновски]. - стр. 145 

Приказ књиге. 
153. 
ТРИФУНОСКИ, Јован Ф. 

Радослав Љ. Павловић: Кулизе - порекло и старина, Гласник Етнографског института 
САН, 1952 / Ј. [Јован] Ф. Трифуноски. - стр. 145 

Приказ чланка. 
154. 
КОСТИЋ, Милан П. 

Библиографија д-ра Милана Петровића / Милан П. Костић. - стр. 146-151 
155. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 152 

1953, св. 6
156. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Војвођански градови у буни 1848-9 : прилог историји војвођанских градова : Нови 
Сад у 1848-9-ој год. / Дака Поповић. - стр. 5-46 

Библиографија: стр. 44-46. 
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157. 
ИВАНЧЕВИЋ, Љубомир 

Економска борба Срба и Немаца у радовима Радослава Марковића / Љубомир Иван-
чевић. - стр. 47-58 

Напомене: стр. 57. - Zusammenfassung. 
158. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Основни карактер и структура народног веровања у источном делу Југославије / 
Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 59-69 

Summary. 
159. 
ШУЛМАН, Мирко 

Гробље бакарног доба у близини Суботице : (други део претходног извештаја) / Мирко 
Шулман. - стр. 70-87 

Библиографија: стр. 86-87. - Zusammenfassung. 
160. 
ПАУЛОВИЋ, Роберт 

Борба католичког надбискупа Петра Варадија за Петроварадинску тврђаву / Роберт 
Пауловић. - стр. 88-113 

Библиографија: стр. 111. - Zusammenfassung. 
161. 
ЈАНКУЛОВ, Борислав 

О Адаму Косанићу - јунаку из 1848/49 / Борислав Јанкулов. - стр. 114-123 
Примедбе: стр. 123. 

162. 
САВКОВИЋ, Јован 

Константин Богдановић у Народном покрету 1848-49 године / Јован Савковић. - стр. 
124-127 
163. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Неколико докумената о борби између комуниста и полиције у Војводини / Арпад 
Лебл. - стр. 128-132 
164. 
МАРТИНОВИЋ, Нико С. 

Један прилог биографији Михаила Пупина : Пупин и Црногорци / Нико С. Мартиновић. 
- стр. 133-138 

Напомене: стр. 137-138. - Summary. 
165. 
АЛЕКСИЈЕВИЋ, Властоје 

Инж. Славко Бокшан : (1889-1953) / Властоје Д. Алексијевић. - стр. 139-155 
Примедбе: стр. 154. - R�sum�. 

166. 
КОЛАРИЋ, Миодраг 

Прве политичке карикатуре код Срба / Миодраг Коларић. - стр. 156-161 
Примедбе: стр. 161. 

167. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Урош Предић као преводилац Дантеа / Коста Милутиновић. - стр. 162-166 
168. 
АМБРОЗИЋ, Катарина 

Прилози биографијама наших сликара : из Архива Матице српске : (записници сед-
ница од 1826 до 1900 године) / Катарина Амброзић. - стр. 167-187 

Одломак. - Примедбе: стр. 186-187. 
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169. 
ПЕТРОВИЋ, Петар Ж. 

Јован Ердељановић : о десетогодишњици смрти / П. [Петар] Ж. Петровић. - стр. 188-189
170. 
МАРКОВИЋ, Радосав 

Рукописна збирка Универзитетске библиотеке у Београду / Радосав Марковић. - стр. 
189-194 
171. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Градска државна архива у Панчеву / Миховил Томандл. - стр. 194-195 
172. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Др К. Руми, некадашњи директор Карловачке гимназије и Јован Хаџић Светић / 
Миливој Јовановић. - стр. 196 
173. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Ручна књига Војводства Србије и Тамишког Баната / Миливој Јовановић. - стр. 196 
Приказ књиге: Handbuch der Wojwodschaht Serbien und des Temeser Banates sammt der 

Militärgränze, Temišvar, 1885. 
174. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Д. Ј. Поповић: Срби у Срему до 1736/37, Београд, 1950. / Р. [Рајко] Л. Веселиновић. - 
стр. 196-198 

Приказ књиге. 
175. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Грађа о Тицановој буни у Срему 1807 године, Београд, 1952 / Славко Гавриловић. - 
стр. 198-201 

Приказ књиге. 
176. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Мирко Р. Барјактаровић: О земљишним међама у Срба / Мил. [Миленко] С. Филипо-
вић. - стр. 201-206 

Приказ књиге. 
177. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Списак радова д-ра Димитрија Кириловића : (поводом 30-годишњице научног рада). 
- стр. 206-208 

Аутор је Димитрије Кириловић → Ј. Николић: Библиографија Матице српске. Нови 
Сад, 1973., св. 2. 

 178. 
ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 209 

179. 
НИКОЛИЋ, Јелена 

Razmena publikacija / J. [Jelena] Nikolić. - str. 210-214 

1954, св. 7
180. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Сељачки покрет у Срему у доба Првог српског устанка / Славко Гавриловић. - стр. 
7-48 

Библиографија: стр. 46-47. 



181. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Из историје Новог Сада : у доба Кочине крајине и Првог српског устанка / Коста Ми-
лутиновић. - стр. 49-85 

Библиографија: стр. 83-85. 
182. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Схватања Бењамина Калаија о Првом српском устанку / Арпад Лебл. - стр. 86-105 
Библиографија: стр. 104-105 

183. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Аустрија и питање војвођанских дезертера и пребега у време Првог српског устанка 
/ Славко Гавриловић. - стр. 106-117 

Библиографија: стр. 116-117. 
184. 
ПОПОВИЋ, Душан Ј. 

Сава Текелија према Првом српском устанку / Душан Ј. Поповић. - стр. 118-125 
Библиографија: стр. 125. 

185. 
ПАУЛОВИЋ, Роберт 

Судбина српских избеглица после Првог српског устанка према актима Славонско- 
-сремске генералне команде у Петроварадину / Роберт Пауловић. - стр. 126-146 

Библиографија: стр. 144-146. 
186. 
МАРКОВИЋ, Радослав 

Из успомена Нићифора Нинковића / Радослав Марковић. - стр. 146-156 
Библиографија: стр. 156. 

187. 
ПЕТРОВИЋ, Коста 

Први српски устанак и Сремски Карловци / Коста Петровић. - стр. 156-160 
Библиографија: стр. 160. 

188. 
РАДОЈЧИЋ, Никола 

Лукијан Мушицки у Правитељствујушчем совјету сербском / Никола Радојчић. - стр. 
161-167 

Напомене: стр. 167. 
189. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Прилог проучавању Доситејевог револуционарства / Коста Милутиновић. - стр. 167-169
190. 
КОЛАРИЋ, Миодраг 

Димитрије Пуљевић : трговац из Сремске Митровице и снабдевач за време Првог 
устанка / Миодраг Коларић. - стр. 169-176 
191. 
КОЛАРИЋ, Миодраг 

Ко је био први Карађорђев тополивац / Миодраг Коларић. - стр. 177-179 
Библиографија: стр. 179. 

192. 
ВЕСОВИЋ, Слободанка 

Димитрије Братоглић : један заборављени сликар Карађорђевог доба / Слободанка 
Ве совић. - стр. 180-183 

Библиографија: стр. 183. 
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193. 
КОСТИЋ, Милан П. 

Илија Бирчанин и војвођански сликари Павле Симић и Ђорђе Крстић / Милан П. 
Костић. - стр. 184-187 
194. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Два прилога проучавању Крушчичке буне 1808. / Славко Гавриловић. - стр. 187-195 
Библиографија: стр. 194-195. 

195. 
ПЕТРОВИЋ, Коста 

Исписи из гимназиског архива старе Карловачке гимназије о професорима Велике 
школе у Карађорђевој Србији / К. П. [Коста Петровић]. - стр. 195-198 

Напомене: стр. 197-198. 
196. 
КУМАНОВ, Живан 

Библиографија радова о Првом српском устанку и Војводини / Ж. [Живан] Куманов. 
- стр. 198-213 

Zusammenfassung. 

1954, св. 8
197. 
КОСТИЋ, Мита 

Идеолошки став Доситеја Обрадовића према језуитима, илуминатима и масонима / 
Мита Костић. - стр. 5-15 

Библиографија: стр. 14. - Zusammenfassung. 
198. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Војвођански градови у буни 1848-9 : прилог историји војвођанских градова : Нови Сад 
у 1848-9-ој год. / Дака Поповић. - стр. 16-41 

Библиографија: стр. 38-40. - Zusammenfassung. 
199. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Јарило код Срба у Банату / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 42-55 
Библиографија: стр. 54-55. - Summary. 

200. 
РУСИЋ, Бранислав 

Етнографија или етнологија? / Бранислав Русић. - стр. 56-66 
Zusammenfassung. 

201. 
МАРКОВИЋ, Миленко А. 

Војвођани у Добричу / Миленко А. Марковић. - стр. 67-86 
Напомене: стр. 82-85. - R�sum�. 

202. 
КОЛАРИЋ, Миодраг 

Модернизација српског сликарства у раздобљу зографа и молера / Миодраг Коларић. 
- стр. 87-98 

Библиографија: стр. 95-96. - Zusammenfassung. 
203. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Опис Арадске епархије у стиховима из XVIII века / Дим. [Димитрије] Кириловић. - 
стр. 99-103 
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204. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Топографско-статистички опис војне комуне Панчева / Миховил Томандл. - стр. 104-108
205. 
САВКОВИЋ, Јован 

Српски покрет 1848-49 године према документацији Јосифа Тима / Јован Савковић. 
- стр. 108-127 

Библиографија: стр. 124. - R�sum�. 
206. 
НОВАКОВ, Драгољуб 

Прилог историји крагујевачког Лицеја 1840 године / Драгољуб Новаков. - стр. 127-132
Напомене: стр. 131-132. 

207. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Д-р Крста Искруљев о југословенским земљама / Арпад Лебл. - стр. 132-140 
Библиографија: стр. 139-140. 

208. 
АМБРОЗИЋ, Катарина 

Прилози биографијама наших сликара из архива Матице српске : (записници седница 
од 1826 до 1900 године) / Катарина Амброзић. - стр. 140-157 

Одломак. - Библиографија: стр. 157. 
209. 
МЛАДЕНОВИЋ, Оливера

Двадесет година рада сестара Јанковић на Народним играма / О. [Оливера] Младено-
вић, М. [Милица] Илијин. - стр. 158-160 

Приказ књиге: Љубица Јанковић, Даница Јанковић: Народне игре, Београд, 1928. 
210. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Које је слике поклонио Јоца Вујић из Сенте Београдском универзитету / Дим. [Ди-
митрије] Кириловић. - стр. 160-164 
211. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Нови прилози проучавању веза између Војводине и Босне и Херцеговине / К. [Коста] 
Милутиновић. - стр. 165-166 

Приказ књиге: Хамдија Капиџић: Застава о Босни и Херцеговини, Сарајево, 1953. 
212. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Шпиро Кулишић: Поријекло и значење божићног обредног хљеба у Јужних Словена, 
Сарајево, 1953. / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 166-168 

Приказ рада. 
213. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Marcel Maget: Guide d’�tude directe des comportements culturels, Paris, 1953. / Мил. 
[Миленко] С. Филиповић. - стр. 168-169 

Приказ књиге. 
214. 
ЂУРЂЕВИЋ, Јелица 

Народне ношње у Војводини, Нови Сад, 1953. / Јелица Ђурђевић. - стр. 169-170 
Приказ књиге. 

215. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р. 

Одговор Мил. С. Филиповићу на „Приказ“ моје књиге: „О земљишним међама у Срба“, 
у Зборнику Матице српске, 1953/4. / Мирко Р. Барјактаровић. - стр. 170-176 

Полемика. 
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216. 
НИКОЛИЋ, Јелена 

Razmena publikacija / J. [Jelena] Nikolić. - str. 177-185 
 217. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 186 

1954, св. 9
218. 
ВУЧКОВИЋ, Војислав Ј. 

Национално-револуционарна акција Србије у Војној граници / Војислав Ј. Вучковић. 
- стр. 5-25 

Библиографија: стр. 22-23. - R�sum�. 
219. 
МАРТИНОВИЋ, Нико С. 

Валтазар Богишић и Уједињена омладина српска / Нико С. Мартиновић. - стр. 26-44
Библиографија: стр. 42-44. - R�sum�. 

220. 
РАДЕНИЋ, Андрија 

Српске грађанске странке према социјалистичком покрету у Војводини : 1903-1914 / 
Андрија Раденић. - стр. 45-99 

Библиографија: стр. 95-97. - Zusammenfassung. 
221. 
ИВАНЧЕВИЋ, Љубомир 

Популација становништва села Инђије, Старе Пазове и Старог Сланкамена према 
подацима матичних књига из XVIII века / Љубомир Иванчевић. - стр. 100-105 
222. 
ЈАКШИЋ, Гргур 

Завера против кнеза Михаила : питање Владимира Јовановића / Гргур Јакшић. - стр. 
106-112 
223. 
БОТА, Ђорђе 

Живот и обичаји народни у Јарковцу (у Банату) / Ђорђе Бота. - стр. 113-138 
Одломак. - Стр. 137-138: Уз чланак Ђорђа Боте / Мих. [тј. Миленко] С. Филиповић. 

224. 
БАТАВЕЉИЋ, Олга 

Неколико докумената о сликару Стефану Гавриловићу : прилог монографији / Олга 
Батавељић. - стр. 139-169 

Библиографија: стр. 168-169. 
225. 
ЈЕФТИЋ, Павле 

Јован Капдеморт / Павле М. Јефтић. - стр. 170-175 
Библиографија: стр. 175. 

226. 
ФИРИНГЕР, Камило 

Отварање Велике гимназије у Баји / К. [Камило] Фирингер. - стр. 176 
227. 
ФИРИНГЕР, Камило 

Срби у Темишварском магистрату 1798 године / К. [Камило] Фирингер. - стр. 176 
228. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Јован Радонић и Мита Костић: Српске привилегије од 1690 до 1792, Београд, 1954. / 
Р. [Рајко] Л. Веселиновић. - стр. 176-177 

Приказ књиге. 
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229. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Евлија Челебија, Путопис, Сарајево, 1954. / Р. [Рајко] Л. Веселиновић. - стр. 177 
Приказ књиге. 

230. 
ЛАЗИЋ, Дејан 

Задружни архив, књига 1, 1953 / Д. [Дејан] Лазић. - стр. 177-180 
231. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Јован Ковачевић: Средњевековна ношња балканских Словена, Београд, 1953. / Мил. 
[Миленко] С. Филиповић. - стр. 180-182 

Приказ књиге. 
232. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Павле Васић: Српска ношња за време Првог устанка / Мил. [Миленко] С. Филипо-
вић. - стр. 182-183 

Приказ студије. 
 233. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 184 

1955, св. 10
234. 
ЈОСИФОВИЋ, Стеван 

Римски муниципијум Cibalae / Стеван Јосифовић. - стр. 5-14 
Summarium. 

235. 
ПЕТРОВИЋ, Петар Ж. 

Мотиви на босанско-херцеговачким стећцима : по испитивањима д-ра А. Бенца / 
Петар Ж. Петровић. - стр. 15-32 

Напомене: стр. 31. - R�sum�. 
236. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Војвођански градови у буни 1848-49 : прилог историји војвођанских градова у 1848-9-ој 
год. : Земун / Дака Поповић. - стр. 33-51 

Одломак. - Библиографија: стр. 50-51. 
237. 
АНТИЋ-Божић, Радмила 

Јован Поповић у Београду / Радмила Антић-Божић. - стр. 52-64, VII стр. с репродук-
цијама 

Библиографија: стр. 62. - Списак слика: стр. 63-64. - R�sum�. 
238. 
ВЕЛЕНРАЈТЕР, Павле В. 

Златне наушнице из Куле / Павле В. Веленрајтер. - стр. 65-67 
Библиографија: стр. 67. 

239. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

О кнезовима под турском управом у Банату у 1660 и 1666 години / Рајко Л. Весели-
новић. - стр. 67-71 

Библиографија: стр. 71. 
240. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Успомене Тимотеја Бранковића, пароха сенћанског, на 1849-1850 / Дака Поповић. - 
стр. 72-76 



241. 
ХРАБАК, Богумил 

Записник темишварског Народног већа / Б. [Богумил] Храбак. - стр. 76-88 
Напомене: стр. 88. 

242. 
БОТА, Ђорђе 

Живот и обичаји народни у Јарковцу (у Банату) / Ђорђе Бота. - стр. 88-118 
Одломак. 

243. 
КАШАНИН, Милан 

Постанак цркве у Шиду / М. [Милан] Кашанин. - стр. 118-123 
244. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Султана Цијук, једна од првих наших певачица са високом музичком спремом : прилог 
историји музике код нас / Миливој Јовановић. - стр. 124-129 
245. 
САВКОВИЋ, Јован 

Српски покрет 1848-49 године у преписци Илије Гарашанина / Јован Савковић. - стр. 
131-140 
246. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Око проучавања Велике сеобе Срба 1690 године / Рајко Л. Веселиновић. - стр. 140-151
Приказ књиге: Душан Ј. Поповић: Велика сеоба Срба 1690, Београд, 1954. 

247. 
САВКОВИЋ, Јован 

Три расправе у издању Државне архиве АПВ, Арпад Лебл, Прилог историји аграрног 
питања у Војводини ; Дака Поповић, Панчево у Српском покрету 1848-49. Прилог историји 
војвођанских градова ; Д-р Никола Милутиновић, Из поверљивих извештаја новосадског 
ве ликог жупана Андреје Флата, Нови Сад, 1954. / Јован Савковић. - стр. 151-154 

Приказ књига. 
248. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Живан Милисавац: Змај, Београд, 1954. / К. [Коста] Милутиновић. - стр. 154-156 
Приказ књиге. 

249. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Љубомир Иванчевић: На новом огњишту, Преглед (Сарајево), 1955. / Мил. [Миленко] 
С. Филиповић. - стр. 156 

Приказ чланка.
250. 

САДРЖАЈ Зборника Матице српске, Серија друштвених наука, свеска 1-10. - стр. 
157-163
251. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 164 

1955, св. 11
252. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Проблеми и задаци новије историографије у Војводини / Арпад Лебл. - стр. 5-21 
253. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Развитак и унутрашњи живот српских еснафа у Војводини : од XVI века до укидања 
у 1872 години / Рајко Л. Веселиновић. - стр. 22-38 

Напомене: стр. 33-35. - Zusammenfassung. 
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254. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Војвођански градови у буни 1848-49 : прилог историји војвођанских градова у 
1848-49-ој год. : Земун / Дака Поповић. - стр. 39-54 

Одломак. - Напомене: стр. 53. - R�sum�. 
255. 
ПЕТРОВИЋ, Коста 

О боравку Карађорђеве породице и других емиграната из Србије у Сремским Кар-
ловцима 1813 и 1814 год. / Коста Петровић. - стр. 55-61 

Напомене: стр. 59-61. 
256. 
ПАУЛОВИЋ, Роберт 

Како је Ђура Даничић постао секретар Југославенске академије знаности и умјетно-
сти у Загребу / Роберт Пауловић. - стр. 61-65 
257. 
НАДЛАЧКИ, Лука 

Колера у Остојићеву 1831 : грађа за историју здравствених прилика и становништва 
у Северном Банату / Лука Надлачки. - стр. 65-81 

Библиографија: стр. 81. 
258. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Различита етнолошка грађа из Јарковца (у Банату) / Мил. [Миленко] С. Филиповић. 
- стр. 81-117 

Напомене: стр. 116-117. 
259. 
МИРКОВИЋ, Лазар 

Црква у Старом Сланкамену / Л. [Лазар] Мирковић. - стр. 117-136 
Библиографија: стр. 136. 

260. 
СИМИЋ, Ненад

Покушај реконструкције библиотеке сликара Димитрија Аврамовића : (поводом сто-
годишњице од уметникове смрти) / Ненад М. Симић. - стр. 136-140 

Напомене: стр. 140. 
261. 
СИМИЋ, Ненад 

О једном сликарском хонорару средином прошлог века / Ненад М. Симић. - стр. 141-143
Библиографија: стр. 143. 

262. 
ПАВЛОВИЋ, Вера 

Један непознати цртеж Арсе Теодоровића / В. [Вера] Павловић. - стр. 143-146 
263. 
ПРЕДИЋ, Урош 

Урош Предић прича о себи : из збирке Новице Шаулића. - стр. 146-154 
264. 
ДОТЛИЋ, Лука 

Неколико нових података о Николи Ђурковићу и његову драмском раду / Лука Дотлић. 
- стр. 155-165 

Напомене: стр. 164-165. 
265. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Годишња скупштина Историског друштва Војводине : дискусија по реферату проф. 
Арпада Лебла, одржаног 20 новембра 1955 на Скупштини Историског друштва Војводине 
/ Славко Гавриловић. - стр. 166-171 
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266. 
ХРАБАК, Богумил 

Југословенски добровољачки корпус у Русији 1914-1918, Београд, 1954. / Б. [Богумил] 
Храбак. - стр. 171-173 

Приказ књиге.
267. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Вељко Петровић: Времена и догађаји, Нови Сад, 1955 / Коста Милутиновић. - стр. 
173-177 

Приказ књиге. 
268. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Осврт на одговор д-ра М. Барјактаровића / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 177-179
Полемика. 

269. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р.

Поводом „Осврта“ Мил. С. Филиповића на мој одговор / М. [Мирко] Р. Барјактаро-
вић. - стр. 180-183 

Полемика. 
270. 
ВИДАК, Живко 

Д-р Радослав Грујић : (1878-1955) / Ж. [Живко] Видак. - стр. 184-185 
In memoriam. 

271. 
ВИДАК, Живко 

Д-р Гргур Јакшић : (1871-1955) / Ж. [Живко] Видак. - стр. 185 
In memoriam. 

272. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Фрањо Малин : (1885-1955) / К. М. [Коста Милутиновић]. - стр. 186 
In memoriam. 

273. 
КАЋАНСКИ, Аница 

Razmena publikacija / Anica Kaćanski. - str. 187-201 
 274. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 202 

1955, св. 12
275. 
СТОЈКОВИЋ, Слободан М. 

Значај примене нове децималне класификације докумената у социјално-економским 
студијама (монографијама) о Војводини / Слободан М. Стојковић. - стр. 5-16 
276. 
ДРЕКСЛЕР-Бижић, Ружица 

Саматовци : неолитско насеље код Осијека / Ружица Дрекслер-Бижић. - стр. 17-38, 
[18] стр. с таблама 

Библиографија: стр. 36-37. - Zusammenfassung. 
277. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Тома Распасановић (Raspassani) и његов рад за аустро-турског рата крајем XVII века 
: расправа из културне и војно-политичке историје / Рајко Л. Веселиновић. - стр. 39-64 

Напомене: стр. 54-60. - Zusammenfassung. 



278. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Држање Срба-граничара за време руско-турског рата 1768-1774 / Лазар Ћелап. - стр. 
65-66 

Белешке: стр. 66. 
279. 
ИЛИЋ, Танасије Ж. 

Тестаменат Теодора Мариновића иначе Вука, земунског марвеног трговца / Танасије 
Ж. Илић. - стр. 66-74 
280. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Нови подаци о Тицану / Славко Гавриловић. - стр. 74-75 
Примедбе: стр. 75. 

281. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Документа карловачког Архива о Крушчичкој буни 1808 године / Славко Гавриловић. 
- стр. 76-87 

Белешке о лицима која се у актима помињу: стр. 86-87. 
282. 
МОМИРОВИЋ, Петар 

Записи о Крушчици и буни 1808 г. / Петар Момировић. - стр. 87-89 
283. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Купатила у Вршцу : прилог здравствено-културној историји наших градова / Миливој 
Јовановић. - стр. 90-93 
284. 
ШАУЛИЋ, Јелена 

Први цртежи Уроша Предића / Јелена Шаулић. - стр. 93-99 
Белешке: стр. 98-99. 

285. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Први покушај анексије Босне и Херцеговине и Војводина : поводом расправе Гргура 
Јакшића и Војислава Ј. Вучковића: Покушај анексије Босне и Херцеговине 1882-1883 / К. 
[Коста] Милутиновић. - стр. 101-104 
286. 
КРЕКИЋ, Александра 

Споменица Илариону Руварцу, Нови Сад, 1955. / Александра Крекић. - стр. 104-106 
Приказ књиге. 

287. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Историски преглед 1-4, Београд 1954. / Славко Гавриловић. - стр. 106-107 
Приказ часописа. 

288. 
ГРЧИЋ, Миленко 

Милован Ристић, Михаило Филиповић-Грујовић, посебан отисак из Историског 
гла сника бр. 3, 1954. / Миленко Грчић. - стр. 107-108 

Приказ чланка. 
289. 
НИКИЋ, Љубомир 

Библиографија радова д-р Радослава М. Грујића / Љубомир Никић. - стр. 109-124 
290. 
САВКОВИЋ, Јован 

Радови д-ра Јована Савковића : поводом 50-годишњице научног и књижевног рада / 
[Јован Савковић]. - стр. 125-127
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291. 
КОСТИЋ, Милан П. 

Библиографија радова Светислава Марића : (поводом 60-год. рођења) / Милан П. 
Костић. - стр. 128-131 

 292. 
ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 132 

1956, св. 13/14
293. 
РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 

Предговор / Ђорђе Сп. Радојичић. - стр. 4 
294. 
ГРБИЋ, Миодраг 

Старчевачка ретенција : престанак раног неолита на средњем Балкану / Миодраг 
Грбић. - стр. 7-18 

Библиографија: стр. 17. - Zusammenfassung. 
295. 
ЈОСИФОВИЋ, Стеван 

Оракули у Херодотовој Историји / Стеван Јосифовић. - стр. 19-28 
Белешке уз текст. - Zusammenfassung. 

296. 
ЈУРКОВИЋ, Љубомир Д. 

Прва дипломатска мисија Константина Филозофа - Ћирила, просветитеља Словена / 
Љубомир Д. Јурковић. - стр. 29-38 

Примедбе: стр. 37. - Библиографија: стр. 37. - Zusammenfassung. 
297. 
МАРИЋ, Растислав 

Претставе грба на српском средњовековном новцу / Растислав Марић. - стр. 39-46 
Библиографија: стр. 43-45. - Zusammenfassung. 

298. 
МИРКОВИЋ, Лазар 

Романов Типик / Лазар Мирковић. - стр. 47-60 
Напомене: стр. 59. - R�sum�. 

299. 
КОВАЧЕВИЋ, Јован 

О уводу Барског родослова / Јован Ковачевић. - стр. 61-70 
Библиографија: стр. 69-70. - R�sum�. 

300. 
ЂОРЂИЋ, Петар 

Доментијан или Дометијан? / П. [Петар] Ђорђић. - стр. 71-74 
R�sum�. 

301. 
ОСТРОГОРСКИ, Георгије 

Две белешке о Душановим хрисовуљама светогорском манастиру Ивирону / Г. [Геор-
гије] Острогорски. - стр. 75-84 

Библиографија: стр. 82-84. - R�sum�. 
302. 
БОЖИЋ, Иван 

Коњ добри и оружје : (уз члан 48 Душановог законика) / Иван Божић. - стр. 85-92 
Напомене: стр. 91-92. - R�sum�. 
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303. 
ДИНИЋ, Михајло 

Писмо угарског краља Жигмунда бургундском војводи Филипу / Михајло Динић. - 
стр. 93-98 

Део текста на лат. језику. - Напомене: стр. 97-98. - R�sum�. 
304. 
БОГДАНОВИЋ, Милица 

Живот у Костајничкој крајини око 1728 / Милица Богдановић. - стр. 99-104 
Zusammenfassung. 

305. 
КОСТИЋ, Мита 

Из наше социјално-економске историје почетком XVIII века / Мита Костић. - стр. 
105-112 

Библиографија: стр. 110. - Zusammenfassung. 
306. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Занатлије и трговци по Војводини крајем XVII и првих година XVIII века / Рајко Л. 
Веселиновић. - стр. 113-126 

Библиографија: стр. 123-125. - Zusammenfassung. 
307. 
СТОЈАНЧЕВИЋ, Владимир 

Турско становништво у Србији пред Први српски устанак / Владимир Стојанчевић. 
- стр. 127-134 

Библиографија: стр. 132-133. - Zusammenfassung. 
308. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Српски војни логор и битка код Перлеза 2 септембра 1848 године / Миховил Томандл. 
- стр. 135-140 

Библиографија: стр. 139-140. - Zusammenfassung. 
309. 
СТРАЊАКОВИЋ, Драгослав 

Светозар Милетић и Јеврем Грујић 1848 године / Драгослав Страњаковић. - стр. 141-148
Библиографија: стр. 146-147. - R�sum�. 

310. 
ВУЧКОВИЋ, Војислав Ј. 

Рад француских претставника у Србији 1848-49 на измирењу Јужних Словена са Ма-
ђарима / Војислав Ј. Вучковић. - стр. 149-158 

Библиографија: стр. 156-157. - R�sum�. 
311. 
САВКОВИЋ, Јован 

Нацрт устава за Војводину Србију 1849 године / Јован Савковић. - стр. 159-166 
Библиографија: стр. 164-165. - R�sum�. 

312. 
ДРАГИЋЕВИЋ, Ристо Ј. 

Митрополит Петар I и Стојковићев „Нови завјет“ / Ристо Ј. Драгићевић. - стр. 167-170
313. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Прве радничке организације у Новом Саду 1873-1886 / Арпад Лебл. - стр. 171-180 
Примедбе: стр. 178-179. - Zusammenfassung. 

314. 
МАРИЋ, Светислав 

Стари војвођански писци као научни извори / Светислав Марић. - стр. 181-188 
Библиографија: стр. 186-188. - Summary. 
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315. 
ПОПОВИЋ, Петар И. 

Избор Љубомира Карановића за цетињског учитеља / Петар И. Поповић. - стр. 189-192
R�sum�. 

316. 
РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 

Руварчево место у српској историографији / Ђорђе Сп. Радојичић. - стр. 193-208 
R�sum�. 

317. 
МИЛУТИНОВИЋ, Никола 

Прве две посланичке изборне победе Михаила Полита-Десанчића у Банату / Никола 
Милутиновић. - стр. 209-224 

Zusammenfassung. 
318. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Први сукоб Светозара Марковића и Светозара Милетића / Коста Милутиновић. - 
стр. 225-234 

Zusammenfassung. 
319. 
БОШКОВ, Живојин 

Из материјала о прослави Косовске битке / Живојин Бошков. - стр. 235-240 
Резюме. 

320. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Једно непознато писмо Захарије Орфелина / Димитрије Кириловић. - стр. 241-244 
Zusammenfassung. 

321. 
КОСТИЋ, Милан П. 

Стеријин пријатељ, Павле Арс. Поповић / Милан П. Костић. - стр. 245-252 
R�sum�. 

322. 
КОСТИЋ, Страхиња К. 

Светозар Манојловић / Страхиња К. Костић. - стр. 253-260 
Библиографија: стр. 260. - R�sum�. 

323. 
ДУРКОВИЋ-Јакшић, Љубомир 

Да ли је „лик младог Црногорца“ Бранков? / Љубомир Дурковић-Јакшић. - стр. 261-264
Напомене: стр. 264. - R�sum�. 

324. 
КИЋОВИЋ, Мираш 

Две песме Ђуре Јакшића / Мираш Кићовић. - стр. 265-270 
Примедбе: стр. 269. - R�sum�. 

325. 
ЛЕСКОВАЦ, Младен 

Два прилога ка познавању Лазе Костића / Младен Лесковац. - стр. 271-282 
326. 
ПАВЛОВИЋ, Миливој 

Српска вјера - српски закон / Миливој Павловић. - стр. 282-288 
327. 
ЈАКОВЉЕВИЋ, Милан 

За исправак мишљења о једном начелу језика / Милан Јаковљевић. - стр. 289-292 
Библиографија: стр. 292. 
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328. 
ДЕРОКО, Александар 

Неки споменици у Турској и Грчкој у вези са историјом средњовековне Србије / А. 
[Александар] Дероко. - стр. 293-300, [6] стр. с таблама 

R�sum�. 
329. 
МЕДАКОВИЋ, Дејан 

Једно занимљиво место у биографији деспота Стефана Лазаревића / Дејан Медако-
вић. - стр. 301-304 

Примедбе: стр. 304. - R�sum�. 
330. 
ПОПОВИЋ, Душан Ј. 

Прво предавање проф. д-р Радојчића у нашем разреду / Д. [Душан] Ј. Поповић. - стр. 
305-308 

R�sum�. 
331. 
РАДОНИЋ, Јован 

Академик д-р Никола Радојчић као испитивач историских извора / Јован Радонић. - 
стр. 309-310 

R�sum�. 
332. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Педесетогодишњи рад Николе Радојчића на развитку српске историографије / Дака 
Поповић. - стр. 311-320 

R�sum�. 
333. 
ПЕТРОВИЋ, Коста 

Једно кратко раздобље из живота и рада професора д-р Николе Радојчића / Коста 
Пе тровић. - стр. 321-323 

R�sum�. 
334. 
ПЕТРОВИЋ, Теодора 

Неколико речи у знак захвалности свом бившем професору / Теодора Петровић. - стр. 
324-326, [1] лист с таблом 

R�sum�. 
335. 

СПИСАК радова Николе Радојчића : 1906-1956. - стр. 327-347 
 336. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 348 

1956, св. 15
337. 
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Стојан 

Претхисторијски налази са Гомолаве у Хртковцима : (у Археолошком музеју у За-
гре бу) / Стојан Димитријевић. - стр. 5-49 

Напомене: стр. 29-32. - Zusammenfassung. 
338. 
ВУЧКОВИЋ, Војислав Ј. 

Париски комитет трију народности (1896) / Војислав Ј. Вучковић. - стр. 50-61 
Библиографија: стр. 60. - R�sum�. 

339. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Киселица и буза / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 62-68 
Библиографија: стр. 68. - Zusammenfassung. 
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340. 
ФЛОРА, Раду 

Повеља Константина Брънковеана : (прилог питању постанка манастира Раковице) / 
Раду Флора. - стр. 69-80, [1] лист с таблом

Део текста упоред. на рум. (старослов. ћир.) и срп. језику. 
341. 
ПЕТРОВИЋ, Коста 

Статистички подаци о Сремској епархији у 1750-51 години / Коста Петровић. - стр. 
80-104 
342. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Једно приватно писмо о пропасти Србије 1813 године / Славко Гавриловић. - стр. 
104-105
343. 
ПРЕДИЋ, Светислав 

Списаније попа Павла Илијевића / Св. [Светислав] Предић. - стр. 106-108 
344. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Песма непознатог граничара из Шајкашке / Д. В. П. [Дака В. Поповић]. - стр. 108-109 
345. 
КИРИЛОВИЋ, Димитрије 

Д-р Ђорђе Лазаревић о свом школовању у Новом Саду 1855-1863 год. / Дим. [Дими-
трије] Кириловић. - стр. 109-119 

Напомене: стр. 119. 
346. 
КОСТИЋ, Милан П. 

О Урошу Кнежевићу, сликару / Милан П. Костић. - стр. 120-125 
347. 
САВКОВИЋ, Јован 

Мировни преговори за време Српског покрета 1848-49 године према документацији 
Јосифа Тима / Јован Савковић. - стр. 127-133 
348. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Historijski zbornik, časopis Povijesnog društva Hrvatske / С. [Славко] Гавриловић. - стр. 
133-136 

Приказ часописа. 
349. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Историски часопис, II-V / Никола Гаћеша. - стр. 137-139 
Приказ часописа. 

350. 
КРЕКИЋ, Бариша 

Историски гласник / Бариша Крекић. - стр. 139-142 
Приказ часописа. 

351. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Грађа из земунског архива - књига I, 1804-1808, Београд, 1955. / Никола Гаћеша. - стр. 
142-143 

Приказ књиге. 
352. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Zlatko Herkov: Građa za financijsko-pravni rječnik feudalne epohe Hrvatske, Zagreb, 1956. 
/ Славко Гавриловић. - стр. 143-144 

Приказ књиге. 
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353. 
МИЛУТИНОВИЋ, Никола 

Архивска грађа Државног историског архива среза Зрењанин / Никола Милутиновић. 
- стр. 144-146 
354. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Stjepan Antoljak: Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj, Zagreb, 1956. / Славко Гавриловић. 
- стр. 146-148 

Приказ књиге. 
355. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Задружни архив 3, Нови Сад 1955 / Никола Гаћеша. - стр. 148-150 
Приказ часописа. 

356. 
МИЛИТАР, Трива 

Д-р Димитрије Кириловић / Т. М-р [Трива Милитар]. - стр. 150-151 
357. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 152 

1957, св. 16
358. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Политички лик Васе Стајића / Арпад Лебл. - стр. 5-25 
Примедбе: стр. 21-25. - Zusammenfassung. 

359. 
СТАЈИЋ, Васа 

Георгије Станковић / Васа Стајић. - стр. 26-30 
360. 
СТАЈИЋ, Васа 

Милан Петровић иначе Туторов / Васа Стајић. - стр. 31-35 
361. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Шид и шидско властелинство : (1699-1849) : Шид и Беркасово под војном и коморском 
влашћу (1699-1777) / Славко Гавриловић. - стр. 36-51 

Напомене: стр. 49-51. - Zusammenfassung. 
362. 
ШАУЛИЋ, Аница 

Ђорђе Јовановић - српски вајар / Аница Шаулић. - стр. 52-68, [8] стр. с таблама 
Напомене: стр. 67. - R�sum�. 

363. 
НИКИЋ, Љубомир 

Помоћ Срба из Беча Српском покрету у Војводини 1848. године / Љубомир Никић. - 
стр. 69-75 
364. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Смрт патријарха Арсенија III Црнојевића у Бечу, пренос тела и сахрана у манастиру 
Крушедолу 1706. године / Р. [Рајко] Л. Веселиновић. - стр. 75-80 

Библиографија: стр. 79-80. 
365. 
ЛИСАЦ, Андрија-Љубомир 

Српска манастирска и црквена добра у Сријему 1941. године / Андрија Љубомир-Ли-
сац. - стр. 80-127 

Биљешке: стр. 114-127. 
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366. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Слад или слада, старинско јело у Војводини / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 
128-130 

Напомене: стр. 130. 
367. 
МИРКОВИЋ, Глиша 

Статистика ученика Сентандрејско-сомборске учитељске школе / Глиша Мирковић. 
- стр. 130-136 
368. 
ШАУЛИЋ, Јелена 

Писма Јована Јовановића Змаја Илији Шобајићу / Јелена Шаулић. - стр. 136-143 
369. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Васо Богданов: Хрватска револуционарна пјесма из године 1794. и учешће Хрвата и 
Срба у завјери Мартиновићевих јакобинаца, Старине / Арпад Лебл. - стр. 145-147 

Приказ чланка. 
370. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Никола Радојчић: Из прошлости Војводине, 1, Нови Сад, 1956 / Никола Гаћеша. - 
стр. 147-148 

Приказ књиге. 
371. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

The Arabs in history - by Bernard Lewis, London,1950. / Никола Гаћеша. - стр. 148-150 
Приказ књиге. 

372. 
КОВАЧЕК, Божидар 

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књига I, Нови Сад 1956. / Б. [Бо-
жидар] Ковачек. - стр. 150-152 

Приказ часописа. 
373. 
КОВАЧЕК, Божидар 

Зборник Матице српске за књижевност и језик I-II (1953 i 1954) / Б. [Божидар] Кова-
чек. - стр. 152-155 

Приказ часописа. 
374. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Из српске прошлости, Београд (Просвета), 1952-1956 / Никола Гаћеша. - стр. 156-158 
Приказ едиције. 

375. 
БАЛАТ, Ирена 

XV конференција војвођанских музејских радника и Годишња скупштина војвођан-
ске подружнице Музејско-конзерваторског друштва НРС / И. Б. [Ирена Балат]. - стр. 158-159

Приказ манифестације. 
376. 
БОАРОВ, Живко 

Саветовање о уређивању и издавању Зборника за друштвене науке поводом изаш-
лих десет свезака, одржано 17. фебруара 1957 / Ж. Б. [Живко Боаров]. - стр. 159-162 

Приказ манифестације. 
 377. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. [163] 
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1957, св. 17
378. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Покрет пољопривредних радника у Срему 1906-1907 / Арпад Лебл. - стр. 5-28 
Библиографија: стр. 26-28. - Zusammenfassung. 

379. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Постанак, структура и економисање Шидског властелинства : (1777-1848) / Славко 
Гавриловић. - стр. 29-54 

Напомене: стр. 52-53. - Zusammenfassung. 
380. 
ВУЧКОВАЧКИ-Савић, Вера 

Георгије Стојановић : сликар из прве половине XVIII века / Вера Вучковачки-Савић. 
- стр. 55-75, [12] стр. с таблама 

Део текста на цркв. слов. језику и писму. - Напомене: стр. 74. - Zusammenfassung. 
381. 
САВКОВИЋ, Јован 

Фердинанд Мајерхофер у Српском покрету 1848-49 године / Јован Савковић. - стр. 
76-96

Библиографија: стр. 95-96. 
382. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

О подвозу или форшпану : прилог изучавању феудалних односа у Војводини / Нико-
ла Гаћеша. - стр. 96-103 

Библиографија: стр. 103. 
383. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Организација и особље народне управе Српске Војводине / Лазар Ћелап. - стр. 103-112
Библиографија: стр. 111-112. 

384. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Једна земунска тужба против кнеза Милоша из 1848 г. / Лазар Ћелап. - стр. 112-113 
385. 
СУБОТИЋ, Светолик 

Из прошлости Беле Цркве / Светолик Суботић. - стр. 113-118 
Напомене: стр. 117-118. 

386. 
СТАНИСАВЉЕВ, Милан 

Огњеслав Костовић : велики проналазач / Милан Станисављев. - стр. 118-130 
Напомене: стр. 130. 

387. 
ЧАМПРАГ, Стеван 

Манастир Грабовац у Мађарској / Стеван Чампраг. - стр. 130-149 
388. 
ХРАБАК, Богумил 

Јосип Цази: Вуковар у класној борби (1895-1941), Загреб, 1955. / Б. [Богумил] Храбак. 
- стр. 151-153 

Приказ књиге. 
389. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Историски часопис, VI (Орган Историског института САН), Београд, 1956 г. / Никола 
Гаћеша. - стр. 153-154 

Приказ часописа. 
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390. 
КРЕКИЋ, Бариша 

Историски гласник, 3-4 (1955), 1 (1956), 2 (1956) / Бариша Крекић. - стр. 154-155 
Приказ часописа. 

391. 
КРЕКИЋ, Александра 

Рад војвођанских музеја, бр. 1 (1952), 2 (1953), 3 (1954) / Александра Крекић. - стр. 
155-156 

Приказ часописа. 
392. 
КРЕКИЋ, Бариша 

Henri Pirenne: Povijest Evrope od seobe naroda do XVI stoljeća, Загреб, 1956. / Бариша 
Крекић. - стр. 156-157 

Приказ књиге. 
393. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Charles J. Erasmus: Culture structure and process: the occurrence and disappearance of 
reciprocal farm labor, Albuquerque, N. M, 1956. / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 157-158

Приказ књиге. 
394. 
ТОКИН, Милан 

Нови подаци о Димитрију Вујићу / М. Т. [Милан Токин]. - стр. 158-159 
Приказ књиге: Љубомир Дурковић-Јакшић: Димитрије Вујић, Цетиње, 1956. 

395. 
ХРАБАК, Богумил 

Митра Митровић: Веселин Маслеша, Београд, 1957. / Б. [Богумил] Храбак. - стр. 159-161
Приказ књиге. 

396. 
КЕЦИЋ, Данило 

Годишња скупштина Историског друштва НР Србије / Данило Кецић. - стр. 161-163 
Приказ манифестације. 

397. 
ПОПОВИЋ, Душан Ј. 

Јован Радонић / Д. [Душан] Ј. Поповић. - стр. [164] 
In memoriam. 

398. 
ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. [165] 

1957, св. 18
399. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Занатлије и трговци у Шиду за време спахиске власти : (1777-1848) / Славко Гаврило-
вић. - стр. 5-17 

Примедбе: стр. 16-17. - Zusammenfassung. 
400. 
МЕЗЕИ, Стеван 

Значај и улога мануфактура у капиталистичкој индустријализацији Војводине / Сте-
ван Мезеи. - стр. 18-56 

Библиографија: стр. 53-55. - Zusammenfassung. 
401. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Улога д-ра Константина Пеичића у Српском покрету 1848-1849 године / Миховил То-
мандл. - стр. 57-77 

Библиографија: стр. 74-76. - Zusammenfassung. 



402. 
ГАРАШАНИН, Милутин В. 

Ка проблематици касног латена у доњем Подунављу / Милутин В. Гарашанин. - стр. 
78-102 

Напомене: стр. 94-99. - Zusammenfassung. 
403. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Писма из Наполеоновских ратова 1813-1815 / Славко Гавриловић. - стр. 103-108 
404. 
ФИРИНГЕР, Камило 

Просвјед Загребачке жупаније управљен цару год. 1861. због укидања Српске Војво-
дине / Камило Фирингер. - стр. 108-114 
405. 
КОВАЧИЋ, Божидар 

Сомборска Нижа реална школа / Божидар Ковачић. - стр. 114-144 
Напомене: стр. 142-144. 

406. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Два наша композитора из Јужног Баната : прилог историји наше музике / Миливој 
Јо вановић. - стр. 144-146 
407. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Грађа за историју Српског покрета у Војводини 1848-1849 / Лазар Ћелап. - стр. 147-149
Приказ књиге. 

408. 
ГРЧИЋ, Миленко 

М. Панић-Суреп: Филип Вишњић песник буне, Београд, 1956. / Миленко Грчић. - 
стр. 149-150 

Приказ књиге. 
409. 
ГАРАШАНИН, Драга 

Напреље, неолитско насеље код Новог Пазара, Београд, 1956, аутори: Блаженка Ста-
лио и Радослав Галовић / Драга Гарашанин. - стр. 150-151 

Приказ књиге. 
410. 
СТАЛИО, Блаженка 

Драга Гарашанин: Каталог метала / Блаженка Сталио. - стр. 151 
Приказ књиге. 

411. 
ГАРАШАНИН, Милутин В. 

Ђорђе Мано-Зиси, Налаз из Текије, у Београду, 1957. / М. [Милутин] В. Гарашанин. 
- стр. 151-154 

Напомене: стр. 154. 
412. 
ГАРАШАНИН, Драга 

Праисторија II, Каталог керамике, Београд 1955, аутори: Блаженка Сталио, Радослав 
Галовић / Драга Гарашанин. - стр. 154-155 

Приказ каталога. 
413. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Рад војвођанских музеја, 4, Нови Сад - 1955 / Никола Гаћеша. - стр. 155-156 
Приказ часописа. 
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414. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Зборник Филозофског факултета Београд, (I/1948, II/1952, III/1955) / Никола Гаћеша. 
- стр. 156-158 

Приказ часописа. 
415. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Годишњак Историског друштва Босне и Херцеговине (I/1949; II/1950; IV/1952; 
V/1955; VI/1954; VII/1956) / Никола Гаћеша. - стр. 158-160 

Приказ часописа. 
416. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Годишњак Музеја града Београда, (I/1954, II/1955; III/1956) / Никола Гаћеша. - стр. 
160-162 

Приказ часописа. 
417. 
ДУНЂИН, Јован 

Змајев музеј / Јован Дунђин. - стр. 162-[163] 
 418. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. [164] 

1958, св. 19
419. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Класна борба на шидском властелинству / Славко Гавриловић. - стр. 5-53 
Библиографија: стр. 48-52. - Zusammenfassung. 

420. 
МЕЗЕИ, Стеван 

Мануфактуре у појединим гранама капиталистичке индустрије у Војводини / Стеван 
Мезеи. - стр. 54-84 

Библиографија: стр. 82-83. - Zusammenfassung. 
421. 
МИРКОВИЋ, Лазар 

Бакрорез Синајске горе у Сремским Карловцима / Лазар Мирковић. - стр. 85-96, [4] 
стр. с таблама 

Садржи текстове на лат., грч. и славсерб. језику. - Напомене: стр. 95. - R�sum�. 
422. 
ОРЛИЋ, Ђуро 

Куга у Војводини и сусједним покрајинама : од 1737-1740 године / Ђуро Орлић. - стр. 
97-115 

Прилози уз чланак на итал. језику. - Преписи одломака о куги из оригиналних тек-
стова: стр. 107-115. 
423. 
СИМИЋ, Ненад 

Јован Вулетић : први сликар питомац Матице српске / Ненад Симић. - стр. 115-121, 
[2] стр. с таблама 

Библиографија: стр. 120-121. - Summary. 
424. 
КОВАЧИЋ, Божидар 

Сомборска Варошка нижа гимназија / Божидар Ковачић. - стр. 122-140 
Напомене: стр. 138-140. - Библиографија: стр. 140. 
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425. 
ХРАБАК, Богумил 

М. Ђорђевић: Политичка историја Србије XIX и XX века, I (1804-1813) Београд, 
1965. / Б. [Богумил] Храбак. - стр. 141-146 

Приказ књиге. 
426. 
ХРАБАК, Богумил 

Јулијана Врчинац: Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од Уједињења до Видо-
вданског процеса, Београд, 1956. / Б. [Богумил] Храбак. - стр. 146-148 

Приказ књиге. 
427. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Историски преглед, орган Савеза историских друштава ФНРЈ, број 1-2, Загреб, 1957. 
/ Никола Гаћеша. - стр. 148-149 

Приказ часописа. 
428. 
КОВАЧЕК, Божидар 

Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига III / Божидар Ковачек. - стр. 
149-151 

Приказ часописа. 
429. 
ПЕТКОВИЋ, Сретен 

Старинар, орган Археолошког института Српске академије наука. Нова серија, књ. 
I, 1950; књ. II, 1951; књ. III-IV, 1952-1953; књ. V-VI, 1954-1955 / С. [Сретен] Петковић. - стр. 
152-155 

Приказ часописа. 
430. 
МИКИЋ, Олга 

Ликовна збирка Павла Бељанског / Олга Микић. - стр. 155-157 
 431. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 159 

1958, св. 20
432. 
МИРНИЋ, Јосип 

Раднички покрет у Суботици до стварања Социјал-демократске партије Мађарске / 
Јожеф Мирнић. - стр. 5-36 

Примедбе: стр. 31-36. - Zusammenfassung. 
433. 
КАРАМАН, Игор 

Основни подаци и неке напомене о Славонско-сријемском велепосједу / Игор Кара-
ман. - стр. 37-52 

Библиографија: стр. 50-52. - Zusammenfassung. 
434. 
ДРЕКСЛЕР-Бижић, Ружица 

Оставе Вршца и околине / Ружица Бижић-Дрекслер. - стр. 53-77 
Белешке: стр. 63-64. - Zusammenfassung. 

435. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Везе Милорада Поповића и Сабо Ервина / Арпад Лебл. - стр. 78-86, [2] стр. с таблама
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436. 
ОГЊАНОВИЋ, Андрија М. 

Војвођанске народне основне школе и њихови учитељи од 1573. до 1774. године / 
Андрија М. Огњановић. - стр. 86-117 

Библиографија: стр. 112-117. 
437. 
СИМИЋ, Ненад 

Непозната графичка делатност вајара Димитрија Петровића / Н. [Ненад] Симић. - 
стр. 117-119, [1] лист с таблом 

Библиогрсфија: стр. 119. - R�sum�. 
438. 
СИМИЋ, Ненад 

Цртачка школа у Сремским Карловцима : (1809-1848) / Ненад Симић. - стр. 119-131 
Библиографија: стр. 129-131. - R�sum�. 

439. 
КРЕКИЋ, Александра 

Штампани каталози Библиотеке Матице српске / Александра Крекић. - стр. 131-144 
440. 
ХРАБАК, Богумил 

Документи о социјалистичком покрету у Срему 1894-1908, сабрао и уредио А. Раде-
нић, Нови Сад, 1955. / Б. [Богумил] Храбак. - стр. 145-146 

Приказ књиге. 
441. 
ВОЈВОДИЋ, Васо 

Владимир Матула: Људевит Штур (1815-1856), Братислава, 1956. / Васо И. Војводић. 
- стр. 146-148 

Приказ књиге. 
442. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Турски извори о Српској револуцији 1804, књ. I, Списи Царске канцеларије 1789-1804, 
Београд, 1956. / Никола Гаћеша. - стр. 149-150 

Приказ књиге. 
443. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књига II, Нови Сад, 1957. / Никола 
Гаћеша. - стр. 150-151 

Приказ часописа. 
444. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Грађа за проучавање споменика културе Војводине, I, Нови Сад, 1957. / Никола Гаћеша. 
- стр. 150-151 

Приказ часописа. 
445. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Задружни архив Војводине, бр. 4, Нови Сад, 1956. / Никола Гаћеша. - стр. 153-154 
Приказ часописа. 

446. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Хисторијски зборник, број 1-4, Загреб, 1956. / Славко Гавриловић. - стр. 154-156 
Приказ часописа. 
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447. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Историски часопис, Орган Историског института САН, књига VII, Београд, 1957. / 
Никола Гаћеша. - стр. 156-158 

Приказ часописа. 
448. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Историски преглед, Орган Савеза историских друштава ФНРЈ, бр. 3, Загреб, 1957 / 
Никола Гаћеша. - стр. 158-159 

Приказ часописа. 
449. 
ВРАНИЋ, Милан 

Из историје Југославије 1918-1945, Београд, 1958. / Милан Вранић. - стр. 160-162 
Приказ књиге. 

450. 
БОАРОВ, Миланка 

Садржај Зборника Матице српске за друштвене науке, свеска 11-20 / Миланка Боаров. 
- стр. 163-167 
451. 
НИКОЛИЋ, Јелена 

Зборник Матице српске, Серија друштвених наука, свеска 1-20 : садржај по струкама 
/ Ј. [Јелена] Николић. - стр. 169-178 

 452. 
ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. [179] 

1958, св. 21
453. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Г. С. Раковски у Новом Саду 1856-1857 / Коста Милутиновић. - стр. 5-33 
Напомене: стр. 28-33. 

454. 
КЕМЕЊ, Габор Г. 

Лајош Мочари и Срби / Габор Г. Кемењ. - стр. 34-71 
Напомене: стр. 67-71. 

455. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Православна црква према Сељачкој буни у Славонији 1742-3 / Славко Гавриловић. - 
стр. 73-88 

Прилози на срп. и нем. језику. - [Прилози]: стр. 79-88. 
456. 
ЈОВИЧИЋ, Душан Б. 

Таса Ивановић-Арачлија и његово учествовање у буни 1848 године / Душан Б. Јовичић. 
- стр. 88-91 

Напомене: стр. 91. 
457. 
КРСТАНОВИЋ, Трива 

Јован Скерлић о земљорадњи и земљорадничким задругама / Трива Крстановић. - стр. 
91-104 

Библиографија: стр. 103-104. 
458. 
САМОЛОВЧЕВ, Сузана 

Занимање становништва и радна снага у срезу Бачка Топола : структура становни-
штва по занимању / Сузана Самоловчев. - стр. 104-111 
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459. 
СИМИЋ, Љиљана 

Катарина Ивановић и бечко сликарство / Љиљана Симић. - стр. 111-119, [6] стр. с 
таблама репродукција 

Напомене: стр. 118-119. 
460. 
МАРИНКОВИЋ, Боривоје 

Прилози библиографском изучавању Захарија Орфелина / Боривоје Маринковић. - 
стр. 121-125 
461. 
ХРАБАК, Богумил 

Д. Ђорђевић: Излазак Србије на Јадранско море и Конференција амбасадора у Лон-
дону 1912, Београд, 1956. / Б. [Богумил] Храбак. - стр. 126-127 

Приказ књиге. - Напомене: стр. 127. 
462. 
ХРАБАК, Богумил 

Ф. Чулиновић: Одјеци Октобра у југословенским крајевима, Загреб, 1957. / Б. [Богу-
мил] Храбак. - стр. 127-131 

Приказ књиге. - Напомене: стр. 131. 
463. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Годишњак Историског друштва Босне и Херцеговине, VIII, Сарајево, 1956. / Никола 
Гаћеша. - стр. 131-133 

Приказ часописа. 
464. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Љ. Дурковић-Јакшић, Србијанско-црногорска сарадња (1830-1851), Београд, 1957. / 
Никола Гаћеша. - стр. 133-134 

Приказ књиге. 
465. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Глигор Станојевић: Шћепан Мали, Београд, 1957. / Никола Гаћеша. - стр. 134-135 
Приказ књиге. 

466. 
МИЛИЋЕВИЋ, Јован М.

В. Л. Стојанчевић: Кнез Милош и Источна Србија 1833-1838, Београд, 1957. / Ј. М. М. 
[Јован М. Милићевић]. - стр. 135-137 

Приказ књиге. - Напомене: стр. 137. 
467. 
МИЛИЋЕВИЋ, Јован М.

Љиљана Алексић, Став Француске према Србији за време друге владавине кнеза Ми-
лоша и Михајла (1858-1868), Београд, 1957. / Ј. М. М. [Јован М. Милићевић].- стр. 137-138

Приказ књиге. 
468. 
МИЛУТИНОВИЋ, Никола 

Fritz Valjavec: Geschichte der deutschen Kulturbeziehungen zu Südosteuropa. I Mittelalter, 
II Reformation und Gegenreformation, Südosteuropäische Arbeiten 41, 42. München / Никола 
Милутиновић. - стр. 138-141 

Приказ књиге. 
469. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Историски гласник (Орган Историског друштва НР Србије) бр. 1-2, Београд, 1957 / 
Ни кола Гаћеша. - стр. 141-142 

Приказ часописа. 



470. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Светозар Марковић и Иларион Руварац / Коста Милутиновић. - стр. 142-144 
Приказ чланка. 

1959, св. 22
471. 
ФИРА, Александар 

Конгрес уједињења СРПЈ(к) и Војводина / Александар Фира. - стр. 7-24 
Библиографија: стр. 24. 

472. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Класне борбе у Војводини и револуционарне везе Војводине са Мађарском 1918-1919 
/ Арпад Лебл. - стр. 25-70 

Напомене: стр. 59-70. 
473. 
МЕЗЕИ, Стеван 

Привреда Војводине после Првог светског рата : с посебним погледом на млинарство 
и свиларство / Стеван Мезеи. - стр. 71-90 

Библиографија: стр. 89-90. 
474. 
ВЕГ, Шандор 

Комунисти Зрењанина у доба стварања КПЈ / Шандор Вег. - стр. 91-107 
Библиографија: стр. 104-107. 

475. 
ГРУЛОВИЋ, Никола 

Угословенска [тј. Југословенска] комунистичка револуционарна група „Пелагић“ / 
Никола Груловић. - стр. 108-128 

Напомене: стр. 127-128. 
476. 
ВУКИЧЕВИЋ, Лазар 

Успомене из Октобарске револуције : пролетерска отаџбина / Лазар Вукичевић. - стр. 
129-145 

Напомене: стр. 144-145. 
477. 
ВУКИЧЕВИЋ, Тоска 

Из живота и рада Лазара Вукичевића / Тоска Вукичевић. - стр. 146-149 
Напомене: стр. 149. 

478. 
МОШОРИНСКИ, Светозар 

Учешће у Банатској републици и у Комуни у Будимпешти 1919 г. / Светозар Мошо-
рински. - стр. 150-157 

Напомене: стр. 155-157. 
479. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Котор - тврђава „Кобила“ : успомене о побуни морнара / (Арпад Лебл по казивању Пе-
тера Бакоша). - стр. 157-162 

Напомене: стр. 159-162. 
480. 
КУМАНОВ, Живан 

Библиографија партиске, социјалдемократске и остале штампе и књига, прогласа и 
летака у периоду 1918 до 1921 године, као и архива које поседују документа и штампу из 
тог периода / Живан Куманов. - стр. 163-169 
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481. 
ПАВЛОВ, Милета

Никола Груловић / [Милета Павлов]. - стр. 171-172 
In memoriam. 

1959, св. 23
482. 
АНДОНОВСКИ, Христо Г. 

Македонија и Војводина : о неким међусобним везама у прошлости / Х. [Христо] Г. 
Андоновски. - стр. 5-25 

Библиографија: стр. 21-25. 
483. 
ЧУРЧИЋ, Лазар 

Библиотека Матице српске до 1847 године / Лазар Чурчић. - стр. 26-45 
Библиографија: стр. 43-44. - Резюме. 

484. 
ПЕТКОВИЋ, Сретен 

Живопис цркве Успења у Српском Ковину (R�czkeve-у) / Сретен Петковић. - стр. 46-74, 
[10] стр. с таблама 

Библиографија: стр. 69-73. - R�sum�. 
485. 
КАРАМАН, Игор 

Путовања грофа Телекија кроз Банат, Бачку, Славонију и Сријем у 1794 години / Игор 
Караман. - стр. 75-87 

Путовања кроз Угарску и неке сусједне земље / Телеки Доминик: стр. 77-87. - Напо-
мене: стр. 87. 
486. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Јанко Немечек (Теодор Племечковић), србијански ухода у Срему 1807 / Славко Гаври-
ловић. - стр. 87-96 

Текст саслушања на лат. језику. - Saslušanje Nemeček-Plemečkovića: стр. 91-96. 
487. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Српска штампа у Војводини за време Баховог апсолутизма (1851-1860) / Лазар Ћелап. 
- стр. 96-106 

Библиографија: стр. 106. 
488. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Земунски општински одбор против маџаронског градског заступства у Загребу г. 1870 
/ Лазар Ћелап. - стр. 107-108 

Библиографија: стр. 108. 
489. 
МИРНИЋ, Јосип 

Пелагићево прогонство у Мишколцу : од 21 јуна 1876 до маја 1877 / Јосип Мирнић. - 
стр. 108-118 
490. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Данило Томин : (1896-1920) / Арпад Лебл. - стр. 118-125 
491. 
МИЛУТИНОВИЋ, Никола 

Хамдија Капиџић: Херцеговачки устанак 1882 године, Сарајево, 1958. / Никола Ми-
лутиновић. - стр. 126-128 

Приказ књиге. 
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492. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Славко Гавриловић: Грађа за привредну и друштвену историју Срема почетком XIX 
столећа, Нови Сад, 1958. / Никола Гаћеша. - стр. 128-130 

Приказ књиге. 
493. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Виктор Новак: Фрањо Рачки, Београд, 1958. / Никола Гаћеша. - стр. 130-131 
Приказ књиге. 

494. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Споменица Јаше М. Продановића, Београд, 1958. / Никола Гаћеша. - стр. 131-133 
Приказ књиге. 

495. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

В. Радовановић: Јован Цвијић, Београд, 1958. / Никола Гаћеша. - стр. 133-135 
Приказ књиге. 

496. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Једна лепа и корисна књига о Новом Саду, Бошко Петровић, Живан Милисавац и 
други, Нови Сад, 1957 / Дака Поповић. - стр. 135-136 

Приказ књиге. 
497. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књига III, Нови Сад, 1958. / Никола 
Гаћеша. - стр. 136-137 

Приказ часописа. 
498. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Историски преглед, орган Савеза историских друштава ФНРЈ, број 1, 2, 3-4 Загреб, 
1958. / Никола Гаћеша. - стр. 137-139 

Приказ часописа. 
499. 
БАЈАЛОВИЋ-Бирташевић, Марија 

Прикази археолошких чланака из Гласника Земаљског музеја у Сарајеву (1947-1957) 
/ Марија Бајаловић-Бирташевић. - стр. 139-151 

Приказ часописа. 
500. 
МИЛИТАР, Трива 

Д-р Јован Савковић / Т. М-р [Трива Милитар]. - стр. 152-154 
In memoriam. 

