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UVODNA REČ PRIREĐIVAČA

Knjiga koju čitalac ima u rukama predstavlja zbornik radova prire-
đenih na osnovu saopštenja izloženih na međunarodnoj naučnoj kon-
ferenciji Društvo i prostor, održanoj na Filozofskom fakultetu u Novom 
Sadu 25. i 26. septembra 2015. Zbornik je sačinjen od 37 naučnih rado-
va autora iz šest država. Konferencija je realizovana u saradnji Srpskog 
sociološkog društva, Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u No-
vom Sadu i Insituta za uporedno pravo u Beogradu. Finansijsku podrš-
ku skupu pružilo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U radu konferencije učestvovao je velik broj učesnika, dok je broj 
pristiglih radova nakon zatvaranja konferencije bio još veći, što govo-
ri o izuzetnoj popularnosti ove teme kako u Srbiji tako i u zemljama 
regiona. Iako je veza između društva i prostora istorijska, strukturna 
i postojana, izvesno je da su savremeni procesi u društvu kao i pa-
radigmatska pomeranja unutar društvenih nauka, doveli do ponov-
nog „otkrivanja“ i prepoznavanja prostorne ukorenjenosti različitih 
društvenih pojava.Na osnovu sadržaja ove knjige može se videti da su 
problemi vezani za temu konferencije brojni i još uvek otvoreni. Može 
se isto tako primetiti da je tema razmatrana iz različitih, ponekad di-
vergentnih uglova, ali uvek sa povratkom na osnovnu premisu skupa 
- društvenu i istorijsku dimenziju kategorija prostora. Ovom konfe-
rencijom i zbornikom otvoreno je široko polje za približavanje razli-
čitih pristupa proučavanju društvenih aspekata prostora kao i nauč-
nih disciplina koje se bave ovim problemima. Pored sociologije, to su 
i arhitektura, urbanizam, pravo, demografija, antropologija, filozofija, 
geografija, književnost i istorija. 
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Ova knjiga predstavlja skup radova koji se bave problemima urba-
nog i  ruralnog prostora kao i ekonomskim, pravnim i organizacionim 
aspektima prostora. Jedna grupa radova problematizuje klasične ur-
bano-sociološke teme poput identiteta grada i međuljudskih odnosa u 
gradu, na primerima gradova u Srbiji. Sledeća grupa radova fokusira se 
na nešto šire demografske procese i njihove prostorne karakteristike. 
Nekoliko radova usmereno je na analizu i kritiku neoliberalnih obra-
zaca urbanog razvoja koje autori prepoznaju kroz razvojne  megapro-
jekte u gradovima regiona. Značajan deo radova u ovoj knjizi posvećen 
je transformaciji ruralnih prostora i mogućnostima za njihov održivi 
razvoj. Pored navedenih oblasti u ovoj knjizi nalaze se i radovi koji 
problematizuju pitanja radnog, organizacionog i pravnog prostora iz 
ugla različitih naučnih disciplina kao i radovi u kojima se ispituju veze 
između prostora i različitih društvenih grupa. 

Pavle Milenković
Snežana Stojšin

Ana Pajvančić-Cizelj
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Ranka Perić Romić
Fakultet političkih nauka
Banja Luka

UTICAJ TRANSFORMACIJE JAVNOG 
I PRIVATNOG PROSTORA NA ŽIVOT 

STANOVNIKA U URBANIM SREDINAMA

Apstrakt: Očigledne transformacije urbanih sredina prilagođene savremenim 
tokovima globalizacijskih procesa bitno su uticale na društvene odnose i 
socijalne interakcije među urbanim stanovništvom. Gradovi kao mjesta 
teritorijalizacije socijalnih relacija, fizičkim izmjenama urbanog tkiva 
determinišu nove pojavne oblike urbane javnosti koja se prilagođava 
mjestu i vremenu u kome se nalazi. Upravo ova veza između fizičke forme 
i vremena u kome se urbani prostor posmatra, suštinski određuju nove 
oblike društvenih odnosa i pojma javnosti u urbanim sredinama. U tom 
kontekstu javni prostor se više ne može posmatrati kao izolovana i zasebna 
cjelina u kojoj se reflektuje kultura, odnosno vrijednosni sistem savremenog 
čovjeka, nego se isti dovodi u vezu sa proizvodnjom prostora koji će urbano 
stanovništvo usmjeriti ka društveno poželjnom ponašanju, mijenjajući 
životne navike i uopšte stil života mnogih građana. Veza između javnog i 
privatnog prostora sve manje je uočljiva. Polujavni prostori postaju mjesta u 
kojima urbano stanovništvo komoditetu ustupa mjesto nasuprot privatnosti. 
Gubitak autentičnosti, individualizma i različitosti, samo su neki od ishoda 
ovih procesa. U zavisnosti od dominacije aktera koji utiču na strukturisanje 
urbanog prostora stvoriće se nove urbane forme koje odgovaraju potrebama 
kreatora. Među njima su najjači ekonomsko-politički faktori koji sve češće 
na urbanom prostoru stvaraju jasnu distinkcija između potreba građana i 
ekonomskih interesa. Komercijalizacija javnih prostora postaje česta pojava 
savremenih gradova
Ključne riječi: transformacija, javni, privatni, kontrola.

Šta javni prostor čini javnim?

Javni prostor predstavlja javno dobro, ispunjeno različitim urbanim 
sadržajima namjenjenim građanima bez obzira na njihovu heterogenost, 
klasnu, rasnu nacionalnu ili bilo koju drugu pripadanost. Odnosi se na 

316.334.56
316.728
911.375.12
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trgove, ulice, javne površine itd., a u najširem smislu riječi može podra-
zumijevati galerije, holove, čekaonice, biblioteke i druge objekte javne 
namjene. Bez obzira na širinu shvatanja javnog prostora, on se uvijek 
posmatra u urbanom kontekstu, i u odnosu na stanovnike koji ga kori-
ste, kojima služi i koji mu daju specifična značenja uzrokovana lokalnom 
kulturom i dominantnim vrijednostima. S obzirom da javni prostor osli-
kava javno dobro, odlikuju ga bitna svojstva kao što su nemogućnost 
potrošnje od strane jedne osobe što bi umanjilo količinu dobra za drugo 
lice, i nemogućnost ograničavanja njegovog korišćenja (Vujošević, Peto-
var 2006: 373)1. Na tragu Lefevra (Lefebvre 1967, 2009),  javni prostori 
u kontekstu vremena posmatranja zadržavaju vrijednosnu komponentu 
društvene proizvodnje značenja, i odraz su odnosa nastalih u proizvod-
nim procesima. Svaka transformacija javnih prostora rezultat je nove 
konstalacije snaga na tržištu rada, kao i rezultat vladajućih sila domi-
nacije. Javni prostori sadržavaju simboliku bitnu za građane, a ujedno 
imaju i socijalno-integrativnu ulogu koja doprinosi izgradnji kolektiv-
nog identiteta. Širok spektar funkcija govori o značaju javnih prostora.2 
To su mjesta  na kojima možemo da izrazimo više sebe nogo što nam 
dopušta privatna sfera, i što koristeći ih, možemo da ostvarimo poruke 
verbalne i neverbalne komunikacije što ukazuje na njihovu vanprostor-
nu dimenziju.3 Javni prostor podrazumijeva da se čak i izdvojeni poje-
dinac posmatra sa mjesta koje je dostupno svima od strane onih koji ga 
u trenutku koriste doprinoseći socijalizaciji pojedinaca kroz formalne ili 
neformalne procese komunikacije.