 501. 
ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 155 

1959, св. 24
502. 
КЕЦИЋ, Данило 

Консолидација КПЈ у Војводини и њена политичка активност од 1937 до 1941 године 
/ Данило Кецић. - стр. 1-30 , [8] стр. с таблама

Библиографија: стр. 23-30. 
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503. 
КРИЗМАН, Богдан 

Питање граница Војводине на Паришкој мировној конференцији 1919 год. : (дипло-
матско-хисторијска скица) / Богдан Кризман. - стр. 31-72 

Биљешке: стр. 66-72. 
504. 
КАДАК, Иванка 

Српска грађанска ношња XVIII века у Војводини / Иванка Кадак. - стр. 73-92, [8] 
стр. с таблама 

Библиографија: стр. 89-92. 
505. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Панчево за време Првог светског рата : (1914-1918) / Миховил Томандл. - стр. 93-122 
Библиографија: стр. 118-120. - Zusammenfassung. 

506. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Колонизација запорошких Козака у данашњој Војводини у XVIII столећу / Лазар 
Ће лап. - стр. 122-130 

Белешке: стр. 130. 
507. 
ЧУРЧИЋ, Лазар 

Два значајна прилога о старој српској штампаној књизи / Л. Ч. [Лазар Чурчић]. - стр. 
131-134 
508. 
КОВАЧЕВИЋ, Миливој 

Сећања / Миливој Ковачевић. - стр. 134-138 
509. 
КОСТИЋ, Светислав 

Сећање једног гимназијалца учесника у Првом светском рату / Светислав Костић. - 
стр. 138-142 
510. 
КЕЦИЋ, Данило 

Франц Меринг: Карл Маркс, Историја његовог живота, Београд, 1958. / Данило Кецић. 
- стр. 143 

Приказ књиге. 
511. 
КЕЦИЋ, Данило 

Auguste Cornu, Karl Marx i Friedrich Engels, godine dječaštva i mladosti, Zagreb, 1958. / 
Данило Кецић. - стр. 144-145 

Приказ књиге. 
512. 
КРЕКИЋ, Бариша 

Историски гласник, бр. 3-4 (1957), 1-2 (1958), 3-4 (1958) / Бариша Крекић. - стр. 145-147
Приказ часописа. 

513. 
КОМАДИНИЋ, Слободан М. 

Прилог библиографији о стварању Југославије / С. [Слободан] М. Комадинић. - стр. 
149-154 
514. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. [155] 
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1960, св. 25
515. 
ШЕШИЋ, Богдан 

Научно предвиђање и научно откриће / Богдан Шешић. - стр. 5-48 
Библиографија: стр. 45-46. - Summary. 

516. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Обнова славонских жупанија и њихово разграничавање са Војном границом (1745-1749) 
/ Славко Гавриловић. - стр. 49-92 

Библиографија: стр. 88-91. - Zusammenfassung. 
517. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Ко су „Албанци“ и „Клименти“ у аустријским изворима с краја XVII века? : историј-
ско-географска и етнографска расправа / Рајко Л. Веселиновић. - стр. 93-124 

Библиографија: стр. 118-122. - Zusammenfassung. 
518. 
РАДОВАНОВИЋ, Дејан 

Прогон комуниста у Вел. Бечкереку 1929. године / Дејан Радовановић. - стр. 125-135 
Библиографија: стр. 134-135. 

519. 
ИВАНЧЕВИЋ, Љубомир 

Аграрна реформа на велепоседу наследника грофа Петра Пејачевића (1919-1940) / 
Љубомир Иванчевић. - стр. 135-151 

Библиографија: стр. 150-151. 
520. 
ЧУРЧИЋ, Лазар 

Још једном о рукописном канонику Јована Рајића / Лазар Чурчић. - стр. 152-160 
Напомене: стр. 159-160. 

521. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Одраз државног удара Луја Наполеона Бонапарте на политичке прилике у Српској 
Војводини / Лазар Ћелап. - стр. 160-161 
522. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Андрија Лукић : 1852-1914 : прилог историји нашег позоришта / Миливој Јовановић. 
- стр. 162-165 
523. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Васо Богданов: Хисторијска улога друштвених класа у рјешавању јужнословенског 
националног питања, Сарајево, 1956. / Арпад Лебл. - стр. 167-172 

Приказ књиге. 
524. 
ПОПОВ, Чедомир 

Први социјалисти у Војводини / Чеда Попов. - стр. 172-177 
Приказ књига: Милош Јовановић: Изабрани списи Бранка Михајловића, Нови Сад, 

1956. ; Коста Милутиновић: Васа Пелагић и Војводина, Нови Сад, 1956. ; Коста Милутино-
вић и Милан Костић: Изабрани списи Ђоке Мијатовића, Нови Сад, 1956. ; Милош Јовановић: 
Изабрани списи Драгише Станојевића, Нови Сад, 1957. ; Јосип Мирнић: Васа Пелагић и Вој-
водина, Нови Сад, 1959. 
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525. 
ЈОСИФОВИЋ, Стеван 

Једна нова збирка архивске грађе / Стеван Јосифовић. - стр. 177-182 
Приказ књиге: Алекса Ивић: Архивска грађа о југословенским књижевним и кул-

турним радницима. Књ. 5, (1751-1894), Београд, 1956. 
526. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

С. Симић: Ватикан против Југославије - Прекрштавање Срба за време Другог светског 
рата - Туђинске комбинације око НДХ, Титоград, 1958. / Никола Гаћеша. - стр. 182-184 

Приказ књига. 
527. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

М. Ђуровић: Трговачки капитал у Црној Гори у другој половини XIX и почетком 
XX века, Цетиње 1958. ; Новчани заводи у Црној Гори, Цетиње, 1959. / Никола Гаћеша. - стр. 
184-185 

Приказ књига. 
528. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Историјски часопис, VIII, Београд 1959. / Никола Гаћеша. - стр. 185-186 
Приказ часописа. 

529. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе АП Војводине, Грађа за 
проучавање споменика културе Војводине, II, Нови Сад, 1958. / Никола Гаћеша. - стр. 187-188

Приказ књиге. 
530. 
БАЈАЛОВИЋ-Бирташевић, Марија 

Археолошки чланци из Гласника Музеја Косова и Метохије (св. I, 1956; св. II, 1957) / 
Марија Бајаловић-Бирташевић. - стр. 188-190 

Приказ часописа. 
 531. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 191-192 

1960, св. 26
532. 
КОРОШЕЦ, Јосип 

Око питања значења статуета са двема главама / Јосип Корошец. - стр. 5-17 
Библиографија: стр. 14-16. - R�sum�. 

533. 
ГАВРИЛОВИЋ, Никола 

Велика Француска револуција и Срби у Јужној Угарској / Никола Гавриловић. - стр. 
18-39 

Библиографија: стр. 36-38. - R�sum�. 
534. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Јавни терети и невоље сремског становништва средином XVIII столећа / Славко Га-
вриловић. - стр. 40-67 

Напомене: стр. 65-67. - Zusammenfassung. 
535. 
КРСТОНОШИЋ, Трива 

Допринос земљорадничких задруга борби за опстанак српског народа у Угарској до 
1918. године / Трива Крстоношић. - стр. 68-102 

Библиографија: стр. 100-101. - Zusammenfassung. 



536. 
МАРИНКОВИЋ, Боривоје 

Дневник Јустина Михаиловића : (1831-1844) / Боривоје Маринковић. - стр. 103-128 
Напомене: стр. 127-128. 

537. 
КОСТИЋ, Милан П. 

Сава Шумановић и Срем / Милан П. Костић. - стр. 129-132, [6] листова с таблама
538. 
РАДЕНИЋ, Андрија 

Aranyossi Magda: Frankel Leo, Budapest, 1952. / Андрија Раденић. - стр. 133-137 
Приказ књиге. 

539. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

М. Ерић: Аграрна реформа у Југославији 1918-1941. год., Сарајево, 1958. / Никола Га-
ћеша. - стр. 138-139 

Приказ књиге. 
540. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Ф. Чулиновић: Слом старе Југославије, Загреб, 1958. / Никола Гаћеша. - стр. 139-140 
Приказ књиге. 

541. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Хамдија Капиџић: Аустро-Угарска политика у Босни и Херцеговини и југословен-
ско питање за вријеме Првог свјетског рата, Сарајево, 1958. / Коста Милутиновић. - стр. 
140-142 

Приказ књиге. 
542. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Архивски вјесник, I, Загреб, 1959 / Никола Гаћеша. - стр. 142-143 
Приказ часописа. 

543. 
КЕЦИЋ, Данило 

Андрија Раденић: Положај и борба сељаштва у Срему од краја XIX века до 1914. го-
дине, Београд, 1958. / Данило Кецић. - стр. 144-145 

Приказ књиге. 
544. 
КЕЦИЋ, Данило 

40 година борбе за социјализам, Младост, Београд 1959. / Данило Кецић. - стр. 146-147
Приказ књиге. 

 545. 
ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. [148] 

1960, св. 27
546. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Урбаријално питање у Сремској жупанији средином XVIII столећа / Славко Гаврило-
вић. - стр. 5-32 

Библиографија: стр. 30-31. - Zusammenfassung. 
547. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Војвода Стеван Шупљикац као главнокомандујући српских војних снага у Војводи-
ни 1848. године / Миховил Томандл. - стр. 33-48 

Библиографија: стр. 46-47. - Zusammenfassung. 
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548. 
КУМАНОВ, Живан 

Бачка у народноослободилачкој борби : кратак преглед / Живан Куманов. - стр. 49-75
Напомене: стр. 71-74. - Zusammenfassung. 

549. 
ТУЦАКОВ, Јован 

Жене народни лекари и апотекари у Војводини / Јован Туцаков, Сребрица Кнежевић. 
- стр. 77-91 

Библиографија: стр. 91. 
550. 
СУБОТИЋ, Светолик 

Бела Црква у догађајима из 1848-49 / Светолик Суботић. - стр. 91-122 
Библиографија: стр. 120-122. 

551. 
СТОЈАНЧЕВИЋ, Владимир 

Издања грађе македонског Института за националну историју / Владимир Стојанче-
вић. - стр. 123-127 

Напомене: стр. 127. 
552. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Закључци Хрватског сабора, Загреб, 1958. / Никола Гаћеша. - стр. 128 
Приказ књиге. 

553. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Нови доприноси проучавања Љубена Каравелова / Коста Милутиновић. - стр. 128-131
554. 
НИКОЛИЋ, Никола 

Војо Рајчевић: Студентски покрет на Загребачком свеучилишту 1918-1941. Загреб, 
1959. / Никола Николић. - стр. 131-132 

Приказ књиге. 
555. 
КУМАНОВ, Живан 

Жарко Атанацковић: Војводина у борби 1941-1945, Нови Сад, 1959. / Живан Куманов. 
- стр. 132-134 

Приказ књиге. 
556. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Новија мађарска историографија о нашој 1848-1849 / Арпад Лебл. - стр. 135-143 
557. 
РАДЕНИЋ, Андрија 

Kov�cs Endre: Magyar-d�lszl�v megb�k�l�si törekv�sek 1848/1849-ben, Budapest, 1958. / 
Андрија Раденић. - стр. 143-148 

Приказ књиге. 
558. 
ЖИВАНЧЕВИЋ, Милорад 

Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига четврта и пета, 1956-1957. Нови 
Сад, 1958. / Милорад Живанчевић. - стр. 149-151 

Приказ часописа. 
559. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Историјски записи, 1-2, Титоград, 1959. / Никола Гаћеша. - стр. 151-153 
Приказ часописа. 
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560. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Хисторијски зборник, 1-4, Загреб, 1957. / Никола Гаћеша. - стр. 153-154 
Приказ часописа. 

561. 
ЖИВАНЧЕВИЋ, Милорад 

Један непознати путопис из прошлог столећа / Милорад Живанчевић. - стр. 154-156 
Приказ књиге: Фјодор Васиљевич Чижов: Путешествије по славјанским земљам 1845. 

год., Москва, 1958. 
562. 
МИЛУТИНОВИЋ, Никола 

Нове контраверзе о Светозару Милетићу и Михаилу Политу-Десанчићу / Никола 
Милутиновић. - стр. 157-178 

Напомене: стр. 176-178. 
 563. 

ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. [179] 

1961, св. 28
564. 
КОРОШЕЦ, Паола 

Купа на нози у славонској култури / Паола Корошец. - стр. 5-28 
Библиографија: стр. 16-21. - Zusammenfassung. 

565. 
МЕЗЕИ, Стеван 

Стање и почетни развитак индустрије Војводине после Првог светског рата / Стеван 
Мезеи. - стр. 29-78 

Библиографија: стр. 75-76. - Zusammenfassung. 
566. 
ВАСИЋ, Павле 

Аутори, порекло и значај престоних икона из манастира Велике Ремете / Павле Васић. 
- стр. 79-94, [7] стр. с таблама 

Библиографија: стр. 91-93. - Резюме. 
567. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Револуционарна делатност војвођанских Срба за време Омладинског покрета у светлу 
аустријских докумената / Лазар Ћелап. - стр. 95-120 

Библиографија: стр. 120. 
568. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Три прилога из историје насеља земунског властелинства : (1718-1745) / Славко Га-
вриловић. - стр. 121-129 
569. 
АНДОРКА, Шандор 

Побуна у 29. банатском пуку и Народно веће у Дебељачи / Шандор Андорка. - стр. 
129-144 
570. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Српска занатлијска читаоница у Вршцу / Миливој Јовановић. - стр. 144-149 
571. 
АЋИМОВИЋ, Јелена М. 

Школске сведоџбе Земунаца у Карловачкој гимназији од 1803. до 1827. / Јелена М. 
Аћимовић. - стр. 150-153 

Напомене: стр. 153. 
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572. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Музичар Војтјех Хлавач : прилог историји музике код нас / Миливој Јовановић. - стр. 
153-155 
573. 
ТРИФУНОСКИ, Јован Ф. 

Тридесетпетогодишњица научног рада проф. Миленка С. Филиповића / Јован Ф. Три-
фуноски. - стр. 157-158 
574. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Библиографија радова Миленка С. Филиповића : 1924-1960 / М. Ф. [Миленко Фили-
повић]. - стр. 159-170 
575. 
ВЕГ, Шандор 

Одабрана документа из Историје мађарског радничког покрета, 1-6 / Шандор Вег. - 
стр. 171-180 

Приказ едиције. 
576. 
ГАЛ, Ђерђ 

Документи о националном питању Угарске у предвечерје империјализма / Ђерђ Гал. 
- стр. 181-187 

Приказ књиге: Кem�ny G�bor: Iratok a nemzetis�gi k�rd�s tört�net�hez Magyarorsz�gon 
a dualizmus kor�ban (I-II), Budimpešta, 1952, 1956. 
577. 
ВИДАК, Живко 

Културно-историјски споменици Срба у Пештанској жупанији / Живко Видак. - стр. 
188-191 
578. 
ГАЛ, Ђерђ 

У. Ф. картел, поводом књиге Девавари Золтана: Штрајк у фабрици Фако, Суботица, 
1958. / Ђерђ Гал. - стр. 191-199 

Приказ књиге. - Напомене: стр. 199. 
579. 
КУМАНОВ, Живан 

Библиографија чланака из НОБ у Војводини објављених у часописима и годишња-
цима / Живан Куманов. - стр. 201-212 

 580. 
ИЗДАЊА Научног одељења Матице српске. - стр. 213-214 

1961, св. 29
581. 
МАГАРАШЕВИЋ, Александар 

Промене у међународном положају приватне својине и њихов утицај на међународ-
но право / Александар Магарашевић. - стр. 5-27 

Напомене: стр. 24-27. 
582. 
КРЕСТИЋ, Василије Ђ. 

Српски војни логор код Перлеза у 1848. години / Василије Крестић. - стр. 29-42 
Напомене: стр. 39-42. 

583. 
АЛБУЉ, Дивна 

Још о Српској народној независној странци / Дивна Албуљ. - стр. 43-54 
Напомене: стр. 53-54. 



584. 
КУМАНОВ, Живан 

Бачко-барањски одред / Живан Куманов. - стр. 55-68 
Библиографија: стр. 66-68. 

585. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Називање страна света и народа по бојама / Миленко С. Филиповић. - стр. 69-77 
Библиографија: стр. 76-77. 

586. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Прилог проучавању колонизације Војводине крајем XVIII века / Лазар Ћелап. - стр. 
79-88 

Библиографија: стр. 87-88. 
587. 
КАРАМАН, Игор 

Преглед становништва Хрватске, Славоније, Сријема и Бачке у доба Јосипа II (1787) 
/ Игор Караман. - стр. 88-92
588. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Подаци о становништву Баранде до 1809. г. / Срета Пецињачки. - стр. 92-101 
Библиографија: стр. 100-101. 

589. 
КРЕСТИЋ, Василије Ђ. 

Војвођанске избеглице у Србији 1849. године / Василије Крестић. - стр. 101-110 
Библиографија: стр. 108-110. 

590. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Записи Косте Михајловића из Вуковара о Револуцији 1848-49. / Славко Гавриловић. 
- стр. 111-115 

Напомене: стр. 114-115. 
591. 
ВУЈИЧИЋ, Стојан Д. 

Споменик мађарског песника Шандора Кишфалудија у Будимпешти : вајарски рад 
Димитрија Петровића / Стојан Д. Вујичић. - стр. 115-118 

Напомене: стр. 118. 
592. 
ЧУРЧИЋ, Лазар 

Грбовник грофа Ладислава Фестетића у Рукописном одељењу Матице српске / Л. 
[Лазар] Чурчић. - стр. 118-121 

Библиографија: стр. 121. 
593. 
КАТИЋ, Реља В. 

„Оть нєжит�“ у српској средњевековној медицини / Р. [Реља] В. Катић. - стр. 121-126 
Библиографија: стр. 125-126. 

594. 
РАДЕНИЋ, Андрија 

Одговор на један „критички“ приказ / Андрија Раденић. - стр. 127-136 
Полемика. 

595. 
АТАНАЦКОВИЋ, Сава 

Mócsy Andreas: Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen, Buda-
pest, 1959. / Сава Атанацковић. - стр. 137-141 

Приказ књиге. 
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596. 
АТАНАЦКОВИЋ, Сава 

Марић Растислав: Περην του Ιστρου ερημοσ χωρη, Годишњак Филозофског факултета 
у Новом Саду, књ. II, 1957. / Сава Атанацковић. - стр. 141-142 

Приказ чланка. 
597. 
КРЕКИЋ, Бариша 

Историјски гласник, бр. 1-2 и бр. 3-4, 1959. / Бариша Крекић. - стр. 143-144 
Приказ часописа. 

1961, св. 30
598. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Сељаштво на властелинству Нуштар-Габош : (1687-1849) : (прилог проучавању еко-
номско-социјалних односа у Срему и Славонији) / Славко Гавриловић. - стр. 5-53, [2] стр. 
с таблама

Напомене: стр. 47-51. - Zusammenfassung. 
599. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Политички лик Лазе Костића / Коста Милутиновић. - стр. 54-91 
Напомене: стр. 89-91. 

600. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Прилог питању веза Војводине и социјалистичке партијске опозиције 1908-1913. / 
Арпад Лебл. - стр. 92-120 

Напомене: стр. 116-120. 
601. 
МИЛИСАВАЦ, Живан 

Штампа у Војводини за време Народноослободилачког рата / Живан Милисавац. - 
стр. 121-145 

Библиографија: стр. 142-144. - Резюме. 
602. 
МИРНИЋ, Јосип 

Мађарска обавештајна служба и „загонетка Тито“ / Јосип Мирнић. - стр. 147-156 
Напомене: стр. 154-156. 

603. 
ШТАЈНЕР, Херберт 

Прва окупација Босне и аустријски раднички покрет / Херберт Штајнер ; с немачког 
превео Страхиња К. Костић. - стр. 156-160 
604. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Доситеј Обрадовић у вршачкој локалној журналистици из 1867. године / Мил. [Ми-
ливој] Јовановић. - стр. 161-163 
605. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Vujicsics D. Sztojan: A pesti szerb templom, Budapest, 1961. / Дака Поповић. - стр. 165-169
Приказ књиге. 

606. 
ЧЕХАК, Калман 

Munk�sok �s parasztok mozgalmai Мagyarorsz�gon 1849-1867, Budapest, 1959. / Калман 
Чехак. - стр. 169-176 

Приказ књиге. 
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607. 
ПЕРОВИЋ, Василије Б. 

Поводом чланка Лазара Чурчића „Још једном о рукописном канонику Јована Рајића“ 
/ Василије Б. Перовић. - стр. 176-178 

Напомене: стр. 178. 
608. 
ГАЛ, Ђерђ 

Tört�nelmi Szemle, A Magyar Tudom�nyos Akad�mia Tört�nettudom�nyi Int�zet�nek 
�rtes�tője 1961, IV �vfolyam, br. 1-2 / Ђерђ Гал. - стр. 178-180 

Приказ часописа. 
609. 
НИКОЛИЋ, Јелена 

Зборник Матице српске, Серија друштвених наука, свеска 21-30 : садржај по струкама 
/ [Јелена Николић]. - стр. 181-186 
610. 
НИКОЛИЋ, Јелена 

Садржај по писцима Зборника Матице српске, Серија друштвених наука, св. 21-30 / 
Јелена Николић. - стр. 187-193 

1962, св. 31
611. 
ШИДАК, Јарослав 

Херетички покрет и одјек хуситизма на славенском југу / Јарослав Шидак. - стр. 5-24
Биљешке: стр. 19-23. - Zusammenfassung. 

612. 
ПЕТРОВИЋ, Никола 

Научна историографија или тенденциозна публицистика? : поводом Милутиновићевог 
чланка у Зборнику Матице српске за друштвене науке бр. 27 / Никола Петровић. - стр. 25-90
613. 
КЕЦИЋ, Данило 

Штрајкови радника у Кикинди и околини 1936. године / Данило Кецић. - стр. 91-136, 
[4] стр. с таблама фотогр. 

Напомене: стр. 130-135. - Резюме. 
614. 
ВУЛЕТИЋ, Витомир 

„Слобода“ Владимира Јовановића / Витомир Р. Вулетић. - стр. 137-154 
Напомене: стр. 153-154. 

615. 
РАДЕНИЋ, Андрија 

Неколико нових података о српској штампи из Куеновог периода / Андрија Раденић. 
- стр. 154-158 

Напомене: стр. 158. 
616. 
ЧУРЧИЋ, Лазар 

Историја манастира Бођана Арона Георгијевића у стиховима / Л. [Лазар] Чурчић. - 
стр. 158-165 

Текст прилога на славсерб. језику. - Прилог: стр. 161-165. 
617. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Економско-социјална прошлост Војводине XVIII столећа, у другој књизи Историје 
народа Југославије (Београд 1960) / Славко Гавриловић. - стр. 167-169 

Приказ књиге. 



618. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Љ. Божић: Аграрна политика са основама земљорадничког задругарства, Сарајево, 
1960. / Никола Гаћеша. - стр. 170-173 

Приказ књиге. 
619. 
МИРНИЋ, Карло 

Критика сваког социолошког дуализма / Карло Мирнић. - стр. 173-184 

1962, св. 32/33
620. 
КОРОШЕЦ, Паола 

Pontsko-stepski elementi i slavonska kultura / Paola Korošec. - str. 5-18 
Napomene: str. 14-18. 

621. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Irig u XVIII stoleću : (od Karlovačkog mira 1699. do Iriške kuge 1795.) / Slavko Gavrilović. 
- str. 19-61 

Bibliografija: str. 55-59. - Zusammenfassung. 
622. 
ЧУРЧИЋ, Лазар 

Библиотека Матице српске од Буне до доласка у Нови Сад / Лазар Чурчић. - стр. 62-88
Библиографија: стр. 87-88. 

623. 
МИРНИЋ, Карло 

Razvoj kapitalizma u XX veku : (sociološki pregled) / Karlo Mirnić. - str. 89-114 
624. 
ЋЕЛАП, Лазар 

Kolonizacija Nemaca u današnjoj Vojvodini 1790-1792. godine / Lazar Ćelap. - str. 115-124
Bibliografija: str. 123-124. 

625. 
ПОПОВ, Чедомир 

Svetozar Marković o emancipaciji žena / Čedomir Popov. - str. 124-136 
Napomene: str. 135-136. 

626. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Moji susreti sa Urošem Predićem / Mihovil Tomandl. - str. 136-150 
Napomene: str. 150. 

627. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Uništenje triju monografija u Pančevu posle oslobođenja 1918. godine / Mihovil Tomandl. 
- str. 151-155 
628. 
АТАНАЦКОВИЋ, Жарко 

О суштини и методу једне критике : (одговор Живану Куманову на приказ књиге: 
„Војводина у борби 1941-1945“) / Жарко Атанацковић. - стр. 157-159 

Полемика. - Напомене: стр. 159. 
629. 
КУМАНОВ, Живан 

Војводина у борби 1941-1945. : (одговор Жарку Атанацковићу на примедбе које је дао 
на мој приказ његове књиге) / Живан Куманов. - стр. 160-167 

Полемика. 
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630. 
ВОЈВОДИЋ, Васо 

Слав�нский архив, Москва 1961. / Васо Војводић. - стр. 167-172 

1963, св. 34
631. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Аграрна пракса сремских народних одбора : 1941-1944 / Арпад Лебл. - стр. 5-41 
Библиографија: стр. 36-40. - Резюме. 

632. 
КЕЦИЋ, Данило 

Из живота и рада Жарка Зрењанина-Уче / Данило Кецић. - стр. 42-62, [2] стр. с таблама 
(фотогр.) 

Резюме. 
633. 
ПАВЛОВИЋ, Катарина 

Један заборављени српски вајар - Јован Пешић / Катарина Павловић. - стр. 63-73, [4] 
стр. с таблама (фотогр.) 

Каталог радова: стр. 69-73. - R�sum�. 
634. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Банатски урбар / Славко Гавриловић. - стр. 75-91 
Библиографија: стр. 91. 

635. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Земљишни односи у Баранди до средине XIX века / Срета Пецињачки. - стр. 91-100 
Библиографија: стр. 99-100 

636. 
ВУЛЕТИЋ, Витомир 

Одјеци Херценова „Звона“ у српској штампи шездесетих година XIX века / Витомир 
Вулетић. - стр. 100-126 

Библиографија: стр. 122-126. 
637. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

О првим новинама штампаним у Вршцу на српском језику, ћирилицом : прилог исто-
рији журналистике код нас / Миливој Јовановић. - стр. 126-128 
638. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Рад др Јосифа Тима на српској историографији / Дака Поповић. - стр. 129-135 
Приказ књиге: Thim József: A szerbek tört�nete a legr�gibb kortól 1848-ig, Nagy-Becskerek, 

1892. 
639. 
ГОЛУБОВИЋ, Звонимир 

Ерих Кош: Новосадски покољ, Београд, 1961. / Звонимир Голубовић. - стр. 135-139 
Приказ књиге. - Библиографија: стр. 139. 

640. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Стеван Мезеи: Основи политичке економије, Београд, 1963. / Драгоје Жарковић. - стр. 
140-142 

Приказ књиге. 



641. 
ПРЕДИЋ, Урош 

Библиографија и списак радова Уроша Предића / У. П. [Урош Предић] ; приредио 
Миховил Томандл. - стр. 143-171 

1963, св. 35
642. 
МИРНИЋ, Јосип 

Систем фашистичке окупације у Бачкој и Барањи : мађарска окупација југословен-
ских земаља / Јосип Мирнић. - стр. 5-62 

Напомене: стр. 48-62. 
643. 
ВЕГ, Шандор 

Систем немачке окупационе власти у Банату : 1941-1944 / Шандор Вег. - стр. 63-104 
Напомене: стр. 95-104. 

644. 
ВУКЕЛИЋ, Петар 

Окупациона власт и систем националне дискриминације у Срему за време „Незави-
сне државе Хрватске“ : „Независна држава Хрватска“ / Петар Вукелић. - стр. 105-138 

Напомене: стр. 129-138. 
645. 
ПЕТКОВИЋ, Јованка 

Акција Виктора Томића : ситуација у Срему у лето 1942. године / Јованка Петковић. 
- стр. 139-164 

Напомене: стр. 157-164. 
646. 
ГОЛУБОВИЋ, Звонимир 

Рације јануара 1942. у Јужној Бачкој : окупација, НОП и терор у Бачкој 1941. / Звони-
мир Голубовић. - стр. 165-192 

Библиографија: стр. 190-192. 
647. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Аграрна политика окупатора у Бачкој, Барањи и Међумурју 1941-1944 / Арпад Лебл. 
- стр. 193-213 

Библиографија: стр. 211-213. 

1963, св. 36
648. 
ГАЛ, Ђерђ 

Примена тактике антифашистичког пролетерског јединственог фронта у војвођан-
ским штрајкашким акцијама 1935. године / Ђерђ Гал. - стр. 5-48 

Библиографија: стр. 45-48. 
649. 
ЈАНКОВИЋ, Љубица С. 

Играње за мртве у Југославији / Љубица С. Јанковић. - стр. 49-52 
Библиографија: стр. 52. 

650. 
РОГИЋ, Драгица 

Имена обрадивог земљишта откривају увјете материјалног живота и основне живот не 
интересе пољопривредног становништва : прилог економско-хисторијском истраживању 
мале топономастике Славоније 18. и 19. ст. / Драгица Рогић. - стр. 53-63 

Библиографија: стр. 63. 
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651. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Србијанске избеглице у Белегишу 1788-1790 / Срета Пецињачки. - стр. 64-66 
Библиографија: стр. 65-66. 

652. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Стари Бановци до краја XIII [тј. XVIII] века : насеље и становништво / [Срета Пеци-
њачки]. - стр. 66-88, [2] стр. с таблама (фотогр.) 

Напомене: стр. 85-88. 
653. 
СУБОТИЋ, Светолик 

Црквени спор између белоцркванских Срба и Румуна у XIX веку : прилог проуча-
вању српско-румунских односа у Банату / Светолик Суботић. - стр. 88-103 

Библиографија: стр. 101-103. 
.654. 

ЧУРЧИЋ, Лазар 
Популарност и неки проблеми ширења Епитома Дионисија Новаковића / Л. [Лазар] 

Чурчић. - стр. 103-115, [4] стр. с таблама 
Библиографија: стр. 114-115. 

655. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Заклада Георгија-Ђоке Стерије Поповића : прилог нашој културној историји / Мил. 
[Миливој] Јовановић. - стр. 116-118 
656. 
КОСТИЋ, Милан П. 

Усташки логор на Јадовном : др Стеван Симеоновић-Чокић / Милан П. Костић. - стр. 
118-122 
657. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Нова мађарска литература о „десном крилу плана Барбаросе“ и Југославији / Арпад 
Лебл. - стр. 123-131 

Библиографија: стр. 131. 
658. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Три политичка писца старе Угарске / Арпад Лебл. - стр. 131-142 
659. 
ВИДАК, Живко 

Иван Јакшић: Срби у Столном Београду, Нови Сад, 1962. / Живко Видак. - стр. 142-147
Приказ књиге. 

660. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Др Миховил Томандл / Р. [Рајко] Л. Веселиновић. - стр. 148-149 
In memoriam. 

1964, св. 37
661. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Гледишта марксистичких теоретичара о кризама хиперпродукције / Драгоје Жарко-
вић. - стр. 5-30 

Библиографија: стр. 27-28. - Summary. 
662. 
РАДОМИРОВИЋ, Војин 

Земљишна рента у сељачкој пољопривреди / Војин Радомировић. - стр. 31-49 
Библиографија: стр. 46-48. - Резюме. 
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663. 
КЕЦИЋ, Данило 

Материјални положај и борба радништва Старог Бечеја и околине 1936. године / Да-
нило Кецић. - стр. 50-76 

Библиографија: стр. 73-76. - Резюме. 
664. 
МИРКОВИЋ, Лазар 

Рељеф шатора на једном надгробном споменику у Сремским Карловцима / Л. [Лазар] 
Мирковић. - стр. 77-80, [2] листа с таблама 

Библиографија: стр. 80. 
665. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Некадашњи баранђански ритови : (од најранијих времена до 1932. године) / Срета 
Пецињачки. - стр. 81-99 

Библиографија: стр. 96-99. 
666. 
ПОПОВИЋ, Дака 

Један мање познати српски публициста / Дака Поповић. - стр. 99-102 
667. 
ИВАНОВИЋ, Радомир 

Андрија и Тинка Лукић : (прилози биографијама) / Радомир Ивановић. - стр. 102-115, 
[1] лист с таблом (фотограф.) 

Библиографија: стр. 115. 
668. 
ПУЦАРЕВИЋ, Живко 

Културно-просветни рад у Срему у току Народноослободилачке борбе 1941-45. го-
дине / Живко Пуцаревић. - стр. 116-136 

Библиографија: стр. 135-136. 
669. 
МИТРОВИЋ, Владимир 

Још нешто о земљаном лонцу као музичком инструменту / Владимир Митровић. - 
стр. 136-137 
670. 
ЧЕХАК, Калман 

Јосип Мирнић: „Раднички покрет у Бачкој до формирања Социјалдемократске пар-
тије Угарске“, Нови Сад, 1963. / Чехак Калман. - стр. 139-144 

Приказ књиге. - Напомене: стр. 144. 
671. 
ЈОВИЋ, Ђорђе 

Војвођански музеј 1957-1962 [тј. 1947-1962], Нови Сад, 1962. / Ђорђе Јовић. - стр. 145-146
Приказ књиге. 

672. 
МАРКОВИЋ, Милица 

Каталог текуће стране периодике у библиотекама Југославије 1957-1961. Београд, 
1963. / М. [Милица] Марковић. - стр. 146-147 

Приказ књиге. 

1964, св. 38
673. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Српска историографија у XVIII веку / Рајко Л. Веселиновић. - стр. 5-28 
Библиографија: стр. 23-27. - Zusammenfassung. 
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674. 
ВУЛЕТИЋ, Витомир 

Светозар Марковић у Русији и Швајцарској / Витомир Р. Вулетић. - стр. 29-50 
Библиографија: стр. 47-49. - Резюме. 

675. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Студије о слави, служби или крсном имену / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 51-76
Библиографија: стр. 73-76. - Summary. 

676. 
РАКИЋ, Лазар 

Прилог питању прелаза Јаше Томића од социјализма ка радикализму / Лазар Ракић. 
- стр. 77-99 

Библиографија: стр. 94-99. 
677. 
КЕЦИЋ, Данило 

О Првом мају у Војводини : 1919-1921 / Данило Кецић. - стр. 99-118 
Библиографија: стр. 115-118. 

678. 
МИЛАНОВИЋ, Ђорђе 

Неки подаци о раду организационог секретара ЦК СКОЈ-а Петра Поповића-Аге у 
обнављању руководства и организација СКОЈ-а у Војводини током прве половине 1930. 
године / Ђорђе Милановић. - стр. 118-125 

Библиографија: стр. 121-125. 
679. 
ПАЛИЋ, Миленко 

Преглед административно-територијалних промена у Војводини : 1918-1941. / Ми-
ленко Палић. - стр. 125-162 

Библиографија: стр. 157-162. 
680. 
БРЗИЋ, Бошко 

Натпис о градњи воденице манастира Беочина из 1711. године / Бошко Брзић. - стр. 
162-163 
681. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Белешка уз прилог „Натпис о градњи воденице манастира Беочина из 1711. године“ / 
Рајко Л. Веселиновић. - стр. 163-164 
682. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Подаци о становништву и насељима Јужног Баната у XVIII и XIX веку / Срета Пе-
цињачки. - стр. 164-168 

Напомене: стр. 168. 
683. 
ДРЉАЧА, Душан 

Етнолошки осврт на дискусију о анкетној методи у пољској социологији / Душан 
Дрљача. - стр. 169-173 

Библиографија: стр. 173. 

1964, св. 39
684. 
РАКИЋ, Лазар 

Белики [тј. велики] Бечкерек (Зрењанин) револуционарне 1848-1849. године / Лазар 
Ракић. - стр. 5-34 

Библиографија: стр. 29-33. - Zusammenfassung. 
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685. 
КЕЦИЋ, Данило 

Борбе о Раднички дом у Новом Саду 1920. године / Данило Кецић. - стр. 35-65 
Библиографија: стр. 61-65. - Summary. 

686. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Опово до краја XVIII и с почетка XIX века / Срета Пецињачки. - стр. 67-101 
Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 97-100. 

687. 
ПОПОВ, Чедомир 

Једна страна дипломатска интервенција против Марковићевог „Раденика“ / Чедомир 
Попов. - стр. 101-107 

Библиографија: стр. 107. 
688. 
ИВКОВИЋ, Божидар 

Затвори, концентрациони и радни логори у Банату : 1941-1944 / Божидар Ивковић. - 
стр. 108-134 

Библиографија: стр. 130-134. 
689. 
ПЕТРОВИЋ, Новак 

Борба за жетву у Срему 1943. године : ни зрна жита окупатору / Новак Петровић. - 
стр. 134-156 

Библиографија: стр. 156. 
690. 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој 

Добротворна задруга Српкиња Вршчанки / Миливој Јовановић. - стр. 156-165 
691. 
БИКИЦКИ, Милана 

„Српски музички лист“ Исидора Бајића / Милана Бикицки. - стр. 166-170 
692. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Мађарско-југословенске везе 1918-1919 / Арпад Лебл. - стр. 171-175 
Приказ књиге: Кеваго Ласло: Јужни Словени у Мађарској 1918-1919, Будимпешта, 1964.

693. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Z. Ujv�ry: Une coutume des Slaves du sud : la „dodola“ Slavica III (Debrecen, 1963) / Ми-
ленко Филиповић. - стр. 175-176 

Приказ чланка. 
694. 
РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 

Академик др Никола Радојчић : 1882-1964 : некролог / Ђорђе Сп. Радојичић. - стр. 
177-180 

1965, св. 40
695. 
НЕДЕЉКОВИЋ, Љубомир 

О нашем средњевековном новцу са натписом „Karvlvs“ : прилог историји српско-ма-
ђарских односа / Љубомир Недељковић. - стр. 5-25 

Таблица описаних примерака новца: стр. 22-25. - Библиографија: стр. 20. - R�sum�. 
696. 
ГАЛ, Ђерђ 

Синдикат фабриканата шрафова у Југославији : развитак индустрије шрафова на те-
риторији Краљевине СХС / Ђерђ Гал. - стр. 26-72 

Напомене: стр. 64-66. - Библиографија: стр. 66-72. - Zusammenfassung. 
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697. 
МИРНИЋ, Карло 

Социјални аспекти савремене урбанизације : урбанизација као појава „јединственог 
индустријског друштва“ / Карло Мирнић. - стр. 73-104 

Напомене: стр. 97-103. - Summary. 
698. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Радојево у XVIII веку / Срета Пецињачки. - стр. 105-123 
Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 121-123. 

699. 
ЏИНИЋ, Илија 

Прилог познавању правосуђа на селу у Бачкој у деветнаестом стољећу / Илија Џинић. 
- стр. 123-134 

Напомене: стр. 134. 
700. 
ТОМАНДЛ, Миховил 

Прилог историји Окружног народног одбора у Панчеву : 1848-1849 / Миховил Томандл. 
- стр. 134-148 

Библиографија: стр. 146-148. 
701. 
КЕЦИЋ, Данило 

Неколико података о режиму и делатности комуниста у Лепоглави / Данило Кецић. 
- стр. 148-158 
702. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

О имену „Буњевци“ / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 158-166 
Библиографија: стр. 165-166. - Zusammenfassung. 

703. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Буњевци у Босни / Мил. [Миленко] С. Филиповић. - стр. 166-169 
Библиографија: стр. 169. 

704. 
ХРАБАК, Богумил 

Иве Мажуран: Средњовековни Осијек, Осијек, 1962. / Б. [Богумил] Храбак. - стр. 
170-171

Приказ књиге. - Напомене: стр. 171-172. 
705. 
НИКОЛИЋ, Јелена 

Зборник Матице српске за друштвене науке, свеска 31-40 : садржај по струкама : са-
држај по писцима / Јелена Николић. - стр. 173-183 

1965, св. 41
706. 
ЧЕХАК, Калман 

Борба вршачког радништва за формирање и делатност Општеобразовног друштва : 
(1871-1875) / Калман Чехак. - стр. 5-36 

Напомене: стр. 31-35. - Zusammenfassung. 
707. 
МИРНИЋ, Карло 

Културне потребе и демократизација културе : (теоретско-методолошки приступ 
проблему усмеравања социјалистичке културне политике) / Карло Мирнић. - стр. 37-84 

Напомене: стр. 81-83. - Zusammenfassung. 



708. 
РАКИЋ, Лазар 

Надаљ револуционарне 1848-1849 : (прилог историји Шајкашке у буни 1848-1849) / 
Лазар Ракић. - стр. 85-93 

Библиографија: стр. 91-93. 
709. 
ВОЈВОДИЋ, Васо 

Једно писмо Јана Колара кнезу Милошу Обреновићу / Васо Војводић. - стр. 94-98 
Библиографија: стр. 97-98. 

710. 
КОВАЧИЋ, Божидар 

Оснивање Сомборске државне гимназије / Божидар Ковачић. - стр. 98-101 
711. 
ГАЛ, Ђерђ 

Прилог питању штрајкова индустријских и пољопривредних радника 1936. године / 
Гал Ђерђ. - стр. 103-122 

Библиографија: стр. 122. 
712. 
КЕЦИЋ, Данило 

Критика критике Ђерђа Гала / Данило Кецић. - стр. 123-152 
Библиографија: стр. 149-152. 

713. 
ВИНАВЕР, Вук 

Woodford D. McClellan: Svetozar Marković and the origins of Balkan socialism, Princeton, 
1964. / Вук Винавер. - стр. 153-154 

Приказ књиге. 
714. 
ЧАЈАК, Јан, мл. 

Rudolf Bedn�rik: Slovaci u Juhosl�vii, Bratislava, 1964. / Јан Чајак мл. - стр. 155-156 
Приказ књиге. 

1965, св. 42
715. 
МЕЗЕИ, Стеван 

Економска оцена положаја пољопривреде са регионалног становишта : могућности 
аналитичке употребе органског састава друштвених средстава / Стеван Мезеи. - стр. 5-13 

Напомене: стр. 12. - R�sum�. 
716. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Теоријски аспекти амортизације основних производних средстава / Драгоје Жарковић. 
- стр. 14-34 

Библиографија: стр. 31-33. - Summary. 
717. 
МИРНИЋ, Карло 

Проблеми подруштвљавања културних вредности : омасовљавање или диференци-
рање културних вредности / Карло Мирнић. - стр. 35-61 

Напомене: стр. 58-59. - Summary. 
718. 
КРЕСТИЋ, Василије Ђ. 

Писма због којих је Љубен Каравелов био затворен после убиства кнеза Михаила 
Обреновића / Василије Крестић. - стр. 63-75 

Садржи писма на нем. језику. - Библиографија: стр. 74-75. 
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719. 
МЕСАРОШ, Шандор 

Одјек рације 1942. године у мађарском политичком животу за време рата / Шандор 
Месарош. - стр. 76-93 

Библиографија: стр. 91-93. 
720. 
ПЕТРОВИЋ, Новак 

Борбе за власт и територију у Срему у јесен 1943. / Новак Петровић. - стр. 94-120 
Библиографија: стр. 119-120. 

721. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

Прилог познавању веза између Крашована и Босне / Мил. [Миленко] С. Филиповић. 
- стр. 121-124 

Библиографија: стр. 124. 
722. 
АНДРИЋ, Лазар 

Основне школе у Змајеву од краја XVIII века до 1941. / Лазар Андрић. - стр. 125-135 
Библиографија: стр. 134-135. 

723. 
ВИНАВЕР, Вук 

Kis Alad�r: Magyarorsz�g külpolitik�ja a m�sodik vil�gh�bor� előest�j�n, Budapest, 
1963. / Вук Винавер. - стр. 137-139 

Приказ књиге. 
724. 
ВРАНЕШЕВИЋ, Бранислав 

XII интернационални конгрес историчара у Бечу / Бранислав Вранешевић. - стр. 139 
Приказ манифестације. 

725. 
ВРАНЕШЕВИЋ, Бранислав 

Др Душан Ј. Поповић : (1894-1965) : некролог / Бранислав Ј. Вранешевић. - стр. 141-142

1966, св. 43
726. 
ПЕТРОВИЋ, Никола 

Изградња канала Дунав-Тиса у XVIII веку : постанак пројекта и додељивање конце-
сије каналској компанији / Никола Петровић. - стр. 5-34 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
727. 
ГАЛ, Ђерђ 

Картели ексера, жичане робе, ланаца, бодљикаве жице и клинаца у бившој Југосла-
вији / Ђерђ Гал. - стр. 35-61 

Прилог: Споразум међу потписаним југословенским фабрикама жице и жичаних 
ексера: стр. 54-60. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
728. 
ПОПОВ, Чедомир 

Борба народноослободилачких снага Срема за пољопривредну производњу у току 
1944. године / Чедомир Попов. - стр. 62-108 

R�sum�. 
729. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Подаци о црквама и школама Кусићког протопопијата у 1789. г. / Срета Пецињачки. 
- стр. 109-112 



730. 
КАРАСЈОВ, Виктор Г. 

Живојин Жујовић и Владимир Јовановић / Виктор Карасјов. - стр. 113-125 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

731. 
ИВАНЧЕВИЋ, Љубомир 

Прилог проучавању аграрне реформе у Срему у време „Независне Државе Хрватске“ 
/ Љубомир Иванчевић. - стр. 126-147 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
732. 
БОЖИЋ, Никола 

Систем фашистичке окупације у Бачкој и Барањи : осврт на чланак др Мирнића у 
Зборнику за друштвене науке Матице српске, Нови Сад - свеска 35/36 / Никола Божић. - стр. 
149-157 

Полемика. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Напомена др Јосипа 
Мирнића: стр. 156-157.
733. 
ЕРЦЕГ, Иван 

Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa, Budapest, 1961. / Иван Ерцег. - стр. 157-159
Приказ књиге. 

1966, св. 44
734. 
СИРАЦКИ, Јан 

Словаци у Југославији : (прилог историји насељавања) / Јан Сирацки. - стр. 5-22 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

735. 
ВИНАВЕР, Вук 

О спољнополитичкој оријентацији Југославије : 1920-1925 / Вук Винавер. - стр. 23-59
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

736. 
МИРНИЋ, Карло 

Култура: „масовна“ или „демократска“? / Карло Мирнић. - стр. 60-89 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

737. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Грађа за историју трговине Босне и Србије са Аустријом 1789-1849. / Славко Гаврило-
вић. - стр. 91-119 
738. 
КЕЦИЋ, Данило 

Комунисти Кикинде пред судом 1920. године / Данило Кецић. - стр. 120-156 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

739. 
ВОЈВОДИЋ, Станко 

Radu Flora, Din relaţiile sîrbo-romîne (privire de ansamblu), Панчево, 1964. / Станко Вој-
водић. - стр. 157-158 

Приказ књиге. 
740. 
ВИНАВЕР, Вук 

Nemes Dezső, A Bethlen-korm�ny külpolitik�ja 1927-1931-ben, Budapest, 1964. / Вук Ви-
навер. - стр. 158-162 

Приказ књиге. 
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1966, св. 45
741. 
ВИНАВЕР, Вук 

Спољнополитичка позадина успостављања југословенско-совјетских дипломатских 
односа 1940. године / Вук Винавер. - стр. 5-60 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
742. 
МИРНИЋ, Карло 

Проблем масовне културе у грађанским теоријама / Карло Мирнић. - стр. 61-91 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

743. 
КУЛИШИЋ, Шпиро 

Научно дјело Јована Ердељановића : (поводом двадесете годишњице смрти) / Шпиро 
Кулишић. - стр. 92-109 

R�sum�. 
744. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Банатско Ново Село у XVIII и с почетка XIX века / Срета Пецињачки. - стр. 110-150 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

745. 
ЈЕРЖАБЕК, Винко В. 

Колонизација и процеси друштвеног прилагођавања колониста у Вршцу : (1945-1963) 
/ Винко В. Јержабек. - стр. 151-161 
746. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Панорама идеја из теорије државе и права у правним часописима Војводине између 
два светска рата / Милијан Поповић. - стр. 162-171 
747. 
ЗАЈЕЧАРАНОВИЋ, Глигорије 

Улога упрошћавајућих претпоставки у Марксовом методу / Глигорије Зајечарановић. 
- стр. 172-178 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
748. 
ЕРЦЕГ, Иван 

Роман Роздолски: Die grosse Steuer und Agrarreform Josefs II. Ein Kapitel zur österrei-Die grosse Steuer und Agrarreform Josefs II. Ein Kapitel zur österrei-
chischen Wirtschaftsgeschichte, Warszawa, 1961. / Иван Ерцег. - стр. 179-180 

Приказ књиге. 

1967, св. 46
749. 
ПЕТРОВИЋ, Никола 

Велика октобарска социјалистичка револуција и стварање југословенске државе / 
Никола Петровић. - стр. 5-20 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
750. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Даљско властелинство Карловачке митрополије у XVIII столећу / Славко Гавриловић. 
- стр. 21-63 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
751. 
ЗАЈЕЧАРАНОВИЋ, Глигорије 

Прилог проблему анализе и синтезе / Глигорије Зајечарановић. - стр. 64-99 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 



752. 
ЂУРИЋ, Војислав 

Социологија у урбанизму : њен положај, задаци и синтеза њених сазнања / Војислав 
Ђурић. - стр. 100-117 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
753. 
НИКОЛИЋ, Видосава 

Прилог проучавању колонизације становништва из Чешке и Моравске на подручју 
Вараждинског генералата и Славоније 1824-1830. год. / Видосава Николић. - стр. 119-136 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
754. 
РАКИЋ, Лазар 

Јаша Томић о еманципацији жена / Лазар Ракић. - стр. 137-148 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

755. 
МИЛАНОВИЋ, Ђорђе 

Комунист : илегални комунистички лист за Војводину из 1930. г. / Ђорђе Милановић. 
- стр. 149-167 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
756. 
ВОЈВОДИЋ, Васо 

Слав�нское возрождение, Москва, 1966. / Васо Војводић. - стр. 169-175 
Приказ часописа. 

1967, св. 47
757. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Даљско властелинство Карловачке митрополије : (од краја XVIII столећа до Револу-
ције 1848-49) / Славко Гавриловић. - стр. 5-38 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
758. 
ПОПОВ, Јелена 

Пољопривредна кампања у Војводини у првој половини 1945. / Јелена Попов. - стр. 
39-71 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
759. 
ВОРГИЋ, Никола 

Правни режим хидросистема Дунав-Тиса-Дунав / Никола Воргић. - стр. 72-93 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

760. 
КОСТИЋ, Мита 

О искључивом праву Срба на Леополдовске привилегије од 1690-тих година / Мита 
Костић. - стр. 95-100 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
761. 
ЏИНИЋ, Илија 

Борба кметова и племића око општинског пашњака у Чонопљи од 1820. до 1848. / 
Илија Џинић. - стр. 101-110 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
762. 
КРИЗМАН, Богдан 

„Београдско примирје“ од 13. новембра 1918. / Богдан Кризман. - стр. 111-134 
Напомене и библиографске референце уз текст. 
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763. 
ФИЛИПОВИЋ, Миленко С. 

О имену „Шокац“ - „Шокци“ / Миленко Филиповић. - стр. 135-151 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

764. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Владе у Мађарској од 1919. до 1945. / Арпад Лебл. - стр. 153-156 
Приказ књиге: Karsai Elek: A budai S�ndor-palot�ban tört�nt 1919-1941, Budapest, 1964. 

765. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Покрет отпора у Мађарској / Арпад Лебл. - стр. 157-158 
Приказ књиге: Magyar szabads�gharcosok a fasizmus ellen, приредили Hars�nyi J�nos, 

Gazsi József, Budapest, 1966. 
766. 
ПАЛИЋ, Миленко 

Дивна Албуљ, Грађа за историју радничког покрета и КПЈ у Војводини 1918-1929, 
Сремски Карловци, 1966. / Миленко Палић. - стр. 158-160 

Приказ књиге. 
767. 
МИЛИТАР, Трива 

Инж. Дака Поповић / Трива Милитар. - стр. 161-164 
In memoriam. 

1967, св. 48
768. 
КЕЦИЋ, Данило 

Буржоазија према бољшевичком покрету у Војводини у првој половини 1919. и гене-
рални штрајк социјалистичке пролетерске солидарности / Данило Кецић. - стр. 5-39 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
769. 
СИРАЦКИ, Јан 

Место и значај југословенских Словака у историји чехословачко-југословенских од-
носа / Јан Сирацки. - стр. 40-52 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
770. 
ПОПОВ, Јелена 

Прилог проучавању помоћи Војводине ратом опустошеним крајевима Југославије : 
(новембар 1944 - новембар 1945) / Јелена Попов. - стр. 53-67 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
771. 
МИРНИЋ, Карло 

Класици марксизма о „масовном“ друштву и „масовној“ култури / Карло Мирнић. - 
стр. 68-89 

Summary. 
772. 
БОЈАНИЋ-Лукач, Душанка 

О прошлости галипољских Срба / Душанка Бојанић-Лукач. - стр. 91-94 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

773. 
ПЕТРОВИЋ, Ђурђица 

Прилог историји Бачке у XVI веку / Ђурђица Петровић. - стр. 95-105 
Приказ књиге: T. Halasi-Kun: Sixteenth - Century turkish settlements in southern Hungary, 

Ankara, 1964. - Напомене и библиографске референце уз текст. 
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774. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Прилог историји Русина у Бачкој средином XVIII века / Славко Гавриловић. - стр. 
106-113 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
775. 
РИСТИЋ, Стана 

Рукописна аутобиографија Аврама Ђукића / Стана Ристић. - стр. 114-115 
Садржи и Аутобиографију Аврама Ђукића. 

776. 
БОЖИЋ, Никола 

Војводина и Београд са околином у плановима Трећег рајха / Никола Божић и Ратко 
Митровић. - стр. 116-125 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
777. 
ДИМКОВИЋ, Борислав Ј. 

Неки аспекти социолошког проучавања староседелаца и колониста у Руми после 
Другог светског рата / Борислав Ј. Димковић. - стр. 126-139 
778. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Поводом књиге Андрије М. Огњановића, Граничарске народне школе и њихови учи-
тељи на територији Војводине од 1774. до 1872. године / Срета Пецињачки. - стр. 141-148 

Приказ књиге. - Напомене и библиографске референце уз текст. 
779. 
ВУЈИН, Милан 

Једна недовршена студија / Милан Вујин. - стр. 149-155 
Приказ књиге: Андрија Огњановић: Новосадске народне основне школе и њихови 

учитељи од 1703. до 1940, Нови Сад, 1964. 
780. 
ЂУРИЋ, Војислав 

The Sociological review, University of Keele, Енглеска, бр. 1-3/1966 („New series“) / Во ји-
слав Ђурић. - стр. 156-159 

Приказ часописа. 

1968, св. 49
781. 
СТОЈАНЧЕВИЋ, Владимир 

Политика Србије према Албанији у 19. веку : прилог познавању српско-арбанашких 
веза пријатељства у периоду од 1844. до 1875. године / Владимир Стојанчевић. - стр. 5-25 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
782. 
КЕЦИЋ, Данило 

Октобарска револуција и аграрно-сељачки покрет у Војводини током 1918. и почетком 
1919. године / Данило Кецић. - стр. 26-68 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
783. 
ДИМКОВИЋ, Борислав Ј. 

Социолошко проучавање друштвеног положаја сеоске жене у општини Сремска Ми-
тровица / Борислав Ј. Димковић. - стр. 69-106 

Резюме. 



784. 
ЂУРИЋ, Војислав 

Прилог социологији становања савременог војвођанског села / Војислав Ђурић. - стр. 
107-130 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
785. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Подаци из 1785. о насељима и школама Срема и Шајкашке / Срета Пецињачки. - стр. 
131-143 
786. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Јован Фогараши, звоноливац и тополивац из доба Првог српског устанка / Славко 
Гавриловић. - стр. 144-155 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
787. 
ПАЖЂЕРСКИ, Лех 

Wacław Felczak, Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 1848. 
roku, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1964. / Лех Пажђерски. - стр. 157-162 

Приказ књиге. 
788. 
ЂУРИЋ, Војислав 

„Социологија села“, Загреб, (Аграрни институт) бр. 1-15, 1963-1967. / Војислав Ђурић. 
- стр. 162-169 

Приказ часописа. 
789. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Лазар Ћелап : (1887-1967) / Славко Гавриловић. - стр. 171 
In memoriam. 

1968, св. 50
790. 
КАПОР, Владимир 

Уз педесету свеску Зборника / Владимир Капор. - стр. 5-7 
791. 
КРЕСТИЋ, Василије Ђ. 

Политичке прилике у Срему уочи склапања хрватско-угарске нагодбе 1868. / Василије 
Крестић. - стр. 9-24 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
792. 
КУМАНОВ, Живан 

Напори Покрајинског комитета КПЈ за Војводину на обнови Народноослободилачког 
покрета у Бачкој 1942. године / Живан Куманов и Звонимир Голубовић. - стр. 25-65 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
793. 
РАИЧ, Александар 

Problemi raspodele prema radu u društvenoj poljoprivredi Vojvodine / Aleksandar Raič. - 
str. 66-97 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. 
794. 
ЦЕКИЋ, Миодраг 

Фикционализам Ханса Фајхингера / Миодраг Цекић. - стр. 98-113 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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795. 
СТЕВАНОВ, Милош 

Породица и кодификација / Милош Стеванов. - стр. 114-128 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

796. 
ТИМКО, Онуфриј 

Насељеници Руског Крстура и Куцуре / Онуфриј Тимко. - стр. 129-142 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

797. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Нова акта о буни Пере Сегединца 1735. / Славко Гавриловић. - стр. 143-149 
Текст докумената на срп., лат. и нем. језику. 

798. 
МИЛИЋЕВИЋ, Јован М. 

Милан Обреновић II : (прилог биографији) / Јован Милићевић. - стр. 150-159 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

799. 
ТКАЛАЦ, Крунослав 

Одредбе о трговини и јавном животу градова Српске Војводине и Тамишког Баната 
у недељне и празничне дане / Крунослав Ткалац. - стр. 160-162 
800. 
СТЕФАНОВИЋ, Димитрије 

Лазар Лера (1895 [тј. 1885]-1966) : прилог историји музичке културе код Срба / Ди-
митрије Стефановић. - стр. 163-165 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
801. 
ПОПОВ, Чедомир 

Научни скуп о Уједињеној омладини српској, (Нови Сад, 12-14. децембра 1967) / Че-
домир Попов. - стр. 167-172 

Приказ манифестације. 
802. 
ГАЛ, Ђерђ 

Lackó Miklós, Nyilasok, nemzetiszocialist�k 1935-1944, Budapest, 1966. / Ђерђ Гал. - стр. 
172-175 

Приказ књиге. 
803. 
НИКОЛИЋ, Јелена 

Зборник Матице српске, Серија друштвених наука, свеске 41-50 : садржај по струка-
ма : садржај по писцима / Јелена Николић. - стр. 177-186 

1968, св. 51
804. 
ЈУДИН, Љубомирка 

О раду народне управе за Банат, Бачку и Барању : 1918-1919 / Љубомирка Јудин. - стр. 
5-35 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
805. 
ИЛИЋ, Танасије Ж. 

Земунски бродоградитељи - „шупери“ крајем XVIII века / Танасије Ж. Илић. - стр. 
36-59 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 



806. 
КАРАСЈОВ, Виктор Г. 

О сарадњи српског демократе Живојина Жујовића у листу Голос / В. [Виктор] Г. Ка-
расјов ; с руског превела Мира Бошков. - стр. 60-78 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
807. 
ФОРИШКОВИЋ, Александар 

Извештај делегације Срба из Угарске са Свесловенског конгреса у Прагу 1848. / Алек-
сандар Форишковић. - стр. 79-82 

Садржи текст извештаја на старосрп. језику и писму. 
808. 
УЛМЕР, Катарина 

Млинарство у Суботици до Нагодбе 1867. / Катарина Улмер. - стр. 83-104 
Прилог: Правила Првог суботичког паромлинског деоничарског друштва: стр. 102-104. 

- Напомене и библиографске референце уз текст. 
809. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Црепајски ритови пре изведених мелиорација 1929-1935. године / Срета Пецињачки. 
- стр. 105-138 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
810. 
РАДОМИРОВИЋ, Војин 

Место сељачког газдинства у нашем друштву и привреди : (прилог истраживању до 
1955) / Војин Радомировић. - стр. 139-156 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
811. 
ЂУРИЋ, Војислав 

Социјална мобилност и мотилност становника Темерина у светлу једног анкетног 
истраживања / Војислав Ђурић. - стр. 157-172 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
812. 
ВИНАВЕР, Вук 

Мађарска и њени суседи после Првог светског рата / Вук Винавер. - стр. 172-177 
813. 
ЂУРИЋ, Војислав 

Morris Zelditch, Jr., A basic course in sociological statistics, New York, 1966. / Војислав 
Ђурић. - стр. 177-179 

Приказ књиге. 

1969, св. 52
814. 

УЗ 50-годишњицу Савеза комуниста Југославије / уредништво. - стр. 5-7 
815. 
КЕЦИЋ, Данило 

Синдикални покрет графичких радника у Војводини : 1919-1921. / Данило Кецић. - 
стр. 9-56 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
816. 
ЛАКИЋ, Сава 

Друштвено-економски услови развоја металне индустрије у Војводини после Дру-
гог светског рата / Сава Лакић. - стр. 57-87 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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817. 
ЖИВКОВ, Сава 

Облици адаптације и интеграције колониста у Војводини : (пример села Радичевић) 
/ Сава Живков. - стр. 88-118 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
818. 
МЕСАРОШ, Шандор 

Аграрни односи и побуне беземљаша у Сонти : 1848-1914. / Шандор Месарош. - стр. 
119-136 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
819. 
ВРАНЕШЕВИЋ, Бранислав 

Путничка потпорна благајна новосадских типографа / Бранислав Вранешевић. - стр. 
137-142 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
820. 
ГАЋЕША, Никола Л. 

Др Марко Малетин, Садржај Летописа Матице српске 1825-1950, I, Нови Сад, 1968. / 
Никола Гаћеша. - стр. 143-145 

Приказ књиге. 
821. 
ГАЛ, Ђерђ 

Миленко Палић, Албус - творница сапуна и хемијских производа, Нови Сад, 1967. / 
Гал Ђерђ. - стр. 145-148 

Приказ књиге. 
822. 
ГАЛ, Ђерђ 

Hars�nyi J�nos, Magyar szabads�gharcosok a fasizmus ellen, Budapest, 1966. / Гал Ђерђ. 
- стр. 149-150 

Приказ књиге. 
823. 
ПОПОВ, Чедомир 

Др Теодор Аврамовић : (1911-1969) / Чедомир Попов. - стр. 151-152 
In memoriam. 

1969, св. 53
824. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Поглед на развој философије марксизма у југословенским земљама / Андрија Б. Стој-
ковић. - стр. 5-78 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
825. 
ЂУРИЋ, Војислав 

Прилог конституисању социологије становања : (досадашњи развој) / Војислав Ђурић. 
- стр. 79-109 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
826. 
ЛЕБЛ, Арпад 

Василе Голдиш и национално питање ердељско-банатских Румуна (1885-1918) / Арпад 
Лебл. - стр. 111-126 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
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827. 
СТАРОВИЋ, Боривој 

Разводи бракова на територији Окружног суда у Суботици / Боривој Старовић. - стр. 
127-138 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
828. 
АНТОНИЈЕВИЋ, Драгослав 

Тихомир Ђорђевић и његово научно дело / Драгослав Антонијевић. - стр. 139-150 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

829. 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко 

Нови подаци о Вићентију Ракићу и његовом боравку у Србији у време Првог устанка / 
Славко Гавриловић. - стр. 151-155 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
830. 
ВЕСЕЛИНОВ, Иванка 

Библиотека манастира Ковиља / Иванка Веселинов. - стр. 156-170 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Попис књига у манастиру Ковиљу 

1777 и 1779. године: стр. 167-168. 
831. 
ГАЛ, Ђерђ 

Kőv�gó L�szló, Internacionalist�k a Tan�cs-Közt�rsas�g�rt, 1969. / Ђерђ Гал. - стр. 171-174
Приказ књиге. 

832. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко Л. 

Др Борислав Јанкулов / Р. [Рајко] Л. Веселиновић. - стр. [175] 
In memoriam. 

1969, св. 54
833. 
ТОДОРОВИЋ, Александар 

Улога СКЈ у развоју самоуправних односа и радничке свести / Александар Тодоро-
вић. - стр. 5-32 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
834. 
КЕВАГО, Ласло 

Статистичка испитивања друштвено-економског положаја Јужних Словена у Мађар-
ској почетком XX века / Ласло Кеваго. - стр. 33-65 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
835. 
ЦЕКИЋ, Миодраг 

Категорија и стварност : скица историјског развитка појма категорије / Миодраг Цекић. 
- стр. 66-91 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
836. 
ЂУРИЋ, Војислав 

Урбанизација као процес ширења градског начина живота / Војислав Ђурић. - стр. 
93-114 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
837. 
ВИГ, Карољ 

Ендре Бајчи-Жилински и мађарско-јужнословенски односи / Карољ Виг. - стр. 115-138
Напомене и библиографске референце уз текст. 
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838. 
УЛМЕР, Гашпар 

Покрет словачких кметова у Бајши 1816. године / Гашпар Улмер. - стр. 139-153 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

839. 
ФИРСТ-Дилић, Ружа 

О положају омладинке у сеоској породици у Војводини и на Косову / Ружа Фирст-Ди-
лић. - стр. 154-164 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
840. 
ВРАНЕШЕВИЋ, Бранислав 

Пети конгрес историчара Југославије / Бранислав Вранешевић. - стр. 165-167 
Приказ манифестације. 

1970, св. 55
841. 

ПОВОДОМ двадесетогодишњице Зборника за друштвене науке Матице српске / 
уредништво. - стр. 7-11 
842. 
ЦЕКИЋ, Миодраг 

Отуђење и разотуђење са гледишта Марксове антропологије / Миодраг Цекић. - стр. 
13-28 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
843. 
СТРИБЕР, Мирослав 

Лењин о друштвеном положају и улози интелигенције / Мирослав Стрибер. - стр. 29-41
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

844. 
ШЕШИЋ, Богдан 

Филозофија слободе Жана Пола Сартра / Богдан Шешић. - стр. 43-62 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

845. 
САВКОВИЋ, Мирко 

Улога Савеза комуниста Југославије у остварењу права радничке класе да непосредно 
одлучује о резултатима свога рада / Мирко Савковић. - стр. 63-80 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
846. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Аксиолошки погледи Милоша Н. Ђурића / Андрија Б. Стојковић. - стр. 81-98 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

847. 
ЂУРИЋ, Ђорђе 

Етнички стереотипи ученика на крају основног школовања : емпиријско истраживање 
у Бачкој / Ђорђе Ђурић. - стр. 99-109 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
848. 

О новој уставности САП Војводине / уредништво. - стр. 111-112 
849. 
РАЈАЧИЋ, Илија 

Прва година остваривања Уставног закона САП Војводине / Илија Рајачић. - стр. 
113-119
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850. 
МАРУШИЋ, Стипан 

Нормативно-регулативна функција покрајине / Стипан Марушић. - стр. 120-127 
851. 
КОВАЧ, Ласло 

Начело сарадње у остваривању функција покрајине / Ласло Ковач и Мојса Миљковић. 
- стр. 128-138 
852. 
МИШИЋ, Драгослав 

Буџетско-финансијска функција покрајине / Драгослав Мишић. - стр. 139-144 
853. 
ВУЈАДИНОВИЋ, Миливој 

Политичко-извршна и управна функција покрајине / Миливој Вујадиновић. - стр. 
145-155 
854. 
УКРОПИНА, Чедомир 

Уставно-судска заштита уставности и законитости / Чедомир Укропина. - стр. 156-163
855. 
ВУКОВИЋ, Иван 

Уставни закон САП Војводине и функционисање судова опште надлежности / Иван 
Вуковић. - стр. 164-169 
856. 
РАДОМИРОВИЋ, Војин 

Прилог разматрању друштвених процеса на нашем селу / Војин Радомировић. - стр. 
171-181 

Саветовање „Структуре, главни друштвени процеси и њихове социјалне последице 
на нашем савременом селу“, Златибор 14-15. V 1969. - Библиографија: стр. 180-181. 
857. 
ВАРАДИ, Тибор 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду / Тибор Варади. - стр. 183-186 
Приказ часописа. 

858. 
ЂУРЂЕВ, Александар 

Издавачка делатност Центра за политичке студије / Александар Ђурђев. - стр. 186-189
859. 
ВЛАХОВИЋ, Петар 

Др Миленко С. Филиповић : (1902-1969) / Петар Влаховић. - стр. 190-191 
In memoriam. 

1971, св. 56
860. 
ВОРГИЋ, Никола 

Судски систем и уставне промене у Југославији / Никола Воргић. - стр. 7-30 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

861. 
ФИРА, Александар 

Шеф државе у уставном систему Југославије : (основни елементи еволуције) / Алек-
сандар Фира. - стр. 31-49 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
862. 
МАЛИ, Милан 

Неки актуелни теоријски, друштвено-политички и уставноправни аспекти аутоно-
мије у Југославији / Милан Мали. - стр. 50-64 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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863. 
КОСТИЋ, Цветко 

Три заједничке институције глобалног друштва Јужних Словена / Цветко Костић. - 
стр. 65-77 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
864. 
СТЕВАНОВ, Милош 

Енгелсова визија породице и породични кодекси социјалистичких земаља / Милош 
Стеванов. - стр. 78-102 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
865. 
ЂУРИЋ, Војислав 

Преглед основних појмова и претпоставки за проучавање дифузије иновација у сео-
ским срединама / Војислав Ђурић. - стр. 103-125 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
866. 
ЂУРИЋ, Ђорђе 

Испитивање етничке дистанце код деце / Ђорђе Ђурић. - стр. 126-132 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

867. 
РАКИТА, Раде 

Послијератна исељавања Јањана у Војводину и неке друге крајеве Југославије : (при лог 
питању најновијих миграција становништва из Динарске области) / Раде Ракита. - стр. 133-159 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
868. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Белешке о језику и правној терминологији са изабраном библиографијом радова пи-
саца народа Југославије / Милијан Поповић. - стр. 160-165 

Стр. 163-165: Избор радова о правној терминологији / избор Милијан Поповић ; библио-
графски средио Милош Стојановић. 
869. 
СЕКУЛИЋ, Радивој 

О развојним могућностима регионалних привреда Југославије : прилог проучавању 
проблематике регионалних привреда / Радивој Секулић. - стр. 167-172 
870. 
РАИЧ, Александар 

Аграрни проблем и индустријализација Војводине : (поводом два и по годишта При-
вредне изградње) / Александар Раич. - стр. 173-178 
871. 
ЛАКИЋ, Саво 

Др Коста Михаиловић, др Ева Берковић, Развој и животни стандард региона Југосла-
вије, Београд, 1970. / Саво Лакић. - стр. 178-186 

Приказ књиге. 
872. 
МАГАРАШЕВИЋ, Александар 

Мр Мирослав Стрибер / А. [Александар] Магарашевић. - стр. 187-190 
In memoriam. - Библиографија радова Мирослава Стрибера: стр. 189-190. 

1972, св. 57
873. 
ЦЕКИЋ, Миодраг 

Гносеолошки однос субјекта и објекта код Хегела и Фојербаха / Миодраг Цекић. - 
стр. 7-29 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 



874. 
ЂОРЂЕВИЋ, Јован 

О политичком есеју / Јован Ђорђевић. - стр. 29-35 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

875. 
ПУПИЋ, Боривоје 

Однос општег и посебних метода у правној науци / Боривоје Пупић. - стр. 36-50 
R�sum�. 

876. 
ВАСИЋ, Павле 

Положај Војводине у привредном систему Југославије / Павле Васић. - стр. 51-81 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

877. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Основни правци професионализације рада у пољопривреди / Младен Стојанов. - стр. 
82-96 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
878. 
МИКИЋ, Александар 

Услови, правци и могућности развоја Социјалистичке Аутономне Покрајине Војво-
дине до 1975. године : осврт на друштвени план развоја САП Војводине у периоду 1971-1975. 
године / Александар Микић. - стр. 97-125, 197-203 

Економски показатељи и табеле о привреди САП Војводине : прилог уз чланак: стр. 
197-203. - Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
879. 
ЈЕВЂОВИЋ, Меланија 

Фактори који утичу на развој кооперације друштвених и индивидуалних газдинстава 
у Војводини / Меланија Јевђовић. - стр. 126-154 

Summary. 
880. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

О филозофској поруци и значају Србљака / Андрија Б. Стојковић. - стр. 155-163 
R�sum�. 

881. 
ХОК, Рудолф 

Правни аспекти питања службеног језика и језика народности / Рудолф Хок. - стр. 
165-178 

R�sum�. 
882. 
ЂЕТВАИ, Карољ 

Тематски зборник научних расправа о својини Факултета политичких и правних на-
ука у Будимпешти / Карољ Ђетваи. - стр. 179-193 

Приказ часописа: A Budapesti Eötvös Lor�nd Tudom�nyegyetem Állam- �s Jogtudom�ny 
Kar�nak Act�i, tom XII, 1970. - R�sum�. 
883. 
ЛУКИЋ, Радомир Д.

Уз чланак проф. др Б. Пупића / Радомир Лукић. - стр. 194-196 
R�sum�. 

884. 
РЕЉИН, Стеван 

Политика дугорочног развоја пољопривреде, Нови Сад, 1970. год. / Стеван Рељин. - 
стр. 205-208 

Приказ студије. 
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885. 
МИЉУШ, Јован 

Анали Економског факултета у Суботици, бр. 2, (Суботица, 1971) / Јован Миљуш. - 
стр. 208-214 

Приказ часописа. 
886. 
РАИЧ, Александар 

Самоуправна интеграција и проблеми друштвено-економског развоја Војводине / 
Александар Раич. - стр. 214-217 

Приказ часописа: Привредна изградња, Нови Сад, бр. 3 и 4, 1971. 
887. 
ЂУРИЋ, Војислав 

Др Александар Тодоровић: Масовна култура и малолетничко преступништво, Нови 
Сад, 1971. / Војислав Ђурић. - стр. 217-219 

Приказ књиге. 
888. 
ТУФЕГЏИЋ, Љиљана 

Др Глигорије Зајечарановић: Општа социолошка библиографија, Нови Сад, 1971 и 
Социолошка библиографија Војводине, 1971. / Љиљана Туфегџић. - стр. 219-221 

Приказ књига. 
889. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р. 

Др Бранислав Русић : (1912-1971) / М. [Мирко] Р. Барјактаровић. - стр. 223 
In memoriam. 

890. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р. 

Библиографија Бранислава Русића / М. [Мирко] Р. Барјактаровић. - стр. 224-225 

1973, св. 58
891. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Теоријска схватања социјалне структуре савременог друштва / Сергеј Флере. - стр. 
7-29

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
892. 
ВАРАДИ, Тибор 

Правичност у међународном приватном праву / Тибор Варади. - стр. 30-44 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

893. 
МИРИЋ, Василије 

Услови стварања дохотка привреде Војводине на јединственом тржишту Југославије 
1964-1970. / Василије Мирић. - стр. 45-70 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
894. 
САВКОВИЋ, Мирко 

Понашање привредних организација при опредељивању личних доходака 1964-1970. 
/ Мирко Савковић. - стр. 71-86 

Библиографија: стр. 85-86. - R�sum�. 
895. 
КОВАЧЕВИЋ, Миливој 

Нормативна функција Аутономне Покрајине Војводине у раздобљу 1945-1968. године 
/ Миливој Ковачевић. - стр. 87-118 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 



896. 
СТАРОВИЋ, Боривој 

Интеграциони процеси у једном региону Војводине / Боривој Старовић. - стр. 119-129
R�sum�. 

897. 
ТИШМА, Тоша 

Неки показатељи привредне развијености САП Војводине : (према попису становни-
штва од 31. марта 1971. године) / Тоша Тишма. - стр. 131-139 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
898. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Др Борислав Димковић: Сељаштво и комунисти на селу - емпиријско истраживање о 
учешћу сељака у Савезу комуниста Војводине, Нови Сад, 1973. / Сергеј Флере. - стр. 141-143

Приказ књиге. 
899. 
ДЕНКОВИЋ, Драгаш 

Др Милијан Поповић, Грађа за библиографију теорије државе и права, Нови Сад, 
1972. / Драгаш Денковић. - стр. 144-145 

Приказ књиге. 
900. 
МАГАРАШЕВИЋ, Александар 

Др Милан Обреновић, Злочини оптужују, Нови Сад, 1973. / А. [Александар] Магара-
шевић. - стр. 146-149 

Приказ књиге. 
901. 
СТЕВАНОВ, Милош 

Зборник Правног факултета у Новом Саду (св. VI, 1972) / Милош Стеванов. - стр. 
149-157 

Приказ часописа. 
902. 
РАИЧ, Александар 

Критичне тачке у моделу функционисања наше народне привреде / Александар Раич. 
- стр. 157-162 

Приказ часописа: Привредна изградња, Нови Сад, 1972. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. 
903. 
САВКОВИЋ, Мирко 

Др Тихомир Шуваков, Теорија и пракса регионалног развоја - посебан осврт на регио-
нални развој Војводине, Нови Сад, 1973. / Мирко Савковић. - стр. 162-166 

Приказ књиге. 

1974, св. 59
904. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Радомир Д. Лукић као теоретичар државе и права / Милијан Поповић. - стр. 7-19 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

905. 
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана 

Принцип солидарности у уставном систему СФРЈ / Маријана Пајванчић. - стр. 20-32 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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906. 
РАИЧ, Александар 

Прилог политичко-економском тумачењу уставне концепције самоуправне интегра-
ције удруженог рада у нашој пољопривреди / Александар Раич. - стр. 33-46 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
907. 
КОСТИЋ, Цветко 

Неки проблеми нашег просторног плана до 2000. године / Цветко Костић. - стр. 47-55
Напомене и библиографске референце уз текст. 

908. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Неке особености урбанизације у Војводини / Младен Стојанов. - стр. 56-66 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

909. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Глигорије Гершић као теоретичар права / Милијан Поповић. - стр. 67-79 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

910. 
ВУЈАШКОВИЋ, Никола М. 

Повратна снага закона и принцип стечених права : (маргиналије уз студију Г. Гер-
шића) / Никола М. Вујашковић. - стр. 80-91 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
911. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Четврт века Савета за узајамну економску помоћ / Драгоје Жарковић. - стр. 92-103 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

912. 
СУКИЈАСОВИЋ, Миодраг 

Правна природа заједница створених улагањем домаћих и иностраних средстава у 
југословенску привреду / Миодраг Сукијасовић. - стр. 104-110 

Summary. 
913. 
ОБРЕНОВИЋ, Милан 

Међународноправни аспекти примене париских споразума о Вијетнаму / Милан Обре-
новић. - стр. 111-131 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
914. 
ВАРАДИ, Тибор 

Вилмош Пешка, Основни проблеми модерне правне филозофије / Тибор Варади. - стр. 
133-136 

Приказ књиге: Peschka Vilmos: A modern jogfilozófia alapprobl�m�i, Budapest, 1972. 
915. 
ВОРГИЋ, Никола 

Др Милијан Поповић: Појам субјективног права, Нови Сад, 1974. / Никола Воргић. - 
стр. 136-140 

Приказ књиге. 
916. 
ЂУРОВИЋ, Борислав 

Популарна политичка библиотека, Серија „Класици марксизма“, Нови Сад, 1974. / 
Борислав Ђуровић. - стр. 140-144 

Приказ едиције. 
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917. 
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана 

Др Живан Шљукић: Месна заједница, Нови Сад, 1974. / Маријана Пајванчић. - стр. 
144-145 

Приказ књиге. 
918. 
КАПОР, Владимир 

Др Милан Бартош / Владимир Капор. - стр. 147-148 
In memoriam. 

1975, св. 60
919. 
ЛУКИЋ, Радомир Д. 

Методологија права / Радомир Д. Лукић. - стр. 7-24 
R�sum�. 

920. 
ЦЕКИЋ, Миодраг 

Узајамни односи између Лајбницовог инфинитезималног рачуна и његове монадоло-
гије / Миодраг Цекић. - стр. 25-45 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
921. 
КОСТИЋ, Цветко 

Успон и опадање америчке руралне социологије / Цветко Костић. - стр. 46-56 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

922. 
МИЛАНОВИЋ, Владимир 

Неки проблеми људске егзистенције у савременом капитализму / Владимир Милано-
вић. - стр. 57-68 

Резюме. 
923. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Теоријско-методолошки приступ изучавању религије у војвођанском друштву / Сергеј 
Флере. - стр. 69-92 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
924. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

О односу социологије и демографије са освртом на могућности социолошких истра-
живања становништва Војводине / Милош Марјановић. - стр. 93-102 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
925. 
МАРКОВИЋ, Ратко 

Улога права у раду јавне управе : (с посебним освртом на Југославију и СССР) / Ратко 
Марковић. - стр. 103-125 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
926. 
МИЉУШ, Јован 

Основне карактеристике демографских кретања у Војводини у послератном периоду 
/ Јован Миљуш. - стр. 126-140 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
927. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Осврт на концепцију дугорочног развоја Југославије до 1985. године / Драгоје Жар-
ковић. - стр. 141-146 

Резюме. 



928. 
РАИЧ, Александар 

Услови и перспективе дугорочног друштвено-економског развоја Војводине / Алек-
сандар Раич. - стр. 147-154 

Summary. 
929. 
ГАВРИЛОВИЋ, Никола 

Како је донета уредба за српске и румунске основне школе у Банату из 1774. године : 
(„Regulae directivae“) / Никола Гавриловић. - стр. 155-173 

Садржи и текст Уредбе на нем. језику. - Напомене и библиографске референце уз 
текст. 
930. 
СТАНКОВИЋ, Фуада 

Светозар Марковић, Начела народне економије или науке о народном благостању, 
св. II, Расподела, Београд, 1975. / Фуада Станковић. - стр. 175-177 

Приказ књиге. 
931. 
НЕДЕЉКОВ, Јелена 

Прилози за познавање насеља и насељавања Војводине, Нови Сад, 1974. / Јелена Не-
дељков. - стр. 177-180 

Приказ књиге. 
932. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Михаил Никитич Кулажников, Теори� государства и права. Библиографи� 1917-1968, 
Москва, 1969. / Милијан Поповић. - стр. 180-182 

Приказ књиге. 
933. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Николай Игнатьевич Матузов, Личность, права, демократи�. Теоретические проблемы 
субъективного права, 1972. / Милијан Поповић. - стр. 183-187 

Приказ књиге. 
934. 
ШОГОРОВ, Стеван 

Зборник радова о самоуправљању Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1975. 
/ Стеван Шогоров. - стр. 187-191 

Приказ јубиларног броја часописа Зборник радова - Правни факултет, Нови Сад. 
935. 
СТЕПАНОВ, Радивој 

Нова серија часописа „Савременост“ / Радивој Степанов. - стр. 191-194 
Приказ часописа. 

936. 
ТОПОЛАЦ, Мирјана 

А. Бећин, Б. Димковић, В. Ђурић, С. Живков, В. Јовановић, А. Раич, В. Радомировић, 
М. Стојанов: Челарево - социолошко истраживање, Нови Сад, 1974. / Мирјана Тополац. - 
стр. 194-196 

Приказ књиге. 
937. 
МИЛОЈЕВИЋ, Јелена 

Др Владимир Рашковић, др Борислав Ј. Димковић, др Александар Раич, др Војислав 
Ђурић, мр Петар Церовић, Мирјана Тополац: Диференцијација на војвођанском селу, Нови 
Сад, 1974. / Јелена Милојевић. - стр. 196-199 

Приказ књиге. 
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938. 
АЦИГАН, Љубица 

Историја школа и образовања код Срба, Београд, 1974. / Љубица Ациган. - стр. 199-202
Приказ књиге. 

939. 
МИЉУШ, Јован 

Осврт на садржај „Привредне изградње“, часописа економиста Војводине (период 
1973-1974. године) / Јован Миљуш. - стр. 203-206 

Приказ часописа. 
940. 
ПАВЛОВИЋ, Немања 

Др Пал Шаркањ: На прагу XXI века, Нови Сад, 1975. / Немања Павловић. - стр. 206-209
Приказ књиге. 

941. 
ПАВЛОВИЋ, Немања 

Зборник Матице српске, Зборник за друштвене науке, свеска 51-60 : садржај по стру-
кама : садржај по писцима / [Немања Павловић]. - стр. 211-224 

1976, св. 61
942. 

ПОВОДОМ ове свеске / уредништво. - стр. 7 
943. 
КАПОР, Владимир 

Јован Хаџић као писац закона у Србији / Владимир Капор. - стр. 9-22 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

944. 
МИЛИСАВАЦ, Живан 

Сеоба Матице српске у Нови Сад / Живан Милисавац. - стр. 23-40 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

945. 
КОВАЧЕК, Божидар 

Милетићево виђење Матице српске / Божидар Ковачек. - стр. 41-46 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

946. 
КОСТИЋ, Цветко 

Социологија у „Летопису Матице српске“ / Цветко Костић. - стр. 47-52 
Summary. 

947. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Опште државно-правне идеје Димитрија Матића : (маргиналије уз Начела умног 
државног права) / Милијан Поповић. - стр. 53-65 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
948. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Основно и средње школовање Михаила Ристића / Андрија Б. Стојковић. - стр. 67-87 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

949. 
ЛУКИЋ, Радомир Д. 

Методи стварања права / Радомир Д. Лукић. - стр. 89-107 
R�sum�. 
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950. 
МАКСИМОВИЋ, Иван 

Криза и дилеме савремене економске науке : (критичке маргиналије о неким узро-
цима кризе у сфери економске епистемологије и аксиологије) / Иван Максимовић. - стр. 
109-128 

Библиографија: стр. 126-127. - Summary. 
951. 
ЦЕКИЋ, Миодраг 

Марксов допринос решавању теоријско-сазнајних проблема / Миодраг Цекић. - стр. 
129-137 

Summary. 
952. 
ТОДОРОВИЋ, Александар 

Методологија социологије слободног времена / Александар Тодоровић. - стр. 139-154
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

953. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Прилог разматрању појма друштва / Младен Стојанов. - стр. 155-172 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

954. 
ЂОРЂЕВИЋ, Јован 

Континуитет социјалистичке револуције и политички облици друштва прелазног 
периода у СФР Југославији / Јован Ђорђевић. - стр. 175-183 

Summary. 
955. 
МАГАРАШЕВИЋ, Александар 

Устав САП Војводине и међународни односи / Александар Магарашевић. - стр. 185-205
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

956. 
КОВАЧЕВИЋ, Миливој 

О конституисању Војводине као Социјалистичке Аутономне Покрајине / Миливој Ко-
вачевић. - стр. 207-216 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
957. 
ВАРАДИ, Тибор 

Сукоб и сарадња закона социјалистичких република и покрајина / Тибор Варади. - 
стр. 217-231 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
958. 
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана 

Институција Председништва у уставном и политичком систему СФРЈ / Маријана 
Пајванчић. - стр. 233-251 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
959. 
МИЉУШ, Јован 

Основна обележја кретања запослености у Војводини и правци даљег развоја / Јован 
Миљуш. - стр. 253-263 

Summary. 
960. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Др Војислав Ђурић, Иновације у друштву, Ниш, 1975. / С. [Сергеј] Флере. - стр. 265-266
Приказ књиге. 
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961. 
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана 

Др Тибор Варади, Међународне и унутрашње колизионе норме - однос и садејства, 
посебно према уставима у СФРЈ, Београд, 1975. / Маријана Пајванчић. - стр. 266-268 

Приказ књиге. 
962. 
КОВАЧ, Карло 

др Тихомир Васиљевић, др Љубиша Лазаревић, др Момчило Грубач, мр Владимир 
Кухајда, Учешће грађана у суђењу на територији Социјалистичке Аутономне Покрајине 
Војводине, Нови Сад, 1975. / Карло Ковач. - стр. 268-271 

Приказ књиге. 
963. 
ЂАПОВИЋ, Ласта 

Милутин Р. Ђуричић, Арбанашка заклетва - беја. ЗНЖОЈС књ. 46, Загреб, 1975 / Ласта 
Ђаповић. - стр. 271-272 

Приказ тематског броја часописа Зборник за народни живот и обичаје Јужних Славена.

1977, св. 62
964. 
ШЕШИЋ, Богдан 

Аксиолошка и футуролошка схватања Б. Петронијевића / Богдан Шешић. - стр. 7-22 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

965. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Сартрова критика стаљинизма / Милоје Петровић. - стр. 23-42 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

966. 
ЈОВАНОВИЋ, Павле Б.

Нека Бакуњинова схватања револуције / Павле Јовановић. - стр. 43-57 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

967. 
ЦАРИЋ, Славко 

О уговорној организацији удруженог рада / Славко Царић. - стр. 59-67 
Summary. 

968. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Основни принципи социјалистичког права / Милијан Поповић. - стр. 69-76 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

969. 
БЕРИЋ, Берислав 

Опадање становништва на ширим сеоским подручјима као једна од детерминанти 
промене животне средине / Берислав Берић, Душан Брезник и Нила Капор-Стануловић. - 
стр. 77-83 

Библиографија: стр. 82. - Summary. 
970. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Конфесионална и религиозна идентификација Војвођана / Сергеј Флере. - стр. 85-100
Summary. 

971. 
ПАНТИЋ, Драгомир 

Обим и интензитет религиозности у Војводини / Драгомир Пантић. - стр. 101-122 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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972. 
КОКОВИЋ, Драган 

Неки социолошки аспекти слободног времена / Драган Коковић. - стр. 123-137 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 

973. 
МАКАРИЋ, Радомир 

Српске школе у „Српској Војводини и Тамишком Банату“ за време Баховог апсолу-
тизма / Радомир Макарић. - стр. 139-154 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
974. 
РЕЛИЋ, Јовица 

Учешће осуђених у преваспитању : (осуђеничка самоуправа) / Јовица Релић. - стр. 
155-164 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
975. 
ЂУРОВИЋ, Борислав 

Нека гледишта о аграрним односима у социјалистичким земљама / Борислав Ђуро-
вић. - стр. 165-176 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
976. 
АНЂЕЛИЋ, Анђелко Ђ. 

Прилог проучавању детерминирајућих фактора колективизације и деколективизаци-
је у Војводини на основу померења земљишних поседовних односа / Анђелко Ђ. Анђелић. 
- стр. 177-186 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
977. 
МИЉУШ, Јован 

Запосленост у индивидуалном сектору пољопривреде САП Војводине / Јован Миљуш. 
- стр. 187-197 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
978. 
ЦЕКИЋ, Миодраг 

Др Александар Тодоровић: Социологија масовних комуникација, Ниш, 1974. / Мио-
драг Цекић. - стр. 199-204 

Приказ књиге. 
979. 
МИЉУШ, Јован 

Др Рикард Штајнер: Криза, Београд, 1976. / Јован Миљуш. - стр. 204-207 
Приказ књиге. 

980. 
ПЕЈАНОВИЋ, Радован 

Прилог решавању актуелних економских проблема југословенске, војвођанске и свет-
ске привреде / Радован Пејановић. - стр. 207-211 

Приказ часописа „Привредна изградња“, Нови Сад, 1976, бр. 1/2, 3, 4. 
981. 
ПЕТРОВ, Мелита 

Извори права у самоуправном социјалистичком друштву, Београд, 1976. / Мелита 
Петров. - стр. 211-212 

Приказ књиге. 
982. 
ЂОРЂЕВИЋ, Братислав 

Международное право - библиографи� 1917-1972 гг, Москва, 1976. / Братислав Ђор-
ђе вић. - стр. 213 

Приказ књиге. 
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983. 
ЂУРОВИЋ, Борислав 

Класна основа Савеза комуниста Југославије : прилог изучавању Титовог схватања 
о односу партије и класе / Борислав Ђуровић. - стр. 7-16 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
984. 
МАЛИ, Милан 

Настанак и развој аутономије Војводине произилази из Титове стратегије и праксе 
револуције / Милан Мали. - стр. 17-34 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
985. 
ШЕШИЋ, Богдан 

Философија смисла и смисао философије Милоша Н. Ђурића / Богдан Шешић. - стр. 
35-44 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
986. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Цвијићева религиозност у целини његовог „погледа на свет и живот“ / Андрија Б. 
Стојковић. - стр. 45-59 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
987. 
ШЕШИЋ, Богдан 

Хиперметафизика и дијалектика Бранислава Петронијевића / Богдан В. Шешић. - 
стр. 61-84 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
988. 
ВИЛУС, Јелена 

Европска унификација правила о одговорности произвођача за штету од производа / 
Јелена Вилус. - стр. 85-101 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
989. 
МАРКОВИЋ, Ратко 

Уредба као општи правни акт извршне власти / Ратко Марковић. - стр. 103-121 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

990. 
ЖАРКОВИЋ, Љубинка 

Циљеви и облици пословног удруживања у нашем праву / Љубинка Жарковић. - стр. 
123-142 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
991. 
ШОГОРОВ, Стеван 

Самоуправни споразуми о ценама у светлу забране монополских споразума на једин-
ственом југословенском тржишту / Стеван Шогоров. - стр. 143-163 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
992. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Општи поглед на развој универзитета и услове конституисања социологије као за-
себне науке код нас у предратном периоду / Милован Митровић. - стр. 165-185 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
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993. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Докторске дисертације на Београдском универзитету / Милош Марјановић. - стр. 
187-207

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
994. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Улога примарних група у структури традиционалног кинеског друштва / Милан 
Трипковић. - стр. 209-219 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
995. 
МИЉУШ, Јован 

Основни правци испољавања техничког прогреса / Јован Миљуш. - стр. 221-229 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

996. 
РАКИТА, Раде 

Послијератна колонизација Жупљана у Војводини : узроци и посљедице новијих ми-
грација становника са подручја Шиповачке комуне / Раде Ракита. - стр. 231-259 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
997. 
БОЏОНИ, Иштван 

Кулчар Калман: Основи социологије права (Kulcs�r K�lm�n, A jogszociológia alapjai, 
Budapest, 1976.) / Иштван Боџони. - стр. 261-263 

Приказ књиге. 
998. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Михаило В. Поповић, Силвано Болчић, Весна Пешић, Милосав Јанићијевић и Дра-
гомир Пантић: Друштвени слојеви и друштвена свест, Београд, 1977. / Сергеј Флере. - стр. 
263-266 

Приказ књиге. 
999. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Др Радомир Д. Лукић: Методологија права, Београд, 1977. / Милијан Поповић. - стр. 
266-268 

Приказ књиге. 

1978, св. 64
1000. 
ШЕШИЋ, Богдан 

Метафизичко-дијалектичке основе филозофије Бранислава Петронијевића / Богдан 
В. Шешић. - стр. 7-34 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
1001. 
КОСТИЋ, Цветко 

Социологија у Југославији : (1960-1970) / Цветко Костић. - стр. 35-52 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

1002. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Пупиново схватање друштва и религије / Андрија Б. Стојковић. - стр. 53-67 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1003. 
СУБИЋ, Радослав 

Миграције сеоског становништва Бачке као последица развитка агро-техничких мера 
у пољопривреди : (стање и тенденције развитка) / Радослав Ј. Субић. - стр. 69-96 

Библиографија: стр. 95. - Резюме. 
1004. 
ВИСКОВИЋ, Никола 

Нормативне правне квалификације и њихови модалитети / Никола Висковић. - стр. 
97-113 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
1005. 
БЕРИЋ, Берислав 

Медико-легални и породично-правни аспекти трансплантације женских и мушких 
гонада / Берислав Берић и Милош Стеванов. - стр. 115-121 

Научни скуп „Трансплантација делова човековог тела“, Београд, 7. и 8. јун 1977. - 
R�sum�. 
1006. 
МИЛЕТИЋ, Андреја 

Осврт на америчка схватања односа између националног интереса и морала / Андре ја 
Милетић. - стр. 123-136 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1007. 
ГАВРИЛОВИЋ, Никола 

План Уроша Несторовића о организацији српских и румунских православних школа 
у аустријским наследним земљама (23. мај 1811. године) / Никола Гавриловић. - стр. 137-175

Садржи и текст Плана на нем. језику. 
1008. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Др Владо Пуљиз: Ексодус пољопривредника, Загреб, 1977. / Младен Стојанов. - стр. 
177-178 

Приказ књиге. 
1009. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Божидар Марковић: Димитрије Матић, лик једног правника, Београд, 1977. / Мили-
јан Поповић. - стр. 178-182 

Приказ књиге. 

1978, св. 65
1010. 
ШЕШИЋ, Богдан 

Филозофија смисла Ксеније Атанасијевић / Богдан Шешић. - стр. 7-31 
Библиографија: стр. 30. - Summary. 

1011. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Петронијевићева космогонијско-космолошка визија света / Андрија Б. Стојковић. - 
стр. 33-50 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1012. 
РАНКОВИЋ, Миодраг 

Главни појмови и посебни оквири социолошке анализе друштвене промене / Миодраг 
Ранковић. - стр. 51-66 

Библиографија: стр. 64-65. - Summary. 
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1013. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Социолошка проучавања села у делу Сретена Вукосављевића / Милован Митровић. 
- стр. 67-84 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
1014. 
МАМУЗИЋ, Никола С. 

Нацизам и култура : прилог проучавању националсоцијалистичког погледа на свет 
и стварање културних вредности / Никола С. Мамузић. - стр. 85-97 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1015. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Битне одлике и задаци садашње етапе развитка самоуправљања / Драгоје Жарковић. 
- стр. 99-105 

Summary. 
1016. 
ХАЏИВУКОВИЋ, Стеван 

Природно кретање становништва Југославије, социјалистичких република и ауто-
номних покрајина у послератном периоду / Стеван Хаџивуковић, Катарина Чобановић. - 
стр. 107-123 

Библиографија: стр. 122. - Summary. 
1017. 
МИЉУШ, Јован 

Економски аспекти самоуправљања у делима Светозара Марковића / Јован Миљуш. 
- стр. 125-131 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1018. 
ПОПОВ, Ђорђе 

Неједнака размена и транснационалне компаније / Ђорђе В. Попов. - стр. 133-143 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1019. 
ПОДГОРАЦ, Тодор И. 

Интересовање за стваралаштво Л. Петражицког у југословенској правној књижев-
ности / Тодор И. Подгорац. - стр. 145-164 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1020. 
ЈОВАНОВИЋ, Новак 

Милан Костић у Црној Гори / Новак Јовановић. - стр. 165-180 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1021. 
ГАВРИЛОВИЋ, Никола 

План Уроша Несторовића о организацији српских и румунских православних школа 
у аустријским наследним земљама (1813. године). 2, Унутрашње уређење / Никола Гаври-
ловић. - стр. 181-200 

Садржи текст Плана на нем. језику. 
1022. 
МИЛАДИНОВИЋ, Милан М. 

Др Андрија Б. Стојковић: Милан Кујунџић - Абердар, Филозофска и друштвено-по-
литичка схватања, Нови Сад, 1977. / Милан М. Миладиновић. - стр. 201-205 

Приказ књиге. 
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1023. 
ЖИВКОВ, Сава 

Светска економска криза 1929-1934. године и њен одраз у земљама Југоисточне Евро-
пе, Београд, 1976. / Сава Живков. - стр. 205-208 

Приказ књиге. 
1024. 
ПЕЈАНОВИЋ, Радован 

Осврт на садржину часописа „Привредна изградња“ : (бројеви објављени у 1977. го-
дини) / Радован Пејановић. - стр. 208-213 
1025. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Зборник за теорију права, св. I/1978, Београд / Милијан Поповић. - стр. 213-216 
Приказ часописа. 

1979, св. 66
1026. 
КРУНИЋ, Бошко 

Устав и политичко организовање у самоуправљању / Бошко Крунић. - стр. 7-21 
Summary. 

1027. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Савремена грађанска схватања о слободи / Андрија Б. Стојковић. - стр. 23-33 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

1028. 
МИЉУШ, Јован 

Значај и место кадрова у економским радовима Бориса Кидрича / Јован Миљуш. - стр. 
35-43 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1029. 
ХАЏИВУКОВИЋ, Стеван 

Конструкција модела с применом у економији / Стеван Хаџивуковић. - стр. 45-62 
Библиографија: стр. 61-62. - Summary. 

1030. 
ПЕТРОВИЋ, Ђорђе 

Прилог разматрању проблема управљања у удруженим организацијским системима 
/ Ђорђе Петровић. - стр. 63-75 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1031. 
ПЕЈАНОВИЋ, Радован 

Међународна подела рада у оквиру организације СЕВ / Радован Пејановић. - стр. 77-93
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1032. 
ВУЈИЧИЋ, Данило 

Инвестиције као фактор повећавања продуктивности рада и запошљавања радника 
/ Данило Вујичић. - стр. 95-102 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1033. 
САВКОВИЋ, Мирко 

Прилог питању планирања развоја / Мирко Савковић. - стр. 103-112 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1034. 
МИЛОШЕВИЋ, Љубиша 

Основи одговорности за проузроковану штету према Савезном закону о облигацио-
ним односима / Љубиша Милошевић. - стр. 113-122 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1035. 
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана 

Нека обележја одговорности чланова Председништва СФРЈ / Маријана Пајванчић. - 
стр. 123-130 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1036. 
КОКОВИЋ, Драган 

Породични буџет као показатељ нивоа и начина живота / Драган Коковић. - стр. 131-141
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1037. 
МАРЈАНОВИЋ, Ката 

Друштвени положај и животни проблеми старих људи у домском смештају / Ката 
Марјановић. - стр. 143-161 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1038. 
ДИМКОВИЋ, Борислав Ј. 

Прилог разматрању односа Савеза комуниста Југославије према селу / Борислав Ј. 
Димковић. - стр. 163-172 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1039. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

О социологији као друштвеној критици / Милош Марјановић. - стр. 173-190 
Summary. 

1040. 
БЛАГОЈЕВИЋ, Обрен 

Економска мисао Срба у Угарској крајем XVIII и почетком XIX века / Обрен Благо-
јевић. - стр. 191-211 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1041. 
ПОТ, Иштван 

Неки документи из прошлости српског школства у Угарској / Иштван Пот. - стр. 
213-218 
1042. 
БИЉЊА, Владимир 

Корени мистицизма и сујеверја у књижевности војвођанских Русина / Владимир 
Биљња. - стр. 219-232 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1043. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Основни проблеми система права СФРЈ и система правних наука / Милијан Поповић. 
- стр. 233-239 

Приказ манифестације „Југословенски правни систем и праве науке“, Нови Сад, 13. 
и 14. децембар 1979. 
1044. 
ПОЛАК, Олга 

Изложба: „Живот и дело Михајла И. Пупина“ / Олга Полак. - стр. 239-240 
Приказ изложбе. 



1979, св. 67
1045. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Механицистички материјализам Милутина Миланковића / Андрија Б. Стојковић. - 
стр. 7-24 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
1046. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Дијалектика и дијалектички материјализам у радовима југословенских марксиста 
из међу 1918-1941. / Милоје Петровић. - стр. 25-51 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1047. 
ЦЕКИЋ, Миодраг 

Запад у огледалу Ничеовог „Сумрака идола“ / Миодраг Цекић. - стр. 53-56 
1048. 
МАЦУРА, Милош 

Проблем ниског наталитета и егалитарне популационе политике / Милош Мацура. - 
стр. 57-74 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
1049. 
ВЛАШКАЛИЋ, Милена 

Удруживање рада и средстава између материјалне производње и друштвених делат-
ности / Милена Влашкалић. - стр. 75-85 

Summary. 
1050. 
СТАНКОВИЋ, Фуада 

О односу економије и права / Фуада Станковић. - стр. 87-99 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1051. 
ДЕНКОВИЋ, Драгаш 

Преображај предмета управног права у самоуправном друштву / Драгаш Денковић. 
- стр. 101-114 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
1052. 
ПЕРИЋ, Обрад 

Малолетнички затвор и проблеми третмана / Обрад Перић. - стр. 115-121 
Библиографија: стр. 119-120. - Summary. 

1053. 
ГУЦУЊА, Јован 

Облици удруживања земљорадника у процесу повезивања самосталног личног рада 
у систем самоуправног удруженог рада / Јован Гуцуња. - стр. 123-135 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1054. 
ПЕЈАНОВИЋ, Радован 

Кардељева концепција друштвене својине / Радован Пејановић. - стр. 137-149 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1055. 
ЦАРИЋ, Небојша 

Индустријализација Југославије - основни проблеми концентрације производње и 
равномерног развитка земље / Небојша Царић, Анђелка Царић. - стр. 151-171 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1056. 
СУБИЋ, Радослав 

Терцијарне делатности у општинама Војводине / Радослав Ј. Субић. - стр. 173-191 
Библиографија: стр. 191. - Summary. 

1057. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Др Светислав Радовановић: О суверенитету државе у савременим условима са по-
себним освртом на СФРЈ, Нови Сад, 1979. / Милијан Поповић. - стр. 193-196 

Приказ књиге. 
1058. 
ШОГОРОВ, Стеван 

Саобраћајно право (колектив аутора), Београд, 1979. / Стеван Шогоров. - стр. 196-198
Приказ књиге. 

1059. 
ТОМАШЕВ, Вера 

Делегатски систем - функционисање и остваривање, Београд, 1979. / Вера Томашев. 
- стр. 198-204 

Приказ књиге. 

1980, св. 68
1060. 
ЛУКИЋ, Радомир Д. 

О друштвеној суштини самоуправног права / Радомир Лукић. - стр. 7-15 
Summary. 

1061. 
КОЗОМАРА, Олга 

Утицај самоуправљања на промену односа између појединца и друштва / Олга Козо-
мара. - стр. 17-29 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1062. 
БАНДИН, Томислав 

Продуктивност у функцији ослобођења рада у социјалистичком самоуправљању / 
Томислав Бандин. - стр. 31-42 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1063. 
ТРКЉА, Миливоје 

Самоуправно организовање рада у друштвеним делатностима / Миливоје Тркља. - 
стр. 43-52 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1064. 
МАРКОВИЋ, Данило Ж. 

Остваривање безбедних услова рада у систему социјалистичког самоуправљања / 
Данило Ж. Марковић. - стр. 53-61 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1065. 
ЂОРЂЕВИЋ, Јован 

Самоуправљање ученика и друштвено-морално васпитање / Јован Ђорђевић. - стр. 
63-82

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1066. 
СТОЈАКОВ, Светислав 

Развој идеје и праксе марксистичког образовања одраслих / Светислав Стојаков. - 
стр. 83-96 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1067. 
МИЛАТОВИЋ, Жарко 

Значај разликовања облика и суштине за Марксов критички приступ анализи дру-
штвених односа / Жарко Милатовић. - стр. 97-109 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1068. 
МАЛИ, Милан 

Одбрана и заштита друштва - стратегијска компонента развоја и учвршћења револу-
ције / Милан Мали. - стр. 111-124 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1069. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Социологија Мирка Косића / Милован Митровић. - стр. 125-144 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1070. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Д. А. Керимов: Обща� теори� государства и права. Предмет, структура, функции, 
Москва, 1977. / Милијан Поповић. - стр. 145-147 

Приказ књиге. 
1071. 
ПЕЈАНОВИЋ, Радован 

Осврт на часопис „Привредна изградња“ : (бројеви изашли 1978. и 1979. г.) / Радован 
Пејановић. - стр. 148-152 
1072. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Проф. др Јован Миљуш / Драгоје Жарковић. - стр. 153-154 
In memoriam. 

1073. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Др Борислав Ј. Димковић : (1937-1980) / М. [Милан] Трипковић. - стр. 154 
In memoriam. 

1980, св. 69
1074. 
КОСТИЋ, Цветко 

Процес урбанизације и социологија / Цветко Костић. - стр. 7-27 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1075. 
КРСТИЋ, Бранислав 

Прилог изграђивању теорије просторног уређења / Бранислав Крстић. - стр. 29-48 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1076. 
ЖИВКОВИЋ, Мирослав 

Град у социјализму / Мирослав Живковић. - стр. 49-59 
Summary. 
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1077. 
ВУЈОВИЋ, Сретен 

Град у социологији Макса Вебера / Сретен Вујовић. - стр. 61-73 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1078. 
МАГЛИЋ-Лозић, Невенка 

Прилог разматрању проблематике утицаја функција на развој урбаних насеља, на 
примеру развоја Сремских Карловаца у XVIII и XIX веку / Невена Маглић-Лазић [!]. - стр. 
75-85 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1079. 
МУЊИЗА, Марко 

Истраживање утицаја урбаних чинилаца на афективне психозе у Београду / Марко 
Муњиза. - стр. 87-103 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1080. 
ТРИФУНОВИЋ, Драган 

Појава математичког моделовања у нашем деветнаестом веку / Драган Трифуновић. 
- стр. 105-114 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1081. 
ШЕШИЋ, Богдан 

Филозофија, мит и политика / Богдан Шешић. - стр. 115-132 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1082. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Милутин Миланковић о класификацији наука / Андрија Б. Стојковић. - стр. 133-152 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

1083. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Глобални методи у друштвеним наукама: објашњење, разумевање и дијалектика / 
Сергеј Флере. - стр. 153-167 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1084. 
СТОЈАНЧЕВИЋ, Видосава 

Михаило И. Пупин о миграцијама, етничким проблемима и завичајној традицији 
америчких усељеника / Видосава Стојанчевић. - стр. 169-177 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1085. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Роми у околини Суботице / Бранко Ћупурдија. - стр. 179-184 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1086. 
КОКОВИЋ, Драган 

Марам Николаевич Межевич: Социальное развитие и город, Ленинград, 1979. / Дра-
ган Коковић. - стр. 185-188 

Приказ књиге. 
1087. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Др Милан Бартош, Увод у право, Београд, 1950. / Милијан Поповић. - стр. 188-191 
Приказ књиге. 
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1088. 
МИЛАТОВИЋ, Жарко 

Др Неца Јованов: Раднички штрајкови у СФРЈ од 1958. до 1969. године, Београд, 1979. 
/ Жарко Милатовић. - стр. 191-195 

Приказ књиге. 

1981, св. 70
1089. 
ВЕЛЕБИТ, Владимир 

Први мост према западу / Владимир Велебит. - стр. 7-17 
Summary. 

1090. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Минули рад као чинилац стицања дохотка и личних доходака / Драгоје Жарковић. - 
стр. 19-30 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме. 
1091. 
ПОПОВ, Ђорђе 

Дефиниција транснационалне компаније : различити приступи дефинисању појма 
транснационалне компаније / Ђорђе Попов. - стр. 31-47 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1092. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Неки социолошки аспекти маоизма / Милан Трипковић. - стр. 49-62 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1093. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Неки проблеми примене кибернетике и теорије система у економији / Божо Мило-
шевић. - стр. 63-78 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1094. 
ЦВЕЈИЋ-Јанчић, Олга 

Споразумни развод брака у страном праву / Олга Цвејић. - стр. 79-92 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

1095. 
БАЈИЋ, Милан 

Неки географско-економски проблеми производње хране у САП Војводини / Милан 
Бајић. - стр. 93-107 

Библиографија: стр. 106. - Summary. 
1096. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Српска народна школа у Илоку у XVIII и с почетка XIX века : (1760-1808) / Срета 
Пецињачки. - стр. 109-125 

Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
1097. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Фолклор и фолклоризам Дужијанце / Бранко Ћупурдија. - стр. 127-140 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1098. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Џуди Гахаген, Интерперсонално и групно понашање, Нолит, Београд 1978. / Милош 
Марјановић. - стр. 141-145 

Приказ књиге. 
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1099. 
СТАНКОВИЋ, Фуада 

Обрен Благојевић: Економска мисао у Србији до Другог светског рата, Београд, 1980. / 
Фуада Станковић. - стр. 145-147 

Приказ књиге. 
1100. 
МИТРОВИЋ, Радмила 

Зборник Матице српске, Зборник за друштвене науке, свеска 61-70 : садржај по стру-
кама : садржај по писцима / Радмила Митровић. - стр. 149-163 

1981, св. 71
1101. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Битне политекономске одлике савременог државно-монополистичког капитализма / 
Драгоје Жарковић. - стр. 7-19 

Summary.
1102. 
ГРУЈИЋ, Светозар 

О људској природи и човековом живљењу / Светозар Грујић. - стр. 21-30 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1103. 
СУБИЋ, Радослав 

Становништво Војводине запослено у терцијарним делатностима и тенденције раз-
витка терцијарних делатности до краја XX века / Радослав Субић. - стр. 31-54 

Библиографија: стр. 53. - Summary. 
1104. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Разлике у демографском развитку војвођанских насеља између пописа становни штва 
1971. и 1981. године / Бранислав С. Ђурђев. - стр. 55-65 

Summary. 
1105. 
БАНОВИЋ, Богданка 

Неке демографске карактеристике сеоског становништва Јужне Бачке / Богданка Ба-
новић. - стр. 67-88 

Библиографија: стр. 88. - Summary. 
1106. 
ПЕЈАНОВИЋ, Радован 

Економски односи земаља СЕВ са земљама у развоју / Радован Пејановић. - стр. 89-105
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1107. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Филозофски, историјски и правни списи Михаила Ристића / Андрија Б. К. Стојко-
вић. - стр. 107-118 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1108. 
ГАВРИЛОВИЋ, Никола 

Рад Уроша Несторовића на проширењу мреже тривијалних школа у Хабзбуршкој мо-
нархији / Никола Гавриловић. - стр. 119-132 

Summary. 
1109. 
ПАЛИЋ, Милија 

Историографија и њени методи / Милија Палић. - стр. 133-141 
Приказ књиге: Мирјана Грос: Хисторијска знаност, Загреб, 1976. 
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1110. 
КОВАЧ, Терез 

Савремено мађарско друштво / Терез Ковач. - стр. 141-145 
Приказ књиге: Kulcs�r K�lm�n: A mai magyar t�rsadalom, Budapest, 1980.

1111. 
СТОЈАНОВИЋ, Милош 

Зборник за друштвене науке : садржај по струкама закључно са свеском 70 / Милош 
Стојановић. - стр. 147-208 

Ауторски азбучни регистар: стр. 204-208. 

1982, св. 72
1112. 
МИЛОШЕВ, Златомир 

Филозофија историје Божидара Кнежевића / Златомир Милошев. - стр. 7-18 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1113. 
ШЕШИЋ, Богдан 

Питање основног и крајњег смисла историје / Богдан Шешић. - стр. 19-39 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

1114. 
ЈОВАНОВИЋ, Павле Б. 

О неким могућностима теоријског извођења облика модерне (капиталистичке) држа-
ве / Павле Б. Јовановић. - стр. 41-54 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1115. 
ЛИВАДА, Светозар 

Опћа разматрања о старењу / Светозар Ливада. - стр. 55-64 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1116. 
СУБИЋ, Радослав 

Област и гране терцијарних делатности у Војводини / Радослав Ј. Субић. - стр. 65-74 
Библиографија: стр. 73. - Summary. 

1117. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Религиозност и религиозне вредности код војвођанске омладине / Сергеј Флере. - 
стр. 75-87 

Summary. 
1118. 
БАЈОВИЋ, Бранка 

Кретање продуктивности и интензивности рада у условима научно-техничке рево-
луције у савременом капитализму / Бранка Бајовић. - стр. 89-101 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1119. 
КУЈОВИЋ, Славољупка 

Фреквенције бракова и године супружника при склапању бракова између 1950-1979. 
године у Сремским Карловцима / Славољупка Кујовић. - стр. 103-112 

Библиографија: стр. 112. - Summary.
1120. 
ГАВРИЛОВИЋ, Никола 

Један прилог школској реформи средином XIX века / Никола Гавриловић. - стр. 113-123
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 
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1121. 
НАПИЈАЛО, Драган 

Народно-правни обичаји и традиције на Кордуну / Драган Напијало. - стр. 125-145 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1122. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Српске школе провинцијалног Срема и Славоније у 1787/8. школској години / Срета 
Пецињачки. - стр. 147-178 

Summary. 
1123. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Душан Недељковић и Матица српска / Коста Милутиновић. - стр. 179-186 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1124. 
МАРКОВ, Слободанка 

Др Михајло Поповић, др Миодраг Ранковић: „Теорије и проблеми друштвеног раз-
воја“, Београд, 1981. / Слободанка Марков. - стр. 187-194 

Приказ књиге. 
1125. 
МАРКОВИЋ, Стана 

Зборник „За марксистичку критику психоаналитичке теорије“, Београд, 1980. / Стана 
Марковић. - стр. 194-196 

Приказ књиге: Катрин Б.-Клеман, Пјер Брино, Лисјен Севи: За марксистичку критику 
психоаналитичке теорије, Београд, 1980. 

1982, св. 73
1126. 
МИЛИЋ, Војин 

Енгелс о методу научног проучавања друштва / Војин Милић. - стр. 7-43 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

1127. 
ГАМС, Андрија 

Оглед о развитку идеје државног и националног тоталитета код Немаца / Андрија 
Гамс. - стр. 45-75 

Summary. 
1128. 
МАГАРАШЕВИЋ, Александар 

Мале и микро државе у међународноправном поретку : прилог проучавању нових 
тенденција развоја међународног права / Александар Магарашевић. - стр. 77-97 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1129. 
ЂОРЂЕВИЋ, Јован 

Идеја и значај јавности у делу Светозара Марковића / Јован Ђорђевић. - стр. 99-102 
1130. 
ЖАРКОВИЋ, Љубинка 

Промене у радном законодавству САП Војводине / Љубинка Жарковић. - стр. 103-113
Библиографија: стр. 112. - Резюме. 

1131. 
ХАЏИВУКОВИЋ, Стеван 

Структура и тенденције у кретању личне потрошње у Војводини / Стеван Хаџивуко-
вић, Катарина Чобановић, Емилија Николић. - стр. 115-131 

Summary. 
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1132. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Место и улога трговине у друштвеној репродукцији / Драгоје Жарковић. - стр. 133-143
Summary. 

1133. 
ТРИПКОВИЋ, Гордана 

Туренова истраживања развоја рада и радничке свести / Гордана Трипковић. - стр. 
145-157 

Summary. 
1134. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Универзитетске студије и стажирање филозофа Михаила Ристића / Андрија Б. К. 
Стојковић. - стр. 159-165 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1135. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Српска вероисповедна школа XVIII века у Марковцу / Срета Пецињачки. - стр. 167-177
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1136. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Подстицајан допринос / Милован Митровић. - стр. 179-181 
Приказ књиге: Сретен Вујовић: Град и друштво, Београд, 1982.

1137. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Интересовања младих / Сергеј Флере. - стр. 181-182 
Приказ књига: Драгомир Пантић: Интересовања младих. Део 1, Природа интересо-

вања, Београд, 1980 ; Драгомир Пантић, Снежана Јоксимовић, Борисав Џуверовић и Вели-
мир Томановић: Интересовања младих. Део 2, Резултати истраживања, Београд, 1981.
1138. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Промене на селу / Милан Трипковић. - стр. 182-185 
Приказ књиге: Милош Марјановић: Друштвене и културне промене у селима влаш-

ке етничке заједнице Неготинске крајине, Београд, 1981.
1139. 
ПЕТРОВИЋ, Живојин 

Основе развоја знанствене дјелатности у СФРЈ 1981-1985. / Живојин Петровић. - стр. 
185-190 

Приказ студије. 
1140. 
ТУБИЋ, Сава 

Социологија и друштвени развој / Сава Тубић. - стр. 190-196 
Приказ књиге: Огледи из социологије друштвеног развоја, Београд, 1981.

1141. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Споменица дон Ника Луковића : (издање Которске секције Друштва историчара Црне 
Горе, Котор 1980.) / Коста Милутиновић. - стр. 196-198 

Приказ књиге. 
1142. 
СТАЈИЋ, Дубравка 

Федералистички списи / Дубравка Стајић. - стр. 198-200 
Приказ књиге: Александер Хамилтон, Џејмс Медисон, Џон Џеј: Федералистички 

списи, Београд, 1981.
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1983, св. 74
1143. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Комунизам и рад : (прилог разумевању комунизма у Немачкој идеологији) / Милоје 
Петровић. - стр. 7-23 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1144. 
ЦЕКИЋ, Миодраг 

Прилози тумачењу филозофије Бранислава Петронијевића / Миодраг Цекић. - стр. 
25-35 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
1145. 
СТОЈАКОВ, Светислав 

Диркемова педагошка доктрина / Светислав Стојаков. - стр. 37-55 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1146. 
ЛИВАДА, Светозар 

Старење народа / Светозар Ливада. - стр. 57-74 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary.

1147. 
СУБИЋ, Радослав 

Трговина и угоститељство као област географије терцијарних делатности у Војво-
дини / Радослав Субић. - стр. 75-87 

Библиографија: стр. 86. - Summary. 
1148. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Урбанолошке вредности и квалитет живљења у запуштеним приградским насељима 
/ Љубинко Пушић. - стр. 89-102 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1149. 
ПЕЈАНОВИЋ, Радован 

Економски фактори трансфера радне снаге из пољопривреде / Радован Пејановић. - 
стр. 103-123 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1150. 
ФИЛИПОВИЋ, Снежана 

Монетарно-финансијска сарадња земаља у развоју у светлу идеја новог међународ-
ног економског поретка / Снежана Филиповић. - стр. 125-138 

Библиографија: стр. 137. - Summary. 
1151. 
ЈОВАНОВИЋ, Предраг 

Прилог теоријско-појмовном изучавању заснивања радног односа у условима друштве-
не својине и самоуправљања / Предраг Јовановић. - стр. 139-160 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1152. 
ГАВРИЛОВИЋ, Никола 

Материјално стање српског и румунског свештенства у Банату од краја XVIII до сре-
дине XIX века / Никола Гавриловић. - стр. 161-166 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1153. 
БИКИЦКИ, Милана 

Једно необјављено писмо Петра Коњовића / Милана Бикицки. - стр. 167-170 
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1154. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Др Андрија Б. Стојковић: Филозофски и друштвено-политички погледи Јована Жу-
јо вића, Београд, 1982. / Коста Милутиновић. - стр. 171-173 

Приказ књиге. 
1155. 
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана 

Др Мијат Дамјановић: Организација и управљање / Маријана Пајванчић. - стр. 174-176
Приказ књиге. 

1156. 
ШАУЛИЋ, Јелена 

Стеван Бугарски: По Семартону кроз простор и време, Букурешт, 1982. / Јелена Шау-
лић. - стр. 176-181 

Приказ књиге. 
1157. 
МАЛЕНИЦА, Антун 

Анте Ромац: Латинске правне изреке, Загреб, 1982. / Антун Маленица. - стр. 181-183 
Приказ књиге. 

1158. 
ЦАРИЋ, Славко 

Академик Владимир Капор / Славко Царић. - стр. 185-186 
In memoriam. 

1983, св. 75
1159. 
БЕРИСАВЉЕВИЋ, Живан 

Реч на отварању изложбе Живот и дело Карла Маркса : (Музеј револуције, 14. марта 
1983. године) / Живан Берисављевић. - стр. 7-10 
1160. 
ГРЛИЧКОВ, Александар 

Маркс и савременост / Александар Грличков. - стр. 11-23 
Summary. 

1161. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Маркс данас / Милоје Петровић. - стр. 25-35 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung.

1162. 
КОВАЧЕВИЋ, Милан 

Маркс о људској јединки : (прилог онтологији друштвеног бића) / Милан Ковачевић. 
- стр. 37-43 

Zusammenfassung. 
1163. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Марксово схватање услова за ослобођење рада и његово прерастање у потребу чове-
ка / Драгоје Жарковић. - стр. 45-57 

Summary. 
1164. 
КОКОВИЋ, Драган 

Марксистичко схватање начина живота / Драган Коковић. - стр. 59-75 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1165. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Маркс и „азијски начин производње“ / Милан Трипковић. - стр. 77-90 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1166. 
ЛИВАДА, Светозар 

Остваривање етичке стратегије наше револуције / Светозар Ливада. - стр. 91-102 
Summary.

1167. 
ШОГОРОВ, Стеван 

Јединствено југословенско тржиште - нека правна обележја / Стеван Шогоров. - стр. 
103-116 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1168. 
МАРКОВ, Слободанка 

Докторске дисертације на Новосадском универзитету : (од 1961. до 1980. године) / 
Слободанка Марков. - стр. 117-130 

Summary. 
1169. 
ПЕТРОВИЋ, Ђорђе 

Проблеми остваривања циљева у производњи хране / Ђорђе Петровић. - стр. 131-147 
1170. 
ПЕЦИЊАЧКИ, Срета 

Учитељски извештаји о бачким школама из 1756/7. школске године / Срета Пе-
цињачки. - стр. 149-158 
1171. 
БИКИЦКИ, Милана 

Написи о музици, позоришту и књижевности у „Јединству“ Петра Коњовића / Ми-
лана Бикицки. - стр. 159-167 
1172. 
ЦАРИЋ, Славко 

Владимир Капор: Уговор и његова снага, Нови Сад, 1983. / Славко Царић. - стр. 169-171
Приказ књиге. 

1173. 
БЕЧ, Јања 

Интеграциони и дезинтеграциони процеси у југословенском друштву : Социолошки 
сусрети ’83. Порторож, новембар / Јања Беч. - стр. 171-175 

Приказ манифестације. 
1174. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Социолошки погледи на интеграционе и дезинтеграционе процесе у југословенском 
друштву : (осврт на реферате који су били тема расправе на Другим социолошким сусре-
тима, Порторож, 9-12. новембар 1983) / Божо Милошевић. - стр. 175-178 

Приказ манифестације. 
1175. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

О напредној штампи у Црној Гори 1919-1936. / Коста Милутиновић. - стр. 178-182 
Приказ књиге: Јован Р. Бојовић: Писана дјелатност Комунистичке партије Југосла-

вије у Црној Гори 1919-1936, Титоград, 1983.
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1984, св. 76
1176. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Економска логика и социјалистичка привреда / Драгоје Жарковић. - стр. 7-19 
Summary.

1177. 
ПЈАНИЋ, Зоран 

Место система социјалних вредности у стратегији економског развоја Југославије / 
Зоран Пјанић. - стр. 21-34 

Summary. 
1178. 
МАЏАР, Љубомир 

Привредносистемска изградња као компонента дугорочне развојне стратегије / Љу-
бомир Маџар. - стр. 35-61 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1179. 
МИЛАТОВИЋ, Жарко 

Да ли је марксистичка политичка економија уистину критичка? / Жарко Милатовић. 
- стр. 63-78 

R�sum�. 
1180. 
РАДОВАНОВИЋ, Мирослав 

Поновно откриће глади и потхрањености на крају неуспешног америчког рата про-
тив беде / Мирослав Радовановић. - стр. 79-100 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1181. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Перцепција интересне диференцијације код социо-професионалних група у Војво-
дини / Сергеј Флере. - стр. 101-112 

Summary. 
1182. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Развој стамбених насеља и њихов утицај на идентитет војвођанских градова / Љу-
бинко Пушић. - стр. 113-123 

Summary. 
1183. 
СУБИЋ, Радослав 

Узроци и последице миграција сеоског становништва у Бачкој и могућности дру штве-
ног утицаја на њих / Радослав Субић. - стр. 125-132 

Библиографија: стр. 131. - Summary. 
1184. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Михаило Ристић као професор Карловачке гимназије / Андрија Б. К. Стојковић. - стр. 
133-148 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1185. 
ГАВРИЛОВИЋ, Никола 

Препарандски течајеви у Војној граници у првој половини XIX века / Никола Гаври-
ловић. - стр. 149-156 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
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1186. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Традиционална Смотра народних игара „Братство-јединство“ у Бајмоку / Бранко 
Ћупурдија. - стр. 157-164 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1187. 
НАПИЈАЛО, Драган 

Буна у Сјеничаку 1897. године / Драган Напијало. - стр. 165-173 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

1188. 
МАРКОВИЋ, Стана 

Едмунд Лич: Култура и комуникација, Београд, 1983. / Стана Марковић. - стр. 175-178
Приказ књиге. 