Postojanje javnih prostora podrazumijeva prisustvo određenih urba-
nih formi koje čine i osnovicu za formiranje urbane javnosti. Čaldarović 
ističe da je urbana matrica samo ljuštura potencijane urbanosti, i pret-
postavka aktuelne javnosti, a javnost može biti djelatna ukoliko je podr-

1  K. Petovar i M. Vujošević ova dva bitna svojstva javnog dobra definišu kao nerivalski odnos 
i neekskluzivnost. Detaljnije: (Vujošević, Petovar 2006: 373).
2  Osim saobraćajne funkcije imaju i ulogu promocije i ostvarivanja prava građana, predstvaljaju 
mjesta izgradnje novih obrazaca ponašanja i uspostavljanja vrijednosnog sistema, mjesta 
zadovoljavanja ličnih potreba i afiniteta...
3  U kontekstu simbolike javnih prostora i značenja koja isti mogu da imaju za građane, Andrea 
Zlatar ističe prostor kulture kao javni prostor, i to u kontekstu njegove sveobuhvatnosti koja 
podrazmijeva pružanje podrške znanju, informacijama, kreiranju vlastitih stavova, prihvatanja 
razlčitosti itd. Detaljnije: (Zlatar  2008:147-148). Kada se o javnom prostoru govori kao o 
mjesu na kome možemo da izrazimo naše potrebe koje su ograničene u privatnoj sferi, onda 
ovakva mjesta mogu već svojim položajem (zaklonjenost od javnosti, blizina mjesta stanovanja i 
stanica javnog prevoza itd.) doprinosti realizaciji istih. Primjer je istraživanje mladih stanovnika 
Ciriha koji javna mjesta koriste u svrhu konzumacije alkohola. Detaljnije: (Demant & Landolt  
2014:170-184).
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žava određena forma ili matrica. (Čaldarović 2011: 120). To dalje znači 
da izmjene određenih urbanih formi mogu uticati i na izmjene urbane 
javnosti. Smanjivanje javnih prostora ili njihova premodifikacija u polu-
privatizovane i privatne prostore, ne znači i smanjenje urbane javnosti, 
nego njihovu temeljnu transformaciju ka kontrolisanom ponašanju. 

Iako ova očigledna pojava u razvoju savremenih gradova nesumnji-
vo mijenja smisao javnih prostora, postoje i teoretičari koji budućnost 
razvoja gradova vide u drugačijem svjetlu. Jan Gel smatra da se u ra-
zvoju gradova treba raditi na iznalaženju veze između različitosti i us-
postavljanju harmonije između krutih objekata i ljudi koji žive u njima. 
Suštinski treba raditi na stvaranju odnosa između urbane forme i onih 
koji ih koriste (Gel 2010). U tom pogledu postoje zagovornici održavanja 
autentičnosti javnih prostora.4 Isto tako dostupnost i komunikacija jesu 
oni parametri na kojima počiva vrijednost javnih prostora i potencijal 
preko koga se može razvijati bolja, prosperitetnija i zdravija urbana ob-
nova (Tonnelat 2010: 8). 

Problematika razumijevanja javnog prostora počinje izjednačava-
njem sa javim dobrom koji to uistinu nije ukoliko ne ispunjava cilj svog 
nastanka. Tako, na primjer, u velikim gradovima javni prostori postaju 
zloupotrebljeni od strane kriminalnih grupa ili pojedinaca što umanju-
je njihovu svrsishodnost.5 Problematika vezana za javni prostor postoji 
i u pogledu definisanja granice javnog. U sociološkom smislu govoriti 
o javnom prostoru znači razumijevati društvene odnose i procese koji 
nastaju u interakciji među pojedincima, kao i pratiti uticaj njihove tran-
sformacije na svakodnevni život pojedinaca i izmjene u pogledu sistema 
vrijednosti i kulturnih navika.6 Napomenimo i da bi javni prostor bio 
javni, on mora imati određena ograničenja, kako bi se prilagodio upotre-
bi većine. To dalje ne znači da javni prostori nisu dostupni za sve gađane. 

4  Džejn Džejkobs je takođe vjerovala u harmoničan odnos između javne i privatne sfere, 
odnosno između javnih prostora i njihovih korisnika pokazujući to na primjeru ulice. Život i 
sigurnost ulice zavise od očuvanja autentičnosti iste. Ulice dakle trebaju da imaju svoj prirodni 
nadzor od strane radnji ili stambenih naselja koja ih okružuju...Javni prostori kao npr. ulica treba 
da izvorno koriste javnost a ne da postanu iskljičivo prostori kretanja koji povezuju određena 
mjesta. Detaljnije: (Džejkobs 2011: 41-67).
5  S. Zukin ovaj problem objašnjava u slučaju muža i žene koji opisuju nesigurnost koju osjećaju 
tokom šetnje noću, kroz jave prostore u Bruklinu, jer susreću grupisane crnce koji izazivaju 
nelagodu kod ostalog stanovništva. Detaljnije: (Zukin 1995: 38).
6  Javi prostor ne gubi svoju svrsishodnost ukoliko je mjesto konfliktnih situacija, protesta ili 
pobuna. Naprotiv, to je samo jedan od mogućih načina upotrebe javnog prostora a koji je u 
skladu sa funkcijama istog. U tom smislu javni urbani prostori predstavljaju mjesta u kojima 
izražavamo individualne stavove i ponašanja uobličene u kolektivnom djelovanju u slučajevima 
kada smo onemogućeni da djelujemo na taj način u privatnoj sferi.
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Naprotiv, oni postaju mjesta na kojima se ponašanja i djelanja pojedina-
ca podvode volji većine čime se kod građana ostvaruje društveno pri-
hvatljivo ponašanje. Međutim, treba imati u vidu da javna mjesta često 
podržavaju vrijednosti i kulturne norme lokalnog okruženja u kome se 
nalaze, što može izazvati potpunu netrepeljivost prema svim korisnici-
ma koji ne pripadaju toj sredini. Na taj način lokalni javni prostor može 
da identifikuje rasne, klasne nacionalne, polne ili druge različitosti.7 Na 
osnovu toga možemo reći da javni prostor u urbanim sredinama jesu 
javni (bar za stanovnike lokalne sredine) i mogu ih koristiti svi građani 
(u pomenutim slučajevima pripadnici jedne rasne, nacionalne, vjerske 
itd., skupine) a postojanje određenih propisa i pravila ponašanja ne is-
ključuje prisutvo pojedinaca, nego legitimiše njihovo korišćenje prostora 
na način koji odgovara većini, ne udaljavajući se od svoje svrhe. Tako 
pojedini javni prostori postaju mjesta „za sve“ ali ne i „za svakog“.8

Transformacije javnih prostora

Posmatranje transformacije urbanih prostora u sferi dokidanja javnog 
odvija se u dva aspekta: prvi se odnosi na širu razvojnu perspektivu gra-
dova, koji zbog razvojnih potreba a i velike koncentracije stanovništva 
rade na premodifikaciji sfera javnog života, inkorporirajući privatnost 
u novonastalu urbanu razvojnu politiku. Kao takvi, privatnost i privatni 
prostori gube dio svog pojmovnog određenja a što se prepoznaje u uspo-
stavljanju novih društvenih odnosa i procesa prilagođenih potrošačkom 
društvu, koga odlikuje veća mobilnost, nedostatak slobodnog vremena, 
radna pokretljivost, redukovanost porodičnih veza, povećanje kriminala 
itd. Drugi aspekt podrazumijeva stvaranje novih javnih-privatnih zatvo-
renih prostora, u kojima se uspostavljaju novi vidovi interakcije među 
pojedinacima, podržavajući svijest potrošačkog drušva i sa njom pove-
zane specifične vidove socijalizacije, uz postojanje kontrole ponašanja 
čime individualizam biva usmjeren ka poželjnom ponašanju. Razlika je 
i u činjenici da ovaj prvi aspekat komercijalizaciju vidi kao posljedičnu 
vezu premodifikovanih javnih prostora, dok drugi profitabilnost i potro-
šačku kulturu ističe u prvi plan a sferu javnog prostora (u ovom slučaju 

7  Prema tome, kontrolisanost i disciplinovanost javnih prostora govori o tome kakavo smo 
društvo postali.  Detaljnije: (Sanders 2009: 263-290).
8  Javno se reflektuje na privatno. Šta smo i ko smo predstvljamo u javnoj sferi na način kako mi 
želimo ili kako se od nas očekuje. S druge strane povratno, javni prostori nam nameću određene 
vrijednosne stavove i potrebe, želje. Ta refleksivna veza je suštinska odrednica proizvodnje 
urbanog čovjeka koji stvara okruženje prilagođeno sebi i vremenu u kome se živi.   
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zatvorenog) inkorporira kao sastavi element i privlačnu snagu na kojoj 
se temelji održivost zatvorenih javnih prostora. U prvom aspektu, pri-
vatni interes nastaje sekundarno uz mogućnost ostvarivanja javnog-.pri-
vatnog partnerstva, dok se u drugom, aspekt privatizovanosti zatvorenih 
kontrolisanih javnih prostora smatra primarnim u nastanku istih. 

Dominacija opštih ekonomskih interesa u transformaciji javnih pro-
stora odvija se pod drugačijim uslovima i sa drugačijim rezultatima u 
postindustrijskim i post tranzicionim gradovima kakvi su i oni na našim 
prostorima. Koncept javnog prostora i javne površine, u prvom slučaju, 
podrazumijva transformaciju javnih prostora na način da se usmjera-
va njihova upotreba ka određenom načinu korišćenja i svrsishodnosti 
a kako bi se uspostavila kontrola ponašanja i ostvario određeni profit. 
To podrazumijeva komercijalizaciju javnih prostora koja ide „ruku pod 
ruku sa privatizacijom“ (Bodnar 2015: 2096). Na primjer reklame na 
javnim prostorima selektuju korisnike, čime se vrši legalna segregacija 
potkrepljena izazovima potrošačkog društva u kome je kupovna ili ko-
risnička moć javnih sadržaja određena klasnom strukturom stanovnika. 

 Sa druge strane, izgradnja mješovitih sadražaja javne namjene pro-
dukuje višestruku korist koju mogu da ponude javni prostori; ostvaruju 
se prihodi, zadržava se funkcija javnosti, uspostavlja se relativna kon-
trola nad korisnicima, obogaćuje se sadržaj javnih prostora a isti se čine 
aktivnijim i vitalnijim.9 Ovakvi projekti, kao što je slučaj sa javnim po-
vršinama u Njujorku, uglavnom stupaju na snagu krajem prošlog vijeka 
(Cybrewsky 1999). Ovaj proces paralelno prati i ekskluzivnost javnih 
prostora koja se dovodi u vezu sa procesima privatizacije i deregulacije 
urbane politike, posebno u neoliberalnim odnosno rezidualnim socijal-
nim državama (Petrović 2009: 109). Posebna pažnja se posvećuje nad-
zoru, čime se želi postići sigurnost i smanjiti kriminal, što na neki način 
selektuje korisnike javnih prostora.10 Iako većina stanovnika ne razmišlja 
o tome, svaki vid kontrole javnih prostora smanjuje njegovo suštinsko 
određenje koje podrazumijeva korisničku raznolikost i raznolikost u 
participaciji. Prema tome, kada su u pitanju američki gradovi u kojima 
su kontrolni nadzori najizražajniji i imliciraju predhodnu nesigurnost, 
sigurnost je uslovljena na račun kontrolisane slobode. Dublje posljedi-

9  Privatizaciju javnih površina Sibrevski objašnjava na primjeru najvećih parkova u Njujorku 
i Tokiju, uvažavjući kulturološke istorijske ii druge razlike, zaključuje da ipak postoje tri 
prepoznatljive sličnost i odrednice javnih prostora: veća privatizacija, više nadzora i životopisni 
dizajn (utiče na vitalnost javnih prostora. Detaljnije: (Cybrewsky 1999:230).
10  Ranije naglašen stav da javni prostori jesu javni i zbog činjenice da se u njima reflektuje 
volja većine podražavaju prisustvo kontrole kako bi se osiguralo sigurno korištenje objekata i 
prostora javne namjene.
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ce uočljive su u podržavanju formalnih društvenih odnosa uzrokovanih 
nesigurnim okruženjem s jedne strane, i velikom koncentracijom sta-
novništva sa druge strane. U tom pogledu privatizovani javni prostori 
okupljaju građane trenutnih ili stalnih afiniteta i potreba što među isti-
ma dovodi i do porasta osjećaja skrovite bliskosti i pripadnosti, uprkos 
činjenici da njihovom nastanku predhode profitabilni interesi prije nego 
zdravi međuljudski odnosi. Međutim, treba imati u vidu da kontrolni 
nadzor često podrazumijeva i održavanje javnih prostora u pogledu či-
stoće i opšteg izgleda kako bi se ujedno održala njihova komercijalizo-
vanost. Ova pojava je naročito prisutna u američkim gradovima. Takav 
nadzor obavljaju organizacije vlasnika komericijalne imovine koje finan-
siraju održavanje javnih prostora (Zukin 2010: 127).

Kada su u pitanju gradovi koji su pretrpjeli tarnzicione promjene, jav-
ni prostori su značajno izmjenjeni regulacionim planovima koji su bili, ili 
su trebali biti u funkciji stvaranja preduzetničkih gradova. Gradske vla-
sti ovakve poduhvate pravdaju mogućnošću punjenja lokalnog budžeta 
kroz nadoknade u vidu projektne i građevinske dokumentacije Na ža-
lost, sile dominacije u vidu političkih i ekonomskih moćnika uveliko su 
odredile nepoželjni put razvojne održivosti gradova.11 Premodifikacija 
gradskih središta postsocijalističkih gradova uglavnom je usmjerena na 
stvaranje poslovne jezgre u kojoj se pojedini prostori javne namjene sma-
traju nedovoljno iskorištenim, pa se konvertuju u građevinsko zemljište. 
Problemi neuređene prostorno-planske, regulative kao i spore zakonske 
procedure, dodatno komplikuju razvojnu strukturu gradova. Naknadna 
legalizacija novosagrađenih poslovnih ili stambenih objekata kao i česte 
izmjene regulacionih planova ne prate razvojne potrebe gradova, nego 
ambicije novonastale političke i ekonomske elite. Ta dalje uzrokuje niz 
problema prevashodno kod lokalnog stanovništva koje je primorano da 
se prilagodi novim uslovima u okruženju mjenjajući vlastite navike i stil 
života. Ništa manje važan jeste problem koji se odnosi na neusklađenost 
gradnje sa lokalnim okruženjem. Neuklopljenost u lokalni ambijent ne 
samo da ostavlja posljedice na opštu vizuru grada, nego stvara i odre-
đene predrasude kod lokalnog stanovništva koje se vezuju za moguć-
nosti korištenja javnih prostora u bližem okruženju. Kao primjer može 
poslužiti novosagrađena zgrada Euroherc osiguranja u Banjoj Luci koja 

11  Ljubinko Pušić ukazuje na problem odnosa između javnog i privatnog na primjeru Novog 
Sada. Privilegija da se upravlja javnim dobrom, kao i zanemarivanje obaveze njegovog 
očuvanja, te izmjena postojeće arhitekture, ukazuje na nepostojanje načela odnosa javnog i 
privatnog. Autor dalje napominje da se privatizuju trotoari, parking mjesta, slobodne površine 
itd. Detaljnije: (Pušić 2009: 192-206). 
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po svim svojim vizuelnim elementima predstvalja tipičan primjer po-
smodernstičke arhitekture. Neboder je sagrađen na tranzitnom dijelu 
grada koji povezuje opštine Gradišku i Kotor Varoš sa Banja Lukom. U 
najužem okruženju ne postoje sagrađeni objekti poslovne niti stambene 
namjene.12 Nasuprot pomenutog poslovnog objekta nalazi se javni park 
za obuku i trening pasa. 