1984, св. 77
1189. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Подела рада и друштвена структура / Милован Митровић. - стр. 7-23 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary.

1190. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Перцепција друштвеног положаја социо-професионалних група у Војводини / Сергеј 
Флере. - стр. 25-36 

Summary. 
1191. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Сартрова критика структурализма / Милоје Петровић. - стр. 37-55 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1192. 
ХАЏИВУКОВИЋ, Стеван 

Статистика: теорија и примена / Стеван Хаџивуковић. - стр. 57-70 
Библиографија: стр. 69. - Summary. 

1193. 
МИЛОШЕВИЋ, Љубиша 

Облигационоправна (материјалноправна) одговорност родитеља и других лица за 
штетне радње малолетника / Љубиша Милошевић. - стр. 71-81 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1194. 
МАЛЕНИЦА, Антун 

Разлика између приватне својине римског класичног и модерног права у светлу 
Марксовог схватања својине / Антун Маленица. - стр. 83-94 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1195. 
ШОГОРОВ, Стеван 

Облици испољавања монополистичких споразума у нашем праву / Стеван Шогоров. 
- стр. 95-111 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1196. 
ЦВЕЈИЋ-Јанчић, Олга 

Правни режим прекида трудноће / Олга Цвејић-Јанчић. - стр. 113-123 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1197. 
БАЈИЋ-Петровић, Лида 

Кривичноправни аспект криминалне политике у Социјалистичкој Аутономној По-
крајини Војводини на основу инкриминација у Кривичном закону Социјалистичке Ауто-
номне Покрајине Војводине / Лида Бајић-Петровић. - стр. 125-143 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1198. 
ФИЛИПОВИЋ, Снежана 

Трансфер технологије у земље у развоју и мултинационалне компаније / Снежана 
Филиповић. - стр. 145-156 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1199. 
МИХАЈЛОВИЋ, Лазо 

Неке грађанске теорије о улози пољопривреде у привредном развоју неразвијених 
земаља / Лазо Михајловић. - стр. 157-167 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1200. 
КАМЕНОВ, Емил 

Наставници и осавремењивање универзитетске наставе / Емил Каменов. - стр. 169-185
Библиографија: стр. 184. - Summary. 

1201. 
ГРАОРАЦ, Исидор 

Брецинкина критика неомарксистичке педагогије или спор око позитивизма у педа-
гогији / Исидор Граорац. - стр. 187-200 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 200. 
1202. 
БОЈОВИЋ, Јован Р. 

Два писма Дмитра Вурдеље из 1869. године Валтазару Богишићу / Јован Р. Бојовић. 
- стр. 201-204 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1203. 
КОКОВИЋ, Драган 

Сламови између насеља и насиља наше свакидашњице, Комуникације бр. 30 и 31, 
1984 / Драган Коковић. - стр. 205-207 

Приказ часописа. 
1204. 
АРСИЋ, Зоран 

Проф. др Јелена Вилус, проф. др Славко Царић, доц. др Стеван Шогоров, Међународно 
привредно право, Београд 1984. / Зоран Арсић. - стр. 207-209 

Приказ књиге. 

1985, св. 78
1205. 
ПОПОВИЋ, Михаило В. 

Физичка сила, друштвена моћ и сагласност / Михаило В. Поповић. - стр. 7-20 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1206. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Место Радомира Д. Лукића у српској и југословенској политичкој и правној мисли / 
Милијан Поповић. - стр. 21-36 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 



179

1207. 
ФИЛИПОВИЋ, Снежана 

Анализа стања и могућности реинтеграције радника повратника у југословенску 
привредну структуру / Снежана Филиповић. - стр. 37-50 

Summary. 
1208. 
ПЕТРОВИЋ, Ђорђе 

Основне тенденције увећања и наменске употребе друштвеног производа СФРЈ / 
Ђорђе Петровић. - стр. 51-76 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1209. 
ТОМИЋ, Данило 

Противречности југословенске аграрне теорије, политике и праксе / Данило Томић. 
- стр. 77-90 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1210. 
МЕРТА, Золтан 

Учешће радника у управљању предузећима у НР Мађарској / Золтан Мерта. - стр. 
91-110 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1211. 
СУБИЋ, Радослав 

Појам, особености развитка и класификација терцијарних делатности / Радослав Су-
бић. - стр. 111-119 

Библиографија: стр. 117-118. - Summary. 
1212. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Порекло и значење речи „салаш“ / Бранко Ћупурдија. - стр. 121-126 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Összefoglal�s. 

1213. 
ВУЛИН, Миодраг М.

Змијање и Змијањци / Миодраг М. Вулин. - стр. 127-164 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

1214. 
МИЛОШЕВИЋ, Петар 

Савске аде Cassia и Carbonaria / Петар Милошевић. - стр. 165-173 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

1215. 
ЛИВАДА, Светозар 

Колонизација ветеранских структура из Слуња 1945-1948. године / Светозар Ливада. 
- стр. 175-186 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1216. 
РАЈЧЕВИЋ, Угљеша 

Учитељи вештина, цртања и краснописа у Србији током осме и девете деценије де-
ветнаестог века : први учитељи цртања и краснописа у Кнежевини од другог доласка на 
власт Обреновића до српско-турског рата 1878. године и присаједињења нових српских 
крајева и градова / Угљеша Рајчевић. - стр. 187-197 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1217. 
ВУЈИЋ, Мирослава 

Др Зоран Пјанић, Самоуправни привредни систем, Београд, 1983. / Мирослава Вујић. 
- стр. 199-204 

Приказ књиге. 
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1985, св. 79
1218. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Планирање развоја града као посредовање : (испитивање могућности социологије 
планирања развоја града) / Младен Стојанов. - стр. 9-26 

Summary. 
1219. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Утицај друштвено-историјских, привредно-економских и управно-административ-
них услова на просторну трансформацију Новог Сада у XIX и првој половини XX века : 
место и улога Новог Сада у односу на остале градове у Војводини / Љубинко Пушић. - стр. 
27-40 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1220. 
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Милена 

Међузависност развоја, функције и облика становања у урбаној структури Новог 
Сада / Милена Милосављевић. - стр. 41-51 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1221. 
МАГЛИЋ-Лозић, Невенка 

Развој система центара града / Невенка Маглић-Лозић. - стр. 53-61 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1222. 
ИВКОВИЋ, Драган 

Урбани облици као фактор континуитета Новог Сада / Драган Ивковић. - стр. 63-75 
Библиографија: стр. 74. - Summary. 

1223. 
МАРИНИЋ, Иво 

Развој Новог Сада у светлу промена урбане структуре Војводине / Иво Маринић. - 
стр. 77-85 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1224. 
ПАЈОВИЋ, Душан 

Приступ правном дефинисању појма града / Душан Пајовић. - стр. 87-102 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1225. 
РИСТИЋ, Анђелка 

Право и урбанизација / Анђелка Ристић. - стр. 103-114 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1226. 
ШОЛАК, Живана 

Процеси социјалне диференцијације у простору Новог Сада / Живана Шолак. - стр. 
115-130 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1227. 
КОКОВИЋ, Драган 

Урбанизација и начин производње друштвеног живота / Драган Коковић. - стр. 131-149
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1228. 
ЦАРИЋ, Небојша 

Демографска кретања у САП Војводини и новосадском региону до почетка XXI века 
/ Небојша Царић. - стр. 151-163 

Summary. 
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1229. 
РУДИНСКИ, Антун 

Панонска кућа, појавни облици у северној Бачкој / Антун Рудински. - стр. 165-198 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1230. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

За културну историју Војводине : поводом прве књиге Историје Матице српске Жи-
вана Милисавца / Коста Милутиновић. - стр. 199-212 
1231. 
КАТИЋ, Весна 

Мила Босић, Божићни обичаји Срба у Војводини, Београд, 1985. / Весна Катић. - стр. 
213

Приказ књиге. 
1232. 
ВУЈОВИЋ, Сретен 

Говор на гробу Цветка Костића / Сретен Вујовић. - стр. 214-215 
In memoriam. 

1986, св. 80
1233. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Неки Поперови приговори Марксу / Милоје Петровић. - стр. 7-27 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1234. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Привредни развој и природна средина / Драгоје Жарковић. - стр. 29-50 
Summary. 

1235. 
МИЛОШЕВИЋ, Љубиша 

Камата и новчане облигације са посебним освртом на закон о облигационим одно-
сима / Љубиша Милошевић. - стр. 51-66 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1236. 
ПОПОВ, Даница 

Промењене околности и ослобођење од одговорности (виша сила) код уговора о про-
даји робе / Даница Попов. - стр. 67-80 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1237. 
БЕРИЋ, Берислав 

Неки проблеми планирања хумане репродукције у САП Војводини / Берислав М. 
Берић. - стр. 81-108 

Библиографија: стр. 106-107. - Summary. 
1238. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Развој спољних миграција у Војводини / Бранислав С. Ђурђев. - стр. 109-127 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1239. 
СУБИЋ, Радослав 

Промене у насељима Војводине као последица друштвено-економског развитка на-
кон Другог светског рата / Радослав Субић. - стр. 129-136 

Библиографија: стр. 136. - Summary. 
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1240. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Неимари суботичке салашко-мајурске архитектуре : (1894-1941) / Бранко Ћупурдија. 
- стр. 137-154 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Rezüm�. 
1241. 
ЖАРКОВИЋ, Мирјана 

Секундарни однос полова у Бачком Добром Пољу и Турији од 1896-1980. године / 
Мирјана Жарковић. - стр. 155-160 

Библиографија: стр. 160. - Summary. 
1242. 
КАТИЋ, Весна 

Савремене промене обичајног живота колониста из Босанске Крајине / Весна Катић. 
- стр. 161-171 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1243. 
БАТИСТИЋ, Жељко 

Роми у Новом Саду / Жељко Батистић. - стр. 173-193 
Библиографија: стр. 192. - Summary. 

1244. 
ПАВЛОВИЋ, Ђорђе 

Развој система планирања у Југославији, планови и остваривање планова Војводине 
/ Ђорђе Павловић. - стр. 195-211 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1245. 
БОЈОВИЋ, Гордана 

Пословодни и извршни орган уговорне ОУР / Гордана Бојовић. - стр. 213-220 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

1246. 
МАРКОВИЋ, Стана 

Ф. В. Ј. Шелинг: Филозофија уметности, (општи део), Београд, 1984. / Стана Марко-
вић. - стр. 221-228 

Приказ књиге. - Библиографија: стр. 227-228. 
1247. 
МИТРОВИЋ, Радмила 

Зборник Матице српске за друштвене науке, свеска 71-80 : садржај по струкама / 
Радмила Митровић. - стр. 229-236 
1248. 
МИТРОВИЋ, Радмила 

Зборник Матице српске за друштвене науке, свеска 71-80 : садржај по писцима / 
Радмила Митровић. - стр. 237-244 
1249. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Војислав Ђурић и његово научно дело / Милош Марјановић. - стр. 245-255 
In memoriam. 

1986, св. 81
1250. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Село и култура села / Младен Стојанов. - стр. 9-35 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1251. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Сељаштво и друштвена репродукција : прилог одређењу основних појмова и присту-
па у социолошком проучавању / Милован Митровић. - стр. 37-53 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1252. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Град и село: од типичног до стереотипног / Милан Трипковић. - стр. 55-61 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1253. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

О иновацији, промени и развитку са аспекта социолошког проучавања села / Милош 
Марјановић. - стр. 63-80 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1254. 
КОКОВИЋ, Драган 

Свакодневица и начин живота села / Драган Коковић. - стр. 81-94 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1255. 
МИЛИЋ, Анђелка 

Сеоска породица у процесу мењања / Анђелка Милић. - стр. 95-119 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1256. 
МАРКОВИЋ, Петар 

Структурне промене у пољопривреди покренуте индустријализацијом / Петар Мар-
ковић. - стр. 121-130 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1257. 
ПЕТРОВИЋ, Божидар 

Село и његова архитектура / Божидар Петровић. - стр. 131-133 
Summary. 

1258. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Друштвени оквири урбаног развоја градова у Војводини : (1900-1955) / Љубинко Пу-
шић. - стр. 135-153 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1259. 
ФРАЦИЛЕ, Нице 

Прилози компаративном проучавању српског и румунског свадбеног церемонијала 
у САП Војводини / Нице Фрациле. - стр. 155-169 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1260. 
ЛУКИЋ, Радомир Д.

Култура на селу / Радомир Лукић. - стр. 171-173 
1261. 
СУБИЋ, Радослав 

Услови, резултати и могућности веће ратарске производње у Југославији - географ-
ски аспекти / Радослав Субић. - стр. 175-186 

Библиографија: стр. 185. - Summary. 
1262. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Култура становања и социјална вертикална покретљивост / Бранко Ћупурдија. - стр. 
187-193 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Rezüm�. 
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1263. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Село-музеј : музеј војвођанског села и пољопривреде : идејни пројекат / Младен Сто-
јанов. - стр. 195-205 
1264. 
ЦАРИЋ, Славко 

Др Обрад Станојевић, Римско право, Београд, 1986. / Славко Царић. - стр. 207-208 
Приказ књиге. 

1265. 
МУНЋАН, Јован 

Славко Царић, Привредно планирање - правни аспекти, Београд, 1986. / Јован Мун ћан. 
- стр. 208 

Приказ књиге. 
1266. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Деценија часописа Dialectical anthropology / Бранко Ћупурдија. - стр. 209-211 

1987, св. 82
1267. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Хајсово тумачење утопије и револуције у Марксовом мишљењу / Милоје Петровић. 
- стр. 7-23 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1268. 
ЖАРКОВИЋ, Драгоје 

Појам и облици експлоатације с посебним освртом на стање у нас / Драгоје Жарковић. 
- стр. 25-32 

Summary. 
1269. 
НИКОЛИЋ, Томислав Ж. 

Класна природа друштвеног капитала у самоуправном социјализму / Томислав Ж. 
Николић. - стр. 33-52 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1270. 
ПЕТРОВИЋ, Ђорђе 

Савремени капитализам - тенденције у организовању монопола / Ђорђе Петровић. - 
стр. 53-72 

Библиографија: стр. 71-72. - Summary. 
1271. 
ХАЏИВУКОВИЋ, Стеван 

Веза између демографског и економског развитка у светлу савремених теорија и емпи-
ријских истраживања / Стеван Хаџивуковић. - стр. 73-86 

Библиографија: стр. 85-86. - Summary. 
1272. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Радикална верска свест код припадника војвођанских секти / Сергеј Флере. - стр. 87-96
Summary. 

1273. 
РАДОВАНОВИЋ, Мирослав 

Метод и методологија социологије рада : принцип методолошког самоодређења со-
циологије рада / Мирослав Радовановић. - стр. 97-117 

Summary. 
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1274. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Техничко стваралаштво радника у савременом југословенском друштву / Божо Ми-
лошевић. - стр. 119-135 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1275. 
МАЦУРА, Владимир 

Концепцијске поставке за моделе ширења изграђеног ткива у рубним зонама града у 
Србији / Владимир Мацура. - стр. 137-151 

Библиографија: стр. 150-151. - Summary. 
1276. 
КОВАЧЕК-Станић, Гордана 

Материнство као елемент породичног статуса детета са две потенцијалне мајке / Гор-
дана Ковачек-Станић. - стр. 153-163 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1277. 
НАПИЈАЛО, Драган 

Народно судство у бившем котару Војнић 1941-1945. / Драган Напијало. - стр. 165-202
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1278. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Контроверзе о Доситеју и Вуку / Коста Милутиновић. - стр. 203-215 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

1279. 
МИЛАТОВИЋ, Жарко 

Облици подређивања у робном друштву / Жарко Милатовић. - стр. 217-234 
1280. 
МИЋИЋ, Милан 

Прилог истраживању односа жена према фармацији са посебним освртом на прилике 
у Југославији / Милан Мићић, Драган Ступар. - стр. 235-244 

Библиографија: стр. 243-244. 
1281. 
МИРОВИЋ, Ненад 

Peter Kneen - Совјетски научници и држава / Ненад Мировић. - стр. 245-248 
Приказ књиге. 

1282. 
КАТИЋ, Весна 

Јован Ердељановић, Срби у Банату, Нови Сад, 1986. / Весна Катић. - стр. 248-249 
Приказ књиге. 

1987, св. 83
1283. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Колаковски против Маркса / Милоје Петровић. - стр. 7-26 
Одломак. - Напомене и библиографске референце уз текст. 

1284. 
ФЛЕРЕ, Сергеј 

Феноменолошко схватање процеса модернизације друштва Петера Бергера / Сергеј 
Флере. - стр. 27-38 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1285. 
ТРИПКОВИЋ, Гордана 

Критика Марксових схватања у теорији индустријског друштва Рејмона Арона / Гор-
дана Трипковић. - стр. 38-55 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1286. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Границе града - мит или догма / Љубинко Пушић. - стр. 57-76 
Summary. 

1287. 
ЦАРИЋ, Небојша 

Промене фертилитета у Војводини до краја XX века / Небојша Царић. - стр. 77-88 
Библиографија: стр. 87-88. - Summary. 

1288. 
АРСИЋ, Зоран 

Компјутерски програми и пословна тајна / Зоран Арсић. - стр. 89-100 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1289. 
ЦВЕТКОВИЋ, Владимир Н.

Људска природа и идеологија : (или у потрази за оним чега (још) нема) / Владимир 
Цветковић. - стр. 101-109 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1290. 
БЕРИЋ, Весна 

Наставне технологије и могућности њихове примене / Весна Берић, Павле Катић. - 
стр. 111-120 

Библиографија: стр. 120. - Summary. 
1291. 
ВУЈИЧИЋ, Данило 

Уређивање односа у слободној размени рада између корисника науке и научних ин-
ституција / Данило Вујичић. - стр. 121-137 
1292. 
РАДОВАНОВ, Александар 

Преглед развоја судства у Југославији / Александар Радованов. - стр. 139-144 
1293. 
ВИДИЋ, Нада 

Правни аспект у дефинисању градова у Војводини / Нада Видић. - стр. 145-149 
Библиографија: стр. 149. 

1294. 
НИКОЛИЋ, Александар 

Прва српска аритметика / Александар Николић. - стр. 151-160 
Библиографија: стр. 160. 

1295. 
ДАВИДОВИЋ-Живановић, Софија 

Сармати у Војводини и положај жене у сарматском друштву / Софија Давидовић-
Живановић. - стр. 161-166 

Библиографија: стр. 166. 
1296. 
ПЕРИЋ, Обрад 

Др Зоран Стојановић: Границе, могућности и легитимност кривичноправне заштите, 
Београд, 1987. / Обрад Перић. - стр. 167-170 

Приказ књиге. 
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1297. 
МАРКОВ, Слободанка 

Др Данило Ж. Марковић: Социјална екологија, Београд, 1986. / Слободанка Марков. 
- стр. 170-177 

Приказ књиге. 

1988, св. 84
1298. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Колаковски против Маркса : (наставак из прошле свеске) / Милоје Петровић. - стр. 
7-19

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1299. 
МИЛОШЕВ, Златомир 

Третман научног објашњења у филозофији Огиста Конта / Златомир Милошев. - стр. 
21-31

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1300. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Техничко стваралаштво и образовање радника - између репетитивног и „онаучава-
ног“ рада : (прилог разматрању односа рада и научно-техничке револуције) / Божо Мило-
шевић. - стр. 33-46 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1301. 
ТРИПКОВИЋ, Гордана 

Схватања Светозара Марковића о српској патријархалној задрузи и проблему еман-
ципације жена / Гордана Трипковић. - стр. 47-53 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1302. 
БОБИЋ, Милош 

Време као фактор уравнотежења градске просторне структуре / Милош Бобић. - стр. 
55-77 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1303. 
ЦАРИЋ, Славко 

Привредноправни проблеми заштите човекове средине / Славко Царић, Јелена Вилус. 
- стр. 79-95 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1304. 
ВИТЕЗ, Мирослав 

О неким аспектима оснивања земљорадничке задруге у нашем позитивном праву / 
Мирослав Витез. - стр. 97-109 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1305. 
БАЈОВИЋ, Бранка 

Апсолутна и диференцијална земљишна рента у радовима совјетских економиста 
двадесетих година / Бранка Бајовић. - стр. 111-125 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1306. 
МИЛАТОВИЋ, Жарко 

Тржиште и техничко-технолошки развој / Жарко Милатовић. - стр. 127-144 
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1307. 
НИКОЛИЋ, Гордана 

Нека питања правног положаја државних предузећа и удружења у СССР у светлу 
закона о државном предузећу (удружењу) / Гордана Николић. - стр. 145-159 

Библиографија: стр. 159. 
1308. 
МИЋИЋ, Милан 

Из прошлости бање у Сланкамену / Милан Мићић. - стр. 161-167 
Библиографија: стр. 166-167. 

1309. 
НАПИЈАЛО, Драган 

О народноправном животу на Банији и Сиску : 1941-1945. / Драган Напијало. - стр. 
169-182 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1310. 
АЛТЕР-Велемир, Светлана 

Митровачка Мала реалка / Светлана Алтер-Велемир. - стр. 183-193 
Напомене и библиографске референце уз текст. 

1311. 
ФИЛИПОВИЋ, Снежана 

Промене у положају предузећа у јавном власништву у земљама у развоју / Снежана 
Филиповић. - стр. 195-202 

Библиографија: стр. 201-202. 
1312. 
КАРТАГ-Одри, Агнеш 

Улога судске праксе у развоју права / Агнеш Картаг-Одри. - стр. 203-206 
Приказ књиге: Visegr�dy Antal: A birói gyakorlat jogfejlesztő szerepe, Budapest, 1988. 

1313. 
НИКОЛИЋ, Гордана 

Законодавне измене у области планирања пословања предузећа (удружења) у СССР 
/ Гордана Николић. - стр. 206-211 

Библиографија: стр. 211. 
1314. 
КАТИЋ, Весна 

Др Мила Босић, Народна ношња Словака у Војводини, Нови Сад, 1987. / Весна Катић. 
- стр. 211-212 

Приказ књиге. 
1315. 
ПЕТРОВИЋ, Живојин 

Лазар Ракић, Надаљ, Нови Сад, 1988. / Живојин Петровић. - стр. 212-215 
Приказ књиге. 

1316. 
АЦИГАН, Љубица 

Проф. др Радослав Чурић : (1914-1988) / Љубица Ациган. - стр. 217-219 
In memoriam. 

1988, св. 85
1317. 
ПЕТРИЋ, Бранко 

Доситеј Обрадовић као судија / Бранко Петрић. - стр. 7-16 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1318. 
КОКОВИЋ, Драган 

Друштвено-културне вредности - питања избора и стила живота / Драган Коковић. 
- стр. 17-32 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1319. 
РАТАН, Вернон В. 

Културно наслеђе и економски развој: шта можемо да научимо од антропологије? / 
Vernon W. Ruttan ; избор и превод Данило Томић и Слађана Ђурановић. - стр. 33-55 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1320. 
ПЕТРОВИЋ, Ружа 

Разводи бракова у Војводини 1950-1985. године / Ружа Петровић. - стр. 57-66 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1321. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Демографски преображај становништва у Војводини / Бранислав С. Ђурђев. - стр. 
67-82 

Summary. 
1322. 
ЦВЕЈИЋ-Јанчић, Олга 

Однос брака и породице : љубав као основа за брак, основе настанка породице / Олга 
Цвејић Јанчић. - стр. 83-93 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1323. 
МОЛНАР, Александар 

Теоријско-системска варијанта позитивизма у социологији права Никласа Лумана / 
Александар Молнар. - стр. 95-109 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1324. 
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган Д. 

Проблем утемељења критичког рационализма / Драган Д. Лакићевић. - стр. 111-121 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1325. 
КУБИЊЕЦ, Јанко 

Рад и право / Јанко Кубињец. - стр. 123-133 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1326. 
ШОГОРОВ, Стеван 

Уговорно предузеће / Стеван Шогоров. - стр. 135-144 
Summary. 

1327. 
ВИТЕЗ, Мирослав 

О неким питањима удруживања земљорадника у нашем друштву / Мирослав Витез. 
- стр. 145-155 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1328. 
СУБИЋ, Радослав 

Терцијарне делатности у општини Србобран : (географски аспекти) / Радослав Ј. Су-
бић. - стр. 157-172 

Библиографија: стр. 170-171. - Summary. 
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1329. 
МАГЛИЋ-Лозић, Невенка 

Карактеристике просторног развоја насеља на територији данашње градске заједни-
це општина Нови Сад / Невенка Маглић-Лозић. - стр. 173-189 

Библиографија: стр. 188. - Summary. 

1989, св. 86/87
1330. 
МИЛИЋ, Анђелка 

Сеоска жена у светлу формалних и неформалних односа / Анђелка Милић. - стр. 9-14
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1331. 
БАРБИЧ, Ана 

Развој села уз учешће мештана : теоријски нацрт пројекта интегралног руралног раз-
воја / Ана Барбич ; са словеначког превела Бојана Стојановић-Пантовић. - стр. 15-28 

Библиографија: стр. 26-27. - Summary. 
1332. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Сеоска жена у привредном развоју / Младен Стојанов. - стр. 29-44 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1333. 
МОЛНАР, Александар 

Сеоска породица и норме егалитарности / Александар Молнар. - стр. 45-66 
Библиографија: стр. 65-66. - Summary. 

1334. 
ПЕТРОВИЋ, Ружа 

Ванбрачни наталитет у Војводини / Ружа Петровић. - стр. 67-77 
Summary. 

1335. 
ДРАГИЋЕВИЋ-Шешић, Милена 

Сеоска породица на размеђу традиционалне и масовне културе / Милена Драгиће-
вић-Шешић. - стр. 79-87 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1336. 
КОКОВИЋ, Драган 

Начин живота и скривени рад жене / Драган Коковић. - стр. 89-96 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1337. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Жена и традиција / Милан Трипковић. - стр. 97-105 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1338. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Модернизација и сеоска породица / Милош Марјановић. - стр. 107-117 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1339. 
МАРКОВИЋ, Петар Ј. 

Жена у пољопривреди и селу / Петар Ј. Марковић. - стр. 119-123 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1340. 
ЛАКИ, Ласло 

Друштвене промене на селу под утацајем техничко-технолошког развоја и фемини-
зација пољопривреде / Ласло Лаки. - стр. 125-139 

Библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 
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1341. 
КОРАЋ, Маја 

Сеоска жена у јавном/друштвеном животу - виђење властитог положаја / Маја Кораћ. 
- стр. 141-154 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиогарфија: стр. 153-154. - 
Summary.
1342. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Доминација и стратегије трансформисања породичних задруга у селу Вилову / Бра-
нислав С. Ђурђев, Весна Катић, Дубравка Жарков. - стр. 155-167 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиогарфија: стр. 166-167. - 
Summary. 
1343. 
ТОДОРОВИЋ, Гордана 

Планирање породице на селу седамдесетих година / Гордана Тодоровић. - стр. 169-176
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1344. 
ЖИВАНОВИЋ, Милица 

Планирање породице у савременој албанској сеоској популацији у Црној Гори : узро-
ци и последице иновације / Милица Живановић. - стр. 177-190 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 190. - Summary.
1345. 
ПЕТРОВИЋ, Мина 

Положај жене у контексту трансформације неких социо-демографских карактеристи-
ка ванградских насеља / Мина Петровић. - стр. 191-201 

Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 200. - Summary. 
1346. 
РАДУШКИ, Нада 

Неке детерминанте фертилитета пољопривредног становништва Југославије / Нада 
Радушки. - стр. 203-208 

Библиографија: стр. 207. - Summary. 
1347. 
ЖУТИНИЋ, Ђурђица 

Секција жена задругарки села Ровишће / Ђурђица Жутинић. - стр. 209-214 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1348. 
ЂУРЂЕВ, Душанка 

Јелена Вилус, Славко Царић, Стеван Шогоров: Међународно привредно право, Бео-
град, 1989. / Душанка Ђурђев. - стр. 215-218 

Приказ књиге. 
1349. 
ЦАРИЋ, Небојша 

Милорад Васовић: Копаоник, Београд, 1988. / Небојша Царић. - стр. 218 
Приказ књиге. 

1990, св. 88
1350. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Живановићева правна филозофија и филозофски и научни метод у праву / Милијан 
Поповић. - стр. 9-36 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1351. 
ПЕТЕРИ, Золтан 

О правној држави / Золтан Петери ; превела Агнеш Картаг-Одри. - стр. 37-49 
Summary. 

1352. 
ШАМУ, Михаљ 

Право и морал под утицајем односа власти / Михаљ Шаму ; превела Агнеш Картаг- 
-Одри. - стр. 51-57 

Summary. 
1353. 
ВАРГА, Чаба 

Слобода, једнакост и појмовни минимум правне комуникације / Чаба Варга ; превод 
Иштван Боџони, Марта Бенка. - стр. 59-78 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1354. 
МАТУЛОВИЋ, Миомир 

Људска права и теорија људских права / Миомир Матуловић. - стр. 79-91 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1355. 
КРКЉУШ, Љубомирка 

Правни положај жене у Војводини пре Другог светског рата / Љубомирка Кркљуш. - 
стр. 93-104 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1356. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Посредни (спољашњи) чиниоци мотивације радника за рад и њихова друштвена ус-
ловљеност / Божо Милошевић. - стр. 105-124 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1357. 
ПЕРИЋ, Обрад 

Покрет нове друштвене одбране и кривичноправни положај малолетника у југосло-
венском праву / Обрад Перић. - стр. 125-131 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1358. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Породица и друштвена криза / Милан Трипковић. - стр. 133-146 
Summary. 

1359. 
МАРКОВ, Слободанка 

Промене у образовној структури активног становништва Југославије / Слободанка 
Марков. - стр. 147-161 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1360. 
ХАЏИВУКОВИЋ, Стеван 

Породична домаћинства у југословенској пољопривреди / Стеван Хаџивуковић, Да-
нило Томић. - стр. 163-172 

Summary. 
1361. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Два проблема историјске утемељености урбанизма / Љубинко Пушић. - стр. 173-181 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1362. 
ЂУРЂЕВ, Душанка 

Славко Царић, Франц Хрибовшек: Спољнотрговинска плаћања, Београд, 1990. / Ду-
шанка Ђурђев. - стр. 183-184 

Приказ књиге. 
1363. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Хроника једне породице / Коста Милутиновић. - стр. 184-188 
Приказ књиге: Дејан Медаковић: Efemeris, Београд, 1990. 

1364. 
МИЛИДРАГОВИЋ, Гордана 

Бесправна изградња - Фавела урбанизма / Гордана Милидраговић. - стр. 188-190 
Приказ књиге: Бранислава Савељић: Београдска Фавела, Београд, 1989. 

1990, св. 89
1365. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Тоталитет и тоталитаризам : (тоталитет и идентитет) / Милоје Петровић. - стр. 7-24 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1366. 
МИЛОШЕВ, Златомир 

Научно објашњење као предмет разматрања природњака XIX века / Златомир Ми-
лошев. - стр. 25-41 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1367. 
МАРКО, Владимир 

Методолошке основе научног предвиђања у историји / Владимир Марко. - стр. 43-64
Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 63-64. - Summary. 

1368. 
ЛОШОНЦ, Алпар 

Политичко-економске теорије кризе и проблем историје / Алпар Лошонц. - стр. 65-78
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1369. 
КУБИЊЕЦ, Јанко 

Апстрактни грађанин и политички субјективитет / Јанко Кубињец. - стр. 79-88 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1370. 
МИЛАТОВИЋ, Жарко 

Техника као инструмент стицања друштвене моћи / Жарко Милатовић. - стр. 89-106 
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1371. 
ПЕТРОВИЋ, Срђан 

Трговински и платни биланс и ниво цена (инфлација) привреде СФРЈ у периоду 
1981-1985. / Срђан Петровић. - стр. 107-117 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1372. 
СТОЈАНОВИЋ, Радомир 

Начини настанка и облици преображаја друштвене својине / Радомир Стојановић. - 
стр. 119-123 

Summary. 
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1373. 
ФИЛИПОВИЋ, Мирослава 

Транснационална експанзија Јапана : облици и специфичности / Мирослава Филипо-
вић. - стр. 125-140 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1374. 
АЦИГАН, Љубица 

Проблем фактора развитка личности у педагошким концепцијама философије про-
светитељства / Љубица Ациган. - стр. 141-149 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 149. - Summary.
1375. 
СУБИЋ, Радослав 

Становништво општине Србобран / Радослав Ј. Субић. - стр. 151-179 
Библиографија: стр. 178. - Summary. 

1376. 
СТОЈКА, Ласку 

Добруџа крајем XIX и почетком XX века / Lascu Stoica. - стр. 181-190 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

1377. 
НИКОЛИЋ, Гордана 

Приказ неких новина у совјетском привредном праву / Гордана Николић. - стр. 191-204
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 203-204. - 

Summary.
1378. 
ФИЛИПОВИЋ, Снежана 

Повезаност и утицај монетарно-финансијских аранжмана међу земљама у развоју на 
унапређење њихове међусобне трговине / Снежана Филиповић. - стр. 205-221 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1379. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Јелена Попов: Др Херберт Краус, Нови Сад, 1990. / Коста Милутиновић. - стр. 223-225
Приказ књиге. 

1991, св. 90
1380. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Могућности интегралног развоја села : (скица теоријско-методолошке замисли истра-
живања) / Младен Стојанов. - стр. 9-34 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1381. 
ЛИВАДА, Светозар 

Насиље дисконтинуитета руралног развоја у нас / Светозар Ливада. - стр. 35-43 
Summary. 

1382. 
ДРАГИЋЕВИЋ-Шешић, Милена 

Очување културног идентитета и колективног сећања села као услов интегралног 
развоја / Милена Драгићевић-Шешић. - стр. 45-57 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1383. 
НЕМАЊИЋ, Милош 

Промишљање нових односа села и града / Милош Немањић. - стр. 59-68 
Summary. 
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1384. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Проблеми и алтернативе развоја нашег села / Милован Митровић. - стр. 69-78 
Summary. 

1385. 
КОКОВИЋ, Драган 

Питања развоја и показатељи начина живота / Драган Коковић. - стр. 79-90 
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1386. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Просторно уређење као важан елеменат интегралног развоја села / Љубинко Пушић. 
- стр. 91-100 

Summary. 
1387. 
МИРКОВИЋ, Петар 

Утицај миграционих кретања на пољопривреду и село / Петар Мирковић. - стр. 101-108
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1388. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Интегрални рурални развој : (на примеру Чонопље код Сомбора) / Милош Марјановић. 
- стр. 109-119 

Библиографија: стр. 118-119. - Summary. 
1389. 
КОРАЋ, Маја 

Интегрални развој села и домети образовања сеоских жена / Маја Кораћ. - стр. 121-129
Напомене уз текст. - Summary. 

1390. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Опадање смртности у селу Вилову / Бранислав С. Ђурђев. - стр. 131-137 
Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 136-137. - Summary. 

1391. 
МАРКОВ, Слободанка 

Женска радна снага и развој села : (пример домаће радиности сеоских жена у Сиро-
гојну) / Слободанка Марков. - стр. 139-147 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1392. 
ВУКСАНОВИЋ, Гордана 

Настанак старачких пољопривредних домаћинстава / Гордана Вуксановић. - стр. 149-155
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1393. 
ТОМИЋ, Данило 

Села Шушеока, Ђурђевац и Пауне у Колубари ваљевској : њихови привредни потен-
цијали / Данило Томић. - стр. 157-170 

Библиографија: стр. 170. - Summary. 
1394. 
ЛАКИ, Ласло 

Село као место живота и рада / Ласло Лаки. - стр. 171-180 
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1395. 
БОГДАНОВИЋ, Јован 

Планинско село Горње Рамановце : друштвено-економске промене и могућности раз-
воја / Јован Богдановић. - стр. 181-189 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
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1396. 
МИТРОВИЋ, Радмила 

Преглед садржаја Зборника Матице српске за друштвене науке свеске 81-90. : садржај 
по струкама / саставила Радмила Митровић. - стр. 191-199 
1397. 
МИТРОВИЋ, Радмила 

Преглед садржаја Зборника Матице српске за друштвене науке свеске 81-90. : садржај 
по писцима / саставила Радмила Митровић. - стр. 200-210 

1991, св. 91
1398. 
ПЕТРОВИЋ, Милоје 

Од тоталитарног ума до тоталитарног друштва / Милоје Петровић. - стр. 7-18 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1399. 
ЦВЕТКОВИЋ, Владимир Н.

Ренесанса: лутање нових идеала и њихово наличје : (освит модерног доба очима „нове 
историје“) / Владимир Цветковић. - стр. 19-32 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1400. 
БОЖОВИЋ, Ратко Р. 

Умјетност игре / Ратко Р. Божовић. - стр. 33-51 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1401. 
ДЕВИЋ, Ана 

Сличности и разлике у друштвено-економском статусу и самоперцепцији уметника 
и интелектуалаца у Француској и Русији у периоду 1880-1920 : (историјски фратменти и мо-
гућа теоријска уопштавања) / Ана Девић. - стр. 53-61 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1402. 
ХАЏИВУКОВИЋ, Стеван 

Демографска транзиција: друштвени оквири и последице / Стеван Хаџивуковић. - 
стр. 63-73 

Библиографија: стр. 73. - Summary. 
1403. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

О појму друштвене структуре / Милош Марјановић, Слободанка Марков. - стр. 75-88
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1404. 
КОКОВИЋ, Драган 

За социологију спортске рекреације / Драган Коковић. - стр. 89-100 
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1405. 
МАЦУРА, Владимир 

Типови насеља градског карактера у Србији, њихове одлике и главни проблеми / Вла-
димир Мацура. - стр. 101-114 

Библиографија: стр. 113. - Summary. 
1406. 
ЂУРИЋ, Ђорђе 

Вредносна усмереност програма политичких партија у Србији / Ђорђе Ђурић, Мирја-
на Салај, Небојша Мајсторовић. - стр. 115-132 

Библиографија: стр. 131. - Summary. 
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1407. 
ЦАРИЋ, Небојша 

Једно гледиште о савременој географији становништва / Небојша Царић. - стр. 133-143
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1408. 
ЕТИНСКИ, Родољуб 

Прилог расправи о појму међународног јавног права / Родољуб Етински. - стр. 145-156
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1409. 
КАРТАГ-Одри, Агнеш 

О неким проблемима примене права : с посебним освртом на нормативну и не-нор-
мативну егзистенцију права / Агнеш Картаг-Одри. - стр. 157-168 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1410. 
ДУНДИЋ, Мелита 

Семантички аспект стварања и примене правних норми код Јиргена Хабермаса / 
Мелита Дундић. - стр. 169-181 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1411. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Др Антал Хегедиш, Катарина Чобановић: Демографска и аграрна статистика Војво-
дине 1767-1867, Нови Сад, 1991. / Бранислав С. Ђурђев. - стр. 183-184 

Приказ књиге. 
1412. 
ПОПОВ, Ђорђе 

Проф. др Драгоје Жарковић : (1935-1991) / Ђорђе Попов. - стр. 185-186 
In memoriam. 

1992, св. 92/93
1413. 
МИЛАТОВИЋ, Жарко 

Простор сведен на робу / Жарко Милатовић. - стр. 7-21 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1414. 
БОБИЋ, Милош 

Будућност урбане утопије / Милош Бобић. - стр. 23-49 
Библиографија: стр. 47-48. - Summary. 

1415. 
РИБАР, Милорад 

Утицај архитектонско-урбанистичко-инжењерске струке на изградњу сеоских на-
сеља, кућишта и објеката у Србији / Милорад Рибар. - стр. 51-65 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1416. 
СТОЈКОВ, Борислав 

Систем урбанистичког планирања и његов утицај на простор Србије / Борислав Стој-
ков. - стр. 67-79 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1417. 
ЂОШИЋ, Душан 

Емпиријски елементи друге демографске транзиције / Душан Ђошић. - стр. 81-94 
Библиографија: стр. 92-93. - Summary. 
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1418. 
БЈЕЉАЦ, Жељко 

Структуре дневних миграната у општини Беочин / Жељко Бјељац. - стр. 95-106 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 105-106. - 

Summary. 
1419. 
КИЦОШЕВ, Саша 

Срби у Македонији : промене броја, размештај и насеља / Саша Кицошев. - стр. 107-125
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 124-125. - 

Summary. 
1420. 
ЛОШОНЦ, Алпар 

Време и историја у економској теорији J. M. Keynesa / Алпар Лошонц. - стр. 127-143 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1421. 
ДЕВИЋ, Ана 

Културни обрасци уметничке потрошње и модели понашања у Француској, 1830-1918. 
/ Ана Девић. - стр. 145-154 

Библиографија: стр. 153. - Summary. 
1422. 
КУЉИЋ, Тодор 

Лична власт на старом Блиском истоку / Тодор Куљић. - стр. 155-174 
Библиографија: стр. 173-174. - Summary. 

1423. 
РАДИВОЈЕВИЋ, Радош 

Неки показатељи развијености друштвених и хуманистичких наука у Војводини / 
Радош Радивојевић. - стр. 175-185 

Библиографске референце уз текст. - Summary. 
1424. 
ДРАГАШ, Бранко 

Проблеми и правни статус девизне штедње / Бранко Драгаш. - стр. 187-196 
Summary. 

1425. 
БЈЕЛИЦА, Војин 

Концепт рационалног организовања централне банке / Војин Бјелица. - стр. 197-202 
Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 201. - Summary. 

1426. 
ЉУБОЈЕВИЋ, Гордана 

Правци трансформација државне својине у Руској Федерацији / Гордана Љубојевић. 
- стр. 203-209 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1427. 
КОВАЧЕК-Станић, Гордана 

Карактеристике брачних имовинских односа у шведском праву / Гордана Ковачек-Ста-
нић. - стр. 211-221 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1428. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Светост насиља и насилност светог / Милан Трипковић. - стр. 223-224 
Приказ књиге: Рене Жирар: Насиље и свето, Нови Сад, 1990. 
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1429. 
ВЛАХОВИЋ, Бреда 

Мила Босић: Женидбени обичаји Шокаца Хрвата у Бачкој, Нови Сад, 1992. / Бреда 
Влаховић. - стр. 224-225 

Приказ књиге. 
1430. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Антропологија и њена историја / Бранко Ћупурдија. - стр. 226-227 
Приказ књиге: Загорка Голубовић: Антрополошки потрети, Београд, 1991. 

1431. 
МИЛОЈЕВИЋ, Ивана 

Драган Коковић: Социологија образовања: основни појмови и проблеми, Нови Сад, 
1992. / Ивана Милојевић. - стр. 227-229 

Приказ књиге. 
1432. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Лик и филозофска делатност проф. Милоја Петровића : (1930-1992) / Милијан Попо-
вић. - стр. 231-239 

In memoriam. 

1993, св. 94
1433. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Прилог расправи о посткомунистичком друштву / Младен Стојанов. - стр. 9-24 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1434. 
МАЏАР, Љубомир 

Демократизација на прагу новог времена : изгледи, ограничења и хазарди / Љубомир 
Маџар. - стр. 25-40 

Библиографија: стр. 39-40. - Summary. 
1435. 
ЂУРОВИЋ, Борислав 

Посткомунизам - време промена и неизвесности / Борислав Ђуровић. - стр. 41-55 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 55. - Summary. 

1436. 
ТРКУЉА, Јовица 

Детерминанте транзиције посткомунистичких друштава / Јован Тркуља. - стр. 57-72 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1437. 
ГОЛУБОВИЋ, Загорка 

Социолошко-антрополошка анализа наслеђа „Реалног социјализма“ у посткомуни-
стичким друштвима - с освртом на југословенске државе / Загорка Голубовић. - стр. 73-93 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 90-91. - Summary.
1438. 
ПРИБИЋЕВИЋ, Огњен 

Демократски процеси у посткомунистичким земљама - теоријска разматрања / Огњен 
Прибићевић. - стр. 95-112 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1439. 
ЖИВАНОВ, Сава 

Демократско-реформаторски покрет савремене Русије / Сава Живанов. - стр. 113-129
Библиографија: стр. 128-129. - Summary. 
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1440. 
ФИРА, Александар 

Карактеристике савремених уставноправних промена у источноевропским земљама 
/ Александар Фира. - стр. 131-166 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1441. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Распад југословенског друштва и социологија : прилог феноменологији наших ира-
ционалности / Милован Митровић. - стр. 167-180 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1442. 
ЉУБОЈЕВИЋ, Гордана 

Нормативно регулисање приватизације у Руској Федерацији / Гордана Љубојевић. - 
стр. 181-190 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 189. - Summary.
1443. 
РАДОЈКОВИЋ, Мирољуб 

Предисторија медија у посткомунистичким земљама / Мирољуб Радојковић. - стр. 
191-206 

Библиографија: стр. 205-206. - Summary. 
1444. 
МИЛУТИНОВИЋ, Коста Н. 

Зборник радова о Илији Гарашанину, Београд, 1981. / Коста Милутиновић. - стр. 207-211
Приказ књиге. 

1445. 
ДРАГИЋЕВИЋ-Шешић, Милена 

Културна исходишта сеоског туризма / Милена Драгићевић-Шешић. - стр. 211-213 
Приказ књиге. 

1446. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Никола Ф. Павковић: Етнографски записи Јеврема Грујића (критичко издање и пре-
вод необјављене архивске грађе), Београд, 1992. / Бранко Ћупурдија. - стр. 213-215 

Приказ књиге. 
1447. 
ПОПОВ, Душан 

Рајко Николић : (1911-1990) / Душан Попов. - стр. 217-218 
In memoriam. 

1993, св. 95
1448. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Проф. Радомир Лукић као општи и као правни филозоф / Милијан Поповић. - стр. 13-57
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1449. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Животно филозофско дело професора Лукића / Андрија Б. Стојковић. - стр. 59-67 
Summary. 

1450. 
ВРАЧАР, Стеван К. 

Велика мислилачка синтеза : поводом Система филозифије права проф. Радомира Д. 
Лукића / Стеван К. Врачар. - стр. 69-104 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1451. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Неке противуречности и тешкоће у схватањима вредности / Младен Стојанов. - стр. 
105-114 

Библиографске референце уз текст. - Summary. 
1452. 
ПЕРОВИЋ, Миленко А. 

О проблему почетка филозофије у систему филозофије права Р. Лукића / Миленко 
А. Перовић. - стр. 115-121 

Summary. 
1453. 
ПИХЛЕР, Станко 

Човек - биће које трага за смислом постојања / Станко Пихлер. - стр. 123-125 
Summary.

1454. 
МИТРОВИЋ, Милован М. 

Метатеоријско становиште Радомира Лукића у социологији / Милован Митровић. - 
стр. 127-132 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1455. 
КОКОВИЋ, Драган 

Схватање културе у делу Радомира Лукића / Драган Коковић. - стр. 133-137 
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1456. 
ВУКАДИНОВИЋ, Гордана 

Филозофија и наука: проблем надискуства / Гордана Вукадиновић. - стр. 139-145 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1457. 
ВАСИЋ, Радмила 

Начело енергије у Систему филозофије права Радомира Лукића / Радмила Васић. - 
стр. 147-157 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1458. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Човек и друштво у филозофији права проф. Лукића / Милош Марјановић. - стр. 159-164
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1459. 
НИКОЛИЋ, Душан 

О нормативистичкој концепцији генезе морала : (у делима Радомира Лукића) / Душан 
Николић. - стр. 165-168 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1460. 
МАРКОВИЋ, Божидар С. 

Систем филозофије права Радомира Лукића / Божидар С. Марковић. - стр. 169-179 
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1461. 
БАСТА, Данило Н. 

Монистички тријализам и објективно право : утисци, недоумице и запажања поводом 
Система филозофије права (Савремена администрација, Београд, 1992.) проф. Радомира 
Д. Лукића / Данило Н. Баста. - стр. 181-195 

Summary. 
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1462. 
ТУБИЋ, Ристо 

Филозофија модерног природног права и друштвеног уговора / Ристо Тубић. - стр. 
197-203

Summary. 
1463. 
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Ненад 

Правда као филозофскоправна категорија / Ненад Димитријевић. - стр. 205-213 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1464. 
СТЕПАНОВ, Радивој 

Нека питања онтологије, аксиологије и гносеологије у филозофији права проф. Лукића 
/ Радивој Степанов. - стр. 215-220 

Библиографске референце уз текст. - Summary. 
1465. 
МИТРОВИЋ, Драган М. 

Модерност као посебна одлика филозофскоправне мисли професора Радомира Д. 
Лукића у Систему филозофије права : (поредак, беспоредак и хаос) / Драган М. Митровић. 
- стр. 221-227 

Summary. 
1466. 
КАРТАГ-Одри, Агнеш 

Маргиналије уз Систем филозофије права Радомира Д. Лукића / Агнеш Картаг-Одри. 
- стр. 229-236 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1467. 
САВИЋ, Снежана 

Нормативност права и нормативизам у филозофији права проф. Р. Лукића / Снежана 
Савић. - стр. 237-249 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1468. 
ДУНДИЋ, Мелита 

Право као идеална појава у Систему филозофије права професора Радомира Лукића 
/ Мелита Дундић. - стр. 252-260 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1469. 
МИЛКОВ, Драган 

Управни и судски акт / Драган Милков. - стр. 261-279 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1470. 
ВУЧКОВИЋ-Радовановић, Марија 

Размена и принцип правде у Систему филозифије права проф. Лукића / Марија Вучко-
вић-Радовановић. - стр. 281-300 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1471. 
МУНЋАН, Јован 

Својина у филозофији права проф. др Радомира Лукића / Јован Мунћан. - стр. 301-305
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1472. 
ЈОВАНОВИЋ, Предраг 

Сукоби интереса радника и послодаваца као узрок права / Предраг Јовановић. - стр. 
307-311 

Summary. 
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1473. 
МАРКОВ, Слободанка 

Лукићево схватање брака и породице / Слободанка Марков. - стр. 313-324 
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1474. 
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Предраг 

Објективно право и држава : полазне основе за једну могућу филозофију државе / 
Предраг Димитријевић. - стр. 325-340 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1475. 
ЦИГЛЕР, Снежана 

Општа правна начела: објективно право - позитивно право / Снежана Циглер. - стр. 
341-355 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1476. 
ВРКАТИЋ, Лазар 

О истинитости филозофије права код Срба / Лазар Вркатић. - стр. 357-374 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1477. 
МОЛНАР, Александар 

Чему још филозофија права? / Александар Молнар. - стр. 375-385 
Библиографија: стр. 384-385. - Summary. 

1478. 
ПАВИЋЕВИЋ, Ђорђе 

Легитимација правних поредака / Ђорђе Павићевић. - стр. 387-395 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1479. 
КЕРЛЕТА, Владимир 

Правна бића у светлу невредности у Лукићевој философији права / Владимир Керле-
та. - стр. 397-408 

Библиографске референце уз текст. - Summary. 
1480. 
ЛУКИЋ, Радомир Д. 

Завршна реч академика Радомира Д. Лукића. - стр. 409-411 
Говор на Прав. фак. у Новом Саду. 

1994, св. 96
1481. 
БАСТА, Данило Н. 

Шелинг и природно право / Данило Н. Баста. - стр. 7-39 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1482. 
СТАНОВЧИЋ, Војислав 

„Конституционализација“ револуције : (тешкоће да се револуционарне идеје прео-
бразе у трајне уставне и политичке установе) / Војислав Становчић. - стр. 41-72 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1483. 
ЈОВИЧИЋ, Миодраг 

Утицај идеја Француске револуције на уставе и уставност у Србији / Миодраг Јовичић. 
- стр. 73-81 

Summary. 
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1484. 
РАДИВОЈЕВИЋ, Радош 

Теоријски правци у проучавању науке / Радош Радивојевић. - стр. 83-98 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1485. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Историја и социологија : (значај историјских истраживања за социолошка објашње ња, 
et vice versa) / Божо Милошевић. - стр. 99-107 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1486. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Концепт јединице суседства Луиса Мамфорда / Љубинко Пушић. - стр. 109-115 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1487. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Демографски аспекти руралног и регионалног развоја Србије / Милован Митровић. 
- стр. 117-136 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1488. 
ХАЏИВУКОВИЋ, Стеван 

Вероватноћа и статистика у историјском и савременом контексту / Стеван Хаџивуко-
вић. - стр. 137-150 

Библиографија: стр. 149-150. - Summary. 
1489. 
МАЛЕНИЦА, Антун 

Patria civitatis - patria iuris (Cic., De leg., II, 5) концепти за једну универзалну заједницу 
засновану на праву / Антун Маленица. - стр. 151-161 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1490. 
КИЦОШЕВ, Саша 

Промене броја и етничке структуре становништва Бачке током XX века / Саша Ки-
цошев. - стр. 163-183 

Библиографија: стр. 182-183. - Summary. 
1491. 
ЛОНЧАР, Зоран 

Законитост управе / Зоран Лончар. - стр. 185-208 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1492. 
БОГДАНОВИЋ, Славко 

Правни аспекти заштите вода у Подунављу / Славко Богдановић. - стр. 209-227 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 225. - Summary.

1493. 
ГАВРИЛОВИЋ, Живојин 

Структура популације становништва Шајкашке у другој половини XIX века / Живо-
јин Гавриловић. - стр. 229-246 

Библиографија: стр. 245. - Summary. 
1494. 
ЦАРИЋ, Славко 

Ивица Јанковец: Уговорна одговорност / Славко Царић. - стр. 247-249 
Приказ књиге.
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1495. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Проф. др Петар Марковић: Пољопривредни атлас Србије, Београд, 1993. / Милован 
Митровић. - стр. 249-250 

Приказ књиге. 
1496. 
ЂУКИЋ-Дојчиновић, Весна 

Трилогија о пропадању / Весна Ђукић Дојчиновић. - стр. 250-252 
Приказ књига: 1. Ратко Божовић: Кроз црвено, Београд, 1989. ; 2. Ратко Божовић: 

Ноћна мора, Београд, Никшић, 1990. ; 3. Ратко Божовић: Извештаји из луднице, Никшић, 
Београд, 1993. 

1994, св. 97
1497. 
МИЛИСАВАЦ, Живан 

Победе и порази Јована Хаџића / Живан Милисавац. - стр. 7-19 
Напомене уз текст. - Summary. 

1498. 
КРКЉУШ, Љубомирка 

Јован Хаџић и конституисање уставног поретка Србије / Љубомирка Кркљуш. - стр. 
21-32

Библиографске референце уз текст. - Summary. 
1499. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Диги и Келзен и формирање Лукићевих гледишта о држави и праву / Милијан По-
повић. - стр. 33-48 

Библиографске референце уз текст. - Summary. 
1500. 
СИЧ, Магдолна 

Исток и запад у римском посткласичном законодавству / Магдолна Сич. - стр. 49-63 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1501. 
ГРУБАЧ, Момчило 

Начела кривичног поступка и њихова трансформација / Момчило Грубач. - стр. 65-97
Библиографија: стр. 96. - Summary. 

1502. 
ХАЏИВУКОВИЋ, Стеван 

Будућност статистике / Стеван Хаџивуковић. - стр. 99-109 
Библиографија: стр. 109. - Summary. 

1503. 
БОШКОВИЋ, Мило 

Социјални фактори узрочности делинквенције : теоријске претпоставке / Мило Бош-
ковић. - стр. 111-126 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1504. 
ЦЕРОВИЋ, Петар В. 

Процена вредности предузећа : ограничења и контроверзе у амбијенту транзиције / 
Петар В. Церовић. - стр. 127-146 

Summary. 
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1505. 
ЋУРЧИЋ, Слободан 

Рељеф као фактор положаја и формирања морфолошких карактеристика војвођан-
ских насеља / Слободан Ћурчић, Јован Ђуричић. - стр. 147-178 

Библиографија: стр. 176-177. - R�sum�. 
1506. 
ФИЛИПОВИЋ, Снежана 

Промене у кретању иностраних директних инвестиција преко транснационалних 
компанија / Снежана Филиповић. - стр. 179-188 

Библиографија: стр. 187-188. - Summary. 
1507. 
НИКОЛИЋ, Вера 

Прогон и прихватање Срба из Хрватске 1991. године / Вера Николић. - стр. 189-204 
Summary. 

1508. 
САМОЛОВЧЕВ, Боривој 

Библиографија објављених научних и стручних радова / Боривој Самоловчев. - стр. 
205-217 
1509. 
СТЕПАНОВ, Радивој 

Хана Арент: Истина и лаж у политици, Београд, 1994. / Радивој Степанов. - стр. 219-220
Приказ књиге. 

1510. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Салашарство као културни покрет : (поводом зборника Еј, салаши, X књига едиције 
„Историја пољопривреде, салаша и села“, ур. Веселин Лазић, Нови Сад, 1994.) / Милош 
Марјановић. - стр. 220-223 

Приказ књиге. 
1511. 
ЂУРЂЕВ, Душанка 

Правда и постојеће право у имовинским односима, Правни живот, I том, бр. 9-10/1994; 
II том, бр. 11-12/1994. / Душанка Ђурђев. - стр. 223-225 

Приказ саветовања. 

1995, св. 98
1512. 
АЋИМОВИЋ, Мирко 

Логика мистицизма : екскурс о Берђајеву / Мирко Аћимовић. - стр. 7-25 
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1513. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Елементи правне државе у Стеријином Природном праву / Милијан Поповић. - стр. 
27-39

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1514. 
КОШУТИЋ, Будимир 

Савременост идеје федерализма / Будимир Кошутић. - стр. 41-50 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1515. 
КОКОВИЋ, Драган 

Доба спонзорства: од спорта до уметности / Драган Коковић. - стр. 51-66 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1516. 
ЋУРЧИЋ, Слободан 

Етничке промене у Војводини у периоду 1880-1910. године / Слободан С. Ћурчић. - 
стр. 67-76 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 76. - Summary. 
1517. 
ПЕТРОВИЋ, Невенка 

Религиозност као израз социјалног стања / Невенка Петровић, Снежана Пешовић. - 
стр. 77-86 

Библиографија: стр. 85. - Summary. 
1518. 

ПРИПАДНИЦИ националних мањина о свом положају и етничким односима у Вој-
водини / Ђорђије Поповић, Иштван Мартон, Јарослав Турчан, Мирјана Јоцић, Владимир 
Јерковић. - стр. 87-108 

Напомене уз текст. 
1519. 
ВИТЕЗ, Мирослав 

Уговор о контроли према трговинском законику Чешке и Словачке од 1991. / Миро-
слав Витез. - стр. 109-124 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1520. 
ГАВРИЛОВИЋ, Живојин 

Промена структуре популације у Гардиновцима у току овог столећа / Живојин Га-
вриловић. - стр. 125-138 

Библиографија: стр. 137-138. - Summary. 
1521. 
БИКИЦКИ, Милана 

„Шумадинка“ - лист за књижевност, забаву и новости Љубомира Ненадовића / Ми-
лана Бикицки. - стр. 139-146 

Приказ часописа. - Напомене и библиографске референце уз текст. 
1522. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Бранислав Крстић: Косово између историјског и етничког права / Бранислав С. Ђур-
ђев. - стр. 147-149 

Приказ књиге. 
1523. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Ђорђе Ђурагић Ђурага, Бошко Брзић: Календар ковиљских ритских и сеоских радова, 
Нови Сад, 1995. / Милош Марјановић. - стр. 149-151 

Приказ књиге. 

1995, св. 99
1524. 
ПЕРОВИЋ, Миленко А. 

Хегел и проблем утемељења практичке филозофије / Миленко А. Перовић. - стр. 7-23
Библиографске референце уз текст. - Summary. 

1525. 
САВИЋ, Снежана 

Почеци теорије и филозофије права у Срба / Снежана Савић. - стр. 25-39 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1526. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Стеван К. Врачар као правни филозоф / Милијан Поповић. - стр. 41-50 
1527. 
КОШУТИЋ, Будимир 

Реч на промоцији књиге професора Врачара Структуралност филозофије права / Бу-
димир Кошутић. - стр. 51-52 
1528. 
БАСТА, Данило Н. 

Реч на промоцији књиге професора Врачара Структуралност филозофије права / Да-
нило Н. Баста. - стр. 53-56 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1529. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

О Хегерстремовом правном реализму и Лундстетовом правном фактицизму / Милош 
Марјановић. - стр. 57-59 

Библиографија: стр. 59. 
1530. 
МИТРОВИЋ, Милован М. 

Веселин Чајкановић о старој српској вери / Милован М. Митровић. - стр. 61-71 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1531. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Урбани живот или град као друштвено-организациони облик / Љубинко Пушић. - стр. 
73-87 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1532. 
КИЦОШЕВ, Саша 

Полно-старосна структура етничких група у Војводини према попису становништва 
1991. године / Саша Кицошев. - стр. 89-109 

Библиографија: стр. 109. - Summary. 
1533. 
ГАВРИЛОВИЋ, Живојин 

Промене структуре популације становништва у Вилову у току овог столећа / Живо-
јин Гавриловић. - стр. 111-125 

Библиографија: стр. 124. - Summary. 
1534. 
БОШКОВИЋ, Мило 

Психосоцијални фактори малолетничког криминалитета / Мило Бошковић. - стр. 
127-141 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1535. 
ПЕТРОВИЋ, Невенка 

Малолетничка делинквенција у новосадској општини / Невенка Петровић, Тамара 
Шушчевић. - стр. 143-147 

Библиографија: стр. 146. - Summary. 
1536. 

О међунационалним односима у Војводини / Ђорђије Поповић, Иштван Мартон, Ја-
рослав Турчан, Мирјана Јоцић, Владимир Јерковић. - стр. 149-170 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1537. 
ЉУБОЈЕВИЋ, Гордана 

Субјекти привређивања у транзицији привреде Руске Федерације / Гордана Љубоје-
вић. - стр. 171-180 

Библиографија: стр. 180. - Summary. 
1538. 
КУНИЋ, Петар 

Стицање држављанства Републике Српске / Петар Кунић. - стр. 181-193 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1539. 
РАДУЛОВАЧКИ, Љиљана 

„Кум, па Бог!“ - народна изрека код Срба у Срему / Љиљана Радуловачки. - стр. 195-196
Напомене и библиографске референце уз текст. 

1540. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Снежана Савић: Појам права као нормативног поретка - прилог критици Келзенове 
нормативне доктрине, Бањалука, 1995. / Милијан Поповић. - стр. 197-199 

Приказ књиге. 
1541. 
ЂУКИЋ-Дојчиновић, Весна 

Сеоски корени и градски имиџ / Весна Ђукић-Дојчиновић. - стр. 199-202 
Приказ књиге: Милена Драгићевић Шешић: Неофолк култура, Сремски Карловци - 

Нови Сад, 1994. 
1542. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Србија на прелазу из разореног у предузетничко друштво / Божо Милошевић. - стр. 
202-203 

Приказ књиге: Силвано Болчић: Тегобе прелаза у предузетничко друштво - социо-
логија „транзиције“ у Србији почетком деведесетих, Београд, 1994. 
1543. 
ПЕТРОВИЋ, Ђурђица 

Мирјана Малуцков: Ношња Панчева и околине, Нови Сад, 1995 / Ђурђица Петровић. 
- стр. 204-205 

Приказ књиге. 
1544. 
ЛАЗАР, Жолт 

Масони и темплари : осврт на књиге Рођени у крви - изгубљене тајне масонерије Џона 
Робинсона (Београд, 1995.) и Храм и ложа Мајкла Бејџента и Ричарда Лија (Београд, 1995.) 
/ Жолт Лазар. - стр. 206-208 

Приказ књига. - Напомене и библиографске референце уз текст. 

1996, св. 100
1545. 
СТАНОВЧИЋ, Војислав 

Демократија у вишеетничким друштвима: популизам, бонапартизам, владавина ве-
ћине или уставна полиархија? / Војислав Становчић. - стр. 7-54 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1546. 
РАНКОВИЋ, Миодраг 

Пројекат марксистичког наслеђа / Миодраг Ранковић. - стр. 55-73 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1547. 
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав 

О природи пост-социјалистичких друштава : („Накнадна теоријска памет“) / Миро-
слав Печујлић. - стр. 75-94 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1548. 
ЈЕРОТИЋ, Владета 

Да ли се народи мењају кроз историју? : Срби јуче, данас и сутра / Владета Јеротић. 
- стр. 95-101 

Библиографија: стр. 101. - Summary. 
1549. 
ЖИВАНОВ, Сава 

Између реформе и револуције : поводом осамдесете годишњице револуције у Русији 
/ Сава Живанов. - стр. 103-123 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1550. 
КУЉИЋ, Тодор 

Између ауторитарности и модернизације : о политичкој култури неразвијених / Тодор 
Куљић. - стр. 125-136 

Библиографија: стр. 136. - Zusammenfassung. 
1551. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Теорија права - њен карактер и главне функције / Милијан Поповић. - стр. 137-144 
Summary. 

1552. 
ВИДОЈЕВИЋ, Зоран 

Пост-реал-социјалистичка друштва у светлости пост-модерне теорије / Зоран Ви-
дојевић. - стр. 145-170 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1553. 
ПАВЛОВИЋ, Вукашин 

Бихејвиоризам од психологије до политичке теорије / Вукашин Павловић. - стр. 171-192
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 191-192. - 

Summary. 
1554. 
ТРКУЉА, Јовица 

Српски популизам и слом Југославије / Јовица Тркуља. - стр. 193-204 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1555. 
ГРОЗДАНИЋ, Станислав С. 

Индустријски односи и друштвени преображаји у Централној и Источној Европи / 
Станислав С. Грозданић. - стр. 205-222 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 221. - Summary.
1556. 
МИТРОВИЋ, Милован М. 

Проблеми српске етносоциологије : прилог социјалној феноменологији српске идеје 
/ Милован М. Митровић. - стр. 223-238 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1557. 
ЂУРОВИЋ, Борислав 

Аграрна реформа и деколективизација пољопривреде у Русији / Борислав Ђуровић. 
- стр. 239-254 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 253. - Summary.
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1558. 
РАДОЈКОВИЋ, Мирољуб 

Прилог расправи о независним медијима / Мирољуб Радојковић. - стр. 255-273 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 272-273. - 

Summary.
1559. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Градска заједница: димензије и значај / Љубинко Пушић. - стр. 275-289 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1560. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Град и сеоско залеђе : (уз осврт на неке податке о Новом Саду) / Младен Стојанов. - 
стр. 291-304 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1561. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Проблем избеглиштва у Југославији / Бранислав С. Ђурђев. - стр. 305-319 
Библиографија: стр. 318. - Summary. 

1562. 
ЛАЗАР, Жолт 

Мартин Лутер и обликовање грађанског друштва / Жолт Лазар. - стр. 321-326 
Библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 325-326. - Summary. 

1563. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Зборник Матице српске за друштвене науке у последњих десет година / Милош Мар-
јановић. - стр. 327-333 

Summary. 
1564. 
ШУШЊИЋ, Ђуро 

Зорица Кубурић: Религија, породица и млади, Београд 1996. / Ђуро Шушњић. - стр. 
335-338 

Приказ књиге. 
1565. 
ЦАРИЋ, Небојша 

Хаџи Војислав Девић: Пројект[и] толеранције - мондијализам, екуменизам и право-
славље, Нови Сад, 1996. / Небојша Царић. - стр. 338-339 

Приказ књиге. 
1566. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Мила Босић: Годишњи обичаји Срба у Војводини, Нови Сад - Сремска Митровица, 
1996. / Милош Марјановић. - стр. 340-343 

Приказ књиге. 
1567. 
ЛОПУШИНА, Вера 

Преглед садржаја Зборника Матице српске за друштвене науке : свеске 91-100 : садржај 
по струкама / Вера Лопушина. - стр. 345-357 
1568. 
ЛОПУШИНА, Вера 

Преглед садржаја Зборника Матице српске за друштвене науке : свеске 91-100 : садржај 
по писцима / Вера Лопушина. - стр. 358-369 
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1996, св. 101
1569. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Село као јединица руралности и оквир билансирања потенцијала развоја / Младен 
Стојанов. - стр. 8-19 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1570. 
КИЛИБАРДА, Крсто 

Хармонија и дисхармонија вредности и интереса у руралним срединама / Крсто Ки-
либарда. - стр. 21-31 

Библиографија: стр. 30. - Summary. 
1571. 
МАРКОВ, Слободанка 

Породично предузетништво у пољопривредној производњи / Слободанка Марков. - 
стр. 33-40 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1572. 
НЕМАЊИЋ, Милош 

Културни потенцијали, културна политика и савремено село у Србији / Милош Не-
мањић. - стр. 41-47 

Библиографија: стр. 47. - Summary. 
1573. 
ЂУКИЋ-Дојчиновић, Весна 

Културна политика и сеоске институције културе као фактори друштвеног живота 
села / Весна Ђукић Дојчиновић. - стр. 49-59 

Summary. 
1574. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Традиција као елемент обнове друштвеног живота села / Милан Трипковић. - стр. 
61-72 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1575. 
МИТРОВИЋ, Милован М. 

Проблеми развоја српског села „оживљавање“ старог или развој новог / Милован М. 
Митровић. - стр. 73-85 

Напомене уз текст. - Summary. 
1576. 
ВУКАДИНОВИЋ, Срђан 

Квалитет живота сеоског становништва у функцији привредног развоја села / Срђан 
Вукадиновић. - стр. 87-92 

Библиографске референце уз текст. - Summary. 
1577. 
МАЛЕШЕВИЋ, Крстан 

Да ли је могућа демографска обнова села Војводине? / Крстан Малешевић. - стр. 93-106
Библиографија: стр. 105. - Summary. 

1578. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Демографски биланс гастарбајтерског села: студија случаја / Милош Марјановић. - стр. 
107-113 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1579. 
ТРИПКОВИЋ, Гордана 

Материнство и модернизација у српској војвођанској породици / Гордана Трипковић. 
- стр. 115-120 

Библиографске референце уз текст. - Summary. 
1580. 
МИРЈАНИЋ, Стево 

Проблеми улагања у пољопривреди / Стево Мирјанић. - стр. 121-128 
Напомене уз текст. - Summary. 

1581. 
ВАСИЉЕВИЋ, Зорица 

Утицај пољопривредних инвестиција и инвестиционе политике на привредни развој 
села / Зорица Васиљевић. - стр. 129-140 

Библиографија: стр. 139. - Summary. 
1582. 
СИМИЋ, Јеремија 

Методолошки приступ и основна питања изучавања села и пољопривреде с обзиром 
на будуће развојне токове / Јеремија Симић, Јован Богдановић. - стр. 141-155 

Библиографија: стр. 155. - Summary. 
1583. 
РИБАР, Милорад 

Скица програма за обнову села : (анализа постојећег стања сеоских подручја) / Ми-
лорад Б. Рибар. - стр. 157-163 

Библиографија: стр. 162. - Summary. 
1584. 
ЧОБАНОВИЋ, Катарина 

Квантитативни и квалитативни аспекти пољопривредних газдинстава Војводине / 
Катарина Чобановић. - стр. 165-178 

Библиографија: стр. 177-178. - Summary. 
1585. 
ВУКСАНОВИЋ, Гордана 

Мешовита домаћинства/газдинства: будућност (?) сеоских насеља / Гордана Вукса-
новић, Данило Томић. - стр. 179-188 

Библиографија: стр. 187-188. - Summary. 
1586. 
НОВКОВИЋ, Небојша 

Анализа стања и могућности развоја сељачких газдинстава у СР Југославији / Небојша 
Новковић, Весна Родић. - стр. 189-199 

Библиографија: стр. 198. - Summary. 
1587. 
МИЛИЋ, Душан 

Производни аспекти употребе минералних ђубрива и заштитних средстава на при-
ватном сектору Војводине / Душан Милић, Даница Бошњак. - стр. 201-209 

Библиографија: стр. 208. - Summary. 
1588. 
БОШЊАК, Даница 

Односи производних фактора на приватном сектору / Даница Бошњак, Душан Милић. 
- стр. 211-221 

Библиографија: стр. 220-221. - Summary. 
1589. 
МАРКОВИЋ, Петар 

Село и пољопривреда : истине и заблуде / Петар Марковић, Јован Бабовић. - стр. 
223-243 

Summary.
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1590. 
ВУКСАНОВИЋ, Гордана 

За социологију - поводом објављивања уџбеника „Општа социологија“ проф. др Ми-
лоша Марјановића, проф. др Слободанке Марков / Гордана Вуксановић. - стр. 245-246 

Приказ књиге. 

1997, св. 102/103
1591. 
РАШЕВИЋ, Мирјана 

Искуства пронаталитетне политике и питања која се постављају / Мирјана Рашевић, 
Мина Петровић. - стр. 9-15 

Библиографија: стр. 14-15. - Summary. 
1592. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Биолошка и друштвена функција рађања / Младен Стојанов. - стр. 17-26 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1593. 
МАЛЕШЕВИЋ, Крстан 

За комплексније изучавање демографског феномена / Крстан Малешевић. - стр. 27-36
Библиографија: стр. 35. - Summary. 

1594. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Да ли је Војводина имала демографску експлозију? / Милош Марјановић. - стр. 37-45
Библиографија: стр. 44-45. - Summary. 

1595. 
ЦВЕЈИЋ-Јанчић, Олга 

Наталитет и породично право / Олга Цвејић Јанчић. - стр. 47-60 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1596. 
ЛУКШИЋ-Орландић, Тамара 

Конвенција о правима детета : основ и услов демократске демографске политике / 
Тамара Лукшић-Орландић. - стр. 61-67 

Summary. 
1597. 
ПОЊАВИЋ, Зоран 

Законодавство о прекиду трудноће и популациона политика / Зоран Поњавић. - стр. 
69-78

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1598. 
КОВАЧЕК-Станић, Гордана 

Утицај стамбеног законодавства на породичну сигурност / Гордана Ковачек Станић. 
- стр. 79-87 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1599. 

ГЕНЕТСКИ чиниоци учествују у одређивању природног прираштаја на територији 
Војводине / Александар Крстић, Ф. [Феодора] Попић-Паљић, Ј. [Јадранка] Јовановић-При-
вродски, М. Обреновић, И. [Ивана] Кавечан, Т. [Тања] Реџек-Мудринић, М. [Миленко] Ко-
ларски, М. Николић. - стр. 89-93 

Библиографија: стр. 93. - Summary. 
1600. 
ВУЛЕТА, Предраг 

Утицај легалних прекида трудноће на демографска кретања у Војводини / Предраг 
Вулета, Душан Вулета, Реља Ђорђевић. - стр. 95-102 

Библиографија: стр. 101-102. - Summary.



215

1601. 
КАПАМАЏИЈА, Александра 

Мотивација за родитељством као варијабла наталитета / Александра Капамаџија, Ј. 
[Јелка] Вукелић, М. [Мирјана] Павловић-Мирковић [!]. - стр. 103-106 

Библиографија: стр. 105-106. - Summary. 
1602. 
ПЕНЕВ, Горан 

Фертилитет аутохтоног и досељеног становништва Војводине / Горан Пенев. - стр. 
107-117 

Библиографија: стр. 116. - Summary. 
1603. 
ВУКАДИНОВИЋ, Срђан 

Вертикална друштвена покретљивост у Војводини почетком деведесетих / Срђан 
Вукадиновић. - стр. 119-128 

Библиографија: стр. 126. - Summary. 
1604. 
ПЕЈАНОВИЋ, Радован 

Неки економски фактори деаграризације / Радован Пејановић. - стр. 129-137 
Библиографија: стр. 137. - Summary. 

1605. 
РАДУШКИ, Нада 

Демографски развој националних мањина у Војводини / Нада Радушки. - стр. 139-148
Библиографија: стр. 147. - Summary. 

1606. 
ПРЕДОЈЕВИЋ, Јелена 

Неки аспекти демографског развитка Новог Сада у првој половини 1990-их / Јелена 
Предојевић. - стр. 149-158 

Библиографија: стр. 157. - Summary. 
1607. 

НЕКЕ демографске карактеристике Војводине / Вера Грујић, Мирјана Мартинов- 
-Цвејић [!] , Мирјана Павлов-Мирковић, Ержебет Ач-Николић. - стр. 159-166 

Библиографија: стр. 166. - Summary. 
1608. 
ПАВЛОВ-Мирковић, Мирјана 

Савремени правци медицинског аспекта планирања породице у функцији демограф-
ског развоја АП Војводине / Мирјана Павловић-Мирковић [!] , Вера Грујић. - стр. 167-173 

Библиографија: стр. 172. - Summary. 
1609. 
КИЦОШЕВ, Саша 

Популациони развој Срема / Саша Кицошев, Дарко Рађевић. - стр. 175-189 
Библиографија: стр. 188. - Summary. 

1610. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С.

Природно кретање становништва Срема / Бранислав Ђурђев, Милка Бубало. - стр. 
191-199 

Библиографија: стр. 198. - Summary. 
1611. 

УТИЦАЈ избегличке популације на кретање наталитета У Срему / Душко Маџић, 
С. [Светлана] Петaковић, Д. Малобабић, В. Соларевић. - стр. 201-203 

Summary. 
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1612. 
ТАСИЋ, Марија 

Миграционо кретање становништва - избеглиштво 1991-1997. на подручју града Но-
вог Сада / Марија Тасић, Божидар Ћетковић, Страхиња Гобељић. - стр. 205-212 

Библиографија: стр. 211. - Summary. 
1613. 
БУГАРСКИ, Драгољуб 

Избеглице и прогнана лица у општини Нови Кнежевац / Драгољуб Бугарски. - стр. 
213-219 

Библиографија: стр. 218. - Summary. 
1614. 
ВУКСАНОВИЋ, Гордана 

Југословенске избеглице у Енглеској : између легалних могућности останка и жеље 
за повратком / Гордана Вуксановић. - стр. 221-229 

Библиографија: стр. 228. - Summary. 
1615. 
ПЛАВША, Јован 

Промене структуре становништва Војводине по делатностима после Другог светског 
рата / Јован Плавша, Јован Ромелић. - стр. 231-240 

Библиографија: стр. 240. - Summary. 
1616. 
СТЕВАНОВИЋ, Радослав 

Структура насеља Србије по величини / Радослав Стевановић. - стр. 241-247 
Библиографија: стр. 247. - Summary. 

1617. 
МАРИНИЋ, Иво 

Основне карактеристике урбане структуре Војводине / Иво Ш. Маринић. - стр. 249-260
Библиографија: стр. 259-260. - Summary. 

1618. 
ВИДИЋ, Нада 

Бројно кретање становништва у градовима Војводине / Нада Видић. - стр. 261-267 
Библиографија: стр. 266-267. - Summary. 

1619. 
БАЈИЋ, Ружа 

Демографско стање село-град Смедеревска Паланка / Ружа Бајић, Александар Стан-
кић. - стр. 269-276 

Библиографија: стр. 276. - Summary. 
1620. 

ДИСКУСИЈЕ / Братислава Морина, Ана Гавриловић, Александар Крстић, Саво Бо-
јо вић, Милош Марјановић. - стр. 277-288 

1998, св. 104/105
1621. 
АЋИМОВИЋ, Мирко 

О филозофији природе код Срба / Мирко Аћимовић. - стр. 7-20 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1622. 
МИЛОШЕВ, Златомир 

Колингвудов допринос аналитичкој филозофији историје / Златомир Милошев. - стр. 
21-35 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1623. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Филозофија вредности, аксиолошке филозофије права и Енциклопедија права Тара-
новског / Милијан Поповић. - стр. 37-63 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1624. 
ЦИГЛЕР, Снежана 

Прилог расправи о систематици кривичнопроцесног права / Снежана Циглер. - стр. 
64-80

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1625. 
ЉУБОЈЕВИЋ, Гордана 

Модели приватизације и уважавање пословне етике / Гордана Љубојевић. - стр. 81-88
Библиографија: стр. 67-88. - Summary. 

1626. 
КОШНИЧАР, Софија 

Културне потребе и понашања становника Србије / Софија Кошничар. - стр. 89-107 
Summary. 

1627. 
ЦАРИЋ, Небојша 

Насеља општине Панчево - од најстаријих трагова до XIX века / Небојша Царић. - 
стр. 109-127 

Библиографија: стр. 126-127. - Summary. 
1628. 
КИЦОШЕВ, Саша 

Популациони пораст Баната / Саша Кицошев. - стр. 129-144 
Библиографија: стр. 143. - Summary. 

1629. 
МАРКОВ, Слободанка 

Ставови младих о рађању / Слободанка Марков, Смиљана Јововић. - стр. 145-153 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 152. - Summary.

1630. 
СТОЈАНОВ, Младен 

Промене савремене руралности / Младен Стојанов. - стр. 155-166 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1631. 
МИТРОВИЋ, Милован М. 

Културне иновације у српском селу / Милован М. Митровић. - стр. 167-189 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1632. 
КОКОВИЋ, Драган 

Наше наслеђе и утицај туђих културних образаца (становиште Тихомира Р. Ђорђе-
вића) / Драган Коковић. - стр. 191-199 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1633. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Апологије сеоског и градског / Љубинко Пушић. - стр. 201-209 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1634. 
БОШКОВИЋ, Мило 

Динамичке и просторне карактеристике насилништва у СРЈ / Мило Бошковић. - стр. 
211-224 

Напомене уз текст. - Summary. 
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1635. 
ПАВКОВИЋ, Никола Ф. 

Религијски плурализам у Војводини : историјски преглед / Никола Ф. Павковић. - стр. 
225-254 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1636. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Особености у породичном животу колониста у Бајмоку од 1945. до 1950. године / 
Бранко Ћупурдија. - стр. 255-266 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1637. 
МАРЈАНОВИЋ, Весна 

Део циклуса годишњих обичаја у Шајкашкој у светлу нових етнолошких истражи-
вања / Весна Марјановић. - стр. 267-274 

Библиографија: стр. 274. - Summary. 
1638. 
ГАВРИЛОВИЋ, Живојин 

Промена структуре популације становника Жабља у току последњих 100 година / 
Живојин Гавриловић. - стр. 275-285 

Библиографија: стр. 284. - Summary. 
1639. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Роми у војвођанским насељима: Чонопља / Милош Марјановић, Ката Марјановић. - 
стр. 287-295 

Summary. 
1640. 
ВОЈНОВИЋ, Милан 

Сомбор кроз простор и време, здања и збивања / Милан Војновић. - стр. 297-313 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1641. 
БРАНКОВИЋ, Богдан 

Државна Душевна болница у Ковину / Богдан Бранковић. - стр. 315-323 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1642. 
ВУЧЕТИЋ, Милена 

Предшколско васпитање у Војводини : 1945-1997. / Милена Вучетић. - стр. 325-336 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1643. 
ЂУРОВИЋ, Борислав 

Зоран Видојевић: Транзиција, рестаурација и неототалитаризам, Београд, 1997. / Бо-
рислав Ђуровић. - стр. 337-341 

Приказ књиге. 
1644. 
ДРАГИЋЕВИЋ-Шешић, Милена 

Културна политика versus културни идентитет села / Милена Драгићевић-Шешић. - 
стр. 342-345 

Приказ књиге: Весна Ђукић-Дојчиновић: Право на разлике село - град, Београд, 1997.
1645. 
ПЕТРОВИЋ, Ђурђица 

Љиљана Радуловачки: Традиционална исхрана Срба у Срему, Нови Сад, 1996. / Ђур-
ђица Петровић. - стр. 345-347 

Приказ књиге. 
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1646. 
МАЛУЦКОВ, Мирјана 

Положај мањина у Савезној Републици Југославији : зборник радова са научног скупа 
одржаног 11, 12. и 13. јануара 1995, уредници Милош Мацура, Војислав Становчић. САНУ, 
Научни скупови, књига LXXXIV, Одељење друштвених наука, књига 19, Београд 1996 / 
Мирјана Малуцков. - стр. 347-351 

Приказ зборника. 
1647. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Слободан Ћурчић: Број становника Војводине, Нови Сад, 1996. / Бранислав С. Ђур ђев. 
- стр. 351-352 

Приказ књиге. 
1648. 
ЂУРЂИЋ, Сања 

Апсолутна правда - лепи сан човечанства / Сања Ђурђић. - стр. 352-354 
Приказ књиге: Ханс Келзен: Шта је правда, Београд, 1998. 

1649. 
МИШКОВИЋ, Милан М. 

Нов теоријски сензибилитет - домети и границе социологије културе / Милан М. 
Мишковић. - стр. 354-357 

Приказ књиге: Драган Коковић: Пукотине културе, Београд, 1997. 
1650. 
ПИХЛЕР, Станко 

Милијан Поповић: Прилози теорији права, Београд, 1997. / Станко Пихлер. - стр. 357-358
Приказ књиге. 

1651. 
ЛАКИ, Ласло 

Умеће рада проф. др Боже Милошевића / Ласло Лаки. - стр. 359-362 
Приказ књиге. 

1652. 
СОКОЛОВСКИ, Валентина 

Светске религије и капитализам / Валентина Соколовски. - стр. 362-365 
Приказ књиге: Mакс Вебер: Сабрани списи из социологије религије (Gesammelte 

Aufsätze zur Religionssoziologie) (Т. 1-3), Нови Сад, 1997. 
1653. 
ИНЂИЋ, Триво 

Анализа Зборника Матице српске за друштвене науке : (1995-1998) / Триво Инђић. - 
стр. 365-367 

Приказ зборника. 
1654. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Проф. др Младен Стојанов : (1932-1999) / Милош Марјановић. - стр. 369-370 
In memoriam. 

1655. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

На вест о смрти проф. Лукића / Милијан Поповић. - стр. 371-374 
In memoriam.

1999, св. 106/107
1656. 
СТАНОВЧИЋ, Војислав 

Локална и регионална самоуправа у демократској теорији / Војислав Становчић. - 
стр. 7-47 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1657. 
ВУЈАЧИЋ, Илија 

Хјумова наука о политици / Илија Вујачић. - стр. 49-70 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1658. 
КУБИЊЕЦ, Јанко 

Требање : (као правна категорија) / Јанко Кубињец. - стр. 71-82 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1659. 
БОЖОВИЋ, Ратко Р. 

Повијесно трајање вриједности културе / Ратко Р. Божовић. - стр. 83-97 
Библиографија: стр. 96-97. - Summary. 

1660. 
ПАВЛИЦА, Бранко 

Југословенско-немачки културни односи : (1951-1990) / Бранко Павлица. - стр. 99-120
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1661. 
КОШНИЧАР, Софија 

Културне потребе и понашања становника Србије. [Део] 2 / Софија Кошничар. - стр. 
121-137 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1662. 
ЦИГЛЕР, Снежана 

О стратегијама поспешивања ефикасности права / Снежана Циглер. - стр. 139-146 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1663. 
МИШКОВИЋ, Милан М. 

Теоријска и друштвена вредност појма цивилно друштво / Милан М. Мишковић. - 
стр. 147-156 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1664. 
МИШОВИЋ, Слободан 

Дневне миграције ученика општине Кула / Слободан Мишовић. - стр. 157-171 
Библиографија: стр. 170. - Summary. 

1665. 
ЉУБОЈЕВИЋ, Гордана 

Управљање акционарским друштвом компаративни приступ / Гордана Љубојевић. - 
стр. 173-181 

Библиографија: стр. 180. - Summary. 
1666. 
ЂАЈИЋ, Сања 

Претходни приговори у поступку пред Међународним судом правде / Сања Ђајић. - 
стр. 183-213 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 211-213. - 
Summary. 
1667. 
МАЛЕШЕВИЋ, Крстан 

Нови изазов за руралну социологију / Крстан Малешевић. - стр. 215-224 
Библиографија: стр. 223. - Summary. 

1668. 
ВУЧЕТИЋ, Милена 

Предшколско васпитање у Војводини 1945-1997 / Милена Вучетић. - стр. 225-241 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary.
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1669. 
МАРИНКОВИЋ, Душан 

Положај и перспективе савремене урбане социологије / Душан Маринковић. - стр. 
243-250 

Приказ књиге: M. Savage and A. Warde: Urban sociology, capitalism and modernity, New 
York, 1993. - Напомене и библиографске референце уз текст. 
1670. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Снежана Савић, Република Српска послије Дејтона - питања и проблеми правне при-
роде, Бања Лука, 1999. / Милијан Поповић. - стр. 250-251 

Приказ књиге. 
1671. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Српско село у социологији села / Милан Трипковић. - стр. 251-253 
Приказ књиге: Милован М. Митровић: Српско село, Нови Сад, 1999. 

1672. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Поливалентна личност / Андрија Б. К. Стојковић. - стр. 253-255 
Приказ књиге: Вера Гавриловић: Гојко Николиш : живот и дело, Београд, 1998. 

1673. 
ШУШЊИЋ, Ђуро 

Слободан Вукићевић: Мит о науци и образовању, „Обод“, Цетиње, 1998. / Ђуро Шуш-
њић. - стр. 256-258 

Приказ књиге. 

2000, св. 108
1674. 
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав 

Парадокси глобализације и драма прилагођавања / Мирослав Печујлић. - стр. 7-29 
Библиографија: стр. 26-28. - Summary. 

1675. 
БРДАР, Милан 

Хуманитарна интервенција и теза о (де)нацификацији као функционални симу-
лакрум / Милан Брдар. - стр. 31-50 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 48-50. - Summary.
1676. 
ОЦИЋ, Часлав 

Глобализација и националне стратегије развоја / Часлав Оцић. - стр. 51-73 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1677. 
БУХА, Алекса 

Изазови глобализације и национално образовање / Алекса Буха. - стр. 75-99 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1678. 
ВИДОЈЕВИЋ, Зоран 

Глобализација насиља и агресија на Југославију / Зоран Видојевић. - стр. 101-131 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1679. 
МИЛИЋ, Владимир 

Транзиција савременог друштва - социолошко тумачење / Владимир Милић. - стр. 
133-155 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1680. 
АРАНЂЕЛОВИЋ, Јован 

Страх од Европе / Јован Аранђеловић. - стр. 157-165 
Summary. 

1681. 
ПУШИЋ, Љубинко 

Глобализација: нова светска парадигма / Љубинко Пушић. - стр. 167-186 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1682. 
БОЈАНИН, Светомир 

Настајање националне свести и њен смисао / Светомир Бојанин. - стр. 187-204 
Библиографија: стр. 203-204. - Summary. 

1683. 
ВУКОВИЋ, Слободан 

Комунизам, братство-јединство и разбијање Југославије / Слободан Вуковић. - стр. 
205-223 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 221-223. - 
Summary. 
1684. 
ШЉУКИЋ, Срђан 

Традиционални српски сељак и амерички фармер: социолошке особености њиховог 
рада / Срђан Шљукић. - стр. 225-239 

Библиографија: стр. 237-238. - Summary. 
1685. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Социологија и модерни свет (социолошка сазнања као катализатор сусрета култура) 
/ Божо Милошевић. - стр. 241-250 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1686. 
МАЛЕШЕВИЋ, Крстан 

О европском селу данас : глобални процеси и транзиције / Крстан Малешевић. - стр. 
251-262 

Библиографија: стр. 260-261. - Summary. 
1687. 
АРАНЂЕЛОВИЋ, Јован 

Говорити као филозоф или као генерал / Јован Аранђеловић. - стр. 263-270 
Приказ књиге: Светозар Стојановић: На српском делу Титоника, Београд, 2000. 

1688. 
БУЈИШИЋ, Браниславa

Изазови глобализације: Европа после Нице (Europe after Nice, Међународни скуп, 
Копенхаген, 3-4. марта 2001.) / Бранислав[a] Бујишић. - стр. 270-275 

Приказ међународног скупа. 
1689. 
ШУШЊИЋ, Ђуро 

Зоран Видојевић: Спокој и отпор, Београд, 1999. / Ђуро Шушњић. - стр. 275-276 
Приказ књиге. 

1690. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

У спомен академику Драгославу Антонијевићу (Алексинац, 17. X 1939 - Београд, 9. IX 
2001) / Милош Марјановић. - стр. 277-280 

In memoriam. 
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2000, св. 109
1691. 
НЕШКОВИЋ, Ратко 

Претпоставке за разговор о историји и будућности хришћанства / Ратко Нешковић. 
- стр. 7-23 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 22-23. - Summary.
1692. 
ВУКОМАНОВИЋ, Милан 

Религија и политика у најранијем хришћанству / Милан Вукомановић. - стр. 25-50 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 49-50. - Summary.

1693. 
ЈЕРОТИЋ, Владета 

Значај руске религиозне философије на крају века / Владета Јеротић. - стр. 51-56 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1694. 
ЦВЕТКОВИЋ, Владимир Н. 

Вера и покорност : (хришћанска мудрост Аурелија Августина) / Владимир Н. Цветко-
вић. - стр. 57-85 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1695. 
МОЛНАР, Александар 

Свргавање папа у средњем веку / Александар Молнар. - стр. 87-100 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 99-100. - 

Summary.
1696. 
КУБУРИЋ, Зорица 

Црквена интелигенција и село / Зорица Кубурић. - стр. 101-113 
Библиографија: стр. 111-112. - Summary. 

1697. 
ФИЛИПОВИЋ, Сања 

Верски живот села Штитар / Сања Филиповић. - стр. 115-130 
Библиографија: стр. 129. - Summary. 

1698. 
МАКСИМОВИЋ, Јован 

Прилог познавању исцелитељског култа моштију сремских светитеља / Јован Макси-
мовић, Марко Максимовић. - стр. 131-163 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1699. 
КУНИЋ, Петар 

Подјела надлежности између институција Босне и Херцеговине и ентитета / Петар 
Кунић. - стр. 165-173 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1700. 
КОШНИЧАР, Софија 

Културне потребе и понашања становника Србије. [Део] 3, Кич у контексту масовних 
медија и културе и социо-културној интеграцији код нас / Софија Кошничар. - стр. 175-193

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1701. 
СТАНКОВИЋ, Биљана 

Тенденције адолесцентног фертилитета нисконаталитетног подручја Србије / Биља-
на Станковић. - стр. 195-204 

Библиографија: стр. 203-204. - Summary. 
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1702. 
ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб 

Кривудави друмови до ромских душа : црквени великодостојници о Ромима као вер-
ницима/ Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић. - стр. 205-238 

Библиографија: стр. 211-212. - Стр. 212-237: Разговори са владиком Иринејем, Хам-
дијом Јусуфспахићем, Андријом Копиловићем, Радишом Антићем, Лазаром Стојшићем / 
разговарали Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић и Јован Живковић. - Summary. 
1703. 
ШУШЊИЋ, Ђуро 

Радован Биговић: Црква и друштво, Београд 2000. / Ђура Шушњић. - стр. 239-241 
Приказ књиге. 

1704. 
МИТРОВИЋ, Милован М. 

Свето и политичко : (поводом књиге Војислава Становчића Политичке идеје и рели-
гија) / Милован Митровић. - стр. 241-244 

Приказ књиге. 
1705. 
ЈАРИЋ, Светислав М. 

Др Милијан Поповић, О филозофији права код Срба, Београд, 2000. / Светислав М. 
Јарић. - стр. 244-245 

Приказ књиге. 

2001, св. 110/111
1706. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Има ли ичег што није демографија? / Бранислав С. Ђурђев. - стр. 13-14 
1707. 
ВЕЛИСАВЉЕВ, Милорад Д. 

Наталитет и морталитет у Банату и Бачкој за последњих 150 година / Милорад Д. Ве-
лисављев, Петар Микић и Гордана Велисављев-Филиповић. - стр. 15-20 

Библиографија: стр. 20. - Summary. 
1708. 

ЗДРАВЉЕ адолесцената и ризично понашање / Невенка Рончевић Бабин, Алексан-
дра Стојадиновић, Добрила Радованов, Лада Маринковић. - стр. 21-28 

Библиографија: стр. 27-28. - Summary. 
1709. 
АНЂЕЛИЋ, Мирјана 

Репродуктивно здравље и полно понашање адолесцената / Мирјана Анђелић, Драга-
на Зарић. - стр. 29-36 

Библиографија: стр. 35. - Summary. 
1710. 
ПЕНЕВ, Горан 

Замена генерација у Војводини у другој половини 20. века / Горан Пенев. - стр. 37-49
Библиографија: стр. 49. - Summary. 

1711. 
ВУКСАНОВИЋ, Гордана 

Становништво Војводине - однос према браку и репродукцији / Гордана Вуксановић. 
- стр. 51-63 

Библиографија: стр. 63. - Summary. 
1712. 
ГАВРИЛОВИЋ, Ана 

Пронаталитетна популациона политика у Србији током деведесетих / Ана Гаврило-
вић. - стр. 65-73 

Библиографија: стр. 72. - Summary. 
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1713. 
РАШЕВИЋ, Мирјана 

Абортус и пронаталитетна политика / Мирјана Рашевић. - стр. 75-83 
Библиографија: стр. 82-83. - Summary. 

1714. 
ПРЕНТОВИЋ, Ристо 

Едукација у функцији развоја пронаталитетне свести / Ристо Прентовић. - стр. 85-97
Библиографија: стр. 96. - Summary. 

1715. 
ВЕГ, Енике 

Позитивни законски прописи и њихов утицај на демографски развој Војводине / 
Енике Вег, Бранислава Китановић Башић. - стр. 99-107 

Библиографија: стр. 106-107. - Summary. 
1716. 
БЈЕЉАЦ, Жељко 

Национална структура становништва у северном делу Војводине / Жељко Бјељац. - 
стр. 109-116 

Библиографија: стр. 115-116. - Summary. 
1717. 
ПРЕДОЈЕВИЋ, Јелена 

Старење сеоског становништва Војводине - стање и традиција / Јелена Предојевић. 
- стр. 117-128 

Библиографија: стр. 127-128. - Summary. 
1718. 
СТЕВАНОВИЋ, Радослав 

Војвођанска насеља у последњој деценији 20. века: рађања и умирања / Радослав Сте-
вановић. - стр. 129-138 

Библиографија: стр. 137. - Summary. 
1719. 
БУГАРИН, Радислав 

Насеља Војводине и природни прираштај становништва / Радислав Бугарин. - стр. 
139-146 

Библиографија: стр. 145-146. - Summary. 
1720. 
БУРСАЋ, Милан 

Старење и национална структура становништва Војводине / Милан Бурсаћ, Жељко 
Бјељац, Владимир Никитовић. - стр. 147-155 

Библиографија: стр. 154. - Summary. 
1721. 
РАДУШКИ, Нада 

Етноцентричне миграције становништва Војводине крајем XX века - узроци и по-
следице / Нада Радушки. - стр. 157-166 

Библиографија: стр. 165. - Summary. 
1722. 
ВУКОВИЋ, Дренка 

Породица и европски социјални стандарди / Дренка Вуковић. - стр. 167-179 
Библиографија: стр. 178. - Summary. 

1723. 
КОВАЧЕК-Станић, Гордана 

Утицај развода брака на родитељско право / Гордана Ковачек-Станић. - стр. 181-191 
Библиографија: стр. 190. - Summary. 
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1724. 
БОБИЋ, Мирјана 

Транзиција брачног партнерства - пример насеља Београд / Мирјана Бобић. - стр. 
193-202 

Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 201-202. - Summary. 
1725. 
ИВКОВ, Анђелија 

Нупцијалитет и диворцијалитет Баната / Анђелија Ивков, Бранислав С. Ђурђев. - 
стр. 203-213 

Библиографија: стр. 212. - Summary. 
1726. 
БУБАЛО-Живковић, Милка 

Утицај избеглица на промене природног кретања становништва у Срему / Милка 
Бубало-Живковић, Јован Плавша. - стр. 215-224 

Библиографија: стр. 223. - Summary. 
1727. 
МАРКОВИЋ, Петар 

Општа демографска слика Србије / Петар Марковић. - стр. 225-234 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 233. - Summary.

1728. 
ТОДОРОВИЋ, Миодраг 

Старосна структура становништва Тимочке крајине у другој половини 20. века / Мио-
драг Тодоровић, Ивана Богосављевић. - стр. 235-242 

Библиографија: стр. 241-242. - Summary. 
1729. 
ТРИПКОВИЋ, Гордана 

Положај, потребе и проблеми самохраних родитеља - чланова Удружења самохраних 
родитеља на територији општине Нови Сад / Гордана Трипковић, Душан Маринковић. - 
стр. 243-253 

Библиографија: стр. 252. - Summary. 
1730. 
КАПОР-Стануловић, Нила 

Стресогени услови живота и репродуктивно понашање / Нила Капор-Стануловић. - 
стр. 255-259 

Библиографија: стр. 258. - Summary. 
1731. 

НАСИЛНА смрт - утицај на демографска кретања / Вера Грујић, Драгиша Т. Попо-
вић, Мирјана Мартинов Цвејин, Весна Мијатовић-Јовановић. - стр. 261-268 

Библиографија: стр. 267-268. - Summary. 
1732. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Могућности програма „Попмап“ у демографији / Бранислав С. Ђурђев, Кристина 
Павлица, Бојан Радојевић. - стр. 269-273 

Библиографија: стр. 272. - Summary. 
1733. 
ЋУРЧИЋ, Слободан 

Полна структура становништва Војводине / Слободан Ћурчић. - стр. 275-283 
Библиографија: стр.282. - Summary. 

1734. 
ДРЧА, Јанко 

Старење становништва Војводине и социјална заштита старих лица / Јанко Дрча. - 
стр. 285-293 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 292. - Summary.



227

1735. 
ВУЈАСИН, Боро 

Популациона политика - највиталнији интерес државе и појединца / Боро Вујасин, 
Смиља Јерков. - стр. 295-301 

Библиографија: стр. 300. - Summary. 
1736. 
РАДОВАНОВИЋ, Олица 

Пронаталитетна популациона политика у локалној заједници / Олица Радовановић, 
Анкица Живковић, Милијана Вучковић. - стр. 303-311 

Библиографија: стр. 310. - Summary. 
1737. 
БОГУНОВИЋ, Томислав 

Планови избеглица и могућа решења избегличког питања у општини Бач / Томислав 
Богуновић. - стр. 313-322 

Summary. 
1738. 
ВУЈАСИН, Боро 

Удружење грађана у борби против „беле куге“ / Боро Вујасин, Саша Барјактаров. - 
стр. 323-331 

Библиографија: стр. 329-331. - Summary. 
1739. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Српска страна избеглиштва : социолошка студија вишеструких случајева / Божо Ми-
лошевић. - стр. 333-337 

Приказ књиге: Гордана Вуксановић: Југословенске избеглице - између жеља и могућ-
ности за повратком, Нови Сад, 2001. 

2002, св. 112/113
1740. 
ОЦИЋ, Часлав 

Региономика: уводна разјашњења / Часлав Оцић. - стр. 7-67 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1741. 
МИЈАТОВИЋ, Бошко 

Економско-финансијски аспекти регионализације Србије / Бошко Мијатовић. - стр. 
69-96 

Напомене уз текст. - Summary. 
1742. 
ПЕТРОВИЋ, Милан 

Региони (облици територијалне аутономије) у теорији права и правној историји / 
Милан Петровић. - стр. 97-126 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1743. 
СТЕПИЋ, Миломир 

Регионализација у функцији унутрашње политичко-територијалне реинтеграције 
Србије / Миломир Степић. - стр. 127-147 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1744. 
ТАРНОК, Дејвид 

Cross-border cooperation: a major element in regional policy in the new East Central Europe 
/ David Turnock. - str. 149-166 

Библиографија: стр. 165-166. - Резиме. 
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1745. 
РАНКОВИЋ, Миодраг 

Неизвесност Србије на Космету / Миодраг Ранковић. - стр. 167-194 
Summary. 

1746. 
СТЕФАНОВСКИ, Мирјана 

Смутње са регионализмом / Мирјана Стефановски. - стр. 195-206 
Summary. 

1747. 
КНЕЖЕВИЋ, Милош 

Регионализам и геополитика / Милош Кнежевић. - стр. 207-234 
Summary. 

1748. 
АВРАМОВИЋ, Зоран 

Глобализација Србије / Зоран Аврамовић. - стр. 235-244 
Библиографија: стр. 244. - Summary. 

1749. 
КОТЛИЦА, Слободан 

Глобализација и међународна размена / Слободан Котлица. - стр. 245-276 
Библиографија: стр. 274-276. - Summary. 

1750. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Образовање и отворено друштво / Милан Трипковић. - стр. 277-286 
Библиографија: стр. 286. - Summary. 

1751. 
ПАВЛИЦА, Бранко 

Немачка као уговорни партнер Србије и Југославије 1882-1992 / Бранко Павлица. - 
стр. 287-318 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1752. 
БЈЕЛОГРЛИЋ, Душан 

Приказ студије Насеља и становништво области Бранковића 1455. године / Душан 
Бјелогрлић. - стр. 319-328 

Приказ студије.
1753. 
МИТРОВИЋ, Милован М. 

Национална катастрофа и политичко отрежњење / Милован М. Митровић. - стр. 
329-330 

Приказ књиге: Михаило В. Поповић: Национална катастрофа и политичко отреж ње-
ње, Београд, 2002. 

2003, св. 114/115
1754. 
ПЕРОВИЋ, Миленко А. 

Модерни појам времена и појам повијести : (о темељу Хајдегерове дискусије са Хе-
гелом) / Миленко А. Перовић. - стр. 7-20 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1755. 
АЋИМОВИЋ, Мирко 

Хајзенберг и природна филозофија / Мирко Аћимовић. - стр. 21-35 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1756. 
УЗЕЛАЦ, Милан 

Хаптика: естетика и њена крајња могућност / Милан Узелац. - стр. 37-52 
Напомене и библиографске референце уз текст. - R�sum�. 

1757. 
ТОДОРОВИЋ, Милош 

Метафизика Витгенштајновог Tractatusa / Милош Тодоровић. - стр. 53-71 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

1758. 
КОПРИВИЦА, Часлав Д. 

Онтолошко-гносеолошки обзири Платоновог разумијевања добра / Часлав Д. Копри-
вица. - стр. 73-92 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1759. 
ПЕЧУЈЛИЋ, Мирослав 

Глобална елита моћи / Мирослав Печујлић. - стр. 93-108 
Библиографија: стр. 107-108. - Summary. 

1760. 
МАРИНКОВИЋ, Душан 

Социологија и конструктивистичка перспектива: социолошка теорија и конструкти-
вистичка метатеорија / Душан Маринковић. - стр. 109-124 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 123. - Summary.
1761. 
МОЈИЋ, Душан 

Улога вођства у организационом понашању / Душан Мојић. - стр. 125-144 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 142-143. - 

Summary.
1762. 
МИШКОВИЋ, Милан М. 

Образовање наставника и васпитача пред изазовима глобализације ризика цивили-
зације / Милан М. Мишковић. - стр. 145-157 

Библиографија: стр. 156-167. - Summary. 
1763. 
ТАБОРОШИ, Светислав 

Јавноправни аспекти концентрације тржишних субјеката / Светислав Табороши, Татја-
на Јованић. - стр. 159-176 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1764. 
МАЛЕШЕВИЋ, Крстан 

О будућности локалних заједница на руралним подручјима / Крстан Малешевић. - 
стр. 177-194 

Библиографија: стр. 192-193. - Summary. 
1765. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р.

Обичаји и језик као пратиоци развоја код Срба / Мирко Барјактаровић. - стр. 195-202
Библиографија: стр. 202. - Summary. 

1766. 
МИЉКОВИЋ, Александар А.

Григорије Божовић у нашој националној култури : оглед о значају публицистичког 
и књижевног дела Григорија Божовића за научна проучавања народа и народног живота / 
Александар Миљковић. - стр. 203-221 

Summary. 
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1767. 
ПАВКОВИЋ, Никола Ф. 

Породица и сеоска заједница у Шумадији / Никола Ф. Павковић. - стр. 223-254 
Напомене: стр. 250-253. - Summary. 

1768. 
ИВИЋ, Данка 

Теодорица и женски бал у Новом Саду / Данка Ивић. - стр. 255-266 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1769. 
ДУЛИЋ, Јасминка 

Социјално-демографска обележја и димензије урбане културе - пример Суботице / 
Јасминка Дулић. - стр. 267-295 

Библиографија: стр. 294-295. - Summary. 
1770. 
РАНКОВИЋ, Миодраг 

Два фрагмента о ретрадиционализацији / Миодраг Ранковић. - стр. 297-303 
1771. 
ЈЕРОТИЋ, Владета 

Политика и религија / Владета Јеротић. - стр. 305-308 
Приказ књиге: Војислав Становчић: Политичке идеје и религија, Београд, 2003. 

1772. 
РАНКОВИЋ, Миодраг 

Доказивање и оспоравање „историјске грешке“ / Миодраг Ранковић. - стр. 308-315 
Приказ књига: 1. Михаило Поповић: Тоталитарни системи, Београд, 1997. ; 2. Михаи-

ло Поповић: Национална катастрофа и политичко отрежњење, Београд, 2002. 
1773. 
КОПРИВИЦА, Часлав Д. 

Порекло и будућност Европе : одисеја древне филозофске идеје академика Михаила 
Ђурића : (Плато, САНУ, 2001) / Часлав Д. Копривица. - стр. 315-317 

Приказ књиге. 
1774. 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б. 

Југословенски филозоф-академик Душан Недељковић / Андрија Б. К. Стојковић. - 
стр. 317-320 

Реч на обележавању 100 година од рођења академика Душана Недељковића. 
1775. 
ШЉУКИЋ, Срђан 

Драматична судбина војвођанског сељаштва / Срђан Шљукић. - стр. 320-324 
Приказ књиге: Јелена Попов: Драма на војвођанском селу, Нови Сад. 2002. 

1776. 
ЋУПУРДИЈА, Бранко 

Мотиви жита, брашна и хлеба у сликарству Саве Стојкова / Бранко Ћупурдија. - стр. 
325-327 

Приказ изложбе Саве Стојкова у Српском културном центру Свети Сава у Суботици.

2004, св. 116/117
1777. 
СТАНОВЧИЋ, Војислав 

Етика и политика: значај и обнова „филозофије људских ствари“ / Војислав Станов-
чић. - стр. 7-47 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1778. 
БАСТА, Данило Н. 

Новица Краљевић - један наш прећутани социолог права / Данило Н. Баста. - стр. 
49-62 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1779. 
ЗУРОВАЦ, Мирко 

Право силе у поретку насиља / Мирко Зуровац. - стр. 63-76 
Summary. 

1780. 
ЈЕВТИЋ, Мирољуб 

Џихад у светској и домаћој јавности / Мирољуб Јевтић. - стр. 77-101 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1781. 
ПРИЦА, Богдан 

Национализам код Хрвата / Богдан Прица. - стр. 103-146 
Summary. 

1782. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Улога југословенске идеологије у потискивању ћирилице / Драго Његован. - стр. 
147-158 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1783. 
КОВАЧЕК-Станић, Гордана 

Принцип самоодређења у породичном праву кроз историју и данас / Гордана Кова-
чек Станић. - стр. 159-178 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1784. 
МАЛЕШЕВИЋ, Крстан 

Ирско „привредно чудо“ и искуства руралног развоја / Крстан Малешевић. - стр. 
179-197 

Библиографија: стр. 196-197. - Summary. 
1785. 

ДЕМОГРАФСКА ситуација у Војводини последње деценије 20. и почетком 21. века 
/ Бранислав С. Ђурђев, Мирјана Мартинов-Цвејин, Горан Пенев, Соња Јовановић, Радо слав 
Стевановић. - стр. 199-223 

Библиографија: стр. 222. - Summary. 
1786. 
НИКОЛИЋ, Миодраг 

Статистика у Србији / Миодраг Николић. - стр. 225-252 
Библиографија: стр. 251. - Summary. 

1787. 
ТОКАИ, Моника 

Млади и суицид : истраживање односа према суициду у средњим школама у Субо-
тици / Моника Токаи. - стр. 253-268 

Библиографија: стр. 267. - Summary. 
1788. 
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко Р.

О етногенетским процесима у Панчеву и околини / Мирко Барјактаровић. - стр. 269-288
Библиографија: стр. 288. - Summary. 
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1789. 
ВИШЕКРУНА, Данка 

Весеља у пост српске паорске младежи у Новом Саду / Данка Вишекруна. - стр. 289-320
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1790. 
ЗДРАВКОВИЋ, Данијела 

Србија у време кнеза Милоша : (етносоциолошка разматрања Тихомира Ђорђевића) 
/ Данијела Здравковић. - стр. 321-330 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1791. 
МАРКО, Јан 

Основна обележја родослова породице Марко / Јан Марко. - стр. 331-360 
Напомене и библиографске референце уз текст. - S�hrn. 

1792. 
МАРКОВ, Слободанка 

Др Младен Стојанов, Социологија сеоских колектива, Огледи, Матица српска, Завод 
за социологију развоја села, Нови Сад - Београд 2004. / Слободанка Марков. - стр. 361-364

Приказ књиге. - Напомене и библиографске референце уз текст. 
1793. 
МИТРОВИЋ, Милован М.

Младен Стојанов - социолог војвођанског села. - стр. 365-366 
Реч Милована Митровића поводом објављене књиге Младена Стојанова Социологија 

сеоских колектива. - In memoriam. 

2005, св. 118/119
1794. 
ГОЉЕНКОВА, Зинаида Т. 

Основные тенденции изменени� социальной структуры российского общества в 
услови�х глобализации и трансформации / Зинаида Т. Гољенкова. - стр. 7-15 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме. 
1795. 
ЖИВАНОВ, Сава 

Трансформациони процеси и модификација социјалне структуре у постсовјетској 
Русији / Сава Живанов. - стр. 17-28 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1796. 
ПОПОВИЋ, Михаило В. 

Социолошка истраживања класно-слојне структуре у Русији и Србији : (један поглед 
на допринос Зинаиде Гољенкове) / Михаило В. Поповић. - стр. 29-36 

Summary. 
1797. 
ВИДОЈЕВИЋ, Зоран 

Данашња Русија у социолошком огледалу : (поводом студија Зинаиде Гољенкове о 
социјалној структури савремене Русије) / Зоран Видојевић. - стр. 37-47 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1798. 
ПАНТИЋ, Драгомир 

Да ли су вредности грађана бивших комунистичких земаља сличне? / Драгомир Пан-
тић. - стр. 49-69 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 65-66. - Summary.
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1799. 
ЦВЕЈИЋ, Слободан 

Покретљивост друштава Средње и Источне Европе на почетку пост-социјалистичке 
трансформације / Слободан Цвејић. - стр. 71-92 

Библиографија: стр. 91-92. - Summary. 
1800. 
СТАНОВЧИЋ, Војислав 

Допринос историјских и књижевних дела разумевању политичких појава / Војислав 
Становчић. - стр. 93-124 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1801. 
ПОПОВИЋ, Милијан 

Република Српска између Сциле и Харибде / Милијан Поповић. - стр. 125-159 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1802. 
МАРКОВ, Слободанка 

Предузетнице у Србији почетком 2000-их / Слободанка Марков. - стр. 161-183 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 181-182. - 

Summary.
1803. 
ЗEЛИЋ, Jована 

The performance of Serbian enterprises after five waves of privatisation / Јована Зелић. - 
стр. 185-201 

Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 199-201. - Резиме. 
1804. 
РАНКОВИЋ, Миодраг 

Нове неизвесности Србије на Космету : постдосовски период / Миодраг Ранковић. - 
стр. 203-224 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1805. 
ЈАНКОВИЋ, Дејан 

Теорија дифузије иновација и њен допринос разумевању иновативног потенцијала 
села / Дејан Јанковић. - стр. 225-256 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1806. 
БУКВИЋ, Рајко 

Критика традиционалне хронологије: колико ће још издржати Скалигер? / Рајко 
Буквић. - стр. 257-312 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 311-312. - 
Summary. 
1807. 
НЕДЕЉКОВИЋ, Слађана 

Извори за истраживање кретања и структура становништва - са посебним освртом 
на структуру становништва према брачном стању / Слађана Недељковић. - стр. 313-334 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 332-333. - 
Summary. 
1808. 
РАТКОВИЋ-Његован, Биљана 

Основна питања друштвене интеграције / Биљана Ратковић-Његован. - стр. 335-364 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 362-364. - 

Summary. 
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1809. 
СОКИЋ, Маја 

Потребе, вредности и аспирације сеоске омладине / Маја Сокић. - стр. 365-381 
Библиографија: стр. 381. - Summary. 

1810. 
РАДУШКИ, Нада 

Значај миграција и националног изјашњавања у промени етничке структуре Србије 
почетком XXI века / Нада Радушки. - стр. 383-393 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 392-393. - 
Summary. 
1811. 
ШУВАКОВИЋ, Урош 

Инструменти мерења успешности политичких партија / Урош Шуваковић. - стр. 
395-403 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1812. 
РАНКОВИЋ, Миодраг 

Осврт: Два века образовања у Србији, (зборник) у издању Института за педагошка 
истраживања у Београду, 2005. / Миодраг Ранковић. - стр. 405-408 

Приказ књиге. 

2006, св. 120
1813. 
ЂОКИЋ, Властимир 

Трајан Стојановић : (1921-2005) / Властимир Ђокић. - стр. 7-9 
1814. 
ВРИОНИС, Спирос, мл. 

Трајан Стојановић пионир историје балканских народа / Спирос Врионис Млађи ; 
превео са енглеског Веселин Костић. - стр. 11-16 

Ово је превод предговора за књигу „Between East and West: The Balkan and Mediterranean 
worlds“ Трајана Стојановића. 
1815. 
РОДЕН, Доналд Т. 

Сећање на Трајана Стојановића / Доналд Т. Роден ; превео са енглеског Веселин Костић. 
- стр. 17-19 
1816. 
СТОЈАНОВИЋ, Трајан 

Структурне основе миленаризма код Јужних Словена у XVII и XVIII веку / Трајан 
Стојановић ; превела са француског Зорица Хаџи Видојковић. - стр. 21-34 

Напомене и библиографске референце уз текст. 
1817. 
ЂОКИЋ, Властимир 

Bibliography of Traian Stoianovich, professor of the Rutgers State University, New Brunswick, 
New Jersey, USA = Библиографија Трајана Стојановића, професора Државног универзитета 
Ратгерс у Њу Бранзвику, Њу Џерзи, САД / Властимир Ђокић. - стр. 35-50 
1818. 
ИВАТА, Масајуки 

Историјско значење партијског социјализма и логика слома планске привреде / Ма-
сајуки Ивата ; превео са енглеског Предраг Новаков. - стр. 51-73 

Summary. 
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1819. 
ВУКОВИЋ, Слободан 

Стереотипи о Србима и разбијање Југославије / Слободан Вуковић. - стр. 75-112 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1820. 
МИТРОВИЋ, Милован М. 

Друштвени корени криминалитета у Србији / Милован М. Митровић. - стр. 113-128 
Библиографија: стр. 127. - Summary. 

1821. 
ЂУРКОВИЋ, Миша 

Џон Стјуарт Мил, радничко питање и проблем социјализма / Миша Ђурковић. - стр. 
129-145 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 144-145. - 
Summary. 
1822. 
ПРОЛЕ, Драган 

Повесност: Хајдегерово одбацивање светске повести / Драган Проле. - стр. 147-173 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Zusammenfassung. 

1823. 
МАЛЕШЕВИЋ, Крстан 

О (пост)модерној економији и (не)слободи / Крстан Малешевић. - стр. 175-198 
Библиографија: стр. 196-197. - Summary. 

1824. 
СИЧ, Магдолна 

Правична цена (pretium iustum) и њена примена током историје / Магдолна Сич. - стр. 
199-225 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1825. 
МАКСИМОВИЋ, Ева 

Правна етика у легислационом процесу / Ева Максимовић. - стр. 227-233 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1826. 
МАРКОВИЋ, Саша 

Национални идентитет Срба у 19. веку и почетком 20. века / Саша Марковић. - стр. 
235-252 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1827. 
ИЛИЋ, Јован 

Срби у Хрватској пре и после распада Југославије / Јован Илић. - стр. 253-270 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1828. 
ЈЕВТИЋ, Мирољуб 

Исламско-османско државно право у Србији / Мирољуб Јевтић. - стр. 271-285 
Библиографија: стр. 284. - Summary. 

1829. 
НОВАКОВИЋ, Драган 

Школовање студената Исламске заједнице из СФРЈ у иностранству / Драган Новако-
вић. - стр. 287-303 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 302-303. - Резюме.
1830. 
АЏИЋ, Софија 

Регионална стратегија развоја високих технологија - случај Војводине / Софија Аџић. 
- стр. 305-318 

Библиографија: стр. 317. - Summary. 
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1831. 
МИЛОШЕВИЋ, Зоран 

Русија и интеграције на постсовјетском пространству / Зоран Милошевић. - стр. 319-330
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 329-330. - 

Summary. 
1832. 
OЦИЋ, Часлав 

Kosovo and Metohia issue : research proposal / Časlav Ocić. - стр. 331-334 
1833. 
ВИДОЈЕВИЋ, Зоран 

Лично сведочанство и критичка мисао : (поводом књиге Јагоша Ђуретића (2005) Соци-
јалистичка југоатлантида, Београд: ЈП Службени гласник) / Зоран Видојевић. - стр. 335-340

Приказ књиге. 
1834. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Социолошки прилози балканистици: успешна операционализација теорија друштве-
ног развоја / Божо Милошевић. - стр. 340-344 

Приказ књига: 1. Љубиша Р. Митровић: Ка култури мира на Балкану, Ниш, 2005. ; 2. 
Љубиша Р. Митровић: Балканска раскршћа и алтернативе, Ниш, 2006. 
1835. 
БУКВИЋ, Рајко 

Како распродати национално благо - „Garage sale“ на руски начин / Рајко Буквић. - 
стр. 344-350 

Приказ књиге: Юрий Юрьевич Болдырев: Похищение Евразии, Москва, 2004. 
1836. 
ВИДОЈЕВИЋ, Зоран 

О истини двеју епоха / Зоран Видојевић. - стр. 350-355 
Приказ књиге: Борислав Ђуровић: Куда даље, Нови Сад, 2005. 

1837. 
РАТКОВИЋ-Његован, Биљана 

Медији - синдром или квинтесенција нашег доба / Биљана Ратковић-Његован. - стр. 
356-357 

Приказ књиге: Мирољуб Радојковић: Медиум синдром, Нови Сад, 2006. 
1838. 
ПЕТРОВИЋ, Павле 

Водећи српски економски теоретичар Ђорђе Шуваковић : 1951-2006. / Павле Петро-
вић. - стр. 359-365 

In memoriam. 
1839. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Преглед садржаја Зборника Матице српске за друштвене науке свеске 101-120 : садржај 
по струкама / припремио Драго Његован. - стр. 367-389 
1840. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Преглед садржаја Зборника Матице српске за друштвене науке свеске 101- 120 : са држај 
по ауторима / припремио Драго Његован. - стр. 391-411 

2006, св. 121
1841. 
ЂУРЂЕВ, Бранислав С. 

Изазови депопулације / Бранислав С. Ђурђев. - стр. 11-17 
Библиографија: стр. 16-17. - Summary. 
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1842. 
БУГАРИН, Радислав 

Неке карактеристике развоја становништва Војводине / Радислав Бугарин, Иво Ма-
ринић. - стр. 19-28 

Библиографија: стр. 27-28. - Summary. 
1843. 
КУБУРОВИЋ, Анкица 

Демографска слика породице у Војводини према попису 2002. године / Анкица Кубу-
ровић. - стр. 29-37 

Библиографија: стр. 36-37. - Summary. 
1844. 
ГОЛУБОВИЋ, Петар 

Кретање становништва Војводине током XX и почетком XXI века / Петар Голубовић, 
Сузана Марковић-Крстић. - стр. 39-48 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 48. - Summary. 
1845. 
ПРЕДОЈЕВИЋ, Јелена 

Домаћинства Војводине по типу насеља на почетку XXI века / Јелена Предојевић. - 
стр. 49-57 

Библиографија: стр. 56. - Summary. 
1846. 
МАРИНИЋ, Иво 

Миграционе карактеристике становништва Војводине / Иво Маринић, Радислав Бу-
гарин. - стр. 59-67 

Библиографија: стр. 66. - Summary. 
1847. 
ЋУРЧИЋ, Слободан 

Једна мало позната масовна миграција ка Војводини / Слободан Ћурчић. - стр. 69-76 
Библиографија: стр. 75. - Summary. 

1848. 
ПЕНЕВ, Горан 

Војвођанске миграције током 1990-их година: више досељених, мање одсељених / 
Горан Пенев. - стр. 77-84 

Библиографија: стр. 83. - Summary. 
1849. 
МАРИНКОВИЋ, Иван 

Национално неизјашњени и неопредељени у Војводини 2002. / Иван Маринковић. - 
стр. 85-91 

Напомене уз текст. - Summary. 
1850. 
ЈОВАНОВИЋ, Соња 

Испитивање веза између броја станова и броја домаћинстава и лица која у њима стану-
ју, у АП Војводини, према попису 2002. године / Соња Јовановић, Јелена Лукић. - стр. 93-102 

Библиографија: стр. 101-102. - Summary. 
1851. 
ЛУКИЋ, Весна 

Општине у Војводини са највећим уделом избеглица: утицај на динамику и струк-
турне карактеристике популације / Весна Лукић, Драгана Матијевић. - стр. 103-110 

Библиографија: стр. 109-110. - Summary. 
1852. 
ЖИВКОВИЋ, Драгица 

Картографска форма компарације демографских показатеља Војводине / Драгица 
Живковић, Јасмина Јовановић, Марина Јанић-Сириџански. - стр. 111-117 

Библиографија: стр. 117. - Summary. 
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1853. 
СТОЈШИН, Снежана 

Промене у кретању становништва града Новог Сада у периоду између два пописа / 
Снежана Стојшин. - стр. 119-125 

Summary. 
1854. 
КАПОР-Стануловић, Нила 

Бити јединче - предност или мана? / Нила Капор-Стануловић, Јелена Петровић. - стр. 
127-134 

Библиографија: стр. 133. - Summary. 
1855. 
БЈЕЛИЦА, Артур 

Репродуктивна функција и млади - потенцијал, вредновање и фактори ограничења / 
Артур Бјелица, Нила Капор-Стануловић. - стр. 135-140 

Библиографија: стр. 140. - Summary. 
1856. 
РАШЕВИЋ, Мирјана 

Одлагање рађања у оптималној доби живота - основна демографска цена 1990-их у 
Србији / Мирјана Рашевић. - стр. 141-148 

Библиографија: стр. 147-148. - Summary. 
1857. 
ВУКСАНОВИЋ, Гордана 

Трансформација породичних односа и њен утицај на природно кретање становни штва 
/ Гордана Вуксановић. - стр. 149-156 

Библиографија: стр. 156. - Summary. 
1858. 
КОВАЧЕК-Станић, Гордана 

Породични закон Србије из 2005. године у контексту планирања породице / Гордана 
Ковачек Станић. - стр. 157-169 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 168-169. - 
Summary. 
1859. 
ГАВРИЛОВИЋ, Ана 

Популациона политика локалне самоуправе: потребе, могућности и ограничења / 
Ана Гавриловић. - стр. 171-185 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 184. - Summary.
1860. 
НИКОЛИЋ-Ђорић, Емилија 

Релација социо-економских и демографских показатеља развоја становништва Вој-
водине / Емилија Николић-Ђорић, Катарина Чобановић, Беба Мутавџић. - стр. 187-196 

Библиографија: стр. 196. - Summary. 
1861. 
ДЕВЕЏИЋ, Мирјана 

Промене у репродукцији становништва Војводине / Мирјана Девеџић. - стр. 197-205 
Библиографија: стр. 204. - Summary. 