Čaldarović analizira izgradnju visokih zgrada i njihov uticaj na okoli-
nu, posebno onih poslovnih, koji sa određenim režimom rada, upravlja-
nja i kontrole, smanjuju postojeći javni prostor, privatizujući ga i uma-
njujući dostupnost građanima (Čaldarović 2011: 48).13 Ovo dalje izaziva 
niz drugih manje vidljivih, ali i dalje prisutnih posljedica kao što su op-
terećivanje komunalne mreže koja često nije pripremljena za ovaj vid 
gradnje, kao i problem saobaraćajne zagušenosti javnih prostora. Na ini-
dividualnom nivou stvara se osjećaj alijenacije i anonimnosti. Gradnja 
oblakodera kao vjesnika preduzetničkog imidža na prvi pogled ostavlja 
utisak racionalnog korištenja građevinskog zemljišta koje na minimal-
noj površini nudi maksimalnu upotrebljivost poslovnog prostora, te na 
taj način potiskuje u drugi plan dalekosežne posljedice koje se reflektuju 
na sve ono što treba da ponudi i zadovolji javni urbani prostor. U najpo-
voljnijem položaju stoje javni prostori planski namjenjeni korištenju sta-
novnika određenih naselja. „Za razliku od tranzitnosti javnog prostora 
(parka, trga, ulice), centra, njegove fluidnosti, tečnosti i mnoštva, javni 
prostor stambenog naselja (park stambene zajednice), jest mirniji, kon-
stantniji, stabilniji. Time se stvara kritična masa susretanja istih osoba na 
jednom prostoru...“ (Gulin Zrnić 2009: 133).

Jedna od najbrutalniji uzrupacija javnih površina ogleda se u pretva-
ranju zelenih površina u građevinsko zemljište. Kao primjer može po-
služiti park Mladen Stojanović u Banjoj Luci koji je novim regulacionim 
planom ostao bez dijela površine pretvorene u građevinske parcele. Šire 
implikacije na koje su građani tokom protesta ukazivali odnose se na 
konstantni trend uništavanju zelenih površina, na narušavanje autentič-
nosti Banja Luke poznate kao grad zelenila, na sječu drveća starog preko 
sto godina, a naročito su ukazivali na korupciju u pogledu ostvarivanja 

12  U nešto širem okruženju zgrade Euroherca nalaze se garaže za autobuse banjalučkog 
Autoprevoza izuzetno oronulog i devastiranog izgleda koje dodatno potkrepljuju sliku o 
ambijentalnoj neuklopljenosti.  
13  Sagledavši sociološke implikacije gradnje visokih zgrada, Čaldarović navodi i šire 
implikacije kao što su promjene vizure i lika grada, smanjivanje udjela javnog prostora, 
povećanje koncentracije poslovnih sadržaja u centralnim dijelovima gradova, povećanje već 
postojećih negativnih tendencija i trendova, lokalniji i globalniji uticaji, nastanak korporacijskog 
grada itd.  Detaljnije: (Čaldarović 2011: 42-51). 
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vlasničkih odnosa nad zelenim površinama.14 Na meti su često i javni tr-
govi kao što je slučaj sa Cvjetnim trgom u Zagrebu koji Horvatinčićevim 
projektom javni prostor pretvara u pseudo-javni tačnije privatizovanu 
javnu sferu.15 Ideja je bazirana na racionalnijoj iskorištenosti javnog pro-
stora sa predviđenim garažama i multifunkcionalnim enterijerom koji 
ovo mjesto čini živim i u zimskim danima. Međutim, Srećko Horvat da-
lje ukazuje na nedostatke ne samo idejnog rješenja transformacije trga, 
nego i njegove funkcije. „Da li uopće možemo zamisliti da će se jednog 
dana na Horvatinčićevu trgu održavati protesti kao na Cvjetnom trgu? 
Da će se održavati sajmovi knjiga i anarhističke literature ili da će napro-
sto doći neki mladić s gitarom u ruci i spontano započeti svirku da skupi 
novac za odlazak na more?“ (Horvat 2007: 138).

Dakle, u razvojnoj perspektivi gradova koja podrazumijeva i premo-
difikaciju javnih prostora, česta je pojava da se na osnovu dovoljne poli-
tičke ili ekonomske moći pojedinačni interesi predstave kao javno dobro. 
Budući da civilni sektor ipak utiče na kreiranje urbanog prostora i nje-
govih daljih perspektiva, može doći do pobuna građana koji osporavaju 
i raskrinkavaju partikultarne interese uobličene u ideji opšeg interesa i 
autentičnosti pojedinih dijelova grada.16

Drugi vid transformacije javnih prostora odnosi se na namjenski gra-
đene privatizovane javne prostore, odnosno pseudo-javne, čiji je cilj da 
pored ostvarivanja profita na jednom mjestu ponude sve sadržaje koji 
se mogu naći na drugim javnim mjestima otvorenog tipa. Odlikuje ih 
komercijalizacija i profitabilnost, konfrontacija naspram otvorenih jav-
nih prostora, mogućnost korištenja u svim vremenskim uslovima itd. 
U tom kontekstu nastaju šoping molovi, tržni centri i drugi objekti šire 
namjene. Ovakvi objekti su u svom nastanku razvijali koncept potrošnje 
radi zadovoljavanja osnovnih egistencijalnih potreba, ali i radi potvrde 

14  Drugi primjer jeste slučaj uništavanja zelene površine kod Medicinske elektronike u Banjoj 
Luci, gdje je vlasnik po izuzetno niskoj cijeni zemljište upotrebio za izgradnju stambenog 
objekta. Na jednoj strani lokalne gradske vlasti opravdavaju ovakve poduhvate činjenicom da 
se gradovi šire i razvijaju što nužno uslovljava i izmjene regulacionih planova. Pri tome vodi se 
računa da zainteresovani kupci zemljišta „moraju“ ispoštovati sve zakonske procedure u pogledu 
gradnje objekata kao i obaveze prema lokalnom okruženju. Na drugoj strani iz Centra za životnu 
sredinu uglavnom ukazuju na nedostatke u pogledu sprovođenja javnih rasprava vezano za nove 
regulacione planove čime se krši Statut grada, te na namjerno uništavanje zelenih javnih površina 
kako bi se zadovoljili prohtjevi novonastale poslovne elite koja novcem pozicionira vlastitu moć.
15  O proklamovanim ciljevima i prikrivenim interesima urušavanja i preuređenja Cvjetnog trga 
u Zagrebu pogledati u: (Horvat 2007: 136-142). 
16  O akterima koji utiču na definisanje prostorne strukture gdje se pored stručnjaka posebno 
ističu ekonomski i politički, dok se civilnom sektoru u budućnosti daje poseban značaj, detaljnije 
pogledati: (Seferagić 2007: 361-376).
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statusnog položaja i razvijanja specifičnog životnog stila. Video nadzori, 
kao i prisustvo zaštitara ukazuje na potrebu kontrole korisnika u smislu 
zaštite od potencijalnih kriminalnih radnji i radi definisanja kulture po-
našanja koja proizilazi iz komercijalne kulture i statusne moći potrošača. 

Šoping centri mimo svoje podrazumijevane ponude u vidu prodavni-
ca, kafića, restorana, prostora za odmor i rekraciju i slično, često nude i 
tematizovanost ambijenta koja odgovara nekom otvorenom javnom pro-
storu ili je odraz nekog ranijeg vremena. Stil gradnje, kao i enterijer ima-
ju zadatak da potencijalnim korisnicima omoguće vizuelnu dislokaciju 
iz vremena i prostora u kome se nalaze.17 Stvaraju se novi vidovi socijalne 
kohezije koja doprinosi osjećaju sveopšte uključenosti u harmoniju ku-
povine (Petrović 2009: 115). Taj ambijentalni okvir dalje psihološki stva-
ra zavisnost korištenja ovih prostora i potrebu za prisustvom. Potrošačke 
navike usmjerene na zadovoljavanje egistencijalnih potreba prenose se 
na potrošnju prostora. 