1862. 
ТОДОРОВИЋ, Миодраг 

Абортус - значајан проблем јавног здравља и детерминанта биолошке репродукције 
/ Миодраг Тодоровић, Олица Радовановић. - стр. 207-216 

Библиографија: стр. 215-216. - Summary. 
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1863. 
СТАНКОВИЋ, Биљана 

Знање, ставови и понашање младих релевантни за планирање породице / Биљана 
Станковић. - стр. 217-225 

Библиографија: стр. 224. - Summary. 
1864. 
ПРЕНТОВИЋ, Ристо 

Потенцијали предшколских установа на плану демографског развоја Војводине / 
Ристо Прентовић. - стр. 227-239 

Библиографија: стр. 238-239. - Summary. 
1865. 
ДРЧА, Јанко 

Старење становништва и социјална заштита старих у Војводини / Јанко Дрча. - стр. 
241-248 

Summary. 
1866. 
НИКИТОВИЋ, Владимир 

Процес демографског старења у Војводини и Централној Србији током последње 
две деценије 20. века / Владимир Никитовић. - стр. 249-258 

Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 257. - Summary. 
1867. 
МАРКОВИЋ, Саша 

Однос Матице српске према демографској структури становништва Војводине изме ђу 
два светска рата / Саша Марковић. - стр. 259-267 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 266-267. - 
Summary. 
1868. 
АЏИЋ, Софија 

Транзиција и промена економске структуре становништва Војводине између два по-
писа / Софија Аџић. - стр. 269-280 

Библиографија: стр. 280. - Summary. 
1869. 
ПЛАВША, Јован 

Ко је најстарији у Војводини? / Јован Плавша, Милка Бубало-Живковић. - стр. 281-291
Библиографија: стр. 291. - Summary. 

1870. 
ПЕТКОВИЋ, Дара 

Процес старења становништва Војводине / Дара Петковић, Рајко Врањеш. - стр. 293-303
Библиографија: стр. 303. - Summary. 

1871. 
МИЛОВАНОВИЋ, Зоран 

Старосна структура становништва Војводине према територијалној и националној 
припадности / Зоран Миловановић. - стр. 305-312 

Библиографија: стр. 311. - Summary. 
1872. 
БОБИЋ, Мирјана 

Брачност становништва Војводине на почетку трећег миленијума / Мирјана Бобић. 
- стр. 313-323 

Библиографија: стр. 322-323. - Summary. 
1873. 
ПОЛОВИНА, Нада 

Демографски раст у контексту развода брака и ванбрачног партнерства / Нада Поло-
вина. - стр. 325-332 

Библиографија: стр. 331-332. - Summary.
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1874. 
ЧОБАНОВИЋ, Катарина 

Пољопривредно становништво АП Војводине и рурални развој / Катарина Чобановић, 
Живојин Петровић. - стр. 333-340 

Библиографија: стр. 339. - Summary. 
1875. 
ВИДИЋ, Нада

Становништво са вишим и високим образовањем у Војводини / Нада И. Видић. - стр. 
341-357 

Библиографија: стр. 357. - Summary. 
1876. 
ГАБРИЋ-Молнар, Ирен 

Виталне карактеристике, образовна структура и перспектива војвођанских Мађара / 
Ирен Габрић-Молнар. - стр. 359-367 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1877. 
РАДУШКИ, Нада 

Етнички диверзитет становништва Војводине - попис 2002. године / Нада Радушки. 
- стр. 369-374 

Библиографија: стр. 374. - Summary. 
1878. 
БЈЕЉАЦ, Жељко 

Демографско кретање румунске популације у Војводини / Жељко Бјељац. - стр. 375-382
Библиографија: стр. 381. - Summary. 

1879. 
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, Радмила 

Жене и мушкарци у Београду : (кроз статистику) / Радмила Вићентијевић. - стр. 383-390
Summary. 

1880. 
ЈОКИЋ, Игор 

Узроци и последице промена етничке структуре у општини Темерин у XX веку / 
Игор Јокић, Бранко Ристановић. - стр. 391-398 

Библиографија: стр. 397. - Summary. 
1881. 
СТЕВАНОВИЋ, Радослав 

Природно кретање становништва Војводине по типу насеља / Радослав Стевановић. 
- стр. 399-409 

Библиографија: стр. 409. - Summary. 
1882. 
ИВКОВ, Анђелија 

Промена нупцијалитета у војвођанским селима / Анђелија Ивков, Бранислав С. 
Ђурђев, Милан Цветановић. - стр. 411-421 

Библиографија: стр. 420-421. - Summary. 
1883. 
ВУКОВИЋ, Дренка 

Социјалне импликације демографских промена у земљама Европске Уније / Дренка 
Вуковић. - стр. 423-434 

Библиографија: стр. 433-434. - Summary. 
1884. 
МАРИНКОВИЋ, Драшко 

Стање и перспективе демографског развоја геопростора Републике Српске / Драшко 
Маринковић. - стр. 435-444 

Библиографија: стр. 443. - Summary. 
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1885. 
НАЂ, Имре 

Неколико обележја миграције војвођанске елите / Имре Нађ. - стр. 445-456 
Summary. 

1886. 
САРВАК, Тибор 

Идентитет, традиција, друштво : искуства из јужномађарске регије Велика низија / 
Тибор Сарвак, Жолт Собослаи. - стр. 457-464 

Библиографија: стр. 463. - Summary. 
1887. 
ПИРИШИ, Габор 

Демографска кретања у Мађарској на прекретници миленијума / Габор Пириши, 
Андраш Трочањи. - стр. 465-478 

Библиографија: стр. 476-477. - Summary. 
1888. 
РАДОВАНОВИЋ, Олица 

Демографско стање и перспективе Буџака / Олица Радовановић, Ми[о]драг Тодоро-
вић. - стр. 479-485 

Библиографија: стр. 484. - Summary. 
1889. 
ВУКОВИЋ, Јованка 

Пронаталитетне активности система дјечије заштите Републике Српске / Јованка 
Вуковић. - стр. 487-498 

Библиографија: стр. 497. 
1890. 
КАМЕНОВ, Емил 

Остваривање циљева популационе политике у предшколским установама / Емил Ка-
менов. - стр. 499-502 
1891. 
ШУЉМАНАЦ-Шећеров, Мирјана 

Запошљавање и запосленост у Војводини и кретање на тржишту рада / Мирјана 
Шуљманац-Шећеров, Душица Дурман. - стр. 503-512 

Библиографија: стр. 511. 
1892. 
КРИЖАН, Вилмош В. 

Са великим породицама у Европу / Крижан В. Вилмош. - стр. 513-514 
1893. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Етнодемографија Баната / Драго Његован. - стр. 515-516 
Приказ књиге: Josef Wolf: Entwicklung der ethnischen Struktur des Banats 1890-1992, 

Wien, 2004. 

2007, св. 122
1894. 
КАЛИЋ, Јованка 

Европа и Срби : нови погледи / Јованка Калић. - стр. 7-9 
Реч на промоцији књиге „Европа и Срби“ у Српској академији наука и уметности. 

1895. 
ЈОВАНОВИЋ, Мирослав Н. 

1918 препрека на путу ка чланству у Европској унији / Мирослав Н. Јовановић. - стр. 
11-34 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 33. - Summary. 
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1896. 
МИЉКОВИЋ, Александар А. 

Доприноси Александра Билимовића српској економској науци / Александар А. Миљ-
ковић. - стр. 35-85 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1897. 
МАРКОВ, Слободанка 

Промене у образовној структури становништва Војводине / Слободанка Марков. - 
стр. 87-104 

Библиографија: стр. 104. - Summary. 
1898. 
КАЋАНСКИ-Удовичић, Гордана 

Милостиња у Србији 1804-1840. године / Гордана Каћански-Удовичић. - стр. 105-119 
Библиографија: стр. 118-119. - Summary. 

1899. 
АВРАМОВИЋ, Зоран 

Знање о књижевности и политици : како књижевност доприноси сазнавању политич-
ких појава / Зоран Аврамовић. - стр. 121-132 

Библиографија: стр. 132. - Summary. 
1900. 
ЈОВИЋ, Љиљана 

Фискална децентрализација у неким од земаља сукцесора СФР Југославије / Љиљана 
Јовић. - стр. 133-149 

Библиографија: стр. 148-149. - Summary. 
1901. 
КОВАЧЕВИЋ, Иван

Уметност и анализа мита / Иван Ковачевић. - стр. 151-163 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1902. 
НЕДЕЉКОВИЋ, Саша 

Српска друштва у Дубровнику на почетку 20. века / Саша Недељковић. - стр. 165-178
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 177. - Summary.

1903. 
ТУБИЋ, Бојан 

Историјски развој правила о локалним правним лековима у поступку дипломатске 
заштите / Бојан Тубић. - стр. 179-189 

Библиографија: стр. 188. - Summary. 
1904. 
КОВАЧЕВИЋ, Јелена 

Допринос реформи наставе - мапе ума / Јелена Ковачевић, Мирјана Сегединац. - стр. 
191-201 

Библиографија: стр. 200-201. - Summary. 
1905. 
ВУКАДИНОВИЋ, Зоран Ч. 

Храм Светог Саве у Косовској Митровици : поводом 110 година од почетка изградње 
/ Зоран Ч. Вукадиновић. - стр. 203-219 

Summary. 
1906. 
МИЛОШЕВИЋ, Зоран 

Од социјалне физике до социологије / Зоран Милошевић. - стр. 222-228 
Библиографија: стр. 227-228. - Summary. 
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1907. 
ПОПОВ, Чедомир 

„Ви сте криви као народ“ - Косово и Метохија, прошлост, садашњост, будућност : 
зборник радова с међународног скупа одржаног у Београду, 16-18. марта 2006. године, уред-
ник академик Коста Михаиловић, САНУ, Београд 2007. / Чедомир Попов. - стр. 229-235

Приказ књиге. 
1908. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Срби на Косову и у Метохији : зборник радова с научног скупа одржаног у Косовској 
Митровици, 27-29. маја 2005. године, (2006) Београд / Драго Његован. - стр. 235-238 

Приказ књиге. 
1909. 
ЈАНИЋ, Ђорђе Ј. 

Трагање за разлогом / Ђорђе Ј. Јанић. - стр. 238-246 
Приказ књиге: Душан Берић: Хрватско праваштво и Срби, Нови Сад, 2005. 

1910. 
ВУЧИНИЋ, Маринко М. 

Југославију није имао ко да брани / Маринко М. Вучинић. - стр. 246-249 
Приказ књиге: Предраг Голубовић: Држава у покушају, Београд, 2003. 

1911. 
ЂУРКОВИЋ, Миша 

Праксеологија и савремени свет / Миша Ђурковић. - стр. 250-251 
Приказ књиге: Тјери де Монбријал: Делање и систем света, Београд, 2007. 

1912. 
ЂАЛОВИЋ, Драган 

Фотографија и пропаганда / Драган Ђаловић. - стр. 252-255 
Приказ књиге: Миланка Тодић: Фотографија и пропаганда, Бања Лука, Панчево, 2005.

1913. 
МИХАИЛОВИЋ, Коста 

Иван Максимовић : (Београд, 21. април 1922 - Београд, 7. јануар 2007.) / Коста Михаи-
ловић. - стр. 257-261 

In memoriam. 

2007, св. 123
1914. 
БАБИЋ, Јован 

Смисао и вредност рада / Јован Бабић. - стр. 7-49 
Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 48. - Summary. 

1915. 
ПРОЛЕ, Драган 

Разумети време из времена? : улога „марбуршког“ појма времена у Хајдегеровом су-
чељавању са Хегелом / Драган Проле. - стр. 51-70 

Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 68-69. - Summary. 
1916. 
МИЉКОВИЋ, Александар А. 

Александар Соловјев као истраживач оставштине Валтазара Богишића и правних и 
историјских споменика из раздобља од XV-XIX века / Александар А. Миљковић. - стр. 71-89

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1917. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Логика моћи и хијерархија интереса у елитизацији Србије / Милан Трипковић. - стр. 
91-107 

Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 106. - Summary. 
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1918. 
ИЛИЋ, Јован 

Географски центар : географски центри Републике Србије, централне Србије, Ауто-
номне Покрајине Војводине и Аутономне Покрајине Косова и Метохије / Јован Илић, Сава 
Станковић. - стр. 109-122 

Библиографија: стр. 121. - Summary. 
1919. 
РАКИЋ, Беба 

Маркетиншко позиционирање Србије / Беба Ракић, Мира Ракић. - стр. 123-154 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 

1920. 
ПАРАУШИЋ, Весна 

Конкурентност привреде Србије мерена индексима конкурентности светског еко-
номског форума 2007-2008 / Весна Параушић, Драго Цвијановић. - стр. 155-172 

Библиографија: стр. 172. - Summary. 
1921. 
ЈАНКОВИЋ, Дејан 

Значај социјалног капитала у развоју локалних сеоских заједница / Дејан Јанковић. 
- стр. 173-190 

Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 189-190. - Summary. 
1922. 
МИХАИЛОВИЋ, Бранко 

Допринос консалтинга развоју тржишне привреде у Србији / Бранко Михаиловић. - 
стр. 191-203 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 203. - Summary.
1923. 
ПЕЈАНОВИЋ, Радован 

Велика и мала газдинства у пољопривреди Републике Србије / Радован Пејановић. - 
стр. 205-218 

Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 217-218. - Summary. 
1924. 
БУКВИЋ, Рајко 

Управљање кризним ситуацијама - случај финансијске пирамиде МММ / Рајко Бук-
вић. - стр. 219-244 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 242-243. - 
Summary. 
1925. 
ШОЛАК, Здравко 

Финансирање здравствене заштите у Русији / Здравко Шолак. - стр. 245-261 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 259-261. - 

Summary. 
1926. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Педесет година свештенства његове светости Георгија Бранковића архиепископа и 
митрополита карловачког и патријарха српског 1855-1905, Ђорђе Магарашевић (2007) / 
Драго Његован. - стр. 263-264 

Приказ фототипског изд. књиге. 
1927. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

О једној социологији права / Милош Марјановић. - стр. 264-274 
Приказ књиге: Душко Врбан: Социологија права, Загреб, 2006. 
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1928. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Даљ, славна варош / Драго Његован. - стр. 274-276 
Приказ књиге: Александар Ђурановић: Српска православна парохија у Даљу, Даљ, 

2007.
1929. 
ОЦИЋ, Часлав 

Коста Михаиловић : (Шабац, 1. март 1917 - Београд, 19. септембар 2007) / Часлав Оцић. 
- стр. 277-283 

In memoriam. 

2008, св. 124
1930. 
ТРИПКОВИЋ, Милан 

Закаснела транзиција у Србији и (не)могућност „опамећивања“ српских елита / Ми-
лан Трипковић. - стр. 1-30 

Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 28-29. - Summary. 
1931. 
ЧОБАНОВА, Јорданка 

Multinational corporations and foreign investors in CEE : Western European multinationals in 
the CEE agro-industry: the cases of Nestle, Unilever and InBev / Yordanka Chobanova. - стр. 31-51

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 49-50. - Резиме.
1932. 
МИЛЕНКОВИЋ, Павле 

Подне српске авангарде / Павле Миленковић. - стр. 53-73 
Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 72-73. - Summary. 

1933. 
ПАВЛОВИЋ, Вукашин

Моћ и систем : Парсонсова функционалистичко-системска теорија моћи / Вукашин 
Павловић. - стр. 75-87 

Библиографија: стр. 87. - Summary. 
1934. 
ПОПОВИЋ, Радован 

Означитељ и означени у De signatura rerum Јакоба Бемеа / Радован Поповић. - стр. 
89-107 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 106-107. - 
Zusammenfassung. 
1935. 
НЕДЕЉКОВИЋ, Саша 

Срби католици у Дубровнику између два светска рата / Саша Недељковић. - стр. 
109-126 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 126. - Summary.
1936. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Једна библиографија периодике „Независне државе Хрватске“ (1941-1945) / Драго 
Његован. - стр. 127-137 

Приказ библиографије. - Summary. 
1937. 
БУКВИЋ, Рајко 

Случај Фројанов - и историчаре, опет, прогањају, зар не? / Рајко Буквић. - стр. 139-149
Приказ књиге: Виктор Степанович Бранчев: Травл� русских историков, Москва, 2006. 

- Напомене и библиографске референце уз текст. 
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1938. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Демографски слом Срба у Републици Хрватској / Драго Његован. - стр. 149-151 
Приказ књиге: Светозар Ливада: Етничко чишћење, Нови Сад, 2007. 

1939. 
ВУЈАЧИЋ, Илија 

Војислав Становчић (2006), Политичка теорија I, Београд: Службени гласник, стр. 
838 / Илија Вујачић. - стр. 151-157 

Приказ књиге. 
1940. 
МУСТЕДАНАГИЋ, Лидија 

Образовање за 21. век / Лидија Мустеданагић. - стр. 157-159 
Приказ књиге: Јована Милутиновић: Циљеви образовања и учења у светлу доми-

нантних теорија васпитања 20. века, Нови Сад, 2008. 

2008, св. 125
1941. 
НИКОЛИЋ, Душан 

Приватно право у Војводини између два светска рата: заоставштина за европску бу-
дућност : (уместо предговора) / Душан Николић. - стр. 9-20 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 19-20. - Summary.
1942. 
ЦВЕТИЋ, Раденка 

Стварно право у Војводини између два светска рата / Раденка Цветић. - стр. 21-32 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 31-32. - Summary.

1943. 
ЦВЕЈИЋ-Јанчић, Олга 

Брачно право у Војводини између два светска рата / Олга Цвејић-Јанчић. - стр. 33-52 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 51. - Summary. 

1944. 
СТОЈАНОВИЋ, Наташа 

Наследно право у Војводини између два светска рата / Наташа Стојановић. - стр. 53-78
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 77-78. - Summary.

1945. 
ВИДИЋ, Јелена

Законско и нужно наслеђивање у Војводини између сва светска рата / Јелена Видић. 
- стр. 79-108 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 107. - Summary.
1946. 
КОВАЧЕК-Станић, Гордана 

Анализа судске праксе у Војводини из области односа родитеља и деце у двадесетим 
и тридесетим годинама XX века / Гордана Ковачек-Станић. - стр. 109-119 

Summary. 
1947. 
ЂУНДИЋ, Петар 

Одлуке у области међународног приватног права у пракси Касационог суда у Новом 
Саду између два светска рата / Петар Ђундић. - стр. 121-130 

Библиографија: стр. 129-130. - Summary. 
1948. 
РАДОВАНОВИЋ, Сања 

Улога Правног факултета у Суботици у правном животу Краљевине Југославије / 
Сања Радовановић. - стр. 131-140 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 139-140. - 
Summary.
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1949. 
КУЛАУЗОВ, Маша

Постанак, развитак и развојачење Војне границе Аустријске монархије / Маша Кула-
узов. - стр. 141-147 

Библиографија: стр. 146. - Summary. 

2009, св. 126
1950. 
НИКОЛИЋ, Душан 

Елементи судског права у правном систему Србије и Европске уније / Душан Нико-
лић. - стр. 7-40 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 37-39. - Summary.
1951. 
РАДУШКИ, Нада 

Роми на етнодемографској карти Србије / Нада Радушки. - стр. 41-54 
Библиографија: стр. 53. - Summary. 

1952. 
ВИШЕКРУНА, Данка 

Оџачари - теодорице у Новом Саду / Данка Вишекруна. - стр. 55-71 
Библиографија: стр. 70. - Summary. 

1953. 
СТОЈАНОВИЋ, Владимир 

Утицај природних и друштвених фактора на развој морфологије Оџака / Владимир 
Стојановић. - стр. 73-83 

Библиографија: стр. 82. - Summary. 
1954. 
ЂУРКОВИЋ, Миша 

Између науке и пропаганде / Миша Ђурковић. - стр. 85-123 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 122-123. - 

Summary.
1955. 
РАДОВАНОВИЋ, Милован 

Капитално дело у области регионално-историјске, етничке и етнонационалне карто-
графије Старе Србије, осталих српских и суседних земаља / Милован Радовановић. - стр. 
125-139 

Приказ књиге: Мирчета Вемић, Младен Стругар: Атлас Старе Србије, Цетиње, 2007.
1956. 
ГРЧИЋ, Мирко 

Велика синтеза / Мирко Грчић. - стр. 140-143 
Приказ књиге: Милован Радовановић: Косово и Метохија, Београд, 2008. 

1957. 
АВРАМОВИЋ, Зоран 

Улога књижевности у политичком режиму / Зоран Аврамовић. - стр. 144-146 
Приказ књиге: Ендру Барух Вахтел: Књижевност Источне Европе у доба посткому-

низма, Београд, 2006. 
1958. 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 

Нова етнодемографска студија / Милош Марјановић. - стр. 147-148 
Приказ књиге: Нада Радушки: Националне мањине у централној Србији, Београд, 2007.

1959. 
ГАВРИЛОВИЋ, Анђела 

41. међународни конгрес историје медицине / Анђела Гавриловић. - стр. 149-151 
Приказ манифестације. - Напомене уз текст. 
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1960. 
ЗЕЧЕВИЋ, Томислав 

Проф. др Бранислав Ивановић (1923-2008) / Томислав Зечевић. - стр. 153-158 
In memoriam. 

2009, св. 127
1961. 
МИЛОШЕВИЋ, Божо 

Комшијска искуства: постсоцијалистичка транзиција мађарског друштва / Божо Ми-
ло шевић. - стр. 7-8 
1962. 
ЛОШОНЦ, Алпар 

Политичко-економски аспекти транзиције у Мађарској / Алпар Лошонц. - стр. 9-32 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 30-31. - Summary.

1963. 
ПАСКА, Имре 

Промена система у Мађарској / Имре Паска. - стр. 33-51 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 50. - Summary. 

1964. 
БАЛОГ, Иван 

Друга промена система у Мађарској / Иван Балог. - стр. 53-60 
Белешке уз текст. - Библиографија: стр. 59. - Summary. 

1965. 
НАЂ, Имре 

Заштита природне околине у Мађарској после промене система на почетку деведе-
сетих година XX века / Имре Нађ. - стр. 61-72 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 72. - Summary. 
1966. 
РАШЕВИЋ, Мирјана 

Шест заблуда релевантних за популациону политику / Мирјана Рашевић. - стр. 73-91
Библиографија: стр. 89-91. - Summary. 

1967. 
БОЈОВИЋ, Бошко И. 

Византија - Балкан - Европа / Бошко И. Бојовић. - стр. 93-106 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Resum�. 

1968. 
ИНЂИЋ, Триво 

Кирајџије из Џеханине куће: случај Природњачког музеја или о националном нехату 
/ Триво Инђић. - стр. 107-121 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
1969. 
МИЛОШЕВИЋ, Бојан 

Социоантрополошке особености насиља у спортским активностима: утицај мас-ме-
дија на младе / Бојан Милошевић. - стр. 123-132 

Библиографија: стр. 131. - Summary. 
1970. 
ПЕЛЕВИЋ, Бранислав 

Економија обима, производна диференцијација и нова теорија међународне трговине : 
поводом доделе Нобелове награде за економију 2008. године / Бранислав Пелевић. - стр. 
133-140 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1971. 
БУКВИЋ, Рајко 

Како је демонтирано каролиншко време - Фоменко није усамљен / Рајко Буквић. - 
стр. 141-150 

Приказ књиге: Хериберт Илиг: „Das erfundene Mittelalter“, Берлин, 2006. - Напомене 
и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 149. 
1972. 
ДЕВЕТАКОВИЋ, Стеван 

Економска политика и привредни развој / Стеван Деветаковић. - стр. 151-155 
Приказ зборника: Економска политика и привредни развој, Београд, 2008. 

1973. 
ШЉУКИЋ, Марица

Нови социолошки часопис / Марица Шљукић. - стр. 157-159 
Приказ часописа: Социолошка луча, бр. 1. 

1974. 
РАТКОВИЋ-Његован, Биљана 

Медијска продукција / Биљана Ратковић-Његован. - стр. 159-160 
Приказ књиге: Владимир Раденковић: Радио и телевизијска продукција, Нови Сад, 

2008.
1975. 
НОВАКОВИЋ, Игор 

Постоји ли и даље левица и десница? / Игор Новаковић. - стр. 160-162 
Приказ књиге: Невен Цветићанин: Епоха с оне стране левице и деснице, Београд, 2009.

1976. 
ЊЕГОВАН, Драго 

О протагонистима националног аутошовинизма / Драго Његован. - стр. 163-164 
Приказ књиге: Зоран Аврамовић: Родомрсци, Нови Сад, 2009. 

1977. 
ОЦИЋ, Часлав 

Александар А. Миљковић / Часлав Оцић. - стр. 165-168 
In memoriam. 

2009, св. 128
1978. 
БАБИЋ, Благоје С. 

Економски односи међу словенским земљама / Благоје С. Бабић. - стр. 7-19 
Библиографија: стр. 19. - Summary. 

1979. 
ПОПОВИЋ, Радован 

Серијал Велики брат и инферналност поново стеченог раја / Радован Поповић. - стр. 
21-29 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 29. - Summary. 
1980. 
ПЕТРОВИЋ, Јелица 

Породичне улоге оца и мајке у породицама у процесу транзиције / Јелица Петровић, 
Ивана Михић, Марија Зотовић, Нила Капор Стануловић. - стр. 31-45 

Библиографија: стр. 43-44. - Summary. 
1981. 
БЛАГОЈЕВИЋ, Гордана 

Савремени стереотипи Срба о Кинезима у Београду: када кажеш Кина, мислим на 
Блок 70 или--- / Гордана Благојевић. - стр. 47-61 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. 
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1982. 
ГОЛУБОВИЋ, Наташа 

Друштвени капитал и економско-теоријски „империјализам“ / Наташа Голубовић. - 
стр. 63-73 

Библиографија: стр. 72-73. - Summary. 
1983. 
МИЛУТИНОВИЋ, Јована 

Различити приступи квалитету образовања / Јована Милутиновић. - стр. 75-88 
Библиографија: стр. 86-87. - Summary. 

1984. 
ЈЕРКОВИЋ, Иван 

Паја Радосављевић (1879-1958): поруке једне успешне каријере и неуспешне мисије / 
Иван Јерковић. - стр. 89-100 

Библиографија: стр. 98-99. - Summary. 
1985. 
КАЋАНСКИ-Удовичић, Гордана 

Адресирање писама митрополиту Мелетију Павловићу (1831-1833) / Гордана Каћан-
ски-Удовичић. - стр. 101-112 

Библиографија: стр. 112. - Summary. 
1986. 
ЦВЈЕТИЋАНИН, Станко 

Самостални рад ученика у настави у познавању природе / Станко Цвјетићанин, Мир-
јана Сегединац. - стр. 113-121 

Библиографија: стр. 121. - Summary. 
1987. 
БЛАГОЈЕВИЋ, Слободан 

Генеза и развој теорије одрживог развоја / Слободан Благојевић, Иво Маринић. - стр. 
123-130 

Библиографија: стр. 129-130. - Summary. 
1988. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Пасторчад свога краља / Његован Драго. - стр. 131-135 
Приказ књиге: Софија Божић: Срби у Хрватској, Београд, 2008. 

1989. 
БОШЊАК, Маринко 

Социоекономске студије професора Љубомира Маџара / Маринко Бошњак. - стр. 
137-144

Приказ књига: 1. Љубомир Маџар: Недостајуће димензије у евалуацији макроеконом-
ских перформанси Републике Србије, Београд, 2008. ; 2. Љубомир Маџар: Економска поли-
тика пред изазовима скучене управљивости, Београд, 2009.
1990. 
ОБУЋИНСКИ, Дејан 

Игумановљева задужбина / Дејан Обућински. - стр. 145-146 
Приказ књиге: Јован Јањић: Задужбина Симе Андрејевића Игуманова, Београд, 2008.

1991. 
ВУЈАДИНОВИЋ, Димитрије

Шест миленијума хлеба / Димитрије Вујадиновић. - стр. 146-148 
Приказ књиге: Хајнрих Едуард Јакоб: Шест хиљада година хлеба, Београд, 2009.

1992. 
ГУДОВИЋ, Зоран 

О хиперпотрошачком друштву / Зоран Гудовић. - стр. 148-151 
Приказ књиге: Жил Липовецки: Парадоксална срећа, Сремски Карловци - Нови Сад, 

2008. 
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1993. 
ОЦИЋ, Часлав 

Подвиг Јована Радојчића / Часлав Оцић. - стр. 151-152 
Приказ књиге: Јован С. Радојчић: Срби западно од Дунава и Дрине, Нови Сад, 2009. 

2009, св. 129
1994. 
ШУБЕРТ, Габријела 

Кад се Гете срео с Вуком---. Погледи на изабране странице српско-немачких односа 
/ Габријела Шуберт. - стр. 7-22

О ауторки: стр. 21-22. - Summary. 
1995. 
ШКОРИЋ, Марко 

Ортегина хипотеза, Лоткин закон и Планков принцип / Марко Шкорић. - стр. 23-30 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 28-29. - Summary.

1996. 
ЈЕРЕМИЋ-МОЛНАР, Драгана 

Окцидентални рационализам у социологији музике Макса Вебера / Драгана Јере-
мић-Молнар, Александар Молнар. - стр. 31-43 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 42-43. - Summary.
1997. 
СЈЕНИЧИЋ, Марта Ж.

Пристанак пацијента на меру лечења / Марта Ж. Сјеничић - стр. 45-60 
Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 58-59. - Summary.

1998. 
ЉУМОВИЋ, Исидора 

Прелазак ризика у неизвесност у условима глобалне кризе / Исидора Љумовић. - стр. 
61-71

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 70-71. - Summary.
1999. 
САКАЧ, Марија 

Психо-социјалне одлике малограђана / Марија Сакач. - стр. 73-83 
Библиографија: стр. 83. - Summary. 

2000. 
ПАВИЋ, Александар 

Косово као лабораторија новог светског поретка / Александар Павић. - стр. 85-92 
Приказ књиге: Ханес Хофбауер: Експеримент Косово, Београд, 2009. - Напомене и 

библиографске референце уз текст.
2001. 
БУКВИЋ, Рајко 

Русија у Јељциновој епохи / Рајко Буквић. - стр. 93-102. 
Приказ књиге: Рој Медведев: Борис Јељцин, Београд, 2009. - Напомене и библиограф-

ске референце уз текст. - Библиографија: стр. 101-102. 
2002. 
ЂУРОВИЋ, Смиљана 

Српство црногорских дивизијара / Смиљана Ђуровић. - стр. 103-107 
Приказ књиге: Владо Стругар: Српство Јанка Вукотића и Митра Мартиновића, Под-

горица, 2009.
2003. 
ЊЕГОВАН, Драго 

Биографија академика Стевана Карамате или о успону српског грађанства / Драго 
Његован. - стр. 108-110 

Приказ књиге: Слободан Вујић: Стеван Карамата - живот и дело, Београд, 2009. 
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2004. 
КАШАНИН, Милан 

Вештина писања / Милан Кашанин. - стр. 111-119 
Напомене и библиографске референце уз текст.

2005. 
АКТ о уређивању научних часописа. - стр. 121-127 

2006. 
СТИЛ библиографског цитирања Матице српске (МСЦ) : Редакција Зборника за дру-

штвене науке : предлог допуна. - стр. 128-138 
2007. 

ХОДОГРАМ. – стр. 139
    2008. 

РЕЦЕНЗЕНТИ радова у Зборнику Матице српске за друштвене науке у 2009. години. 
- стр. 140

2010, св. 130
2009. 
ЈОКСИМОВИЋ-Пајевић, Милена 

Представа и лексика прељубе у римској сатири и њихов друштвени, историјски и 
културни контекст / Милена Јоксимовић-Пајевић. - стр. 7-20 

Библиографија: стр. 20. - Summary. 
2010. 
ЈОСИФИДИС, Коста 

Држава благостања - ковергенција: одоздо versus одозго / Коста Јосифидис и Новица 
Супић. - стр. 21-42 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 38-39. - Summary.
2011. 
НЕДЕЉКОВИЋ, Слађана 

Утицај националне културе на понашање потрошача и запослених у туристичком 
сектору (примена теорије Хофстедеа) / Слађана Недељковић, Драган Коковић и Милена 
Недељковић. - стр. 43-59

Библиографија: стр. 58. - Summary. 
2012. 
ПАРАУШИЋ, Весна

Кластерски приступ унапређењу конкурентности сточарске производње у Републици 
Србији / Весна Параушић, Драго Цвијановић и Владана Хамовић. - стр. 61-72

Белешке уз текст. - Библиографија: стр. 71-72. - Summary. 
2013. 
ПЕТРОВИЋ, Јелица 

Исти или другачији: слободно време младих у Војводини и у свету / Јелица Петровић 
и Марија Зотовић. - стр. 73-88 

Библиографија: стр. 87-88. - Summary. 
2014. 
БАЛАШОВ, Ј. А. 

Relationship between the Republic of Armenia and the Armenian diaspora under the 
conditions of Armenian-Turkish / Y. A. Balashow and S. Davtyan. - стр. 89-95 

Библиографија: стр. 94. - Резиме. 
2015. 
ОБУЋИНСКИ, Дејан 

Порекло и исход криза / Дејан Обућински. - стр. 97-108 
Приказ округлог стола „Порекло и исход криза“, Београд, 22. април 2010.
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2016. 
ОЦИЋ, Часлав 

Европа и Русија: заједно смо јачи / Часлав Оцић. - стр. 109-118 
Приказ манифестације: Русија - Европа: окренути будућности, Салцбург, 26-28. мај 

2010.
2017. 
ЗАПЈЕСОЦКИ, Александар С. 

Култура у руском и европском контексту / Александар Запјесоцки ; превео Рајко 
Буквић. - стр. 119-124 
2018. 
ПИПЕР, Предраг 

Аутономија мишљења / Предраг Пипер. - стр. 125-128 
Приказ књиге: Милош Јевтић: Аутономија мишљења, Београд, 2009.

2019. 
РАТКОВИЋ-Његован, Биљана 

Статус и перспективе социологије права / Биљана Ратковић-Његован. - стр. 128-132 
Приказ књиге: Милош Марјановић: Социологија права, Нови Сад, 2009. 

2020. 
ЂУРКОВИЋ, Миша 

О значајним југословенско-острвским паралелама / Миша Ђурковић. - стр. 132-133 
Приказ књиге: Александар Раковић: Југословени и Ирска револуција 1916-1923, Бео-

град, 2009. 
2021. 
ИВАНОВИЋ, Мирослав 

Западни медији и Срби / Мирослав Ивановић. - стр. 134-136 
Приказ књиге: Слободан Вуковић: Етика западних медија, Нови Сад - Сремски Кар-

ловци ; Београд, 2009. 
2022. 
ОЦИЋ, Часлав

 Пионирско дело у нашој литератури о светској економској кризи / Часлав Оцић. - стр. 
137-141

Приказ књиге: Хасиба Хрустић: Светска финансијска криза и државна интервенција 
у одабраним земљама, Београд, 2009.
2023. 
ПАЈВАНЧИЋ, Ана 

Споменица Јована Ћирића / Ана Пајванчић. - стр. 141-143 
Приказ књиге: Од путање до аутостраде, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Андон 

Г. Костадиновић, Љубиша Р. Митровић, Ниш, 2010. 
2024. 
ПЛЕМИЋ, Петар 

Значајан допринос нашој социологији села / Петар Племић. - стр. 143-145 
Приказ књиге: Срђан Шљукић: Сељак и задруга у равници, Нови Сад, 2009. 

2025. 
ЛАЗИЋ, Љиљана 

Заоставштина др Бранка Илића / Љиљана Лазић. - стр. 146-150 
Приказ књиге: Љубомир Вујаклија, Роза Д’Амико: Збирка стране уметности Музеја 

града Новог Сада, Нови Сад, 2010. 
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Вранешевић, Бранислав 16, 87, 724, 725, 

819, 840 
Вранић, Милан 449 
Врањеш, Рајко 1870 
Врачар, Стеван К. 1450 
Врионис, Спирос мл. 1814 
Вркатић, Лазар 1476 
Вујадиновић, Димитрије 1991
Вујадиновић, Миливој 853 
Вујасин, Боро 1735, 1738 
Вујачић, Илија 1657, 1939 
Вујашковић, Никола М. 910 
Вујин, Милан 779 
Вујић, Мирослава 1217 
Вујичић, Данило 1032, 1291 
Вујичић, Стојан Д. 591 
Вујовић, Сретен 1077, 1232 
Вукадиновић, Гордана 1456 
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Вукадиновић, Зоран Ч. 1905 
Вукадиновић, Срђан 1576, 1603 
Вукелић, Јелка 1601 
Вукелић, Петар 644 
Вукичевић, Лазар 476 
Вукичевић, Тоска 477 
Вукмановић, Јован Л. 142 
Вуковић, Дренка 1722, 1883 
Вуковић, Иван 855 
Вуковић, Јованка 1889 
Вуковић, Слободан 1683, 1819 
Вукомановић, Милан 1692 
Вуксановић, Гордана 1392, 1585, 1590, 

1614, 1711, 1857 
Вулета, Душан 1600 
Вулета, Предраг 1600 
Вулетић, Витомир 614, 636, 674 
Вулин, Миодраг М. 1213 
Вучетић, Милена 1642, 1668 
Вучинић, Маринко М. 1910 
Вучковачки-Савић, Вера 380 
Вучковић, Војислав Ј. 133, 218, 310, 338 
Вучковић, Милијана 1736 
Вучковић-Радовановић, Марија 1470
 
Габрић-Молнар, Ирен (G�brity Moln�r, 

Ir�n) 1876 
Гавриловић, Ана 1620, 1712, 1859 
Гавриловић, Анђела 1959 
Гавриловић, Живојин 1493, 1520, 1533, 

1638 
Гавриловић, Иринеј 1702
Гавриловић, Никола 533, 929, 1007, 1021, 

1108, 1120, 1152, 1185 
Гавриловић, Славко 175, 180, 183, 194, 

265, 280, 281, 287, 342, 348, 352, 354, 
361, 379, 399, 403, 419, 446, 455, 
486, 516, 534, 546, 568, 590, 598, 
617, 621, 634, 737, 750, 757, 774, 786, 
789, 797, 829 

Гал, Ђерђ (G�l, György) 576, 578, 608, 648, 
696, 711, 727, 802, 821, 822, 831 

Гамс, Андрија 1127 
Гарашанин, Драга 409, 412 
Гарашанин, Милутин В. 28, 59, 402, 411 
Гаћеша, Никола Л. 349, 351, 355, 370, 371, 

374, 382, 389, 413, 414, 415, 416, 427, 
442, 443, 444, 445, 447, 448, 463, 464, 

465, 469, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 
526, 527, 528, 529, 539, 540, 542, 552, 
559, 560, 618, 820 

Гобељић, Страхиња 1612 
Голубовић, Загорка 1437 
Голубовић, Звонимир 639, 646, 792
Голубовић, Наташа 1982 
Голубовић, Петар 1844 
Гољенкова, Зинаида Т. (Голенкова, Зи-

наида Т.) 1794 
Граорац, Исидор 1201 
Грбић, Миодраг 44, 111, 137, 294 
Грличков, Александар 1160 
Грозданић, Станислав С. 1555 
Грубач, Момчило 1501 
Грујић, Вера 1607, 1608, 1731 
Грујић, Светозар 1102 
Груловић, Никола 475 
Грчић, Миленко 288, 408 
Грчић, Мирко 1956
Гудовић, Зоран 1992 
Гуцуња, Јован 1053

Давидовић-Живановић, Софија 1295 
Давидовић-Зеремски, Сава 148, 150
Давтјан, С. Е. 2014 
Деветаковић, Стеван 1972 
Девеџић, Мирјана 1861 
Девић, Ана 1401, 1421 
Денковић, Драгаш 899, 1051 
Дероко, Александар 328 
Димитријевић, Ненад 1463 
Димитријевић, Предраг 1474 
Димитријевић, Стојан 337 
Димковић, Борислав Ј. 777, 783, 1038 
Динић, Михајло 303 
Дотлић, Лука 264 
Драгаш, Бранко 1424 
Драгићевић, Ристо Ј. 312 
Драгићевић-Шешић, Милена 1335, 1382, 

1445, 1644 
Дрекслер-Бижић, Ружица 276, 434 
Дрљача, Душан 683 
Дрча, Јанко 1734,1865 
Дулић, Јасминка 1769 
Дундић, Мелита 1410, 1468 
Дунђин, Јован 417 
Дурковић-Јакшић, Љубомир 323 
Дурман, Душица 1891
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Ђајић, Сања 1666 
Ђаловић, Драган 1912 
Ђаповић, Ласта 963 
Ђетваи, Карољ (Gyetvai, K�roly) 882 
Ђокић, Властимир 1813, 1817 
Ђорђевић, Братислав 982 
Ђорђевић, Драгољуб 1702 
Ђорђевић, Јован 874, 954, 1065, 1129 
Ђорђевић, Реља 1600 
Ђорђић, Петар 300 
Ђошић, Душан 1417 
Ђукић, Аврам 775 
Ђукић-Дојчиновић, Весна 1496, 1541, 

1573
Ђундић, Петар 1947 
Ђурановић, Слађана 1319 
Ђурђев, Александар 858 
Ђурђев, Бранислав С. 1104, 1238, 1321, 

1342, 1390, 1411, 1522, 1561, 1610, 
1647, 1706, 1725, 1732, 1785, 1841, 
1882 

Ђурђев, Душанка 1348, 1362, 1511 
Ђурђевић, Јелица 214 
Ђурђић, Сања 1648 
Ђурић, Војислав 752, 780, 784, 788, 811, 

813, 825, 836, 865, 887 
Ђурић, Ђорђе 847, 866, 1406 
Ђуричић, Јован 1505 
Ђурковић, Миша 1821, 1911, 1954, 2020 
Ђуровић, Борислав 916, 975, 983, 1435, 

1557, 1643
Ђуровић, Смиљана 2002
 
Ерцег, Иван 733, 748 
Етински, Родољуб 1408
 
Жарков, Дубравка 1342 
Жарковић, Драгоје 640, 661, 716, 911, 927, 

1015, 1072, 1090, 1101, 1132, 1163, 
1176, 1234, 1268 

Жарковић, Љубинка 990, 1130 
Жарковић, Мирјана 1241 
Живанов, Сава 1439, 1549, 1795 
Живановић, Милица 1344 
Живанчевић, Милорад 558, 561 
Живков, Сава 817, 1023 
Живковић, Анкица 1736 
Живковић, Драгица 1852 

Живковић, Мирослав 1076 
Жутинић, Ђурђица 1347
 
Зајечарановић, Глигорије 747, 751
Запјесоцки, Александар 2017 
Зарић, Драгана 1709 
Здравковић, Данијела 1789 
Зелић, Jована 1803 
Зечевић, Томислав 1960
Зотовић, Марија 1980, 2013 
Зуровац, Мирко 1779

Ивановић, Мирослав 2021 
Ивановић, Радомир 667 
Иванчевић, Љубомир 139, 157, 221, 519, 

731 
Ивата, Масајуки 1818 
Ивић, Данка 1768 
Ивков, Анђелија 1725, 1882 
Ивковић, Божидар 688 
Ивковић, Драган 1222 
Илијин, Милица 209 
Илић, Јован 1827, 1918 
Илић, Танасије Ж. 279, 805 
Инђић, Триво 1653, 1968
 
Јаковљевић, Милан 327 
Јакшић, Гргур 222 
Јанић, Ђорђе Ј. 1909 
Јанић-Сириџански, Марина 1852 
Јанковић, Дејан 1805, 1921 
Јанковић, Љубица С. 649 
Јанкулов, Борислав 4, 161 
Јарић, Светислав М. 1705 
Јевђовић, Меланија 879 
Јевтић, Мирољуб 1780, 1828
Јеремић-Молнар, Драгана 1996 
Јержабек, Винко В. 745 
Јерков, Смиља 1735 
Јерковић, Владимир 1518, 1536
Јерковић, Иван 1984 
Јеротић, Владета 1548, 1693, 1771 
Јефтић, Павле 40, 41, 42, 225 
Јованић, Татјана 1763 
Јовановић, Јасмина 1852 
Јовановић, Миливој 35, 62, 66, 172, 173, 

244, 283, 406, 522, 570, 572, 604, 637, 
655, 690
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Јовановић, Милош 1, 50, 51, 52, 86 
Јовановић, Мирослав Н. 1895 
Јовановић, Новак 1020 
Јовановић, Павле Б. 966, 1114 
Јовановић, Предраг 1151, 1472 
Јовановић, Соња 1785, 1850 
Јовановић-Привродски, Јадранка 1599 
Јовић, Ђорђе 671 
Јовић, Љиљана 1900 
Јовичић, Душан Б. 456 
Јовичић, Иванка 46, 80 
Јовичић, Миодраг 1483 
Јововић, Смиљана 1629 
Јокић, Игор 1880
Јоксимовић-Пајевић, Милена 2009
Јосифидис, Коста 2010 
Јосифовић, Стеван 117, 234, 295, 525 
Јоцић, Мирјана 1518, 1536 
Јудин, Љубомирка 804 
Јурковић, Љубомир Д. 296 
Јусуфспахић, Хамдија 1702

Кавечан, Ивана 1599 
Кадак, Иванка 504
Калић, Јованка 1894 
Каменов, Емил 1200, 1890 
Капамаџија, Александра 1601 
Капор, Владимир 790, 918, 943 
Капор-Стануловић, Нила 969, 1730, 1854, 

1855, 1980 
Караман, Игор 433, 485, 587 
Карасјов, Виктор Г. (Карасев, Виктор 

Г.) 730, 806 
Картаг-Одри, Агнеш (Kartag-Ódri, Ágnes) 

1312, 1351, 1352, 1409, 1466 
Катић, Весна 1231, 1242, 1282, 1314, 1342
Катић, Павле 1290 
Катић, Реља В. 593 
Каћански, Аница 273 
Каћански-Удовичић, Гордана 1898, 1985
Кашанин, Милан 243, 2004 
Кеваго, Ласло (Kőv�gó, L�szló) 834 
Кемењ, Габор Г. (K�m�ny, G�bor G.) 454 
Керлета, Владимир 1479 
Кецић, Данило 396, 502, 510, 511, 543, 

544, 613, 632, 663, 677, 685, 701, 712, 
738, 768, 782, 815 

Килибарда, Крсто 1570 

Кириловић, Димитрије 34, 38, 39, 49, 72, 
90, 91, 130, 177, 203, 210, 320, 345

Китановић-Башић, Бранислава 1715 
Кићовић, Мираш 324 
Кицошев, Саша 1419, 1490, 1532, 1609, 

1628 
Кнежевић, Милош 1747 
Кнежевић, Сребрица 549 
Ковач, Карло 962 
Ковач, Ласло (Kov�cs, L�szló) 851 
Ковач, Терез (Kov�cs, Ter�z) 1110 
Ковачевић, Иван 1901 
Ковачевић, Јелена 1904 
Ковачевић, Јован 299 
Ковачевић, Милан 1162 
Ковачевић, Миливој 508, 895, 956 
Ковачек, Божидар 372, 373, 428, 945 
Ковачек-Станић, Гордана 1276, 1427, 

1598, 1723, 1783, 1858, 1946 
Ковачић, Божидар 405, 424, 710 
Ковијанић, Ристо 116 
Козомара, Олга 1061 
Којић, Бранислав 23 
Коковић, Драган 972, 1036, 1086, 1164, 

1203, 1227, 1254, 1318, 1336, 1385, 
1404, 1455, 1515, 1632 

Коларић, Миодраг 57, 166, 190, 191, 202 
Коларски, М. 1599 
Комадинић, Слободан М. 513
Копиловић, Андрија 1702 
Копривица, Часлав Д. 1758, 1773 
Кораћ, Маја 1341, 1389 
Корошец, Јосип 532 
Корошец, Паола 564, 620 
Костић, Веселин 1814, 1815 
Костић, Милан П. 8, 60, 154, 193, 291, 

321, 346, 537, 656 
Костић, Мита 84, 95, 197, 305, 760 
Костић, Светислав 509 
Костић, Страхиња К. 14, 33, 73, 322, 603
Костић, Цветко 863, 907, 921, 946, 1001, 

1074 
Котлица, Слободан 1749 
Кошничар, Софија 1626, 1661, 1700 
Кошутић, Будимир 1514, 1527 
Крекић, Александра 286, 391, 439 
Крекић, Бариша 350, 390, 392, 512, 597 
Крестић, Василије Ђ. 582, 589, 718, 791 
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Крижан, Вилмош В. 1892 
Кризман, Богдан 503, 762 
Кркљуш, Љубомирка 1355, 1498 
Крстић, Александар 1599, 1620 
Крстић, Бранислав 1075 
Крстоношић, Трива 144, 457, 535 
Крунић, Бошко 1026 
Кубињец, Јанко (Kubinec, Janko) 1325, 

1369, 1658 
Кубурић, Зорица 1696 
Кубуровић, Анкица 1843 
Кујовић, Славољупка 1119 
Кулаузов, Маша 1949 
Кулишић, Шпиро 743 
Куљић, Тодор 1422, 1550 
Куманов, Живан 21, 149, 196, 480, 548, 

555, 579, 584, 629, 792 
Кунић, Петар 1538, 1699
 
Лазар, Жолт (L�z�r, Zsolt) 1544, 1562 
Лазић, Дејан 230
Лазић, Љиљана 2025 
Лаки, Ласло (Laki, L�szló) 1340, 1394, 

1651 
Лакић, Сава 816, 871 
Лакићевић, Драган Д. 1324
Ласку, Стојка (Lascu, Stoica) 1376 
Лебл, Арпад (Löbl, Árp�d) 6, 17, 68, 98, 

163, 182, 205, 207, 252, 313, 358, 369, 
378, 435, 472, 479, 490, 523, 556, 600, 
631, 647, 657, 658, 692, 764, 765, 826 

Лесковац, Младен 12, 325 
Ливада, Светозар 1115, 1146, 1166, 1215, 

1381 
Лисац, Андрија-Љубомир 365
Лончар, Зоран 1491 
Лопушина, Вера 1567, 1568 
Lőrinc, P�ter види Лебл, Арпад 
Лошонц, Алпар (Losoncz, Alp�r) 1368, 

1420, 1962 
Лукић, Весна 1851 
Лукић, Јелена 1850 
Лукић, Радомир Д. 883, 919, 949, 1060, 

1260, 1480 
Лукшић-Орландић, Тамара 1596
 
Љубојевић, Гордана 1426, 1442, 1537, 

1625, 1665
Љумовић, Исидора 1998

Магарашевић, Александар 581, 872, 900, 
955, 1128 

Маглић-Лозић, Невенка 1078, 1221, 1329
Мајсторовић, Небојша 1406 
Макарић, Радомир 973 
Максимовић, Ева 1825 
Максимовић, Иван 950 
Максимовић, Јован 1698 
Максимовић, Марко 1698 
Маленица, Антун 1157, 1194, 1489 
Малешевић, Крстан 1577, 1593, 1667, 

1686, 1764, 1784, 1823 
Мали, Милан 862, 984, 1068 
Малобабић, Д. 1611 
Малуцков, Мирјана 1646 
Мамузић, Никола С. 1014 
Маринић, Иво 1223, 1617, 1842, 1846, 

1987
Маринковић, Боривоје 460, 536 
Маринковић, Драшко 1884 
Маринковић, Душан 1669, 1729, 1760 
Маринковић, Иван 1849 
Маринковић, Лада 1708 
Марић, Растислав 297 
Марић, Светислав 15, 129, 314 
Марјановић, Весна 1637 
Марјановић, Ката 1037, 1639 
Марјановић, Милош 924, 993, 1039, 1098, 

1249, 1253, 1338, 1388, 1403, 1458, 
1510, 1523, 1529, 1563, 1566, 1578, 
1594, 1620, 1639, 1654, 1690, 1927, 
1958 

Марко, Владимир 1367 
Марко, Јан (Marko, J�n) 1790 
Марков, Слободанка 1124, 1168, 1297, 

1359, 1391, 1403, 1473, 1571, 1629, 
1792, 1802, 1897 

Марковић, Божидар С. 1460 
Марковић, Данило Ж. 1064 
Марковић, Миленко А. 201
Марковић, Милица 672 
Марковић, Петар 1256, 1339, 1589, 1727 
Марковић, Радослав 170, 186 
Марковић, Ратко 925, 989 
Марковић, Саша 1826, 1867 
Марковић, Стана 1125, 1188, 1246 
Марковић-Крстић, Сузана 1844 
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Мартинов-Цвејин, Мирјана 1607, 1731, 
1785 

Мартиновић, Нико С. 164, 219 
Мартон, Иштван (M�rton, Istv�n) 1518, 

1536 
Марушић, Стипан 850 
Марчетић, Милорад 99 
Матијевић, Драгана 1851 
Матуловић, Миомир 1354 
Мацура, Владимир 1275, 1405 
Мацура, Милош 1048 
Маџар, Љубомир 1178, 1434 
Маџић, Душко 1611 
Медаковић, Дејан 329 
Мезеи, Стеван 400, 420, 473, 565, 715 
Мерта, Золтан (Merta, Zolt�n) 1210 
Месарош, Шандор (M�sz�ros, S�ndor) 

719, 818 
Мијатовић, Бошко 1741 
Мијатовић-Јовановић, Весна 1731 
Микић, Александар 878 
Микић, Олга 430 
Микић, Петар 1707 
Миладиновић, Милан М. 1022 
Милановић, Владимир 922 
Милановић, Ђорђе 678, 755 
Милатовић, Жарко 1067, 1088, 1179, 1279, 

1306, 1370, 1413 
Миленковић, Павле 1932 
Милетић, Андреја 1006 
Милидраговић, Гордана 1364 
Милисавац, Живан 2, 18, 601, 944, 1497 
Милитар, Трива 37, 69, 356, 500, 767 
Милић, Анђелка 1255, 1330 
Милић, Владимир 1679 
Милић, Војин 1126 
Милић, Душан 1587, 1588 
Милићевић, Јован М. 466, 467, 798 
Милков, Драган 1469 
Миловановић, Зоран 1871 
Милојевић, Ивана 1431 
Милојевић, Јелена 937 
Милосављевић, Милена 1220 
Милошев, Златомир 1112, 1299, 1366, 

1622
Милошев, Милан Ђ. 102 

Милошевић, Божо 1093, 1174, 1274, 1300, 
1356, 1485, 1542, 1685, 1739, 1834, 
1961 

Милошевић, Бојан 1969 
Милошевић, Зоран 1831, 1906 
Милошевић, Љубиша 1034, 1193, 1235 
Милошевић, Петар 1214
Милутиновић, Јована 1983 
Милутиновић, Коста Н. 112, 127, 128, 
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Шушчевић, Тамара 1535



Абор тус 
- Вој во ди на 1600 
- Прав ни аспект 1597 
- Ти моч ка Кра ји на – 2004 – Ис тра -

жи ва ња 1862 
Ав гу стин, све ти 1694 
Авра мо вић, Ди ми три је 63, 135, 260 
Авра мо вић, Зо ран – ”Ро до мр сци” 1976 
Авра мо вић, Те о дор 823 
Авра мо вић Ти цан, Те о дор 280 
Аграр на по ли ти ка 

- Ба ран да – 18-19. в. 635 
- Ју го сла ви ја – 1941-1945 647 
- СССР – 1903-1918 782 

Аграр на ре фор ма 
- Бај мок – 1945-1950 1636 
- Ру ма и око ли на – 1919-1940 519 
- Ру си ја 1557 
- Срем – 1941-1945 731 
Аграр но пи та ње 
- Вој во ди на 870 
- Сон та – 1848-1914 818 
- Со ци ја ли стич ке др жа ве 975 

Аграр но-се љач ки по крет – Вој во ди на 
– 1918-1919 782 

Ак ци о нар ска дру штва – Упра вља ње 1665
Ал буљ, Див на – ”Гра ђа за исто ри ју рад -

нич ког по кре та и КПЈ у Вој во ди ни 
1918-1929” 766 

Алек сић, Љи ља на – ”Став Фран цу ске 
пре ма Ср би ји за вре ме дру ге вла-
да ви не кне за Ми ло ша и Ми хај ла 
(1858-1868)” 467 

Ана ли Еко ном ског фа кул те та у Су бо-
ти ци (ча со пис) 885 

Ан ти срп ска про па ган да – Ме ђу на род на 
за јед ни ца – 1991-1995 – У штам пи 
1819 

Ан то љак, Стје пан – ”Бу не пу ча на и се-
ља ка у Хр ват ској” 354 

Ан то ни је вић, Дра го слав 1690 
Ан тро по ло ги ја про сто ра 1413 
Ан тро по ни ми ја 300 
Апли ка тив ни про грам ”Pop map” 1732 
Ара њо ши, Маг да – ”Фран кел Лео” 538 
Арент, Ха на – ”Исти на и лаж у по ли ти-

ци” 1509 
Арон, Реј монд – Марк си зам 1285 
Ар се ни је III, срп ски па три јарх 5, 364
Ар хе о ло шка ис ко па ва ња – Ср би ја – 1945-

1949 44 
Ар хе о ло шка на ла зи шта 

- Ве не ра – Стар че во 28 
- Ку пе на но зи – Сла во ни ја 564 
- Ма теј ски Брод 24 
- Ма чван ска Ми тро ви ца 1214 
- Ме сић 434 
- Пер лез 25 
- По ду на вље – Ла тен ско до ба 402 
- Рим ске гроб ни це – Срем ска Ми-

тро ви ца 138 
- Рим ски Шан че ви 25 
- Са ма тов ци – Нео лит 276 
- Сла тин ска Хум ка 29 
- Срем ска Ми тро ви ца 1214 
- Стар че во – Ра ни нео лит 294 

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР
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- Ста туе са две гла ве 532 
- То по граф ска кар то гра фи ја – Срем-

 ска Ми тро ви ца 105 
- Уљ ма 434 

Ар хе о ло шки на ла зи – Ду бо вач ко-жу то -
брд ска гру па – Ста ри је гво зде но 
до ба 59 

Ар хи ви – Но ви Сад 37 
Ар хив ски вје сник (ча со пис) – Са др жај 

– 1959 542 
Ар хи тек ту ра, са ла шко-ма јур ска – Су-

бо ти ца – 1894-1941 1240 
Ар хи тек ту ра, се о ска – Ју го сла ви ја 1257
Ата на си је вић, Ксе ни ја 1010 
Ата нац ко вић, Жар ко – ”Вој во ди на у бор-

 би” 555, 629 
Ата нац ко вић, Пла тон – ”Ана ли ти ка пи -

сма” 34 
Аустриј ска вој ска – Срп ски де зер те ри – 

1807-1809 183 
Ауто но ми ја – Ју го сла ви ја 862 
Ауто ри тет – По ли ти ка 1205

Бај чи-Жи лин ски, Ен дре 837 
Ба кро ре зи – Те ма – Си нај ска го ра – Срем-

 ски Кар лов ци 421 
Ба ку њин, Ми ха ил Алек сан дро вич 966 
Бал кан ске др жа ве – Исто ри ја – 1402-1408 

303 
Ба нат ски ал ма нах (ча со пис) 117 
Ба нат ско Но во Се ло – Исто ри ја – 18-19. в. 

744 
Бар јак та ре вић, Мир ко – ”О зе мљи шним 

ме ђа ма у Ср ба” 176, 268
Бар ски ро до слов 299 
Бар тош, Ми лан 918 

- ”Увод у пра во” 1087 
Бед на рик, Ру долф – ”Сло ва ци у Ју го сла-

 ви ји” 714 
Беј џент, Мајкл – ”Храм и ло жа” 1544 
Бе ла Цр ква – Кул тур на исто ри ја – 19. в. 

385 
Бе ме, Ја коб – ”De sig na tu ra re rum” 1934 
Бенц, Алојз – Стећ ци 235 
Бер гер, Пе тер 1284 
Бер ђа јев, Ни ко лај Алек сан дро вич 1512 
Бе рић, Ду шан – ”Хр ват ско пра ва штво 

и Ср би” 1909

Бер ко вић, Ева – ”Раз вој и жи вот ни стан-
 дард ре ги о на Ју го сла ви је” 871 

Би бли о гра фи ја пе ри о ди ке НДХ 1941-
1945. 1936 

Би бли о те ке, лич не – Авра мо вић, Ди ми -
три је 260 

Би бли о те ке, ма на стир ске – Ко виљ 830 
Би го вић, Ра до ван – ”Цр ква и дру штво” 

1703 
Би ли мо вић, Алек сан дар 1896 
Бит ка код Пан че ва 1849 161 
Бит ка код Пер ле за 1848 308 
Би ће (фи ло зо фи ја) 1453 
Би хе ви о ри зам – По ли тич ка со ци о ло ги ја 

1553 
Бла го је вић, Обрен – ”Еко ном ска ми сао 

у Ср би ји до Дру гог свет ског ра та” 
1099 

Бог да нов, Ва со 
- ”Хи сто риј ска уло га дру штве них 

кла са у рје ша ва њу ју жно сло-
вен ског на ци о нал ног пи та ња” 
523 

- ”Хр ват ска ре во лу ци о нар на пје-
сма из го ди не 1794 и уче шће 
Хр ва та и Ср ба у за вје ри Мар-
ти но ви ће вих ја ко би на ца” 369

Бог да но вић, Кон стан тин 162 
Бо ги шић, Вал та зар 219, 1916 

- Пре пи ска 1202 
Бо жић, Љу бо – ”Аграр на по ли ти ка” 618
Бо жић, Со фи ја ”Ср би у Хр ват ској” 1988
Бо жо вић, Гри го ри је 1766 
Бо жо вић, Рат ко 

- ”Из ве шта ји из луд ни це” 1496 
- ”Кроз цр ве но” 1496 
- ”Ноћ на мо ра” 1496 

Бо за – Вој во ди на 339 
Бо јо вић, Јо ван Р. – ”Пи са на дје лат ност 

Ко  му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви-
је у Цр ној Го ри” 1175 

Бок шан, Слав ко 165 
Бол ди рев, Ју риј Јур је вич – ”По хи щ е ние 

Евра зии” 1835 
Бо ле сни ци – Ле ка ри – Ко му ни ка ци ја 

1997
Бо ле сни ци – Ле че ње – При ста нак 1997
Бол чић, Сил ва но 

- ”Дру штве ни сло је ви и дру штве-
на свест” 998 
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- ”Те го бе пре ла за у пред у зет нич-
ко дру штво” 1542 

Бо но ми, Ој ген – ”Ser ben in Gros stur wal-
-Törökb�lint” 148 

Бо сић, Ми ла 
- ”Бо жић ни оби ча ји Ср ба у Вој во-

ди ни” 1231 
- ”Го ди шњи оби ча ји Ср ба у Вој во-

ди ни” 1566 
- ”Же нид бе ни оби ча ји Шо ка ца 

Хр ва та у Бач кој” 1428 
- ”На род на но шња Сло ва ка у Вој-

во ди ни” 1314 
Бо сна – Оку па ци ја, аустриј ска – 1878 603
Бо сна и Хер це го ви на – Исто ри ја – 1882-

1883 285 
Бо то мор, То мас Бер тон – ”Со ци о ло ги ја 

као дру штве на кри ти ка” 1039 
Бо шко вић, Јо ван 116 
Брак 

- Вој во ди на 1711 
- Раз вод 1723 

- Вој во ди на – 1950-1985 1320
- Ср би ја – 1995-2001 1873
- Су бо ти ца – 1961-1967 827
- Стам бе но пи та ње 1598

- Раз вод, спо ра зум ни 1094
- Ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва 

– Срем ски Кар лов ци – 1950-
1979 1119 

Бран ко вић, Ти мо теј 240 
Бран чев, Вик тор Сте па но вич – ”Тра вл� 

рус ских исто ри ков” 1937 
Бра то глић, Ди ми три је 192 
Брач но пра во 1783 

- Исто ри ја – Вој во ди на 1943 
Брач но ста ње 

- Ба нат – 1971-1999 1725 
- Бе о град – 1971-1999 1724 

Бре зо вач ки, Ти то 108 
Бре цин ка, Вол фганг 1201 
Бр зић, Бо шко – ”Ка лен дар ко виљ ских 

рит ских и се о ских ра до ва” 1523 
Бри но, Пјер – ”За марк си стич ку кри ти-

ку пси хо а на ли тич ке те о ри је” 1125 
Бро до град ња – Зе мун – 18. в. 805 
Бу гар ски, Сте ван – ”По Се мар то ну кроз 

про стор и вре ме” 1156 

A Bu da pe sti Eötvös Lor�nd Tudom�ny-
egyetem Állam- �s Jogtudom�ny Ka-
r�nak Act�i (ча со пис) 882 

Бу на Пе ре Се ге дин ца 1735 – Исто риј ски 
из во ри 797 

Бу на ри, ар те шки – Вр шац 66 
Бу њев ци – Бо сна 703 

Ва ља вец, Фриц – ”Geschic hte der de ut-
schen Kul tur be zi e hun gen zu Südo st-
e u ro pa” 468 

Ва ра ди, Пе тер 160 
Ва ра ди, Ти бор – ”Ме ђу на род не и уну-

тра шње ко ли зи о не нор ме – од нос и 
са деј ства, по себ но пре ма уста ви ма 
у СФРЈ” 961 

Ва си љев, Ду шан 2 
Ва сић, Па вле – ”Срп ска но шња за вре ме 

Пр вог устан ка” 232 
Ва со вић, Ми ло рад – ”Ко па о ник” 1349 
Вас пи та ње 1145 
Вах тел, Ен дру – ”Књи жев ност Ис точ не 

Евро пе у до ба пост ко му ни зма” 1957
Ве бер, Макс 1077 

- ”Са бра ни спи си о со ци о ло ги ји ре -
ли ги је” 1652 

- Со ци о ло ги ја му зи ке 1996
Ве ли ки брат (ри ја ли ти шоу про грам) 

1979
Ве мић, Мир че та – ”Атлас Ста ре Ср би је” 

1955 
Верд, Алан – ”Ur ban so ci o logy, ca pi ta lism 

and mo der nity” 1668 
Ве ро на у ка – На ста ва – Со ци о ло шки ас-

пект – Ср би ја 1770 
Вер ске сек те – Фун да мен та ли зам – Вој -

во ди на 1272 
Ве тре ња че – Ба нат 22 
Ви до је вић, Зо ран 

- ”Спо кој и от пор” 1689 
- ”Тран зи ци ја, ре ста у ра ци ја и нео-

то та ли та ри зам ” 1643 
Vi eh zucht und Hir ten le ben in Ost mit te l-

eu ro pa (збор ник) 733 
Ви јет нам – САД – Па ри ски спо ра зум – 

1973 913
Ви лов ски, Јо ван Сте фа но вић 124 
Ви лус, Је ле на – ”Ме ђу на род но при вред -

но пра во” 1204, 1348 
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Вин дел банд, Вил хелм 1623 
Вин ков ци – Исто ри ја – 3. в. 234 
Вит ген штајн, Лу двиг – ”Trac ta tus Lo gi co-

-Phi lo sop hi cus” 1757 
Ви ше гра ди, Ан тал – ”A birói gyakor lat 

jog fej les ztő sze re pe” 1312 
Власт 1205 
Вла сте лин ство 

- Зе мун – 1718-1745 – До ку мен ти 
568

- Шид 
- 1699-1849 361 
- 1777-1848 379 

Во де – За шти та – По ду на вље – Прав ни 
аспект 1492 

Вој во ди на 
- Ауто но ми ја 984 

- 1945-1968 895 
- Бу џет ске функ ци је – Устав ни за-

кон – 1969 852 
- Дру штве но-еко ном ски раз вој 886

- 1974-1985 928 
- Исто ри ја 

- 1859-1868 133 
- 1918-1941 679 

- Ма те ри јал на по моћ – Ра том опу-
сто ше ни кра је ви – 1944-1945 
770 

- Нор ма тив на функ ци ја – 1945-1968 
895 

- По пу ла ци о на по ли ти ка 1714 
- Спољ на по ли ти ка – 1974 955 
- Устав 

- 1849 – На цр ти 311 
- 1974 955 

- Устав ни за кон – 1969 849, 855 
- Устав ни по ло жај 956 
- Устав но уре ђе ње – 1969 850 

Вој во ђа ни – Ко ло ни за ци ја – До брич – 
19. в. 201 

Вој на кра ји на
- Исто ри ја – 1813-1815 – Пре пи ска 

403 
- Ста ту ти – 1850 141 

Волф, Јо зеф – ”Ent wic klung der et hnischen 
Struk tur des Ba nats 1890-1992” 1893

Вра чар, Сте ван К. – ”Струк ту рал ност 
фи  ло зо фи је пра ва” 1526, 1527, 1528

Вр бан, Ду шко – ”Со ци о ло ги ја пра ва” 
1927 

Вред ност (кул ту ра) 717 
Вред ност (фи ло зо фи ја) 1451 
Вре ме (фи ло зо фи ја) 1754, 1915 
Вр чи нац, Ју ли ја на – ”Кра ље ви на Ср ба, 

Хр ва та и Сло ве на ца од ује ди ње ња 
до Ви дов дан ског про це са” 426 

Вр шач ка ку ла (ча со пис) 637 
Ву ја кли ја, Љу бо мир ”Збир ка стра не 

умет но сти Му зе ја гра да Но вог 
Са да” 2025

Ву јић, Сло бо дан ”Сте ван Ка ра ма та – 
жи вот и де ло” 2003

Ву ји чић, Сто јан Д. – ”A pe sti szerb tem p-
lom” 605 

Ву јо вић, Сре тен – ”Град и дру штво” 
1136 

Ву ки ће вић, Сло бо дан – ”Мит о на у ци 
и обра зо ва њу” 1672 

Ву ки че вић, Ла зар 477 
Ву ко вић, Сло бо дан ”Ети ка за пад них ме-

 ди ја” 2021
Ву ко са вље вић, Сре тен 1013 
Вук са но вић, Гор да на – ”Ју го сло вен ске 

из бе гли це” 1739 
Ву ле тић, Јо ван 423 
Вур де ља, Ди ми тар – Пре пи ска 1202 

Га ври ло вић, Ве ра – ”Гој ко Ни ко лиш” 
1671

Га ври ло вић, Слав ко – ”Гра ђа за при вред -
ну и дру штве ну исто ри ју Сре ма 
по чет ком XIX сто ле ћа” 492 

Га ври ло вић, Сте фан 224 
Гал, Ђерђ – ”При лог пи та њу штрај ко ва 
ин ду стриј ских и по љо при вред них рад-

ни ка 1936. го ди не” 712 
Га ло вић, Ра до слав 

- ”Ка та лог ке ра ми ке” 412 
- ”На пре ље” 409 

Га ра ша нин, Дра га – ”Ка та лог ме та ла” 
410

Га ра ша нин, Или ја – Пре пи ска 245 
Га ра ша нин, Ми лу тин – ”Пре глед ма те-

ри јал не кул ту ре Ју жних Сло ве на 
у ра ном сред њем ве ку” 111 

Га ха ген, Џу ди – ”Ин тер пер со нал но и 
груп но по на ша ње” 1098 
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Гво зда но вић, Ва си ли је 342 
Ге ор ги је вић, Арон – ”Исто ри ја ма на сти-

 ра Бо ђа на” 616 
Гер шић, Гли го ри је 909 

- ”Те о ри ја о по врат ној си ли за ко на” 
910 

Глас Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти. Оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка 
(ча со пис) – Са др жај 106 

Гла сник Зе маљ ског му зе ја (ча со пис) – 
Са др жај – 1946-1957 499 

Гла сник Му зе ја Ко со ва и Ме то хи је (ча-
со пис) – Са др жај – 1956-1957 530 

Гла сник Срп ске ака де ми је на у ка (ча со-
пис) – Са др жај 
- 1949 46 
- 1949-1950 80 

Гло ба ли за ци ја 1674, 1676, 1749, 1759 
- Сло бо да 1823 
- Со ци о ло шки аспект 1681 
- Ути ца ји – Ср би ја 1748 

Гно се о ло ги ја 873 
Го ди шњак Ис то ри ског дру штва Бо сне и 

Хер це го ви не (ча со пис) – Са др жај 
- 1949-1956 415 
- 1956 463 

Го ди шњак Му зе ја гра да Бе о гра да (ча со -
пис) – Са др жај
- 1954-1956 416 

Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та (ча-
со пис) – Са др жај 
- 1956 372 
- 1957 443 
- 1958 497 

Гол диш, Ва си ле 826 
Голд ман, Ли сјен – ”Ху ма ни стич ке на у ке 

и фи ло зо фи ја” 619 
Го лу бо вић, За гор ка – ”Ан тро по ло шки 

пор тре ти” 1429 
Го лу бо вић, Пре драг – ”Др жа ва у по ку-

ша ју” 1910 
Гор ње Ра ма нов це – Дру штве но-еко ном -

ски раз вој – 1945-1991 1395 
Гра бо вац, Фи лип – ”Цвит раз го во ра на-

ро да и је зи ка или рич ко га али ти 
рвац ко га” 109 

Гра до ви 
- Кул ту ра – Ју го сла ви ја 1252 

- Про стор но пла ни ра ње – Прав ни 
аспект – Ју го сла ви ја 1224

- Руб не зо не – Ср би ја 1275 
- Ур ба ни раз вој – Вој во ди на – 1900-

1955 1258 
- Ур ба ни зам 1218, 1286, 1302, 1414 

- Вој во ди на 1182 
Гра ђа за исто ри ју Срп ског по кре та у Вој-

во ди ни 1848-1849 (мо но гра фи ја) 
145, 407 

Гра ђа за по ви јест књи жев но сти Хр ват-
ске (ча со пис) – Са др жај – 1948-1950 
78 

Гра ђа за про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту-
ре Вој во ди не (ча со пис) 444, 529 

Гра ђа зе мун ских ар хи ва за исто ри ју 
Пр вог срп ског устан ка (мо но гра-
фи ја) 351 

Гра ђа о Ти ца но вој бу ни у Сре му 1807 
го ди не (мо но гра фи ја) 175 

Гра ђан ско пра во – Од го вор ност за ште-
ту – Ју го сла ви ја 1034 

Гро бо ви и гро бља – Су бо ти ца – Ба кар но 
до ба 104, 159 

Грос, Мир ја на – ”Хи сто риј ска зна ност” 
1109 

Гру јић, Је врем 309 
Гру јић, Ра до слав 270

- Би бли о гра фи је 289 
Гру ло вић, Ни ко ла 481

Да ви до вић, Ди ми три је 120 
Д’Ами ко, Ро за ”Збир ка стра не умет но сти 

Му зе ја гра да Но вог Са да” 2025
Да мја но вић, Ва си ли је 140 

- ”Пр ва срп ска арит ме ти ка” 1294 
Да мја но вић, Ми јат – ”Ор га ни за ци ја и 

упра вља ње” 1155 
Да ни чић, Ђу ра 256 
Два ве ка обра зо ва ња у Ср би ји (збор ник) 

1812 
Де вић, Во ји слав – ”Про јек ти то ле ран-

ци је” 1565 
Де ле гат ски си стем (мо но гра фи ја) 1059 
Де лин квен ци ја 1503 
Де мо гра фи ја 1706 

- Вој во ди на 1228, 1593, 1607 
- 1948-1981 1321 
- 1950-1971 924 
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- 1953-1974 926 
- 1971-1981 1104 

- Сме де рев ска Па лан ка 1619 
- Ср би ја 1620 
- Ср бо бран – 15-20. в. 1375 
- Тур ци – Ср би ја – 1799-1804 307 

Де мо граф ска тран зи ци ја 1402, 1417 
- Вој во ди на – 1869-1991 1594 

Де мо граф ски раз вој 
- Ба нат 1628 
- Вој во ди на 1618, 1860 
- Ма ђар ска – 1990-2001 1887 
- Но ви Сад – 1990-1996 1606 
- Ре пу бли ка Срп ска 1884 
- Срем 1609 

Де мо кра ти ја 1434, 1438 
- На ци о нал не ма њи не 1545 

Де по пу ла ци ја 
- Вој во ди на 1600 
- Пла ни ра ње по ро ди це 1841 

Дер, Зол тан – ”Штрајк у фа бри ци Фа ко” 
578 

Ди ја лек ти ка – Ју го сла ви ја – 1918-1941 
1046 

Ди ја лек тич ка ан тро по ло ги ја (ча со пис) 
1266 

Ди ја лек тич ки ма те ри ја ли зам – Ју го сла -
ви ја – 1918-1941 1046 

Дим ко вић, Бо ри слав Ј. 1073
- ”Се ља штво и ко му ни сти на се лу” 

898 
Ди пло ма ти, фран цу ски – Ср би ја – 1848-

1849 310 
Ди пло мат ски од но си – Ју го сла ви ја – 

СССР – 1940 741 
Дир кем, Емил 1145 
Ди фе рен ци ја ци ја на вој во ђан ском се лу 

(мо но гра фи ја) 937 
До бро (фи ло зо фи ја) 1758 
До бру џа – Исто ри ја – 19-20. в. 1376 
До ку мен ти о Све то за ру Ми ле ти ћу (мо-

но гра фи ја) 150 
До ку мен ти о со ци ја ли стич ком по кре ту 

у Сре му 1894-1908 (мо но гра фи ја) 
440 

До ма ћа ра ди ност – Же не – Си ро гој но 
1391 

До ма ћин ства 
- Вој во ди на – 21. в. 1845 

- Ста но ви – Вој во ди на – 2002 – Ста-
ти сти ка 1850 

Дра ги ће вић-Ше шић, Ми ле на – ”Нео фолк 
кул ту ра” 1541 

Др жа ва 1474 
- Ка пи та ли зам 1114 

Др жа ва бла го ста ња 2010
Др жа вљан ство – Ре пу бли ка Срп ска 1538
Др жав на сво ји на – При ва ти за ци ја – Ру-

си ја 1425, 1442 
Др жав ни удар – Фран цу ска – 1851 – Срп -

ска Вој во ди на 521
Др жав но уре ђе ње – Ен ти те ти – Бо сна и 

Хер це го ви на 1699 
Дру ги свет ски рат 1939-1945 

- Ба нат – Оку па ци ја, не мач ка 643 
- Ба ра ња – Оку па ци ја, ма ђар ска 642
- Бач ка – Оку па ци ја, ма ђар ска 642, 

646 
- Бе о град – 1941 776 
- Вој во ди на – 1941 776 
- За тво ри – Ба нат – 1941-1945 688 
- Кон цен та ци о ни ло го ри – Ба нат – 

1941-1945 688 
- Рад ни ло го ри – Ба нат – 1941-1944 

688 
- Ра ци је – Ју жна Бач ка – 1942 646 
- Срем – Оку па ци ја – 1941-1945 644

Дру штве на ин те гра ци ја 1808 
Дру штве на кри за – Ју го сла ви ја 1437 

- 1991 1441 
- Ру си ја 1795 

Дру штве на моћ 1205 
Дру штве на по кре тљи вост – Ис точ на 

Евро па 1799 
Дру штве на ре про дук ци ја – Тр го ви на 

1132
Дру штве на са мо за шти та – Ју го сла ви ја 

1068 
Дру штве на сво ји на 1054 

- Ју го сла ви ја 1372 
Дру штве на стра ти фи ка ци ја 

- Ис точ на Евро па 1799 
- Ру си ја 1794, 1795, 1796, 1797 
- Ср би ја 1796 

Дру штве не де лат но сти – Са мо у пра вља -
ње 1063 

Дру штве не на у ке – Ме то де 1083 
Дру штве не про ме не – Евро па 1555 
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Дру штве ни жи вот – Вој во ди на – Со ци-
јал но-еко ном ска до ку мен та ци ја 275

Дру штве ни ка пи тал – Еко ном ски раз вој 
– Со ци о ло шки аспект 1982

Дру штве ни план – Вој во ди на – 1971-1975 
878 

Дру штве ни про из вод – По тро шња – Ју-
го сла ви ја 1208 

Дру штве ни про це си – Тран сфор ма ци ја 
– Ма ђар ска 1963 

Дру штве ни раз вој 1808 
Дру штве ни уго вор – Те о ри ја 1462
Дру штве но-еко ном ске фор ма ци је – Азиј-

 ски на чин про из вод ње 1165 
Дру штво 1458 

- По ли ти ка 1369 
- Струк ту ра 891, 1403 

- Ки на 994 
- Но ви Сад 1226 
- По де ла ра да – Ју го сла ви ја 1189

- Те о риј ски аспект 953, 1126
Дур ко вић-Јак шић, Љу бо мир 

- ”Ди ми три је Ву јић” 394 
- ”Ср би јан ско-цр но гор ска са рад ња” 

464 
Ду ша нов за ко ник – Ко мен та ри 134, 302 
Ду шев на бол ни ца (Ко вин) 1641 

Ђор ђе вић, Вла ди мир – ”При ло зи би о-
граф  ском реч ни ку срп ских му зи-
ча ра” 110 

Ђор ђе вић, Ми ро слав – ”По ли тич ка исто-
 ри ја Ср би је XIX и XX ве ка” 425 

Ђор ђе вић, Ти хо мир Р. 828, 1632, 1789 
Ђу кић, Аврам 775 
Ђу кић-Дој чи но вић, Ве сна

- ”Пра во на раз ли ке се ло – град” 
1644 

- ”Се о ски ту ри зам Ср би је” 1445
Ђу ра гић, Ђор ђе – ”Ка лен дар ко виљ ских 

рит ских и се о ских ра до ва” 1523 
Ђу ра но вић, Алек сан дар – ”Срп ска пра-

во слав на па ро хи ја у Да љу” 1928 
Ђур ђе вац (се ло) 1393 
Ђу ре тић, Ја гош – ”Со ци ја ли стич ка ју го-

а тлан ти да” 1833 
Ђу рић, Во ји слав 1249 

- ”Ино ва ци је у дру штву” 960 
Ђу рић, Ми лош Н. 846, 985

Ђу рић, Ми ха и ло – ”По ре кло и бу дућ-
ност Евро пе” 1773 

Ђу ри чић, Ми лу тин Р. – ”Ар ба на шка за-
кле тва – бе ја” 963 

Ђур ко вић, Ни ко ла 264 
Ђу ро вић, Бо ри слав – ”Ку да да ље?” 1836
Ђу ро вић, Мир че та

- ”Нов ча ни за во ди у Цр ној Го ри” 
527 

- ”Тр го вач ки ка пи тал у Цр ној Го ри 
у дру гој по ло ви ни XIX и по-
чет ком XX ве ка” 527 

Евли ја Че ле би – ”Пу то пис” 229 
Евро па 

- По ли тич ка исто ри ја – 1940 741 
- Со ци јал на по ли ти ка 2010

Европ ска уни ја – При дру жи ва ње – Ср би-
ја 1895 

Еј, са ла ши (збор ник) 1510 
Еко но ме три ја 1029 
Еко но ми ја – Те о риј ски аспект 950 
Еко но ми ка, кеј нзи јан ска 1419 
Еко ном ска ге о гра фи ја – Тер ци јар не де-

лат но сти – Вој во ди на 1147 
Еко ном ска кри за 

- Исто ри ја 1368 
- Не из ве сност – У све ту 1998 

Еко ном ска по ли ти ка – Де мо гра фи ја 1271
Еко ном ска по ли ти ка и при вред ни раз вој 

(збор ник) 1972 
Еко ном ски од но си 

- Са вет за уза јам ну еко ном ску по-
моћ – Зе мље у раз во ју 1106 

- Сло вен ске зе мље 1978
Ели те

- Дру штве на моћ 1759 
- Ср би ја 1917, 1930 

Еми гран ти, по ли тич ки – Срем ски Кар-
лов ци – 1813-1814 255 

Ен гелс, Фри дрих 1126 
- ”Не мач ка иде о ло ги ја” 1143 
- По ро ди ца 864 

Енер ги ја – Ма те ри ја – Дух 1457 
Ера змус, Чарлс Џ. 393 
Ер го вић, Урош 666 
Ер де ља но вић, Јо ван 169, 743 

- ”Ср би у Ба на ту” 1282 
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Ерић, Ми ли во је – ”Аграр на ре фор ма у 
Ју го сла ви ји” 539 

Есте ти ка – Хап ти ка 1756 
Ети ка 

- Ло ги ка 1777 
- По ли ти ка 1777 

Ет нич ки од но си – Пан че во и око ли на 
1791

Ет но гра фи ја – Тер ми но ло шко об ја шње-
ње 200 

Ет но ло ги ја 
- Зе мљи шни по сед – Ср би ја 103 
- Јар ко вац 258 
- Тер ми но ло шко об ја шње ње 200 

Ет ноп си хо ло ги ја – Ср би 1548 
Ет но со ци о ло ги ја – Ср би ја – 1815-1839 

1789

Жар ко вић, Дра го је 1412 
Же не 

- Еман ци па ци ја 625 
- Рим ска др жа ва 2009
- Ср би ја 754 
-19. в 1301 

- По ло жај 1336, 1337 
- Прав ни по ло жај – Вој во ди на – 

1860-1940 1355 
Же не, се о ске 

- Обра зо ва ње 1389 
- По ло жај 1339, 1341 

- Ју го сла ви ја 1330, 1332, 1345 
- Ро ви шће 1347 
- Срем ска Ми тро ви ца 783 

Жи ва но вић, То ма – Прав на фи ло зо фи ја 
1350 

Жи вот на сре ди на – За шти та 
- Ма ђар ска – 1989-2005 1965 
- Прав ни аспект 1303 

Жи вот ни стан дард 1036 
- Вој во ди на – 1968-1979 1131 

Жи рар, Ре не – ”На си ље и све то” 1427 
Жу јо вић, Жи во јин 

- Го лос (ча со пис) 806 
- Јо ва но вић, Вла ди мир (1859-1898) 

730 
Жу па ни је – Сла во ни ја – Раз гра ни че ње 

– 1745-1749 516 
Жу пља ни – Ко ло ни за ци ја – Вој во ди на 

996

За дру жни ар хив Вој во ди не (Но ви Сад) 
144

За дру жни ар хив Вој во ди не (ча со пис) – 
Са др жај 
- 1953 230
- 1955 355 
- 1956 445 

За је ча ра но вић, Гли го ри је 
- ”Оп шта со ци о ло шка би бли о гра-

фи ја” 888 
- ”Со ци о ло шка би бли о гра фи ја Вој-

 во ди не” 888 
За кључ ци Хр ват ског са бо ра (мо но гра-

фи ја) 552 
За ко ни тост – Вој во ди на 854 
За кон ски про пи си – Ко ли зи о не нор ме – 

Ју го сла ви ја – 1971-1974 957 
За на ти – Вр шац – 18-19. в. 102 
За на тли је 

- Вој во ди на – 17-18. в. 306 
- Шид – 1777-1848 399 

За нат ство – Вој во ди на – 16-19. в. 253 
За по сле ност 

- Вој во ди на – 1953-1972 959 
- Тер ци јар не де лат но сти – Вој во-

ди на – 1961-1974 1103 
За по шља ва ње – Вој во ди на 1891 
За ста ва (ча со пис) – Рад нич ки по крет 87
За тво ри, ма ло лет нич ки 1052 
За шти та на ра ду – Са мо у пра вља ње – Ју-

го сла ви ја 1064 
Збор ник за на род ни жи вот и оби ча је 

Ју жних Сла ве на (ча со пис) 963 
Збор ник за те о ри ју пра ва (ча со пис) – 1978 

1025 
Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не 

на у ке (ча со пис) 
- 1950-1968 790 
- 1950-1970 841 
- 1986-1995 1563 
- 2009 1961 
- Би бли о граф ско ци ти ра ње – Пра-

ви ла 2006
- Ре ги стар по ауто ри ма 

- 1950-1955 250 
- 1958-1961 610 
- 1962-1965 705 
- 1965-1968 803
- 1968-1975 941 
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- 1976-1981 1100
- 1981-1986 1248 
- 1986-1991 1397 
- 1991-1996 1568 
- 1996-2006 1840 

- Ре ги стар по стру ка ма 
- 1950-1958 451
- 1950-1981 1111 
- 1958-1961 609
- 1962-1965 705 
- 1965-1968 803
- 1968-1975 941 
- 1976-1981 1100
- 1981-1986 1247 
- 1986-1991 1396 
- 1991-1996 1567 
- 1996-2006 1839 

- Ре зи меи – 1950 32 
- Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је 814 
- Са др жај 

- 1950-1955 250
- 1955-1958 450
- 1995-1998 1653 

- Устав ни за кон САП Вој во ди не 
1969 848

Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност 
и је зик (ча со пис) – Са др жај 
- 1953-1954 373
- 1956-1957 558 
- 1958 428

Збор ник ра до ва Ин сти ту та за про у ча ва -
ње књи жев но сти Срп ске ака де ми је 
на у ка – Са др жај – 1951 107 

Збор ник ра до ва о Или ји Га ра ша ни ну 
1444

Збор ник ра до ва о са мо у пра вља њу 934 
Збор ник ра до ва / Прав ни фа кул тет у Но -

вом Са ду (ча со пис) 
- 1966-1970 857 
- 1972 901

Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та (Бе о-
град) (ча со пис) – Са др жај – 1948-
1955 414 

Зво но (ча со пис) – Срп ска штам па – Ути-
ца ји 636 

Здрав стве на за шти та – Фи нан си ра ње – 
Ру си ја – 1993-2006 1925 

Зел дич, Мо рис – ”A ba sic co ur se in so ci-
o lo gi cal sta ti stics” 813 

Зе мљи шна рен та – СССР – 1921-1929 
1305

Зе мљо рад ни ци – Удру жи ва ње – Ју го сла-
ви ја 1053, 1327 

Зе мљо рад нич ке за дру ге 
- Вој во ди на 976 
- Осни ва ње – Ју го сла ви ја 1304 
- Ср би – Угар ска – 1898-1918 535 

Зми ја ње 1213 
Зре ња нин, Жар ко 632 

Ива но вић, Ата на си је 456 
Ива но вић, Бра ни слав 1960 
Ива но вић, Ка та ри на 459 
Иван че вић, Љу бо мир – ”На но вом ог њи-

шту” 249 
Ивић, Алек са – ”Ар хив ска гра ђа о ју го-

сло вен ским књи жев ним и кул тур-
ним рад ни ци ма” 525 

Иг ња то вић, Ја ков 
- Даљ 61 
- ”Ста ри и но ви мај сто ри” 61 

Иден ти тет – Ве ли ка ни зи ја (Ма ђар ска) 
1886 

Из исто ри је Ју го сла ви је 1918-1945 (збор-
ник) 449 

Из срп ске про шло сти (еди ци ја) – Са др-
жај – 1952-1956 374 

Из бе гли це 
- Бач 1737 
- Бе ле гиш – 1788-1790 651 
- Вој во ди на – 1990-2002 1851 
- Ју го сла ви ја – 1990-1996 1561 
- Ми гра ци је – Но ви Сад – 1991-1997 

1612 
- На та ли тет – Срем 1611 
- Но ви Кне же вац – 1990-1996 1613 
- Срем – 1990-2000 1726 

Из бе гли це, вој во ђан ске – Ср би ја – 1849 
589

Из бе гли це, ју го сло вен ске – Ен гле ска – 
1996-1997 1614 

Из бе гли це, срп ске 
- Вој во ди на – 1813 185
- Дру штве ни ста тус – 1991 1507 

Из во ри пра ва у са мо у прав ном со ци ја ли-
стич ком дру штву (збор ник) 981 

Из вр шна власт 
- Нем ци – Ба нат – 1941-1945 643 
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- Уред бе 989 
Из да вач ка де лат ност – Књи ге, уни ште не 

– Пан че во – 1918 627 
Ико не – 15. в. 329 
Илиг, Хе ри берт – ”Das er fun de ne Mit te l-

al ter” 1971 
Или је вић (по ро ди ца) – Ге не а ло ги ја 343 
Ими гран ти – САД 1084 
Имо вин ско-прав ни од но си – Брак – 

Швед  ска 1426 
Ин ве сти ци је 

- За по шља ва ње 1032 
- Мул ти на ци о нал не ком па ни је 1506

Ин ду стри ја – Вој во ди на – 1918-1921 565
Ин ду стри ја ви ја ка – Ју го сла ви ја – 1922-

1939 696 
Ин ду стри ја ли за ци ја 

- Ју го сла ви ја 1055 
- При вред на ре фор ма – Вој во ди на 

870 
Ин ду стриј ска со ци о ло ги ја – Тех нич ки 

про грес 1370 
Ин ду стриј ски од но си – Евро па 1555 
Ино ва ци је – Ди фу зи ја – Се ло 865 
Ин те гра ци је – За јед ни ца Не за ви сних 

Др жа ва – Со ци о ло шка ис тра жи ва-
ња 1831 

Ин те лек ту ал ци – Ру си ја – Фран цу ска – 
1880-1920 1401 

Ин те лек ту ал ци ми гран ти – Аси ми ла ци-
 ја – Ма ђарска – Ис тра жи ва ња 1885

Ин те ли ген ци ја 843 
- Ср би ја 1680 

Ин те ре со ва ња мла дих – ре зул та ти ис-
тра жи ва ња (мо но гра фи ја) 1137 

Ин фла ци ја – Ју го сла ви ја – 1981-1985 1371
Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја 1676 

- Вој во ди на 1830 
Ириг – Исто ри ја – 1699-1795 621 
Ис кру љев, Кр ста 17, 207 
Ислам ска за јед ни ца 

- Ју го сла ви ја 1829 
- Сту ден ти – Шко ло ва ње 1829 

Ислам ски фун да мен та ли зам 1780 
Исто ри ја – Со ци о ло ги ја 1485 
Исто ри ја шко ла и обра зо ва ња код Ср ба 

(збор ник) 938 
Исто риј ски гла сник (ча со пис) – Са др жај

- 1948 47 

- 1949 79 
- 1950-1955 350 
- 1955-1956 390 
- 1957 469 
- 1957-1958 512 
- 1959 597 

Исто риј ски за пи си (ча со пис) – Са др жај 
– 1959 559 

Исто риј ски пре глед (ча со пис) – Са др жај
- 1954 287 
- 1957 427, 448 
- 1958 498 

Исто риј ски ча со пис – Са др жај 
- 1948 49 
- 1949-1955 349 
- 1956 389 
- 1957 447 
- 1959 528 

Исто ри о гра фи ја 
- Вој во ди на 252 

- 18-19. в. 314 
- По ли ти ка 1800, 1899 
- Ср би ја 55 

- 18. в. 673 

Јав на пред у зе ћа – Зе мље у раз во ју 1311 
Јав на упра ва 

- Ју го сла ви ја 925 
- СССР 925 

Јав ни жи вот – Вер ски пра зни ци – Вој-
во ди на – 1850 799 

Јав но мне ње 1129 
Ја коб, Хајн рих Еду ард – ”Шест хи ља да 

го ди на хле ба” 1991
Јак шић, Гр гур 271 
Јак шић, Ђу ра 324 
Јак шић, Иван – ”Ср би у Стол ном Бе о-

гра ду” 659 
Ја ни ћи је вић, Ми ло сав – ”Дру штве ни 

сло је ви и дру штве на свест” 998 
Јан ко вец, Иви ца – ”Уго вор на од го вор-

ност” 1494 
Јан ко вић, Да ни ца – ”На род не игре” 209
Јан ко вић, Љу би ца – ”На род не игре” 209
Јан ку лов, Бо ри слав 832 
Ја ња ни – Ми гра ци је 867 
Ја њић, Јо ван – ”За ду жби на Си ме Ан дре-

је ви ћа Игу ма но ва” 1990



277

Јев тић, Ми лош – ”Ауто но ми ја ми шље ња” 
2018

Је дин ство (лист) – 1919-1925 1171 
Је дин че – Раз вој – Ис тра жи ва ња 1854 
Јер мен ска ди ја спо ра – Тур ска 2014
Јер мен ско-тур ски од но си 2014
Јо ва нов, Не ца – ”Рад нич ки штрај ко ви у 

СФРЈ од 1958. до 1969. го ди не” 1088
Јо ва но вић, Вла ди мир 222, 614 

- Жу јо вић, Жи во јин 730 
Јо ва но вић, Ђор ђе 362 
Јо ва но вић, Ја гош – ”Мар ко Ми ља нов” 

147
Јо ва но вић, Ка та ри на – Срп ска на род на 

по е зи ја – Не мач ки пре во ди 73 
Јо ва но вић, Ми лош 

- ”Иза бра ни спи си Бран ка Ми хај-
ло ви ћа” 524

- ”Иза бра ни спи си Дра ги ше Ста-
но је ви ћа” 524 

Јо ва но вић-Змај, Јо ван 
- Ака де мик 122 
- Бе о град 60 
- Шо ба јић, Или ја – Пре пи ска 368 

Ју го и сточ на Евро па – Ути ца ји, ви зан тиј-
ски 1967 

Ју го сла ви ја 
- Дру штве но-еко ном ски раз вој – 

1974-1985 927 
- НА ТО агре си ја 1999 1779 
- По ли тич ки си стем – 1943-1974 954
- Пред сед ни штво Ре пу бли ке 958 
- Од го вор ност 1035 
- Рас пад – 1991 1683, 1779, 1819 
- Спољ на по ли ти ка – 1920-1925 735
- Ује ди ње ње – Би бли о гра фи је – 

1918-1940 513 
Ју го сло вен ски до бро во љач ки кор пус у 

Ру си ји (мо но гра фи ја) 266 
Ју го сло вен ство 1782 
Ју жни Сло ве ни 

- Ба нат (Ру му ни ја) 721 
- Ста ти стич ка ис тра жи ва ња – Ма-

ђар ска – 20. в. 834 
Ју ли нац, Па вле 121 

Ка дро ви 1028 
Ка лај, Бе ња мин 182 
Ка ма те – Нов ча не обли га ци је 1235 

Ка нал Ду нав-Ти са – Из град ња – 18. в. 726
Кап де морт, Јо ван 225 
Ка пи та ли зам 

- 20. в. 623 
- Вој во ди на – 18-19. в. 6 
- Де мо кра ти ја – Ма ђар ска 1962 
- Ма ну фак тур на про из вод ња – Вој-

во ди на 400 
- 18-19. в. 420 

- Со ци о ло шки аспект 922 
Ка пи та ли зам, др жав но-мо но по ли стич ки 

1101 
Ка пи та ли стич ка при вре да 

- Дру штве ни од но си 1279 
- Мо но пол 1270 

Ка пи џић, Хам ди ја 
- ”Аустро-Угар ска по ли ти ка у Бо сни 

и Хер це го ви ни и ју го сло вен-
ско пи та ње за ври је ме Пр вог 
свјет ског ра та” 541

- ”’Заставa’ о Бо сни и Хер це го ви ни” 
211 

- ”Хер це го вач ки уста нак 1882 го-
ди не” 491 

Ка пор, Вла ди мир 1158 
- ”Уго вор и ње го ва сна га” 1172 

Ка ра ве лов, Љу бен 553 
- Пре пи ска 718 

Ка ра но вић, Љу бо мир 315 
Ка ра џић, Вук Сте фа но вић 1278 
Ка ра џић-Ву ко ма но вић, Ми на 323 
Кар дељ, Едвард 1054 
Ка ри ка ту ре, по ли тич ке – Ср би ја – 19. в. 

166 
Кар те ли – Жи ча на ро ба – Ју го сла ви ја – 

1930-1941 727 
Кар шаи, Елек – ”A bu dai S�ndor-palot�ban 

tört�nt 1919-1941” 764 
Ка та лог те ку ће стра не пе ри о ди ке у би-

бли о те ка ма Ју го сла ви је (ча со пис) 
– 1957-1961 672 

Ке ва го, Ла сло 
- ”Internacionalist�k a Tan�cs-Köz-Internacionalist�k a Tan�cs-Köz-

tarsas�g�rt” 831 
- ”A magyarorsz�gi d�lszl�vok 1918-

1919” 692 
Кел зен, Ханс – ”Шта је прав да” 1648 
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Ке мењ, Га бор – ”Ira tok a nem ze tis�gi 
k�rd�s tört�net�hez Magyarorsz�gon 
a du a li zmus kor�ban” 576 

Ке ри мов, Д. А. – ”Общ а� те о ри� го су дар-
ства и пра ва” 1070 

Ке цић, Да ни ло – ”Штрај ко ви рад ни ка у 
Ки кин ди и око ли ни 1936. го ди не” 
711

Ки бер не ти ка – Еко но ми ја 1093 
Ки дрич, Бо рис 1028 
Ки не зи – Но ви Бе о град 1981
Ки ри ло вић, Ди ми три је 356 
- Би бли о гра фи је 177 
Ки се ли ца – Вој во ди на 339 
Киш, Ала дар – ”Magyarorsz�g külpoliti-Magyarorsz�g külpoliti-

k�ja a m�sodik vil�gh�bor� elő est�j�n” 
723

Кла сна бор ба – Шид -1849 419 
Кле ман, Ка трин Б. – ”За марк си стич ку 

кри ти ку пси хо а на ли тич ке те о ри је” 
1125

Кмет ство – Бај ша – 1816 838 
Кне же ви – Ба нат – 1660-1666 239 
Кне же вић, Бо жи дар 1112 
Кне же вић, Урош 88, 346 
Книн, Пи тер – ”So vi et sci en tists and the 

sta te” 1281 
Ко вач, Ен дре – ”Magyar-d�lszl�v megb�-Magyar-d�lszl�v megb�-

k�l�si tö-rekv�sek 1848/1849” 557 
Ко ва че вић, Јо ван 

- ”Пре глед ма те ри јал не кул ту ре 
Ју жних Сло ве на у ра ном сред-
њем ве ку” 111

- ”Сред њо ве ков на но шња бал кан-
ских Сло ве на” 231 

Ко за ци – Ко ло ни за ци ја – Вој во ди на – 
18. в. 506 

Ко ко вић, Дра ган 
- ”Пу ко ти не кул ту ре” 1649 
- ”Со ци о ло ги ја обра зо ва ња” 1430 

Ко ла ков ски, Ле шек – Марк си зам 1283, 
1298

Ко лар, Јан 709 
Ко ле ра – Епи де ми ја – Осто ји ће во – 1831 

257
Ко лин гвуд, Ро бин Џон 1622 
Ко ло ни за ци ја 

- Бај мок – 1945-1950 1636 

- Вој во ди на 
- 18-19. в. 4 
- 1782-1792 586 

- Вр шац – 1945-1963 745 
- Ра ди че вић (се ло) 817 
- Слу ња ни – Вој во ди на – 1945-1948 

1215 
Ко ло ни сти – Акул ту ра ци ја – Вој во ди на 

1242 
Ко му ни зам – Не мач ка фи ло зо фи ја 1143 
Ко му ни ка ци је (ча со пис) 1203 
Ко му нист (иле гал ни лист) – 1930 755
Ко му ни сти 

- Вој во ди на 
- 1921-1929 98 
- 1926-1936 – До ку мен ти 163 

- Зре ња нин 
- 1918-1922 474 
- Про гон – 1929 518 

- Суд ски про цес – Ки кин да – 1920 
738 

Конт, Огист 1299, 1906 
Кон три бу ци је – Срем – 1745-1752 534 
Ко њо вић, Пе тар 1171 

- Пре пи ска 1153 
Кор ни, Огист – ”Карл Маркс и Фри дрих 

Ен гелс” 511 
Ко са нић, Адам 161 
Ко сић, Мир ко 1069 
Ко со во и Ме то хи ја – По ли тич ке при ли ке

- 1999-2002 1745 
- 2003-2004 1804 

Ко со во и Ме то хи ја (збор ник) 1907 
Ко сов ска бит ка 1389 – Про сла ва – 1889 

319
Ко сов ско пи та ње – Ме ђу на род на за јед-

ни ца 
- 1999-2002 1745 
- 2003-2004 1804 

Ко стај нич ка кра ји на – Исто ри ја – 1728 
304 

Ко стић, Ла за 325, 599 
Ко стић, Ми лан 1020 

- ”Иза бра ни спи си Ђо ке Ми ја то-
ви ћа” 524 

Ко стић, Ми та – ”Срп ске при ви ле ги је од 
1690 до 1792” 228 

Ко стић, Цвет ко 1232 
Ко сто вић, Ог ње слав 386 
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Ко тор – По бу на мор на ра – 1918 – У успо-
ме на ма 479 

Кош, Ерих – ”Но во сад ски по кољ” 639 
Кра ље вић, Но ви ца 1778 
Кри вич но пра во 

- Вој во ди на 1197 
- Ма ло лет ни пре ступ ни ци – Ју го-

сла ви ја 1357 
Кри ми на ли тет – Ср би ја 1820 
Кр сно име – Ср би – 11-18. в. 675 
Кр стић, Бра ни слав – ”Ко со во из ме ђу 

исто риј ског и ет нич ког пра ва” 1522
Кр стић, Ђор ђе 119, 193 
Круг ман, Пол 1970 
Кру шчич ка бу на 1808 194, 282 
Ку бу рић, Зо ри ца – ”Ре ли ги ја, по ро ди ца 

и мла ди” 1564 
Ку га – Епи де ми ја – Вој во ди на – 1737-1740 

422
Ку ла жни ков, Ми ха ил Ни ки то вич – ”Те о-

ри� го су дар ства и пра ва. Би бли о-
гра фи� 1917-1968” 932 

Ку ли шић, Шпи ро – ”По ри је кло и зна-
че ње бо жић ног об ред ног хље ба у 
Ју жних Сло ве на” 212 

Култ мо шти ју – Ис це ље ња – Срем 1698 
Култ све та ца – Срем 1698 
Кул ту ра 1659 
- Ру си ја – Евро па 2017
Кул ту ра, ма сов на – Марк си зам 771 
Кул тур на по ли ти ка – Се ло 

- Ју го сла ви ја 1573 
- Ср би ја 1572 

Кул тур не ве зе 
- Ју го сла ви ја – Не мач ка – 1951-1990 

1660
- Ма ке до ни ја – Вој во ди на 482 
- Ср би – Ру му ни – Бе ла Цр ква – 

19. в. 653 
Кул тур не по тре бе 

- Со ци ја ли зам 707 
- Ср би ја 1626, 1661, 1700 

Кул чар, Кал ман 
- ”A jogszociológia ala pjai” 997 
- ”A mai magyar t�rsadalom” 1110 

Ку ма нов, Жи ван – ”Жар ко Ата нац ко вић: 
’Вој во ди на у бор би’” 628 

Кум ство – Срем 1539 
Ку па ти ла – Вр шац 283 

Кур цхалс, Мар тин – ”Kur ze Geschic hte 
des Ba na tes und se i ner de utschen 
Be si e dlung” 35 

Ла гу ми це – Срем ски Кар лов ци 23 
Ла за ре вић, Ђор ђе 345 
Ла зо вић, Алек сеј 113 
Лајб ниц, Гот фрид Вил хелм – ”Ин фи ни -

те зи мал ни ра чун и мо на до ло ги ја” 
920 

Ласк, Емил 1623 
Лац ко, Ми клош – ”Nyila sok, nemzetiszo-Nyila sok, nemzetiszo-

cialist�k 1935-1944” 802 
Лебл, Ар пад 

- ”Исто ри ја на ро да Ју го сла ви је” 617
- ”При лог исто ри ји аграр ног пи та-

ња у Вој во ди ни” 247
Ле ги ти ми тет 1478
Ле њин, Вла ди мир Иљич 843 
Ле ра, Ла зар 800 
Ле то пис Ма ти це срп ске (ча со пис) – Со-

ци о ло ги ја 946 
Ли, Ри чард – ”Храм и ло жа” 1544 
Ли ва да, Све то зар – ”Ет нич ко чи шће ње” 

1938 
Ли дер ство 1761 
Ли по вец ки, Жил – ”Па ра док сал на сре ћа” 

1992
Лич, Ед мунд – ”Кул ту ра и ко му ни ка ци-

ја” 1188 
Лич на власт – Бли ски ис ток – Ста ри век 

1421 
Лич на по тро шња – Вој во ди на – 1968-

1979 1131 
Лич ни до хо дак – Рад ни стаж – Ју го сла-

ви ја 1090 
Ло ги ка – Ка те го ри је 835 
Ло гич ка ме то до ло ги ја 751 
Ло кал на са мо у пра ва 1656 
Ло кал не за јед ни це 1764 
Ло кал ни прав ни ле ко ви 1903 
Лу ис, Бер нар – ”Ара пи у по ви је сти” 

371 
Лу кић, Ан дри ја 522, 667 
Лу кић, Ра до мир 904, 1205, 1206, 1454, 

1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1464, 
1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 
1474, 1475, 1477, 1479, 1655
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- ”Ди ги и Кел зен – При вид на опреч-
ност њи хо вих гле ди шта” 1499

- Кул ту ра 1455 
- ”Ме то до ло ги ја пра ва” 999 
- По ро дич ни од но си 1473 
- Фи ло зо фи ја 1448, 1449, 1450, 1451, 

1452, 1456 
Лу кић, Тин ка 667 
Лу ман, Ни клас 1323 
Лунд стет, Ви ли јам 1529 
Лу тер, Мар тин 1562

A magyar munk�smoyġalom tört�net nek 
v�logatott do ku men tu mai (еди ци ја) 
575 

Magyar szabads�gharcosok a fa si zmus el len 
(мо но гра фи ја) 765 
- До ку мен ти 822 

Ма га ра ше вић, Ђор ђе – ”Пе де сет го ди на 
све штен ства ње го ве све то сти Ге-
ор ги ја Бран ко ви ћа ар хи е пи ско па 
и ми тро по ли та кар ло вач ког и па-
три јар ха срп ског 1855-1905” 1926

Ма ђа ри 
- Вој во ди на – Ми гра ци је 1885 
- Обра зо ва ње – Вој во ди на 1876 

Ма ђар ска 
- Спољ на по ли ти ка 

- 1918-1921 812 
- 1933-1945 – До ку мен ти 657 

- Тран зи ци ја 1962 
- 1990-2002 1963 

Ма ђар ско-ју го сло вен ски од но си – 1941-
1945 837 

Ма же, Мар сел – ”Gu i de d’�tu de di rec te des 
com por te ments cul tu rels” 213 

Ма жу ран, Иве – ”Сред њо вје ков ни Оси-
јек” 704 

Ма јер хо фер, Фер ди нанд 381 
Ма кКле лан, Вуд форд Д. – ”Sve to zar Mar-

ko vić and the ori gins of Bal kan so ci-
a lism” 713

Мак си мо вић, Иван 1913 
Ма ле тин, Мар ко – ”Са др жај Ле то пи са 

Ма ти це срп ске 1825-1950” 820 
Ма лин, Фра њо 272 
Ма ло гра ђан шти на 1999
Ма ло лет ни пре ступ ни ци 

- Вас пит не ме ре 1052 

- Ро ди те љи – Од го вор ност – Ју го-
сла ви ја 1193 

Ма ло лет нич ки кри ми на ли тет 
- Но ви Сад 1535 
- Пси хо со ци јал ни аспект 1534 

Ма луц ков, Мир ја на – ”Но шња Пан че ва 
и око ли не” 1543 

Мам форд, Лу ис 1486 
Ма на стир Ве ли ка Ре ме та – Ико не 566 
Ма на стир Гра бо вац – Ма ђар ска 387 
Ма на стир Иви рон – Ду ша но ве хри со ву-

ље – 1346 301 
Ма на стир Но во Хо по во 136 
Ма на стир Ра ко ви ца 340 
Ма на сти ри – Ср би ја – 1804-1840 1898 
Ма на стир ска имо ви на – Срем – 1941 365
Ман ду кић, Иса 406 
Ма но-Зи си, Ђор ђе – ”На лаз из Те ки је” 

411
Ма ној ло вић, Све то зар 322 
Ма о и зам – Со ци о ло шки аспект 1092 
Ма ри но вић, Те о дор – Те ста мент 279 
Ма рић, Рас ти слав – ”Περην του Ιστρου 

ερημοσ χωρη” 596 
Ма рић, Све ти слав – Би бли о гра фи је 291 
Мар ја но вић, Ми лош 

- ”Дру штве не и кул тур не про ме не 
у се ли ма вла шке ет нич ке за-
јед ни це Не го тин ске кра ји не” 
1138 

- ”Оп шта со ци о ло ги ја” 1590 
- ”Со ци о ло ги ја пра ва” 2019

Мар ке тинг – Ср би ја 1919 
Мар ко (по ро ди ца) 1790 
Мар ков, Сло бо дан ка – ”Оп шта со ци о ло-

ги ја” 1590 
Мар ко вић, Бо жи дар – ”Ди ми три је Ма-

тић” 1009 
Мар ко вић, Да ни ло Ж. – ”Со ци јал на еко-

ло ги ја” 1297 
Мар ко вић, Пе тар – ”По љо при вред ни 

атлас Ср би је” 1495 
Мар ко вић, Ра до слав 157 
Мар ко вић, Све то зар 318, 470, 625, 674, 

1017, 1129, 1301 
- ”На че ла на род не еко но ми је или 

на у ке о на род ном бла го ста-
њу” 930 
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Маркс, Карл 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 
1179, 1233, 1283, 1298 
- Ан тро по ло ги ја 842 
- Гно се о ло ги ја 951 
- ”Не мач ка иде о ло ги ја” 1143 

Марк си зам 1160, 1161, 1267, 1546 
- Он то ло ги ја 1162 

Марк си стич ка по ли тич ка еко но ми ја 1179
Марк си стич ка со ци о ло ги ја – На чин жи-

во та 1164 
Марк си стич ка фи ло зо фи ја – Ју го сла ви ја 

– 19-20. в. 824 
Марк си стич ко обра зо ва ње – Исто ри ја – 

Ју го сла ви ја 1066 
Ма сов на кул ту ра 736, 742 
Ма сов ни ме ди ји 1443, 1558 
Ма сов но дру штво 1679 
Ма те ма тич ка ста ти сти ка 1488 
Ма те ма тич ко мо де ло ва ње – Ср би ја – 

19. в. 1080 
Ма те ри јал на кул ту ра – Сла во ни ја 620 
Ма тић, Ди ми три је 947 
Ма тич не књи ге – Бе шка – 18. в. 139 
Ма ту зов, Ни ко лај Иг на тје вич – ”Лич-

но сть, пра ва, де мо кра ти�” 933 
Ма ту ла, Вла ди мир – ”Љу де вит Штур” 

441
Ма џар, Љу бо мир

- ”Еко ном ска по ли ти ка пред иза зо-
ви ма ску че не упра вљи во сти” 
1989

- ”Не до ста ју ће ди мен зи је у ева лу-
а ци ји ма кро е ко ном ских пер-
фор ман си Ре пу бли ке Ср би је” 
1989

Ме да ко вић, Де јан – ”Ефе ме рис” 1363 
Ме две дев, Рој – ”Бо рис Јељ цин” 2001
Ме ди сон, Џејмс – ”Фе де ра ли стич ки спи-

си” 1142 
Ме ђу на род на тр го ви на 1749, 1970 
Ме ђу на род не фи нан си је – Зе мље у раз-

во ју 1150 
Ме ђу на род ни од но си 1779 

- Вој на кра ји на – 1844-1881 218 
Ме ђу на род ни скуп ”Евро па по сле Ни це” ; 

2001 ; Ко пен ха ген 1688 
Ме ђу на род ни уго во ри 

- Ју го сла ви ја – Не мач ка – 1934-1990 
1751

- Ср би ја – Не мач ка – 1882-1992 1751
Ме ђу на род но јав но пра во 1408 

- При ват на сво ји на 581 
Ме ђу на род но пра во – Ма ле др жа ве 1128
Ме ђу на род но при ват но пра во – Пра вич-

ност 892 
Ме жду на род ное пра во – би бли о гра фи� 

1917-1972 982 
Ме же вич, Ма рам Ни ко ла је вич – ”Со ци-

а ль ное раз ви тие и го род” 1086 
Ме зеи, Сте ван – ”Осно ви по ли тич ке еко-

но ми је” 640 
Ме наџ мент 1761 
Мен тал но здра вље – Адо ле сцен ти – Но ви 

Сад – 1999 1708 
Ме ринг, Франц – ”Карл Маркс” 510 
Ме тал на ин ду стри ја – Вој во ди на – 1944-

1956 816 
Мецл, Хајн рих – ”Ста ни ца” 33 
Ми гра ци је 

- Вој во ди на 1238 
- 20. в. 1721 

- Ср би ја 1810 
Ми клу хо-Ма клај, Ни ко лај Ни ко ла је вич 

– ”Пу то ва ња” 77 
Мил, Џон Стју арт 1821 
Ми лан ко вић, Ми лу тин 1045, 1082 
Ми ле на ри зам – Ју жни Сло ве ни – 17-18. в. 

1816 
Ми ле тић, Све то зар 309, 318, 562, 945 
Ми ли са вац, Жи ван 

- ”Змај” 248 
- ”Исто ри ја Ма ти це срп ске” 1230 

Ми ло сти ња – Ма на сти ри – Ср би ја – 
1804-1840 1898 

Ми ло ше вић, Бо жо – ”Уме ће ра да” 1651 
Ми ло ше вић, Сло бо дан 1554 
Ми лу ти но вић, Јо ва на – ”Ци ље ви обра-

зо ва ња и уче ња у све тлу до ми нант-
них те о ри ја вас пи та ња 20. ве ка” 
1940

Ми лу ти но вић, Ко ста 
- ”Ва са Пе ла гић и Вој во ди на” 524 
- ”Иза бра ни спи си Ђо ке Ми ја то-

ви ћа” 524 
Ми лу ти но вић, Ни ко ла 

- ”Из по вер љи вих из ве шта ја но во-
сад ског ве ли ког жу па на Ан-
дре је Фла та” 247 
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- ”Но ве кон тра вер зе о Све то за ру 
Ми ле ти ћу и По лит-Де сан чи-
ћу” 612 

Миљ ко вић, Алек сан дар А. 1977 
Ми љуш, Јо ван 1072 
Мир нић, Јо сип 

- ”Ва са Пе ла гић и Вој во ди на” 524 
- ”Рад нич ки по крет у Бач кој до фор-

ми ра ња Соци јал де мо крат ске 
пар ти је Угар ске” 670 

- ”Си стем фа ши стич ке оку па ци је 
у Бач кој и Ба ра њи” 732 

Ми сти ци зам 1512 
Ми то ви 

- Струк ту рал на ан тро по ло ги ја 1901
- Умет ност 1901 

Ми то ло ги ја 
- Ср би ја 1530 
- Фи ло зо фи ја 1081 

Ми тро вић, Љу би ша Р. 
- ”Ка кул ту ри ми ра на Бал ка ну” 

1834
Ми тро вић, Ми ло ван М. – ”Срп ско се ло” 

1670 
Ми тро вић, Ми тра – ”Ве се лин Ма сле ша” 

395 
Ми ха и ло вић, Ју стин 536 
Ми ха и ло вић, Ко ста 1929 

- ”Раз вој и жи вот ни стан дард ре ги-
о на Ју го сла ви је” 871 

Ми хај ло вић, Ко ста 590 
Ми хај ло вић, Хра ни слав-Бран ко 86 
Ми цић, Љу бо мир 1932 
Мли нар ство 

- Вој во ди на – 1918-1924 473 
- Су бо ти ца – 18-19. в. 808 

Мо ли тве – Оздра вље ње – Ср би ја – Сред-
њи век 593 

Мо нар хи ја – Со ци о ло шки аспект – Ср би-
ја 1770 

Мон бри јал, Тје ри де – ”Де ла ње и си стем 
све та” 1911 

Мо не тар ни си стем – Ју го сла ви ја (СР) 
1424

Мо рал 1459 
Мор та ли тет – Вој во ди на 

- 19-20. в. 1707 
- 1950-2000 1710 
- 1963-2003 1881 

Мо ча ри, Ла још 454, 658 
Мо чи, Ан драш – ”Die Bevölkerung von 

Pan no nien bis zu den Mar ko man nen-
kri e gen” 595 

Мр каљ, Са ва 12 
Му зе ји – Кул тур на по ли ти ка – Ср би ја 

1968
Му зе ји (ча со пис) – Са др жај – Бе о град – 

1948 48 
Му зи ка – Ју жни Ба нат – 1870-1934 406 
Му зич ки ин стру мен ти – Зе мља ни ло нац 

– Вој во ди на 30, 669 
Мул ти на ци о нал не ком па ни је 1091

- Тран сфер тех но ло ги је – Зе мље у 
раз во ју 1198 

Мул ти на ци о нал не ком па ни је, за пад но-
е вроп ске – Пре храм бе на ин ду стри-
ја – Ин ве сти ра ње – Евро па 1931 

Munk�sok �s pa ras ztok mo zgal mai Ma-
gyarorsz�gon 1849-1867 (мо но гра-
фи ја) 606 

Му шиц ки, Лу ки јан 188 
- ”Азбуч ник пла шчан ски” 91 

Над гроб ни спо ме ни ци – Те ма – Ре љеф 
ша то ра – Срем ски Кар лов ци 664 

На кит 
- До бри ца 26 
- Ко лут 27 

На о ру жа ње – Вој во ди на – 1848-1849 7 
На род на ве ро ва ња – Ср би ја 158 
На род на ме ди ци на – Же не – Вој во ди на 

549
На род на упра ва – Вој во ди на 

- 1848-1850 383 
- 1918-1919 804 

На род не но шње – Срем ски Кар лов ци – 
16-20. в. 100 

На род не но шње у Вој во ди ни (мо но гра-
фи ја) 214 

На род не но шње, срп ске – Вој во ди на 43 
На род не но шње, срп ске гра ђан ске – Вој-

во ди на – 18. в. 504 
На род ни оби ча ји 

- Бу њев ци – Су бо ти ца 142 
- Вер ски пра зни ци – Оци ло и кре-

мен – Ду пља ја 101 
- Же тве ни пра зник Ду жи јан ца – 

Су бо ти ца – 1930-1974 1097 
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- Ја ри ло – Ср би – Ба нат 199 
- Јар ко вац 223, 242 
- Ју го сла ви ја 649 
- Ко ло ни сти – Вој во ди на 1242 
- Кор дун – 18-19. в. 1121 
- Лут ке – Вој во ди на 31 
- Но ви Сад 1768 
- Оџа ча ри те о до ри це – Но ви Сад 

1952
- Пан че во и око ли на 1765 
- Раз би ја ње по су ђа – Ју жни Сло-

ве ни 10 
- Ус крс – Ср би – Но ви Сад 1788 
- Шај ка шка 1637 

На род но о сло бо ди лач ка бор ба 1941-1945
- Бач ка 548 

- 1942 792 
- Ра ци ја – 1942 719 

- Бач ко-ба рањ ски од ред – 1943-1944 
584 

- Бор ба за же тву – Срем 
- 1943 689 
- 1944 728 

- Бор ба за се тву – Срем – 1944 728 
- Вој во ди на – Би бли о гра фи је – 1951-

1959 579 
- Ети ка 1166 
- Ју го сла ви ја – 1943 1089 
- Кул тур но-про свет ни рад – Срем 

668
- Срем 

- 1942 645 
- 1943 720 

- Суд ство – Вој нић 1277 
- Штам па – Вој во ди на 601 

На ро до о сло бо ди лач ки од бо ри – Аграр-
на по ли ти ка – Срем – 1941-1944 631

На се ља 
- Вој во ди на – 1948-1991 1616 
- Дру штве но-еко ном ски раз вој – 

Вој во ди на 1239 
- Пан че во – до 19. в. 1627 
- Ре љеф – Вој во ди на 1505 
- Срем – 1785 785 
- Шај ка шка – 1785 785 

На се ља, град ска – Ти по ло ги ја – Ср би ја 
1405

На се ља, се о ска – Ср би ја 1415 

На се ља и ста нов ни штво обла сти Бран-
ко ви ћа 1455. го ди не (сту ди ја) 1752 

На си ље 
- Гло ба ли за ци ја 1678 
- Ју го сла ви ја – 1991-1996 1634 

На след но пра во – Вој во ди на 1944 
На сле ђи ва ње – Вој во ди на – 1918-1938 

1945
На ста ва – Ма пе ума 1904 
На ста ва, уни вер зи тет ска – Ју го сла ви ја 

1200
На став ни ци – Обра зо ва ње 1762 
На та ли тет

- Вој во ди на 1601 
- 19-20. в. 1707 
- 1963-2003 1881 

- Евро па – 1920-1977 1048 
- Омла ди на 1629 

На та ли тет, ван брач ни – Вој во ди на – 
1950-1985 1334 

НА ТО агре си ја – Ју го сла ви ја – 1999 1675, 
1678 

Нат пи си, срп ски ћи рил ски – Ма на стир 
Бе о чин – 1711 680 

На у ка 1456 
- Кла си фи ка ци ја 1082 

На уч на от кри ћа 515 
На уч ни збор ник Ма ти це срп ске (ча со-

пис) 1 
На уч ни скуп о Ује ди ње ној омла ди ни 

срп ској ; Но ви Сад ; 1967 801 
На уч ни ча со пи си – Уре ђи ва ње – Пра-

ви ла 2005
На уч ни ци – Ра до ви – Про дук тив ност 

1995
На уч ни ци – Ра до ви – Ци ти ра ност 1995
На уч но об ја шње ње 1299 

- При род не на у ке 1366 
На уч ноис тра жи вач ке ор га ни за ци је – 

Дру штве не на у ке – Вој во ди на – 
1978-1988 1422 

На ци о на ли зам – Хр ва ти 1781 
На ци о нал на свест 1682 
На ци о нал не ма њи не 

- Вој во ди на 1518 
- Де мо граф ски раз вој – Вој во ди на 

1605 
- Рав но прав ност је зи ка – Ју го сла-

ви ја 881 
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На ци о нал но пи та ње 
- Аустро-Угар ска – 1896 338 
- Вој во ди на 1536 
- Ју го сла ви ја 1683 
- Ју го сло вен ске зе мље – 1910 207 

На ци о нал со ци ја ли зам – Кул тур не вред-
но сти 1014 

Не го тин ска кра ји на 1138 
Не дељ ко вић, Ду шан 1774 

- Ма ти ца срп ска 1123 
Не за по сле ност – Вој во ди на 1891 
Не ме чек, Јан ко 486 
Не меш, Де же – ”A Bet hlen-korm�ny kül-A Bet hlen-korm�ny kül-

politik�ja” 740 
Нем ци – Ко ло ни за ци ја – Вој во ди на – 

1790-1792 624 
Не сто ро вић, Урош 1007, 1021, 1108 

- ”Пе да го ги ја и ме то ди ка” 38 
Не шко вић, Ни ко ла 39 
Ни ко лић, Рај ко 1447 
Нин ко вић, Ни ћи фор – ”Жи зни о пи са ни ја 

мо ја” 186, 1317 
Ни че, Фри дрих – ”Су мрак идо ла” 1047 
Но вак, Вик тор – ”Фра њо Рач ки” 493 
Но ва ко вић, Ди о ни си је – ”Епи том” 654 
Но вац

- Гр бо ви – Ср би ја – Сред њи век 297
- Ср би ја – Сред њи век 695 

Но ви Сад (мо но гра фи ја) 496 
Но ви Сад – Исто ри ја 1560 

- 1741 95 
- 1787-1813 181

Оба ве штај на слу жба, ма ђар ска – Ти то, 
Јо сип Броз 602 

Оби чај но пра во – Кор дун – 18-19. в. 1121
Објек тив но пра во 1460, 1474, 1475 
Об ра до вић, До си теј 189, 197, 1278, 1317 
Обра зо ва ње 

- Гло ба ли за ци ја 1677 
- Ква ли тет – Ср би ја 1983

Обре но вић, Ми лан – ”Зло чи ни оп ту-
жу ју” 900 

Обре но вић, Ми лан II, срп ски кнез 798 
Обре но вић, Ми лош, срп ски кнез – Ту жба 

– 1848 384 
Огле ди из со ци о ло ги је дру штве ног раз-

во ја (збор ник) 1140 

Ог ња но вић, Ан дри ја М. 
- ”Гра ни чар ске на род не шко ле и 

њи хо ви учи те љи на те ри то ри-
ји Вој во ди не од 1774. до 1872. 
го ди не” 778 

- ”Но во сад ске на род не основ не шко-
ле и њи хо ви учи те љи од 1703. 
до 1940.” 779 

Од пу та ње до ауто стра де (мо но гра фи ја) 
2023

Одр жи ви раз вој 1987
Окру гли сто ”По ре кло и ис ход кри за” 

(Бе о град ; 2010) 2015
Ок то бар ска ре во лу ци ја 1917 

- У успо ме на ма 476 
- Ути ца ји

- Вој во ди на 782 
- Ју го сла ви ја 749 

Омла ди на – По ло жај – Се о ске по ро ди це
- Вој во ди на 839 
- Ко со во 839 

Опо во – Исто ри ја – 18-19. в. 686 
Оп ште на род на од бра на – Ју го сла ви ја 

1068
Ор га ни за ци је удру же ног ра да 

- По сло вод ство 1245 
- Упра вља ње 1030 

Ор га ни за ци о но по на ша ње 1761 
Ор фе лин, За ха ри ја 57, 126, 320, 460 
Осно ве раз во ја знан стве не дје лат но сти 

у СФРЈ 1981-85. (сту ди ја) 1139 
Основ не шко ле 

- Вој во ди на – 1573-1774 436 
- Зма је во – 18-20. в. 722 

Основ не шко ле, ру мун ске – Хаб збур шка 
мо нар хи ја 
- 1811 1007 
- 1813 1021 

Основ не шко ле, срп ске 
- Вој во ди на – 1852-1857 973 
- Илок – 1760-1808 1096 
- Мар ко вац – 1778-1792 1135 
- Сла во ни ја – 1787-1788 1122 
- Срем – 1787-1788 1122 
- Угар ска – 18-19. в. – Исто риј ски 

из во ри 1041 
- Хаб збур шка мо нар хи ја 

- 1810-1825 1108 
- 1811 1007 
- 1813 1021 



285

Осу ђе ни ци – Ре со ци ја ли за ци ја 974 
Оту ђе ње – Марк си стич ка фи ло зо фи ја 

842
Оџа ци – Мор фо ло ги ја – 18-21. в. 1953 

Пав ко вић, Ни ко ла Ф. – ”Ет но граф ски за-
пи си Је вре ма Гру ји ћа” 1446 

Па вло вић, Ме ле ти је, срп ски ми тро по лит 
– Пре пи ска 1985

Па вло вић, Ра до слав Љ. – ”Ку ли зе” 153 
Па лић, Ми лен ко – ”Ал бус – твор ни ца са-

пу на и хе миј ских про из во да” 821
Пам ће ње 1904 
Па нић-Су реп, Ми ло рад – ”Фи лип Ви-

шњић, пе сник бу не” 408 
Пан тић, Дра го мир 

- ”Дру штве ни сло је ви и дру штве на 
свест” 998 

- ”Ин те ре со ва ња мла дих. Део 1, 
При ро да ин те ре со ва ња” 1137 

Пан че во – Исто ри ја 204 
- 1914-1918 505 
- Окру жни од бор – 1948-1849 700 

Па пе – Свр га ва ње – 882-1059 1695 
Па ри ска кон фе рен ци ја ми ра – Вој во ди на 

– 1919 503 
Пар сонс, Тал кот 1933 
Па у не (се ло) 1393 
Пе и чић, Кон стан тин 401 
Пе ла гић, Ва са – Ми школц 489 
Пер лез – Вој ни ло гор – Ср би – 1848 308, 

582 
Пе тра жиц ки, Лео 1019 
Пе тро ва ра дин – Исто ри ја 160 
Пе тро вић Ње гош, Пе тар I 312 
Пе тро вић, Вељ ко – ”Вре ме на и до га ђа ји” 

267 
Пе тро вић, Ди ми три је 63, 437, 591 
Пе тро вић, Ма ти ја 93 
Пе тро вић, Ми лан 360 

- Би бли о гра фи је 154 
Пе тро вић, Ми ли сав 191 
Пе тро вић, Ми ло је 1431 
Пе тро вић, Ми лош – Ауто би о гра фи ја 97
Пе тро вић, Па вел 40 
Пе тро ни је вић, Бра ни слав 964, 987, 1000, 

1011, 1144 
Пе шић, Ве сна – ”Дру штве ни сло је ви и 

дру штве на свест” 998 

Пе шић, Јо ван 633 
Пе шка, Вил мош – ”A mo dern jogfilozófia 

alap probl�m�i” 914 
Пи рен, Ан ри – ”По ви јест Евро пе од се о-

бе на ро да до XVI сто ље ћа” 392 
Пја нић, Зо ран – ”Са мо у прав ни при вред-

ни си стем” 1217 
Пла ни ра ње по ро ди це 1863 

- Ал бан ци – Цр на Го ра 1344
- Вој во ди на 1237, 1711, 1714 
- Ис точ на Евро па 1713
- Ју го сла ви ја – 1971-1979 1343
- Ме ди цин ски аспект – Вој во ди на 

– 1608
План ска при вре да 1818 
Плат ни би ланс – Ју го сла ви ја – 1981-1985 

1371 
Пла тон 1758 
По вест (фи ло зо фи ја) 1754 
По зи тив но пра во 1474, 1475 
По зна ва ње при ро де – На ста ва – Уче ни ци 

– Са мо стал но уче ње 1986
По зо ри ште, школ ско – Вој во ди на – 18-19. 