Novi vidovi konceputalizacije urbanog prostora, za gotovo sve grado-
ve koji pretenduju razvojnim perspektivama van nacionalnih okvira sa 
težnjom uključivanja u širu globalnu mrežu istih, uglavnom javne pro-
store podvode pod preduzetnički imidž grada. Ova pojava dalje utiče 
na udaljavanje i uklanjanje svega onog što ne doprinosi opštoj razvojnoj 
perspektivi gradova, a što se može odnositi i na određeno stanovništvo, 
odnosno privatnu sferu stanovanja.

Zaključak

Transformacija javnih prostora podrazumijeva pružanje adekvatnog 
odgovora na razvojne potrebe gradova i potrošačkog društva u kome 
heterogenost stanovnika po svim nivoima predstavlja svojevrsni kul-
turni kolorit u istoj mjeri u kojoj predstavlja i potencijalnu opasnost. U 
tom kontekstu kontrola i nadzor javnih prostora opravdava se potrebom 
održanja reda i mira. Sa druge strane javni prostori su uvijek bili obilje-
ženi posebnim pravilima i vrijednostima ne samo od korisnika nego i od 
specifične lokalne kulture mjesta u kome su pozicionirani. Ta činjeni-
ca ne umanjuje njihovu javnost nego sužava i ograničava upotrebljivost 
pojedincima. Mogućnost održavanja javog karaktera javnih prostora u 
svim velikm urbanim centrima uslovljena je transformisanjem u priva-
tizovane javne sadržaje (sa čestom pojavom uspostavljanja javno privat-
nog partnerstva) čime se odgovara potrebama i željama korisnika u sa-
vremenom društvu ali se umanjuje javnost kao garant vitalnosti gradova. 
17  Npr. restoran uređen u retro stilu, ili kafić oslikan motivima iz Venecije, arkade oivčene 
egzotičnim cvijećem, itd.
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Razvoj urbanih sredina podrazumijeva transformacije javnih prosto-
ra do granice kada isti bivaju pretvoreni u građevinsko zemljište (oprav-
dano ili ne), u cilju realizacije profitabilnih interesa pojedinaca ili korpo-
racija. Punjenje lokalnih budžeta kroz nadokanade u vidu renti i raznih 
taksi, teorijski opravdava ovakve poduhvate. Problem nastaje kada pu-
njenje lokalnog bužeta ili zadovoljavanje prohtjeva moćnih pojedinaca 
postane prioritet u odnosu na razvojnu perspektivu gradova što dovodi 
do uzrupacije javnih prostora i prevlasti privatne svojine uz izostanak 
privatno-javnog partnerstva, što je slučaj u našim gradovima.

 Namjenska gradnja urbanih javnih prostora privatizovane potroš-
nje odraz je potrošačog društva u kome se stvaraju novi vidovi socijalne 
identifikacije, ne samo sa pripadnicima istog socijalnog statusa, nego i sa 
mjestom u kome se ostvaruje identifikacija. Sa druge strane, to produ-
bljuje osjećaj alijenacije i depriviranosti onih stanovnika čija je kupovna 
moć daleko lošija. Privatizacija i elitizacija javnih prostora kao i povećan 
nadzor i kontrola umanjuju značaj privatne sfere koja je već uveliko sma-
njena nedostatkom slobodnog vremena, utičući na prenos i realizaciju 
potreba i afiniteta sa privatne u javnu sferu. 
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THE IMPACT OF THE TRANSFORMATION OF PUBLIC 
SPACE AND PRIVATE SPACE ON LIVES OF URBAN AREAS 

Summary: The apparent transformation of the urban environment adapted 
to modern trends of globalization processes, had a significant impact on 
social relations and social interaction among urban residents. Cities as places 
of territorialisation of social relations, by physical changes to the urban fabric 
determine new forms of urban public, that adjusts the place and time in 
which it is located. It is this connection between the physical form and time in 
which the urban space is observed, that essentially determines the new forms 
of social relations and the notion of the public in urban areas. In this context, 
public space can no longer be seen as isolated and separate unit which reflects 
the culture and value system of modern man, but the same is associated with 
the production of space which will direct urban population towards socially 
desirable behavior, changing habits and general lifestyle of many citizens. 
The link between public and private space is less noticeable. Semi-public 
spaces become places where the urban population gives priority to comfort 
instead of privacy. The loss of authenticity, individuality and diversity, are 
some of the outcomes of these processes. Depending on the domination of the 
actors that influence the structuring of urban space new urban forms will be 
created that suit the needs of the creators. Among them are the most powerful 
economic and political factors which in urban space increasingly create a 
clear distinction between the needs of citizens and economic interests. The 
commercialization of public space becomes a common situation in modern 
cities .
Keywords: transformation, public, private, control.
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GRADOVI KAO SPECIFIČNI DRUŠTVENI 
ENTITETI: STUDIJE SLUČAJA ČETIRI GRADA 

U SRBIJI

Apstrakt: Rad se bavi gradovima kao specifičnim društvenim celinama iz 
razvojne perspektive. Analitički  okvir studja slučaja četiri grada u Srbiji 
(Kragujevac, Šabac, Užce i Novi Pazar) polazi  od tertorijalnog kapitala 
kao konceptualne okosnice nove razvojne paradigme, sa namerom 
da se naglase sociološki relevantni aspekti razumevanja gradova kao 
socio-prostornih celina unutar kojih se profilše specifična determinacija 
strukturnog i delatnog potencijala. Studje slučaja su zasnovane na 
intervjuima sa stručnjacima zaposlenim u lokalnoj administraciji i ključnim 
lokalnim institucijama. Intervjui su imali za cilj da ispitaju kako odabrani 
akteri percepiraju uspešnost svog grada u periodu post-socijalističke 
restrukturacije, te u čemu prepoznaju i kao vrednuju raspoložive endogene 
resurse, odnosno kako procenjuju ponašanje lokalnih donosilaca odluka 
u pogledu njihove iskorišćenosti. Analiza podataka ima za cilj da uoči 
razlike koje se među posmatranim gradovima profilišu mimo ili u vezi 
sa razlikama u nivou ekonomskog razvoja, lokacijskih specifičnosti, itd. 
Te razlike tiču se identitetskih aspekata koje pojam teritorjalnog kapitala 
prepoznaje kao „meke“ endogene resurse.  
Ključne reči: teritorijalni kapital, endogeni resursi, identitet grada, studije 
slučaja.

Uvod

U savremenom društvu gradovi se promovišu kao atraktivna mesta za 
život i ekonomska ulaganja, kako na nacionalnom tako i na globalnom 
nivou. Pri tome se sve manji značaj pripisuje standardizovanim modeli-
ma urbanog razvoja u nacionalnim okvrima, te se gradovi  razumevaju 
kao glokalni entiteti, čiji razvoj treba da se zasniva na kombinaciji en-
dogenih potencijala i egzogenih (ne više samo nacionalnih) podsticaja.  
U prvom delu rada predstavljen je analitički okvir istraživanja studija 
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slučaja četiri grada u Srbiji, koji  polazi od takve razvojne paradigme i 
koncepta teritorijalnog kapitala, usmeravajući se ka njegovim sociološ-
ki relevantnim “mekim” dimenzijama. U drugom delu rada, navode se 
važnije kontekstualne informacije i metod istraživanja.  Analiza studija 
slučaja predstavljena je u trećem delu, sa ciljem da ukaže na relacione 
odnosno identitetske aspekte “mekih” dimenzija teritorijalnog kapitala, 
odnosno na način na koji intervjuisani stručnjaci zaposleni u lokalnoj 
admnistraciji i važnim lokalnim institucijama sagledavaju razvojne po-
tencijale svog grada, uključujući i ponašanje donosilaca odluka. U za-
ključnom delu rada, sumiranjem dobijenih nalaza upoređuju se razli-
ke između posmatranih gradova na osnovu “mekih” odnosno „tvrdih“ 
dimenzija teritorijalnog kapitala, te ukazuje na značaj koji sociološka 
istraživanja mogu i treba da imaju u proučavanju razvojnih pretpostavki 
gradova.  

Analitički okvir: pojam teritorijalnog kapitala 
i sociološki relevantni koncepti

Koncept teritorijalnog kapitala (u daljem tekstu: TK) je razvijen u 
okviru institucionalne ekonomije i koristi se kao opšti pojam za uku-
pne razvojne potencijale neke teritorije (u ovom slučaju gradova). TK je 
postao i jedan od ključnih koncepata razvoja zasnovanog na lokalnim 
resursima (resursima mesta) u domenu praktične  politike, nasuprot 
pristupu lokalizovanog razvoja, koji je eksterno (naconalno ili global-
no) indukovan i  nije značajnije povezan sa lokalnim resursima  (Stor-
per 1997). Pojam TK razlikuje dve kategorije lokalnih resursa: “tvrde” i 
“meke” (ibid: 20). Prva se odnose na izgrađeno okruženje (tehnologija, 
infrastruktura, itd.) i životnu sredinu, dok druga ukazuje na sposobnosti 
lokalnih aktera da kreiraju dodatnu vrednost iz raspoloživih endogenih 
resursa (Gilffinger and Suitner 2010). Pored toga, „meke“ dimenzije TK 
kao relaciona dobra ne smatraju se a priori razvojnim resursom, već 
samo ako i kada omogućuju prepoznavanje i aktiviranje “tvrdih” dimeni-
zija TK, koje se smatraju tradicionalnim faktorima ponude (supply fac-
tors) (Camagni and Capello 2008). U tom smislu, ukazuje se da lokalne 
socijalne strukture (kao “meki” resursi) mogu da pružaju i otpor novim 
razvojnim projektima koji dovode u pitanje dominantne prakse  (Stor-
per 2011). Od lokalnih aktera, međutim, očekuje se da stalno preispituju 
postojeće strukture, te je strateško planiranje jedan od ključnih mehani-
zama praktične politike zasnovane na konceptu TK (Storper 1997: 265, 
Petrović 2014: 44-52). U tom smislu, gradovi se shvataju kao fleksibilni 
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društveni entiteti, koji se stalno redefinišu kroz procese deteritorijalizuje 
(kroz novo svetlo koje spoljni uticaji bacaju na postojeće institucije), i re-
teritorijalizuje (kroz iskustvo koje se sedimentizuje u prostornim praksa-
ma, spajanjem značenja unetih spolja i njihovih lokalnih interpretacija) 
(Johansson and Kociatiekwicz 2011).

U okvirima institucionalne ekonomije, istraživanja „mekih“ dimenzi-
ja TK su usmerena na usko poslovno okruženje, specifične veštine, pre-
duzetničke vrednosti i norme, sposobnost za inovaciju i učenje. S druge 
strane, pojam TK razumeva teritoriju ili prostor kao složeni društveni 
fenomen, što ukazuje na znatno šire polje istraživanja i relevantnost 
socioloških pristupa u posmatranju pretpostavljene dinamičke relaci-
je između struktura i aktera.  Istraživanja u oblasti urbane sociologije 
ukazuju da se u specifičnom socio-prostorno okruženju razvija stabilna 
konfiguraciju iskustva i delanja koja generiše značajan stepen rutinizira-
ne praktične kompetentnosti (Albrow 2000), ili specifičan habitus, koji 
je istovremeno i dinamički resurs aktera u suočavanju sa nepredviđe-
nim i novim okolnostima (Bourdieu 1999: 159, 162). U ovom smislu, 
relevantan je i Lefevrov pojam življenog prostora (Lefebvre 1991), koji 
spaja prakse rutinizirane kroz proces socjalizacije u datim (prostornim) 
strukturama  sa imaginativnim i inovativnim značenjima koja akteri 
daju istim strukturama (“tvdrim” aspektima TK). Oba pojma bitna su za 
razumevanje identiteta mesta (prepoznavanje endogenih resursa, vizija 
šta sa njima), značajnoj za koncept TK koji   postulira da razvojna dina-
mika neke teritorije ishodi iz specifičnog „koda“ lokalne zajednice (Mo-
ulert and Sekai 2003). To podrazumeva  elementarnu socijalnu koheziju 
i indirektno se vezuje za pojam tertorijalizovanih (ukorenjenih) dispozi-
cija koje lokalnim akterima daju osećaj bliskosti (Savage et al. 2005: 35), 
uprkos nesporne socijalne heterogenosti, jer dele „ovde i sada“ uslova 
života određenog grada  (Escobar 2000). Elementarna socijalna kohezija 
i pozitivna percepcija identiteta mesta se  smatraju pretpostavkama za-
interesovanosti aktera da svoje delanje vežu za lokalnu sredinu, kako na 
individualnom tako i na kolektivnom planu (Roca and Mourão 2004), 
odnosno  preduslov su konvertovanja lokalnih socijalnih struktura u ra-
zvojne resurse. 

Teritorijalni identitet, socijalna kohezivnost i socijalni kapital su soci-
ološki relevantni pojmovi koji se dovode u vezu i sa modelom upravljanja 
na lokalnom (gradskom) nivou. Naime, koncept TK ističe da definisanje 
lokalno specifičnih razvojnih opcija treba da se odvija kroz umrežavanje 
i partnerstvo različitih sektora (javni, privatni, civilni) i različitih nivoa 
(lokalni-regionalni-nacionalni-globalni) (Jessop 2011). Bitan je kritički 
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stav prema državnom paternalizmu i ideji lokalnih super lidera, spo-
sobnih da samostalno rešavaju sva pitanja, odnosno afirmiše se  lokalno 
liderstvo kao kolektivni čin (Horlings 2012). U tom smislu, lokalno li-
derstvo zavisi od razvijenosti  socijalnog kapitala i na horizontalnoj i na 
vertikalnoj osi. Vulkokov (Woolcock 1998)  pristup socijalnom kapitalu 
omogućuje  razumevanje socijalnih relacija izvan dihotomije endogenih 
i egzogenih varijabli, jer ukazuje na značaj ukorenjenosti (integracije) in-
dividualnih aktera u lokalnu zajednicu, kao i na značaj autonomije (inte-
griteta) lokalnih aktera, kako između sebe, tako i u odnosu na aktere čiji 
uticaj dolazi spolja (bilo sa nacionalnog ili globalnog nivoa). Ovaj aspekt 
povezan je sa identitetskim, jer lokalni akteri definišu svoju i poziciju 
drugih aktera kroz življeni prostor grada odnosno njegov specifični ha-
bitus. U slučaju manjih odnosno perifernih gradova, a u konktekstu ve-
like koncentracije resursa i moći u glavnom gradu, lokalno stanovništvo 
je sklono internalizaciji dominatnih odnosa moći i prihvatanju subor-
diniranih pozicija kao „prirodnih“ (Burdije 1998), što umanjuje samo-
pouzdanje i osećaj povezanosti u identitetskoj dimenziji, odnosno soci-
jalni kapital (autonomiju i integritet) lokalnih aktera, uključujući i one 
na ekspertskim odnosno liderskim pozicijama. Pored toga, visok nivo 
centralizacije razvojnih resursa i političke moći doprinosi iskorenjavanju 
lokalnih lidera i smanjuje potrebnu posvećenost jačanju lokalnih aktera i 
strukutra, jer lokalni političari razvijaju dualni referentni okvir, obeležen 
napetošću između posvećenosti ciljevima lokalne zajednice  i ličnoj am-
biciji uspona u širem političkom polju (regionalnom, nacionalnom, itd) 
(Pavlović 2005). To doprinosi državnom paternalizmu i stanju instituci-
onalne skleroze na lokalnom nivou, kojim se definiše nizak teritorijalni 
kapital .  