в. 19 
По лит-Де сан чић, Ми ха и ло 317, 562 
По ли ти ка – Мо рал – САД 1006 
По ли ти ка ду го роч ног раз во ја по љо при-

вре де (сту ди ја) 884 
По ли тич ка еко но ми ја 

- Екс пло а та ци ја 1268 
- Ка пи та ли зам – Марк сов ме тод 

747, 1067 
- Пра во 1050 

По ли тич ка еко но ми ја, марк си стич ка 
- Ка пи та ли зам 
- Зе мљи шна рен та 662 
- Хи пер про дук ци ја 661 

По ли тич ка кул ту ра 1550 
По ли тич ке пар ти је 

- Вој во ди на – 1903-1914 220
- Про гра ми – Ср би ја – Со ци о ло шка 

ис тра жи ва ња 1406 
- Ср би ја – 1994-2003 1811 

По ли тич ки есе ји 874 
Пол не жле зде – Тран сплан та ци ја – Прав-

ни аспект 1005 
По ло жај ма њи на у Са ве зној Ре пу бли ци 

Ју го сла ви ји (збор ник) 1646 
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По лу жан ски, Дра ги ша – ”Би бли о гра фи-
ја из да ња Ма ти це срп ске” 72 

По љо при вре да 
- Ба нат – 1780 634 
- Бан кар ство – Ју го сла ви ја 1580 
- Вој во ди на 715 

- 1944-1945 758 
- До хо дак – Рас по де ла – Вој во ди на 

793 
- Зе мље у раз во ју 1199 
- Ин ве сти ци је – Ју го сла ви ја 1581 
- Ин ду стри ја ли за ци ја – Ју го сла ви ја 

– 1945-1981 1256 
- Раз вој – Ју го сла ви ја 884, 1582, 

1589
- Удру же ни рад – Ју го сла ви ја 906 

По љо при вред на га здин ства 
- Вој во ди на 1584 
- За по сле ност – Вој во ди на 977 
- Ју го сла ви ја 1586 
- Ко о пе ра ци ја – Вој во ди на 879 
- Ср би ја 1923 

По љо при вред на га здин ства, ин ди ви ду-
ал на – Ју го сла ви ја 1360 

По љо при вред на про из вод ња 
- Ге о граф ски аспект – Ју го сла ви ја 

1261 
- Ју го сла ви ја – 1945-1982 1209 

По љо при вред на про из вод ња, ин ди ви ду-
ал на 
- Вој во ди на 1588 
- Ми не рал на ђу бри ва – Упо тре ба 

– Вој во ди на 1587 
- Пе сти ци ди – Упо тр ба – Вој во ди на 

1587 
- Пред у зет ни штво 1571 

По љо при вред ни рад ни ци 
- Про фе си о на ли за ци ја – Ју го сла-

ви ја 877 
- Син ди кал на бор ба – Срем – 1906-

1907 378 
По пер, Карл Рај мунд – Маркс, Карл 1233
По пов, Је ле на 

- ”Др Хер берт Кра ус” 1379 
- ”Дра ма на вој во ђан ском се лу” 

1775
По по вић Ага, Пе ро 678 
По по вић, Ге ор ги је Сте ри ја – За ду жби на 

655 

По по вић, Да ка 767 
- ”Пан че во у Срп ском по кре ту 1848-

1849” 247 
По по вић, Ду шан Ј. 725 

- ”Ве ли ка се о ба Ср ба 1690” 246 
- ”Ср би у Сре му до 1736/7” 75, 174 
- ”Ср би ја и Бе о град од По жа ре вач-

ког ми ра до Бе о град ског ми ра 
1718-1739” 76 

По по вић, Јо ван – Бе о град 237 
По по вић, Јо ван Сте ри ја 62, 118 

- ”При род но пра во” 1513 
- Спо ме ни ци кул ту ре 89 

По по вић, Ми ли јан 
- ”Гра ђа за би бли о гра фи ју те о ри је 

др жа ве и пра ва” 899 
- ”О фи ло зо фи ји пра ва код Ср ба” 

1705 
- ”По јам су бјек тив ног пра ва” 915 
- ”При ло зи те о ри ји пра ва” 1650 

По по вић, Ми ло рад 435 
По по вић, Ми ха и ло В. 

- ”Дру штве ни сло је ви и дру штве на 
свест” 998 

- ”На ци о нал на ка та стро фа и по ли-
тич ко отре жње ње” 1753, 1772

- ”Те о ри је и про бле ми дру штве ног 
раз во ја” 1124 

- ”То та ли тар ни си сте ми” – 1772 
По по вић, Па вле Арс. 321 
По пу лар на по ли тич ка би бли о те ка – Се-

ри ја ”Кла си ци марк си зма” 916 
По пу ла ци о на по ли ти ка 1735 

- Вој во ди на 1601 
- Деч ји вр ти ћи 1890 
- Евро па 1048 
- Ис точ на Евро па 1713 
- Ло кал на са мо у пра ва – Вој во ди на 

1859 
- Раз ви је не зе мље 1591 
- Ср би ја – 1994-2000 1712 
- Ти моч ка кра ји на 1736 
- Ти тел – 2001 1738 
- Фер ти ли тет – Ср би ја 1966 

По ро ди ца 1892 
- Вој во ди на – 2002 1843 
- Ју го сла ви ја 1322, 1358 
- Ки на 994 
- Со ци ја ли зам 864 
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- Ср би ја – 19. в. 1301 
- Струк ту ра – Европ ска уни ја 1722

По ро ди ца, не пот пу на – Но ви Сад 1729 
По ро ди ца, се о ска 1333, 1338 

- Ви ло во 1342
- Ју го сла ви ја 1255 
- Кул тур ни жи вот – Ју го сла ви ја 

1335
По ро дич ни од но си 

- Ис тра жи ва ња – Вој во ди на 1857 
- Тран зи ци ја – Вој во ди на 1980

По ро дич но пра во 864 
- Ко ди фи ка ци ја 795 
- На та ли тет – Ср би ја 1595 
- По ба чај – Прав ни аспект – Вој во-

ди на 1196 
По слов на ети ка 1625 
По слов но удру жи ва ње – Прав ни аспект 

– Ју го сла ви ја 990 
Пост ко му ни зам 1433, 1435, 1436, 1438 
Пост со ци ја ли стич ке др жа ве 1547, 1552 
Пра ва де те та – Де мо граф ска по ли ти ка 

1596
Пра ва чо ве ка 1353, 1354 
Прав да 1463, 1470 
Пра вич на це на 1824 
Прав на др жа ва 1351, 1513 
Прав не нор ме 1004, 1478 

- Се ман тич ки аспект 1410 
Прав ни си стем – Ср би ја 

- 19. в. 1828 
- Хар мо ни за ци ја – Европ ска уни ја 

1950
Пра во

- Ефи ка сност 1662 
- Исто ри ја – Ср би – 15-19. в. 1916 
- Је зик 868 
- Ју го сла ви ја 1043 
- Ме то до ло ги ја 875, 919, 949 
- Мо рал 1352, 1825 
- Нор ма ти ви зам 1467 
- При ме на 1409 
- Тер ми но ло ги ја – Би бли о гра фи је 

868 
- Хар мо ни за ци ја 1941 

Пра во су ђе – Бач ка – 19. в. 699 
Прак тич на фи ло зо фи ја 1524 
Пр ви мај – Вој во ди на – 1919-1922 677 

Пр ви свет ски рат 1914-1918 
- Ју го сла ви ја – У успо ме на ма 509 
- При мир је – Бе о град – 1918 762 

Пр ви срп ски уста нак 1804-1813 182, 184, 
189
- 1804-1806 188
- Би бли о гра фи је 196 

Пре дић, Урош 263, 626 
- Али ги је ри, Дан те ”Бо жан стве на 

ко ме ди ја” – Срп ски пре во ди 
167

- Би бли о гра фи је 641 
- Цр те жи 284 

Пред у зет ни штво – Же не – Ср би ја 1802 
Пред у зе ћа 

- Основ на сред ства – Амор ти за ци ја 
716 

- Пла ни ра ње – За ко но дав ство – 
СССР 1313 

- По ве зи ва ње – Уго во ри 1763 
- Прав ни по ло жај – СССР – 1987 

1307
- При вред ни раз вој – Ср би ја 1803 
- Са мо у пра вља ње – Ма ђар ска 1210
- Тран сфор ма ци ја – Ср би ја 1504 

Пред школ ске уста но ве – Вас пит на уло га 
– Вој во ди на 1864 

Пред школ ско вас пи та ње – Вој во ди на – 
1945-1997 1642, 1673 

Пре и сто ри ја – Ср би ја 137 
При ва ти за ци ја 

- Зе мље у тран зи ци ји 1625 
- Ма ђар ска – 1990-1997 1964 
- Ру си ја 1537 
- Ср би ја 1803 

При ват на сво ји на – Марк си стич ки аспект 
1194

При вре да 
- Вој во ди на 

- 1918-1920 473 
- 1952-1971 876 
- 1964-1970 893 
- 1971 897 

- Ја пан 1373 
- Ју го сла ви ја – 1972 902 
- Кон ку рент ност – Ср би ја 1919 

- 2007-2008 1920 
- Пла ни ра ње 1033 

- Вој во ди на 1244 
- Стра ни ка пи тал – Ју го сла ви ја 912
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При вре да, свет ска – Не јед на ка раз ме на 
1018 

При вред на из град ња (ча со пис) 870, 886 
- 1972 902 
- 1973-1974 939 
- 1976 980 
- 1977 1024 
- 1978-1979 1071 

При вред на пред у зе ћа 
- Ин те гра ци ја – Вој во ди на 896 
- Лич ни до хо ци – Ју го сла ви ја – 

1964-1970 894 
При вред ни раз вој 1033, 1676, 1740

- Вој во ди на 1244 
- Вр шац – 1795-1880 706 
- Жи вот на сре ди на 1234 
- Ју го сла ви ја 1178 

При вред ни си стем – Ју го сла ви ја 1178 
При вред но пра во 

- Мо но по ли стич ки спо ра зу ми – Ју-
го сла ви ја 1195 

- СССР 1377 
При град ска на се ља, за пу ште на – Ква-

ли тет жи во та 1148 
При ло зи за по зна ва ње на се ља и на се ља-

ва ње Вој во ди не (збор ник) 931 
При род но пра во 1462, 1481 
Про да но вић, Ја ша 494 

- ”Исто ри ја по ли тич ких стра на ка 
и стру ја у Ср би ји” 128 

Про дук тив ност ра да 
- На уч но-тех нич ка ре во лу ци ја 1118
- Са мо у пра вља ње – Ју го сла ви ја 

1062
Про из во ђа чи – Од го вор ност 988 
Про све ти тељ ство – Фак то ри раз вит ка 

лич но сти 1374 
Про стор но пла ни ра ње 1075 

- Гра до ви – Вој во ди на – Прав ни 
аспект 1293 

- Ју го сла ви ја 907 
- Но ви Сад – 19-20. в. 1219 
- Пра во – Ју го сла ви ја 1225 
- Ср би ја 1416 

Про фе со ри – Бе о град – 1808-1813 195 
Пси хо зе, афек тив не – Бе о град 1079 
Пу ље вић, Ди ми три је 190 
Пу љиз, Вла до – ”Екс о дус по љо при вред-

ни ка” 1008 

Пу пин, Ми хај ло И. 164, 1002, 1084 
- Из ло жбе 1044 

Пу пић, Бо ри во је 883 

Ра бош-ка лен да ри – Ба нат 65 
Рад 1914 

- Марк си зам 1163 
- Мо ти ва ци ја 1356 
- На уч но-тех нич ка ре во лу ци ја 1300

Рад вој во ђан ских му зе ја (ча со пис) – Са-
др жај 
- 1952-1954 391 
- 1953 149 
- 1955 413 

Рад брух, Гу став 1623 
Ра де нић, Ан дри ја – ”По ло жај и бор ба се-

ља штва у Сре му” 543 
Ра ден ко вић, Вла ди мир – ”Ра дио и те-

ле ви зиј ска про дук ци ја” 1974 
Ра ди кал на со ци о ло ги ја 1039 
Ра ди че вић, Бран ко – Не мач ки пре во ди 

14 
Рад ни од но си 1472 

- Рад нич ко са о му пра вља ње 1151 
Рад ни спор 1472 
Рад ни ци 

- Дру штве на свест – Ју го сла ви ја 833
- Ма те ри јал ни по ло жај – Ста ри Бе-

чеј – 1936 663 
- Тех нич ко ства ра ла штво 1300 
- Ју го сла ви ја 1274 

Рад ни ци по врат ни ци – Ре ин те гра ци ја – 
Ју го сла ви ја 1207 

Рад нич ка кла са – Са мо у пра вља ње – Ју-
го сла ви ја 845 

Рад нич ки по крет 
- Аустри ја – 19. в. 603 
- Бач ка – 18-19. в. 670 
- Вој во ди на 

- 1896-1899 68 
- 1908-1913 600 
- 1918-1919 472 
- 1919 471, 768 

- Зре ња нин – 1879-1922 474 
- Ју го сла ви ја – Би бли о гра фи је – 

1918-1921 480 
- Но ви Сад 

- 1873-1886 313 
- 1920 685 
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- Ср би ја – 1871 687 
- Су бо ти ца – 1871-1890 432 

Рад но за ко но дав ство – Про ме не – Вој во-
ди на – 1981 1130 

Рад но пра во – Ју го сла ви ја 1325 
Ра до ва но вић, Во ји слав – ”Јо ван Цви јић” 

495 
Ра до ва но вић, Ми ло ван – ”Ко со во и Ме-

то хи ја” 1956 
Ра до ва но вић, Све ти слав – ”О су ве ре ни-

те ту др жа ве у са вре ме ним усло ви-
ма, са по себ ним освр том на СФРЈ” 
1057 

Ра до је во – Исто ри ја – 18. в. 698 
Ра дој ко вић, Ми ро љуб – ”Ме ди ум син-

дром” 1837
Ра дој чић, Јо ван С. – ”Ср би за пад но од 

Ду на ва и Дри не” 1993 
Ра дој чић, Ни ко ла 293, 330, 331, 332, 333, 

334, 694 
- Би бли о гра фи је 335 
- ”Из про шло сти Вој во ди не” 370 
- ”Срп ски исто ри чар Јо ван Ра јић” 

146
Ра до нић, Јо ван 397 

- ”Рим ска ку ри ја и ју жно сло вен ске 
зе мље од XVI до XIX ве ка” 74

- ”Срп ске при ви ле ги је од 1690 до 
1792” 228 

Ра до са вље вић, Па ја 1984
Ра ду ло вач ки, Љи ља на – ”Тра ди ци о нал-

на ис хра на Ср ба у Сре му” 1645 
Ра ду шки, На да – ”На ци о нал не ма њи не 

у Цен трал ној Ср би ји” 1958 
Ра ђа ње – Ме ди цин ски аспект 1592 
Раз вој на пси хо ло ги ја 1854 
Ра јић, Јо ван 

- ”Исто ри ја” 3 
- Ка но ник, ру ко пи сни 520 

Рај че вић, Во јо – ”Сту дент ски по крет на 
За гре бач ком све у чи ли шту из ме ђу 
два ра та” 554 

Ра ки ја – Про из вод ња – Ба нат 64 
Ра кић, Ви ћен ти је 829 
Ра кић, Ла зар – ”На даљ” 1315 
Ра ко вић, Алек сан дар – ”Ју го сло ве ни и 

Ир ска ре во лу ци ја 1916-1923” 2020
Ра ков ски, Ге ор ги Стој ков 453 

Ран ко вић, Ми о драг – ”Те о ри је и про бле-
ми дру штве ног раз во ја” 1124 

Рас па са но вић, То ма 277 
Ра ци о на ли зам 1324 
Ра чун ве ро ват но ће 1488 
Ра чу нар ско про гра ми ра ње – По слов на 

тај на 1288 
Ре во лу ци ја 966, 1482 
Ре во лу ци ја 1848-1849 

- Бе ла Цр ква 550 
- Вој во ди на 162, 245, 381, 401 
- Исто ри о гра фи ја, ма ђар ска 556 
- Ср би из Бе ча – При ло зи 363 
- Ву ко вар 590 
- Зе мун 236, 254 
- Зре ња нин 684 
- На даљ 708 
- Но ви Сад 156, 198 
- Пан че во 700 
- Срем ски Кар лов ци 94 

Ре во лу ци о нар на де лат ност – Ср би – Вој-
во ди на – 1863-1873 – Исто риј ски 
из во ри 567 

Ре ги он 1742 
Ре ги о на ли зам 

- Ге о по ли ти ка 1747 
- Ср би ја 1746 

Ре ги о на ли за ци ја 
- Еко ном ски аспект – Ср би ја 1741 
- Ср би ја 1743 
- Фи нан сиј ски аспект – Ср би ја 1741

Ре ги о нал на при вре да 1740 
- Ис точ на Евро па 1744 
- Ју го сла ви ја 869 

Ре ги о нал ни раз вој и ин те гра ци ја Бал-
ка на у струк ту ре ЕУ : бал кан ска 
рас кр шћа и ал те р на ти ве (збор ник) 
1834

Ре ли ги ја 
- Вој во ди на 1635 
- По ли ти ка – 1-4. в. 1692 

Ре ли ги о зност 
- Вој во ди на 970, 971 
- Омла ди на 

- Вој во ди на 1117 
- Но ви Сад 1517 

- Ро ми – Со ци о ло шки аспект – Ин-
тер вјуи 1702 

- Шти тар – Ис тра жи ва ња 1697 
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Ре не сан са – 14-16. в. 1399 
Ре пу бли ка Срп ска – Др жав но-прав ни по-

ло жај 1801 
Ре фор ма ци ја 1562 
Ри керт, Хајн рих 1623 
Рим ска са ти ра – Мо ти ви – Пре љу ба 2009
Рим ско пра во 1500 
Ри стић, Ми ло ван – ”Ми ха и ло Фи ли по-

вић-Гру јо вић” 288 
Ри стић, Ми ха и ло 948, 1107, 1134, 1184 
Ри то ви 

- Ба ран да 665 
- Вла сни штво – Цре па ја – 1929-1935 

809 
Ро ба – Уго во ри о про да ји 

- Ви ша си ла 1236 
- Про ме ње не окол но сти 1236 

Ро бин сон, Џон – ”Ро ђе ни у кр ви” 1544 
Ро ди тељ ско пра во 1723 
Ро ди тељ ство 

- Прав ни аспект – Ср би ја – 2005 
1858

- Со ци о ло шка ис тра жи ва ња – Ср-
би ја 1855 

Ро здол ски, Ро ман – ”Die gros se Ste u er 
und Agrar re form Jo sefs II” 748 

Ро ма нов ти пик – 1331 298 
Ро мац, Ан те – ”Ла тин ске прав не из ре ке” 

1157 
Ро ми 

- Но ви Сад 1243 
- Ср би ја 1951 
- Су бо ти ца 1085 
- Чо но пља – 1997 1639 

Ро џер, Еверт – Ди фу зи ја ино ва ци ја 1805
Ру ва рац, Ила ри он 316, 470 
Ру ми, Ка рољ – Ха џић, Јо ван 172 
Ру му ни 

- Вој во ди на – 1991-2002 1878 
- На ци о нал но пи та ње – 1885-1918 

826
Ру рал ни раз вој 

- Дру штве ни ка пи тал – Ср би ја 1921
- Ир ска 1784 
- Ср би ја 1784 

Ру си ја 
- Де мо крат ско-ре фор ма тор ски по-

крет – 1988-1993 1439 
- Евро па 2016

- Исто ри ја – 1917 1549 
- Тран зи ци ја 1794 

Ру си ни 
- Исто ри ја – Бач ка – 18. в. 774 
- Ко ло ни за ци ја – Бач ка – 18. в. 796

Ру син ска књи жев ност – Мо ти ви 
- Ми сти ци зам 1042 
- Су је вер је 1042 

Ру сић, Бра ни слав 889 
- Би бли о гра фи је 890 

Ру ско-тур ски рат 1768-1774 – Ср би 278 
Ру фим, игу ман 681 

Са бо, Ер вин 435, 658 
Са ве љић, Бран ка – ”Бе о град ска Фа ве ла” 

1364 
Са ве то ва ње о Збор ни ку за дру штве не 

на у ке ; 1957 ; Но ви Сад 376 
Са ве то ва ње Прав да и по сто је ће пра во у 

имо винским од но си ма ; 1994 ; Ко-
па о ник 1511 

Са вић, Сне жа на 
- ”По јам пра ва као нор ма тив ног по-

рет ка” 1540 
- ”Ре пу бли ка Срп ска по сли је Деј-

то на” 1669 
Сав ко вић, Јо ван 500 

- Би бли о гра фи је 290 
Са вре ме ност (ча со пис) – 1974 935 
Са мо лов чев, Бо ри вој – Би бли о гра фи је 

1508 
Са мо у би ство – Омла ди на – Со ци о ло шка 

ис тра жи ва ња – Су бо ти ца 1787 
Са мо у пра вља ње 1017, 1061 

- Ју го сла ви ја 1026 
- 1971-1978 1015 

Са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це 1049 
Са мо у прав но пра во 1060 
Са о бра ћај но пра во (мо но гра фи ја) 1058 
Сар ма ти 

- Же не – По ло жај у дру штву 1295 
- Исто ри ја – Вој во ди на 1295 

Сар тр, Жан-Пол 844, 965, 1191 
Свад бе ни оби ча ји – Ср би – Ру му ни – 

Вој во ди на 1259 
Све сло вен ски кон грес ; 1848 ; Праг – 

Ср би из Угар ске 807 
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Свет ска еко ном ска кри за 1929-1934. го-
ди не и њен од раз у зе мља ма Ју го-
и сточ не Евро пе (збор ник) 1023 

Све штен ство, ру мун ско – Ма те ри јал ни 
по ло жај – Ба нат – 18-19. в. 1152 

Све штен ство, срп ско – Ма те ри јал ни по-
ло жај – Ба нат – 18-19. в. 1152 

Сви лар ство – Вој во ди на – 1918-1924 473
Сво ји на 1471 

- Те о ри ја 882 
Сев, Ли сјен – ”За марк си стич ку кри ти-

ку пси хо а на ли тич ке те о ри је” 1125 
Се виџ, Мајкл – ” Ur ban so ci o logy, ca pi-

ta lism and mo der nity” 1668 
Сек су ал ни жи вот – Адо ле сцен ти 

- Бе о град – 2001-2002 – Ис тра жи-
ва ња 1863 

- Ср би ја 1701 
Сек су ал но вас пи та ње – Адо ле сцен ти 

1709
Се ло 

- Де мо граф ски раз вој – Вој во ди на 
1577 

- Дру штве не про ме не – Тех нич ко-
-тех но ло шки раз вој – Ју го сла-
ви ја 1340 

- Дру штве но-еко ном ски раз вој – 
Ју го сла ви ја 1582 

- Ино ва ци је – Со ци о ло шки аспект 
1253 

- Кул ту ра – Ју го сла ви ја 1250, 1252, 
1260 

- Кул тур не ино ва ци је – Ср би ја – 
20. в. 1631 

- Ме шо ви та до ма ћин ства – Ср би ја 
1585 

- При вред ни раз вој – Ју го сла ви ја 
1576, 1581 

- Про стор но пла ни ра ње – Вој во-
ди на 1386 

- Раз вој 1389 
- Вој во ди на 1386, 1874 
- Ју го сла ви ја 1331, 1574, 1575, 

1583, 1589 
- Со ци о ло шка ис тра жи ва ња – Евро-

па 1686
Се љач ка бу на 1897 – Сје ни чак 1187 
Се љач ке бу не – Срем – 1806-1808 180 

Се ља штво
- Дру штве на ре про дук ци ја 1251 
- Ну штар – 1687-1849 598 
- По бу не – Сон та – 1848-1914 818 
- САД 1684 
- Ср би ја 1684 
- Срем – 1737-1759 546 

Сен та – 1849-1850 – У успо ме на ма 240 
Се о ска ар хи тек ту ра – Кул ту ра ста но ва ња 

– Су бо ти ца 1262 
Се о ска до ма ћин ства 

- Ју го сла ви ја – 1945-1955 810 
- Ста ри љу ди1392 

Се о ска омла ди на – Дру штве но-еко ном-
ски по ло жај – Со ци о ло шка ис тра-
жи ва ња – Си вац 1809 

Се о ска по ро ди ца, срп ска – Вој во ди на – 
19. в. 1579 

Се о ске за јед ни це 
- Ју жни Сло ве ни 863 
- Шу ма ди ја 1767 

Се о ско ста нов ни штво 
- Брач но ста ње – Вој во ди на – 20. в. 

1882 
- Ве ра 1696 
- Вој во ди на – 2002 1874 
- Де по пу ла ци ја – Вој во ди на 969 
- Жи вот ни стан дард 1576 
- Ју жна Бач ка – 1970-1979 1105 
- Ми гра ци је 1149, 1604 

- Бач ка 1183 
- 1953-1971 1003 

- Кра гу је вац 1387 
- Не го тин ска кра ји на 1578 

- Ста ро сна струк ту ра – Вој во ди на 
– 1961-1991 1717 

Се чан ски, Жи ван – ”По пи си ста нов-
ни штва Бач ке то ком осам на е стог 
ве ка” 152 

Си ме о но вић-Чо кић, Сте ван 656 
Си мић, Па вле 193 
Си мић, Си ма 

- ”Ва ти кан про тив Ју го сла ви је” 526
- ”Пре кр шта ва ње Ср ба за вре ме 

Дру гог свет ског ра та” 526 
- ”Ту ђин ске ком би на ци је око НДХ” 

526
Син ди кал ни по крет – Гра фич ки рад ни-

ци – Вој во ди на – 1919-1921 815 
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Си ро ма штво 1180 
- Европ ска уни ја 1883 

Ска ли гер, Јо зеф Ју стус 1806 
Скер лић, Јо ван – Зе мљо рад нич ке за дру-

ге 457 
Скуп штин ски си стем – Вој во ди на 853 
Сла ви сти ка – Ча со пи си, стра ни – Са др-

жај – 1950-1951 129 
Сла вјан ски ар хив (ча со пис) – Са др жај – 

1961 630 
Слав нић, Ма ри ја 114 
Сла вон ско-срем ски ве ле по сед – 18-19. в. 

433 
Сла в�н ское во зро жде ние (ча со пис) 756 
Сла да – Вој во ди на 366 
Слан ка мен (ба ња) 1308 
Слан ка ме нац, Пр вош 130 
Сли ка ри 

- Ср би ја – 1817-1850 9 
- Хо но ра ри – Ср би ја – 19. в. 261 

Сли кар ство 
- Вој во ди на – 18. в. 202 
- Пор тре ти – Ре ста у ра ци ја – Пан-

че во 42 
Сли пи че вић, Фу ад – ”Исто ри ја на ро да 

Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је” 127 

Сло бо да (фи ло зо фи ја) 844, 1027 
Сло бо да (ча со пис) 614 
Сло бод на раз ме на ра да – Дру штве не де-

лат но сти 1291 
Сло бод но вре ме – Омла ди на – Ис тра жи-

ва ња 2013
Сло ва ци 

- Ју го сла ви ја – 18-20. в. 769 
- Ко ло ни за ци ја 

- Ју го сла ви ја – 18-19. в. 734 
- Хр ват ска – 1824-1830 753 

Смо тра на род них ига ра ”Брат ство-је дин-
ство” ; Бај мок – 1963-1983 1186 

Смрт ност – Опа да ње – Ви ло во – 1845-
1950 1390 

Со ло вјев, Алек сан дар Ва си ље вич 1916 
Сом бор – Исто ри ја 1640 
Со ци ја ли зам 1818, 1821 

- Ис точ на Евро па 1437 
- Цен трал на Евро па 1437 

Со ци ја ли стич ка при вре да 1176 

- Дру штве ни ка пи тал – Ју го сла ви ја 
1269

- Ју го сла ви ја 1177
Со ци ја ли стич ка штам па у Ср би ји до XX 

ве ка (мо но гра фи ја) 112 
Со ци ја ли стич ко пра во – Ју го сла ви ја 968
Со ци јал на за шти та – Де ца – Ре пу бли ка 

Срп ска 1889 
Со ци јал на по ли ти ка – Европ ска уни ја 

1722 
Со цио-про фе си о нал не гру пе 

- Дру штве ни по ло жај – Вој во ди на 
1190

- Ин те ре си – Вој во ди на – Ме то до-
ло шка ис тра жи ва ња 1181 

Со ци о ло ги ја 1454, 1760, 1906 
- Ан ке те – Пољ ска 683 
- Ви со ко школ ска на ста ва – Ју го сла-

ви ја 992 
- Дру штве не про ме не 1012 
- Дру штве ни про це си 1319 
- Ју го сла ви ја – 1960-1970 1001 

Со ци о ло ги ја гра да 697, 836, 1074, 1076, 
1077, 1252, 1383, 1531, 1559, 1560 

Со ци о ло ги ја кул ту ре 1685 
- Вред но сти 1318, 1570 
- На чин жи во та 1318 
- Ју го сла ви ја 1385 
- Фран цу ска – 1830-1918 1420 

Со ци о ло ги ја на се ља 1633 
Со ци о ло ги ја на у ке 1484 
Со ци о ло ги ја обра зо ва ња 1750 
Со ци о ло ги ја по ро ди це 1592, 1767 
Со ци о ло ги ја пра ва 1323, 1778 
Со ци о ло ги ја ра да 1133 

- Ме то до ло ги ја 1273 
Со ци о ло ги ја ре ли ги је 923 
Со ци о ло ги ја се ла 856, 1013, 1250, 1251, 

1252, 1380, 1382, 1383, 1394, 1569, 
1570, 1573, 1630, 1667, 1764, 1805 
- Ју го сла ви ја 1381, 1384, 1385 
- САД 921 

Со ци о ло ги ја се ла (ча со пис) – 1963-1967 
788 

Со ци о ло ги ја сло бод ног вре ме на 972 
- Ме то до ло ги ја 952 

Со ци о ло ги ја ста но ва ња 825 
- Вој во ди на 784 
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Со ци о ло ги ја умет но сти – Фран цу ска – 
1830-1918 1420 

The So ci o lo gi cal Re vi ew (ча со пис) – Са-
др жај – 1966 780 

Со ци о ло шка лу ча (ча со пис) 1973 
Со ци о ло шки су сре ти ; 2 ; 1983 ; Пор то-

рож 1173, 1174 
Спер њак, Ве ли мир 406 
Спољ на тр го ви на 

- Бо сна – Аустри ја – 1789-1849 – Ис-
то риј ска гра ђа 737 

- Зе мље у раз во ју – 1960-1987 1378
- Ср би ја – Аустри ја – 1789-1849 – 

Ис то риј ска гра ђа 737 
Спо мен-збир ка Па вла Бе љан ског (Но ви 

Сад) – Ли ков на збир ка 430
Спо ме ни ца дон Ни ка Лу ко ви ћа (збор ник) 

1141 
Спо ме ни ца Ила ри о ну Ру вар цу (збор ник) 

286 
Спо ме ни ци кул ту ре, срп ски 

- Грч ка – 12-15. в. 328 
- Тур ска – 12-15. в. 328 

Спорт 
- На си ље – Ма сов ни ме ди ји 1969 
- Спон зор ство 1515 

Спорт ска ре кре а ци ја – Со ци о ло шка ис-
тра жи ва ња 1404 

Ср би 
- Ет но со ци о ло ги ја 1556 
- Исто ри ја – Угар ска – 1690-1861 85
- Исто риј ски из во ри – 17. в. 517 
- Ко ло ни за ци ја – Ма ке до ни ја 1432 
- Кул тур на исто ри ја 
- Ду бров ник – 19-20. в. 1902 
- Пе штан ска жу па ни ја 577 
- Ма ђа ри – Аустри ја – 1859-1868 133
- На ци о нал ни иден ти тет 1826 
- На ци о нал но пи та ње – Те ми швар 

– 1918 241
- Нем ци – Ин ђи ја – 18. в. 157 
- При ви ле ги је – Хаб збур шка мо нар-

хи ја – 1690- 1792 760 
- Ре ли ги ја 1530 
- Угар ска – Еко ном ска ми сао – 18-

19. в. 1040 
- Хр ват ска – 1991-1995 1827 

Ср би га ли пољ ски – Исто ри ја – 16. в. 772

Ср би ка то ли ци – Ду бров ник – 1920-1941 
1935

Ср би ја 
- Ге о граф ски цен три 1918 
- Кул тур но на сле ђе – Ути ца ји 1632
- По ли тич ки ре жим – 1988-1996 

1554
- Тран зи ци ја 1930 

Ср би ја на Ко со ву и у Ме то хи ји (збор ник) 
1908 

Ср бљак (ан то ло ги ја ста ре срп ске цр кве-
не по е зи је) 880 

Срем – По ли тич ке при ли ке – 1867-1868 
791

Сре мац, Сте ван 13 
Срем ски Кар лов ци 

- Исто ри ја – 1804-1813 187 
- Ур ба ни за ци ја – 18-19. в. 1078 

Срп ска Вој во ди на 
- По ли тич ке при ли ке – 1851 521
- Уки да ње – Про тест – 1861 404 

Срп ска дру штва – Ду бров ник – 19-20. в 
1902

Срп ска књи жев ност – Зе ни ти зам – 20. в. 
1932

Срп ска пра во слав на цр ква 
- Арад ска епар хи ја – У ли те ра ту ри 

203 
- Ауто но ми ја – Угар ска 115 
- Срем ска епар хи ја – Ста ти стич ки 

по да ци – 1750-1751 341 
Срп ска фи ло зо фи ја 1621 
Срп ска штам па 

- Исто ри ја – Вр шац – 19. в. 637 
- Цен зу ра – Вој во ди на – 1851-1860 

487
Срп ске књи ге 507 
Срп ски је зик 

- Гла го ли – Пре зент – Вој во ди на 
123

- Ди ја лек ти – Вој во ди на 92 
- Ети мо ло ги ја 327 
- Са лаш (реч) 1212 
- Оно ма сти ка 585 
- Пан че во и око ли на 1765 
- Се ман ти ка 326 
- Ћи ри ли ца 1782 

Срп ски му зуч ки лист (ча со пис) 691 
Срп ски ру ко пи си – 18. в. 654 
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Срп ско пи та ње – Ме ђу на род на за јед ни-
ца 1675 

Срп ско-ал бан ски од но си – 1844-1875 781
Срп ско-не мач ки од но си 1994
Срп ство (ча со пис) – Вој во ди на – Исто-

рија – 1883-1884 16 
Ста јић, Ва са 358 
Ста лио, Бла жен ка

- ”Ка та лог ке ра ми ке” 412 
- ”На пре ље” 409 

Ста љи ни зам 965 
Стам бе не згра де – Па нон ска ку ћа – Бач ка 

– 17-20. в. 1229 
Стан ко вић, Ге ор ги је 359 
Ста но ва ње 

- Но ви Сад 1220 
- Се ло – Вој во ди на 784 

Ста нов ни штво 
- Ба ран да – 1451-1809 588 
- Бач ка – Ста ти сти ка – 1578 773 
- Бач ка То по ла – Ста ти сти ка за ни-

ма ња – 1910-1953 458 
- Брач но ста ње 

- Вој во ди на – 1971-2002 1872 
- Ср би ја 1807 

- Бу џак (Ста ра пла ни на) 1888 
- Ви ло во – 20. в. 1533 
- Ви со ко школ ско обра зо ва ње – Вој-

во ди на 1875 
- Вој во ди на 

- 20-21. в. – Ста ти сти ка 1844
- 1787 587 
- 1921-1941 1867 
- 1948-1991 1616 
- 1953-2002 – Кар то граф ски ме-

тод 1852 
- 1991-2001 1842 
- 1991-2002 1785 

- По раст – Но ви Сад – 1991-2002 
1853

- Вред ност (со ци о ло ги ја) – Ко му-
ни стич ке земље – Ком па ра-
тив на ис тра жи ва ња 1798 

- Гар ди нов ци – 1895-1990 1520 
- Гу сти на на се ље но сти 1407 
- Днев не ми гра ци је – Бе о чин 1418 
- Дру штве на струк ту ра – Вој во ди-

на 1603

- Еко ном ска струк ту ра – Вој во ди на 
1615 

-1991-2002 1868 
- Жа баљ – 1895-1995 1638 
- За кон ски про пи си – Вој во ди на 

1715
- Ју го сла ви ја – 1947-1971 1016 
- Ми гра ци је – Вој во ди на 1847 

- 1988-2002 1846 
- 1991-2002 1848 

- Те ме рин 811 
- Мор та ли тет – Вој во ди на – 1898-

1999 1731 
- На ци о нал на струк ту ра 

- Бач ка – 20. в. 1490 
- Вој во ди на 1716 

- 20 в. 1721 
- 1880-1910 1516 
- 1948-1991 1720 
- 1991-2002 1877 

- Ср би ја 1810 
- Те ме рин – 20. в. 1880 

- На ци о нал ност – Вој во ди на – 2002 
1849 

- Обра зов на струк ту ра 
- Вој во ди на – 1953-2002 1897 
- Ју го сла ви ја 1359 

- Од нос по ло ва – Ста ти сти ка 
- Бач ко До бро По ље – 1896-1980 

1241
- Ту ри ја – 1896-1980 1241 

- Пол на струк ту ра 
- Бе о град – 1991-2002 1879 
- Вој во ди на 

- 1948-1991 1733 
- 1991 1532 

- При род ни при ра штај 
- Вој во ди на 

- 1950-2000 1718 
- 1963-2003 1881 
- 1991-2000 1719 

- Срем – 1990-2000 1726 
- Со ци о ло шка ис тра жи ва ња – Ру ма 

777 
- Ср би ја 1487, 1727 
- Срем 1610 
- Ста ре ње 1146 

- Вој во ди на 1734, 1865 
- Европ ска уни ја 1883 
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- Ста ро сна струк ту ра – Вој во ди на 
- 1921-1991 1720 
- 1921-2002 1869 
- 1991 1532 
- 1991-2002 1871 

- Ср би ја 
- 1981-2002 1866 
- 1991-2002 1870 

- Ти моч ка кра ји на – 1953-1991 1728
- Ста ти сти ка 

- Ју жни Ба нат – 18-19. в. 682 
- Срем – 18. в. 221 

- Фер ти ли тет 
- Вој во ди на – 20. в. 1287 
- Ју го сла ви ја 1346 
- Хр ват ска – 1787 587 
- Шај ка шка – 1872-1895 1493 

Ста нов чић, Во ји слав 
- ”По ли тич ка те о ри ја” 1939 
- ”По ли тич ке иде је и ре ли ги ја” 

1704, 1771
Ста но је вић, Гли гор – ”Шће пан Ма ли” 

465
Ста но је вић, Об рад – ”Рим ско пра во” 

1264
Ста ре ње – Со ци о ло шки аспект 1115 
Ста ри Ба нов ци – 18. в. 652 
Ста ри љу ди 

- Дру штве ни по ло жај – До мо ви за 
ста ре 1037 

- Со ци јал на за шти та 1037 
- Вој во ди на 1734, 1865 

Ста ри нар (ча со пис) – Са др жај – 1951-1955 
429 

Ста ти сти ка 1502 
- Ср би ја – 1862-2004 1786 
- Те о ри ја 1192 

Ства ра лач ко пи са ње 2004
Ствар но пра во – Суд ска прак са – Вој во-

ди на – 1918-1925 1942 
Стећ ци – Мо ти ви – Бо сна и Хер це го ви на 

235 
Сто ја ко вич, Ге ор ги је – Днев ни ци 99 
Сто ја нов, Мла ден 1654, 1793 

- ”Со ци о ло ги ја се о ских ко лек ти ва” 
1792 

Сто ја но вић, Ге ор ги је 380 

Сто ја но вић, Зо ран – ”Гра ни це, мо гућ но-
сти и ле ги тим ност кри вич но прав не 
за шти те” 1296 

Сто ја но вић, Све то зар – ”На срп ском де лу 
Ти то ни ка” 1687 

Сто ја но вић, Тра јан 1813, 1815 
- ”Bet we en East and West: The Bal kan 

and Me di ter ra nean Worlds” 1814
- Би бли о гра фи је 1817 

Сто јан че вић, Вла ди мир – ”Кнез Ми лош 
и Ис точ на Ср би ја” 466 

Стој ков, Са ва – Из ло жба 1776 
Стој ко вић, Ан дри ја Б. 

- ”Ми лан Ку јун џић – Абер дар” 1022
- ”Фи ло зоф ски и дру штве но-по ли-

тич ки по гле ди Јо ва на Жу јо-
ви ћа” 1154 

Стој ко вић, Ата на си је 312 
- ”Кан дор” 15 

Сто чар ство – Кла стер ско удру жи ва ње 
– Кон ку рент ност 2012

Стран ци – Ди пло мат ска за шти та 1903 
Стра ти ми ро вић, Сте фан 188 
Стрес – Ху ма на ре про дук ци ја – Вој во-

ди на 1730 
Стри бер, Ми ро слав 872 
Стру гар, Вла до – ”Срп ство Јан ка Ву ко-

ти ћа и Ми тра Мар ти но ви ћа” 2002
Стру гар, Мла ден – ”Атлас Ста ре Ср би је” 

1955 
Струк ту ра ли зам 1191 
Суд ска прак са 

- Ка са ци о ни суд – Но ви Сад – 1918-
1926 1947 

- Ме ђу на род но при ват но пра во 1947
- По ро дич ни од но си – Вој во ди на 

– 1920-1930 1946 
Суд ски ак ти 1469 
Суд ски кри вич ни по сту пак 1501, 1624 
Суд ство 

- Ба ни ја – 1941-1945 1309 
- Вој во ди на 855 
- Ју го сла ви ја 860, 1292 
- Си сак – 1941-1945 1309 

Су ро гат ма те рин ство – Прав ни аспект 
1276 

Су сед ство 1486 

Тан чић, Ми хаљ 658 
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Та ра нов ски, Те о дор – ”Ен ци кло пе ди ја 
пра ва” 1623 

Те ке ли ја, Са ва 184 
Те ле ки, До ми ник 485 
Те о до ро вић, Ар се ни је 41, 262 
Те о до ро вић, Ата на си је 8 
Те о ри ја мо ћи 1933 
Те о ри ја пра ва 910, 1551 
Те о ри ја си сте ма – Еко но ми ја 1093 
Тер ци јар не де лат но сти 1211 

- Вој во ди на 1056, 1116 
- Ср бо бран 1328 

Тех нич ки про грес 995 
Тех нич ко-тех но ло шки раз вој – Тр жи ште 

1306 
Тим, Јо сиф

- ”Исто ри ја Ср ба” 638 
- ”Срп ски по крет у Вој во ди ни 1848-

1849” 205 
- ”Срп ски по крет у Ју жној Угар ској 

1848-1849” 347 
Ти рол, Ди ми три је 117 
Ти то, Јо сип Броз 983, 984 
То дић, Ми лан ка – ”Фо то гра фи ја и про-

па ган да” 1912 
То до ро вић, Алек сан дар 

- ”Ма сов на кул ту ра и ма ло лет нич-
ко пре ступ ни штво” 887 

- ”Со ци о ло ги ја ма сов них ко му ни-
ка ци ја” 978 

То мандл, Ми хо вил 660 
То мин, Да ни ло 490 
То мић, Ја ша 676, 754 
То по ни ми ја – Об ра ди во зе мљи ште – Сла-

во ни ја – 18-19. в. 650 
То по но ма сти ка – Вој во ди на 56 
Tört�nel mi sze mle (ча со пис) – Са др жај 

– 1961 608
То та ли та ри зам 1365, 1398 

- Исто ри ја – Не мач ка – 16-20. в. 1127
То та ли тет (иде о ло ги ја) – Не мач ка – 16-

20. в. 1127 
Тран зи ци ја – Со ци о ло шки аспект 1679 
Тр го ви на 

- Ба нат – 18. в. 305 
- Вер ски пра зни ци – Вој во ди на – 

1850 799
Тр го вин ски би ланс – Ју го сла ви ја – 1981-

1985 1371 

Тр го вин ско пра во – Уго во ри о кон тро ли
- Сло вач ка – 1991 1519 
- Че шка – 1991 1519 

Тр гов ци 
- Вој во ди на – 17-18. в. 306 
- Срем – 1804-1809 132 
- Шид – 1777-1848 399 

Тре ба ње (он то ло ги ја) 1658 
Тре ба ње (пра во) 1658 
Тр жи шна при вре да 

- Кон сал тинг – Ср би ја 1922 
- Ср би ја 1504 

Тр жи ште 1763 
- Ју го сла ви ја 1167 
- Тех нич ко-тех но ло шки раз вој 1306
- Це не – Ју го сла ви ја 991 

Ту рен, Ален 1133 
Ту ри зам

- Гло ба ли за ци ја – Кул тур ни аспект 
2011 

- На ци о нал на кул ту ра – Ис тра жи-
ва ња 2011

Тур ска – Исто ри ја 1828 
Тур ски из во ри о Срп ској ре во лу ци ји 

1804. Спи си цар ске кан це ла ри је 
1789-1804 (мо но гра фи ја) 442 

Ће лап, Ла зар 789 
Ћи ли ми 

- Вој во ди на 125 
- На род ни оби ча ји – Вој во ди на 58 

Ћи ри ло 296 
Ћур чић, Сло бо дан – ”Број ста нов ни ка 

Вој во ди не” 1647 

Уго вор на пред у зе ћа – Ју го сла ви ја 1326 
Уго вор не ор га ни за ци је удру же ног ра да 

967 
Уј ва ри, Зол тан – ”Une co u tu me des Sla ves 

du sud” 693 
Умет ни ци – Дру штве ни ста тус – Ру си ја 

– Фран цу ска – 1880-1920 1401 
Умет ност – Спон зор ство 1515 
Уни вер зи те ти – Аудио-ви зу ел на сред-

ства – Ан кет на ис тра жи ва ња 1290 
Упра ва – За ко ни тост 1491 
Управ ни ак ти 1469 
Управ но пра во – Са мо у пра вља ње 1051 
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Ур ба на кул ту ра – Со ци о ло шка ис тра жи-
ва ња – Су бо ти ца 1769 

Ур ба ни зам 
- Град ски цен три – Но ви Сад 1221 
- Кул тур на исто ри ја 1361 
- Но ви Сад 1223 

- 17-19. в. 1329 
- 1694-2005 1222 

- Со ци о ло шки аспект 752, 1227 
Ур ба ни за ци ја 1074 

- Вој во ди на 908, 1617 
- Ка пи та ли стич ке др жа ве 697 

Устав – Про ме не 
- Ју го сла ви ја – 1971 860 
- Ср би ја – 1990 1440 

Устав ни си стем – Ју го сла ви ја – Со ли дар-
ност 905 

Устав ност 
- Вој во ди на 854 
- Ср би ја – 19. в. 1498 

Уче ни ци 
- Днев не ми гра ци је – Ку ла 1664 
- Ет нич ки иден ти тет – Ем пи риј ска 

ис тра жи ва ња – Бач ка 847
- На ци о нал на при пад ност – Вој во-

ди на 866 
- Са мо у пра вља ње – Ју го сла ви ја 

1065
Уче шће гра ђа на у су ђе њу на те ри то ри ји 

Со ци ја ли стич ке Ауто ном не По кра-
ји не Вој во ди не (мо но гра фи ја) 962 

Учи те љи 
- Вој во ди на – 1573-1774 436 
- Обра зо ва ње – Вој на кра ји на – 19. 

в. 1185 
- Ср би ја 

- 1836 90 
- 1880-1899 1216 

Фај хин гер, Ханс 794 
Фар ма ци ја – Же не – Ју го сла ви ја 1280 
Фе де ра ли зам 1514 
Фел чак, Вац лав – ”Wę gi er ska po lityka 

na ro do wo ś ci o wa pr zed wybuc hnem 
pow sta nia 1848 ro ku” 787 

Фер ти ли тет 
- Адо ле сцен ти – Ср би ја 1701 
- Вој во ди на 1599, 1602, 1861 

- 1950-2000 1710 

- Ср би ја 1856 
Фе у да ли зам – Вој во ди на – 18-19. в. 382 
Фик ци о на ли зам 794 
Фи ли по вић, Ми лен ко С. 573, 859 

- Би бли о гра фи је 574 
- ”Др Мир ко Бар јак та ро вић: О зе-

мљи шним ме ђа ма у Ср ба” 215, 
269 

- ”Зе мља ни ло нац као му зич ки ин-
стру мент” 81, 82 

Фи ло зо фи ја – Ре ли ги ја 1691 
Фи ло зо фи ја вред но сти 1623 
Фи ло зо фи ја исто ри је 1113, 1622 

- На уч но пред ви ђа ње 1367 
Фи ло зо фи ја кул ту ре – Игре 1400 
Фи ло зо фи ја по ли ти ке 1657 
Фи ло зо фи ја пра ва 1448, 1449, 1450, 1452, 

1456, 1457, 1458, 1460, 1461, 1462, 
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 
1471, 1477, 1479, 1480, 1526, 1623 
- Ср би ја 1476 

- 18. в. 1525 
Фи ло зо фи ја при ро де 1621, 1755 
Фи ло зо фи ја ре ли ги је – Ру си ја – 19-20. в. 

1693 
Фи ло зо фи ја, не мач ка кла сич на – 18-19. в. 

873 
Фи ло зоф ска ан тро по ло ги ја 1102 

- Иде о ло ги ја 1289 
Фи нан си је – За пад ни Бал кан 1900 
Фи нан сиј ске пи ра ми де 

- Евро па – 17-20. в. 1924 
- Ру си ја – 1989-1994 1924 

Фи скал на по ли ти ка – За пад ни Бал кан 
1900 

Фло ра, Ра ду – ”Из исто ри је срп ско-ру-
мун ских од но са” 739 

Фо га ра ши, Јо ван 786 
Фо јер бах, Лу двиг 873 
Фран цу ска ре во лу ци ја 1789 

- Ути ца ји 
- Вој во ди на 84 
- Ср би – Угарскa 533 
- Устав ност – Ср би ја 1483 

Фре ске – Срп ски Ко вин 484 

Ха бер мас, Јир ген 1410 
Хај де гер, Мар тин 1754, 1822, 1915 
Хај зен берг, Вер нер 1755 
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Хајс, Ро берт – Марк си зам 1267 
Ха ла си-Кун, Ти бор – ”Six te enth cen tury 

Tur kish settle ments in So ut hern Hun-
gary” 773 

Ха мил тон, Алек сан дер – ”Фе де ра ли стич-
ки спи си” 1142 

Hand buch der Woj wodschaht Ser bien und 
des Te me ser Ba na tes sammt der Mi-
litärgränze (мо но гра фи ја) 173 

Ха џић, Јо ван 943, 1497, 1498 
Хе ге диш, Ан тал – ”Де мо граф ска и аграр-

на ста тисти ка Вој во ди не” 1411
Хе гел, Ге орг Вил хелм Фри дрих 873, 

1524, 1754, 1915 
Хе гер стрем, Ак сел 1529 
Хе јер дал, Тур – ”Кон-Ти ки” 151 
Хер ков, Злат ко – ”Гра ђа за фи нан циј ско-

-прав ни рјеч ник фе у дал не епо хе 
Хр ват ске” 352 

Хе ро дот – ”Исто ри ја” 295 
Хи дро си стем Ду нав-Ти са-Ду нав 759 
Хи сто риј ски збор ник (ча со пис) – Са др-

жај 
- 1948-1955 348 
- 1956 446 
- 1957 560

Хјум, Деј вид 1657 
Хла вач, Вој тјех 572 
Хоф ба у ер, Ха нес – ”Екс пе ри мент Ко со-

во” 2000
Хра бак, Бо гу мил – ”Ан дри ја Ра де нић: 

До ку мен ти о со ци ја ли стич ком по-
кре ту у Сре му 1894-1908” 594 

Храм све тог Са ве – Ко сов ска Ми тро ви ца 
1905 

Хра на – Про из вод ња 
- Вој во ди на – 1950-1980 1095 
- Ју го сла ви ја 1169 

Хр ват ски је зик – Ет но ни ми 
- Бу њев ци 11, 702 
- Шок ци 763 

Хри бов шек, Франц – ”Спољ но тр го вин-
ска пла ћа ња” 1362 

Хри шћан ство 1691, 1694 
- 1-4. в. 1692 

Хро но ло ги ја 1806 
Хру стић, Ха си ба – ”Свет ска фи нан сиј-

ска кри за и др жав на ин тер вен ци ја 
у ода бра ним зе мља ма” 2022

Ху си ти зам – Ју жно сло вен ске зе мље – 
Сред њи век 611 

Ца зи, Јо сип – ”Ву ко вар у кла сној бор би” 
388 

Ца рић, Слав ко
- ”Ме ђу на род но при вред но пра во” 

1204, 1348 
- ”При вред но пла ни ра ње” 1265 
- ”Спољ но тр го вин ска пла ћа ња” 

1362
Цве ти ћа нин, Не вен – ”Епо ха с оне стра-

не ле ви це и де сни це” 1975 
Цви јић, Јо ван 986 
Ци ви ли за ци ја – Кул ту ра 1679 
Ци вил но дру штво 1663 
Ци јук, Сул та на 244 
Ци це рон, Мар ко Ту ли је 1489 
Цр ква све тог Ни ко ле 

- Ста ри Слан ка мен 259 
- Шид 243 

Цр кве – Ку сић ки про то по пи јат – 1798 
729

Цр кве на имо ви на – Срем – 1941 365 
Цр кве на ин те ли ген ци ја 1696 
Цр кве но сли кар ство – Ико но гра фи ја – 

Ср би ја – 19. в. 119 

Чај ка но вић, Ве се лин 1530 
Ча со пис за сла ви сти ку – Са др жај – 1948 

50 
Ча со пи си, прав ни – Вој во ди на – 1926-

1940 746 
Че ла ре во – Со ци о ло шка ис тра жи ва ња 

936
Че си – Ко ло ни за ци ја – Хр ват ска – 1824-

1830 753
40 [четрдесет] го ди на бор бе за со ци ја-

ли зам (мо но гра фи ја) 544 
Чи жов, Фјо дор Ва си ље вич – ”Пу те ше-

стви је по сла вјан ским зе мљам” 561 
Чо ба но вић, Ка та ри на – ”Де мо граф ска и 

аграр на ста ти сти ка Вој во ди не” 1411
Чо век (фи ло зо фи ја) 1453, 1458 
Чо ло вић, Иван 1954 
Чо но пља 

- Исто ри ја – 1820-1848 761 
- Раз вој – Со ци о ло шка ис тра жи ва-

ња 1388 
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Чу ли но вић, Фер до
- ”Од је ци Ок то бра у ју го сло вен ским 

кра је ви ма” 462 
- ”Слом ста ре Ју го сла ви је” 540 

Чу рић, Ра до слав 1316 
Чур чић, Ла зар – ”Још јед ном о ру ко пи-

сном ка но ни ку Јо ва на Ра ји ћа” 607 

Џеј, Џон – ”Фе де ра ли стич ки спи си” 1142
Џи хад 1780 

Шај ка шка – Исто ри ја – 1814-1815 96 
Шар кањ, Пал – ”На пра гу XXI ве ка” 940
Ше линг, Фри дрих Вил хелм Јо зеф фон 

1481 
- ”Фи ло зо фи ја умет но сти” 1246 

Ше ри јат ско пра во 1828 
Шеф др жа ве – Ју го сла ви ја 861 
Шид – Исто ри ја – 1699-1849 361 
Шко ле 

- Вој во ди на – 1774-1872 778 
- Ку сић ки про то по пи јат – 1789 729

Школ ска све до чан ства – Кар ло вач ка ги-
м на зи ја – Зе мун ци – 1803-1827 571

Школ ство
- Ре фор ма – Ба нат – 19. в. 1120 
- Ср би ја – 1840-1845 118 
- Уред бе – Ба нат – 1774 929 
- Учи тељ ски из ве шта ји – Бач ка – 

1756-1757 1170 

Шљу кић, Ср ђан – ”Се љак и за дру га у 
рав ни ци” 2024

Шљу кић, Сте ван – ”Ме сна за јед ни ца” 
917

Шо го ров, Сте ван – ”Ме ђу на род но при-
вред но пра во” 1204, 1348 

Штај нер, Ри кард – ”Кри за” 979 
Штам па, срп ска 

- Вр шац – Об ра до вић, До си теј – 
1867 604 

- Су бо ти ца 36 
- Хр ват ска – 1896 615 

Штат ми лер, Ге орг – ”Geschic hte Südo-
ste u ro pas” 71 

Штед ња, де ви зна – Ју го сла ви ја 1423 
Штрај ко ви 

- Вој во ди на 
- 1919 768 
- 1935 648 

- Ки кин да – 1936 613 
Шу ва ков, Ти хо мир – ”Те о ри ја и прак са 

ре ги о нал ног раз во ја – по се бан осврт 
на ре ги о нал ни раз вој Вој во ди не” 
903

Шу ва ко вић, Ђор ђе 1838 
Шу ма дин ка (ча со пис) 1521 
Шу ма но вић, Са ва – Смрт 537 
Шу пљи кац, Сте ван 547 
Шу ше о ка (се ло) 1393
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