Kontekstualni podaci, ciljevi i metod istraživanja

Socijalistički model urbanizacije je karakterisao ogromni raskorak u 
kvalitetu života između velikih adminstrativnih centara i srednjih i malih 
(industrijskih) gradova (Domanski 2011), za koje je posebno relevantno 
stanje „podurbanizovanosti“ (Szelenyi 1996) odnosno raskorak u nivou 
infrastrukturnog razvoja i industrijskog rasta. Iako je proces ekonom-
skog restrukturiranja (privatizacija, re-industrijalizacija) učinio post-so-
cijalističke gradove atraktivnim za investicije, nasleđene strukture su se 
pokazale značajnom razvojnom preprekom i uslovile su nove prostorne 
nejednakosti. Metropolitenska područja i najveći gradovi postaju glavni 
dobitnici transformacije, kao i gradovi dobro povezani saobraćajnom in-
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frastrukturom, ili locirani uz granicu sa Evropskom Unijom, uključujući 
i one sa značajnijim pre-socijalističkim nasleđem pogodnim za rebrendi-
ranje (Banski & Janick 2012). S druge strane, mnogi gradovi se suočava-
ju sa zastarelom tehnologijom, kontaminiranim  industrijskim zonama, 
neadekvatno obučenim radnom snagom, nedostatkom preduzetničkih 
inicijativa, opadanjem samopouzdanja lokalnih aktera, itd. (Jaššo & Fin-
ka 2010, Kiss 2011).  Pored toga, centralizovani model upravljanja i nizak 
nivo građanskog aktivizma prepoznaju se kao dvostruka slabost (države 
i civilnog sekotra) za razvoj novog tipa lokalne uprave i liderstva (Borzel 
and Buzogany 2010).     

Dugotrajna socio-ekonomska transformacija i tegoban proces pridru-
živanja EU dodatno otežavaju situaciju u Srbiji. Tokom 1990ih, stanje i 
“tvrdih” i “mekih” dimenzija TK u gradovima su pogoršane (Vujošević 
i drugi 2009). Od 2000, proces privatizacije i problemi u privlačenju in-
vesticija uslovili su dalji pad industrijske proizvodnje i  kolaps mnogih 
(mono)industrijskih gradova, povećavajući razvojni jaz između Beogra-
da i drugih gradova, i  održavajući značajnom razvojnu podršku od stra-
ne republičke vlasti, uključujući i finansijske podsticaje za privlačenje 
stranih investicija. Nedostatnost “mekih” resursa TK na lokalnom nivou 
definiše se instuticionalnom sklerozom, nekompetentnom lokalnom ad-
ministracijom, paternalizmom centralne vlasti i dominacijom političkih 
u odnosu na profesionalne kriterijume, nerazvijenom komunikacijom 
između javnog privatnog i civilnog sektora, itd. (Mijačić 2012).  

Sprovedene studije slučaja usmerene su na gradove srednje veličine, 
sa statusom funkcionalnog urbanog područja od nacionalnog značaja, 
koja bi trebalo da dobiju specifičnu stratešku ulogu u budućem socio-
prostornom razvoju Srbije (Šečerov i Nevenić 2012).  Odabrana su četiri 
grada koja se razlikuju po ekonomskim pokazateljima, primljenoj držav-
noj podršci, geografskoj poziciji, saobraćajnoj povezanosti, istorijskom 
nasleđu. Kragujevac (KG) je bio prva prestonica moderne srpske države 
u 19. veku. Početkom 20. veka, a posebno u socijalističkom periodu ra-
zvijao se pretežno kao industrijski centar, najpoznatiji po auto industriji. 
Tokom 1990ih grad se suočio sa izrazitom stagnacijom. Od 2000, pono-
vo zadobija  strateški značaj zahvaljujući centralnoj geografskoj poziciji 
i blizini međunarodnog putnog koridora E75. No, tek zahvaljujući dr-
žavnom  podsticaju da FIAT restrukturira fabriku automobila Zastava, 
od 2008. ekonomska situacija u KG se značajno popravila.  Šabac (ŠA) i 
Novi Pazar (NP), odabrani su kao pogranični gradovi sa različitim ka-
rakteristikama.   ŠA je grad u blizini  granice sa Hrvatskom (odnosno 
EU), i međunarodnog autoputa Beograd-Zagreb (E70). Pored toga, ŠA 
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je imao relativno uspešnu privatizaciju, koja je podstakla razvoj malih 
i srednjih preduzeća. NP se nalazi u graničnom području sa najnera-
zvijenijim delovima Crne gore i Kosova, slabo saobraćajno povezan sa 
glavnim putnim pravcima. Slično kao  KG i  ŠA, grad ima bogatu isto-
rijsku tradiciju, no, neuspešna privatizacija u post-socijalističkom peri-
odu i slabi ekonomski pokazatelji klasifikuju NP među najnerazvijenija 
područja u Srbiji, iako je grad (bio) poznat po malim preduzećima za 
proizvidnju i trgovinu tekstilom, posebno tokom 1990ih. NP je speci-
fičan i po etničkom sastavu stanovništva, sa 85% Muslimana odnosno 
Bošnjaka, dok u ostalim gradovima većinsko stanovništvo čine Srbi sa 
preko 80%.  Užice (UE) se razvilo promarno kao industrijski grad tokom 
socijalizma. Slično NP slabo je saobraćajno povezano sa autoputevima. 
Iako je proces privatizacije išao bez velikog uspeha, grad oficijelno spada 
u istu razvojnu kategoriju gradova kao i  KG i ŠA.  

Eksplorativne studije slučaja ilustruju kako lokalni eksperti opažaju 
identitetske aspekte mesta (grada) iz perspektive post-socijalističke tran-
sformacije, odnosno kako ocenjuju strateško promišljanje i ponašanje lo-
kalnih lidera. Intervjui su obavljeni sa stručnjacima zaposlenim u različi-
tim sektorima lokalne uprave: ekonomski, sektor kulture, socijale zaštite 
i ekologije, odnosno ekspertima koji rade u relevantnim institucijama, 
poput privredne komore, institucijama kulure, i sl, u skladu sa koncep-
tom TK da sve delatnosti treba da budu stavljene u funkciju lokalnog 
razvoja. U svakom gradu je obavljeno po 20 intervjua, u leto 2013.

Analiza rezultata

Procesi vlasničke transformacije, restrukturiranja preduzeća i čitave 
gradske ekonomije, te ukupne reorganizacije urbanih sistema uključuju 
i različite aspekte teritorijalizacije, to jest drugačijeg vrednovanja lokal-
nih resursa u izmenjenim okolnostima, i u skladu sa time  drugačijeg 
profilisanja identiteta mesta. Ti aspekti dodatno su podstaknuti prome-
nom relativnog značaja gradova i regiona usled širih procesa reteritori-
jalizacije (promene u granicama  EU, redefinisanje nacionalnih granica 
i sl.).  Pretpostavljeno je da ni u jednom od posmatranih gradova sta-
vovi ispitanika o profilisanju novog identiteta njihovog grada u procesu 
post-socijalističke transformacije nisu previše optimistični, usled manje 
ili više provincijskog habitusa. Dobijeni nalazi pokazuju da u stepenu is-
poljenog optimizma (i samopuzdanja kao specifičnog razvojnog resursa) 
postoji razlika između, s jedne strane,  Kragujevca i Šapca, čiji građani 
vide svoj grad među dobitnicima tranzicije u Srbiji, i Užica i Novog Pa-
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zara sa suprotnom ocenom, s druge strane. I u Kragujevcu i u Šapcu, 
ispoljenom samopuzdanju doprinosi značajna tradicija gradova u razvo-
ju moderne srpske države, a samim tim i u razvoju mnogih delatnosti i 
gradskih institucija, te pozitivna ocena administrativne reteritorijaliza-
cije, jer centralna pozicija Kragujevca u Srbiji dobija na značaju, a Šabac 
ponovo zadobija poziciju pograničnog grada prema Evropi (EU), koja se 
tradicionalno smatra povoljnom po grad. 

“Mi smo četvrti grad u Srbiji po broju stanovnika, međutim, (...) ono 
što je realno je da je Kragujevac sad perspektivniji od Niša i da je za-
hvaljujući Fiat-u i drugim firmama i svom geo-strateškom položaju,  ja 
bi’ rekao u Srbiji, možda već treći grad, industrijski i finansijski u Srbiji. 
Naravno, naš cilj je da izbijemo i na drugo mesto, (...) da bude južno od 
Beograda, eto, glavni grad ove naše Srbije preostale“ (KG7).

„Šabac u tom trenutku (nakon II srpskog ustanka – prim. autorke) 
grad na granici, najzapadniji, ..... Šabac ima tradiciju da bude nosilac 
svih nekih progresivnih ideja koje su dolazile iz Evrope“ (ŠA5); „Pa opet 
smo tu negde blizu kad je u pitanju EU, Šabac će biti opet među prvima 
iskustveno“ (ŠA10); “ (...),  mislim da Šabac treba da se kreće u tom sme-
ru i  da će biti pandan jednom, ajde’ da ne kažem Beogradu, ali sigurno  
Novom Sadu“(ŠA7).  

Međutim, Kragujevac se više profiliše kao grad lokalizovanog razvo-
ja sa dolaskom Fijata uz značajnu podršku države. To zapravo znači da 
se razvoj i dalje oslanja na strukturne (fabrike) i akterske (radna snaga) 
aspekte teritorijalnog kapitala koji su razvijani u prethodnom peridu, 
koje FIAT interesuju zbog snižavanja troškova proizvodnje, te ispitanici 
iskazuju zabrinutost i kritikuju zaspotavljanje potencijala inherentnih 
mestu (uključujući i reaktiviranje tradicije grada). Ističe se da kontinu-
irano oslanjanje na pomoć države u ekonomskom razvoju Kragujevca 
reprodukuje visoka očekivanja, odnosno klijentelizam lokalnih aktera, 
što ne pogoduje razvoju preduzetništva. 

„Nažalost ne radimo na drugim lokalnim potencijalima, na brendira-
nju grada ... Iako nema tako mnogo gradova u Srbiji sa takvom tradici-
jom … “(KG12); „FIAT reklamira za tržište SAD bez  pomena da se 500L  
proizvodi u KG, nego ...kao eto, svoj novi auto.“ (KG10); „ (....) Fijat nije 
rešenje, Fijat je samo šansa“ (KG4); „Tako duga tradicija državne pomoći 
industriji uslovljava neki vid otpora i straha da se uđe u privatni biznis  
(KG10).

Iako se  Kragujevac pojavljuje kao najuspešniji grad u percepciji is-
pitanika iz ostalih gradova, ispitanici u Šapcu su zadovoljniji no u Kra-
gujevcu, a posebno pozitivno ističu napore da se brendira istorijsko na-
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sleđe, prevaziđe zatvaranje industrijskih pogona tokom restrukturiranja 
i privatizacije. Otuda se Šabac pokazuje kao grad koji najviše inklinira 
kreativnoj upotrebi svog teritorijalnog kapitala, kako već korišćenih re-
sursa (industrijska osnova) tako i vizijom reaktiviranja resursa u sferi 
turizma, usluga, prerade poljoprivrednih proizvoda, uz akcentovanje lo-
kalno ukorenjenog preduzetništva i inventivnu afirmaciju tradicije.

“ŠA je bio prvi grad sa modernim institucijama, prema tome prošlost 
može da bude i jeste najbolji gradski brend“ (ŠA5); „ (...) Zorka je donela 
mnogo dobrog gradu, sa njenim kolapsom hiljade ljudi je izgubilo posao 
ali je grad počeo da diše. U svakom zlu ima nečeg dobrog.“ (ŠA11); „ 
Ljudi su ovde borci, nikada se ne predaju, od 19. veka ŠA je preduzetnič-
ki grad“ (ŠA10);

Iako ispitanici u  Šapcu ističu najviše pozitivnih rezultata, oni, tako-
đe, ističu i nedostatak strateškog pristupa na lokalnom nivou odnosno 
nedovoljnu autonimiju lokalne uprave i struke kao ključna ograničenja 
u razvojnom profilisanju grada. To je zajednička karakteristika svih gra-
dova, i vezuje se za sistemske nedostatke, u okviru kojih je uloga grado-
načelnika ii gradske uprave daleko od koncepta kooperativnog liderstva. 

„Nažalost, u Srbiji je sve centralizovano, sistemi se ne reformišu ili se 
jako slabo reformišu. Državu i LS često vode politički prvaci i onda se 
slabo dolazi do određenog kvaliteta i iskustva i radu,  zapošljavanje po 
tim nekim političkim linijama.“  (ŠA11)„ (...) na tako ozbiljnim stvarima 
moraju raditi, pre svega, umrežene institucije, timovi stručnjaka, (....), a 
na našu nesreću, stalno je bilo to personalizovanje, vezivanje za pojedin-
ca, da li je to premijer, .. neki tamo gradonačelnik., ...to dokazuje do koje 
mere mi kao društvo nismo sazreli“ (KG12).

Ipak, lokalni politički kontekst pojavljuje se kao intervenirajuća va-
rijabla, premda ona suštinski ne menja negativne efekte paternalizma 
državne uprave ni u jednom od posmatranih gradova. Naime, u opisa-
nim okolnostma, umeće lokalnih lidera se svodi se na veštinu političkog 
balansiranja u odnosima sa nosiocima vlasti na republičkom nivou, za 
šta najveće šanse postoje kada između ova dva nivoa upravljanja postoji 
bliskost političkih opcija, kada postoji  kontinuitet jedne političke opcije 
u lokalnoj vlasti, a kao neophodan uslov posebno se ističe  posvećenost 
lokalnih političara svom gradu, a ne političkom usponu ka višim nivoi-
ma vlasti.  I Kragujevac i Šabac se u ovom pogledu izdvajaju kao gradovi 
u kojima su ispitanici znatno zadovoljniji. 

„(...) Tako da morate da imate jake lidere u ovakvoj Srbiji koji su spo-
sobni da gore imaju kontakte sa Beogradom, ne bi li nešto došlo u taj vaš 
grad.  Kažem, Kragujevac nema tih problema, saradnja je dobra....  ljudi 
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koji su bili (na vlasti)  i sada i u prethodnom periodu su ljudi koji  rade 
za svoj grad i nisu tu da bi odskočili za Beograd, nego su to ljudi koji su 
vezani za grad..“  (KG7).

(...) vlast traje u kontinuitetu 12 godina, ljudi imaju većinu i ne raz-
mišljaju da li će neko na nekoj sledećoj sednici da ih sruši, nego svoju 
energiju mogu da ulože da prave priču, dok sad nismo upali u taj vaku-
um prostor (promena vlasti 2012, prim. autorke) ... i sad tu vidim da ima 
nekih turbulencija i možda uslovno rečeno problema  ...“   (ŠA5);

Užice je grad u kome se dominatno naglašavaju tranzicijski gubici, od 
efekata reteritorijalizacije, koji prostorno periferijalizuju grad  i admini-
strativno ga provincijalizuju, do gubitka identiteta industrijskog grada, 
i značajnog lutanja u redefinisanju novog po osnovu lokalnih resursa. 
Dok u ŠA ispitanici vide ruralno okruženje kao potencijal razvoja grada, 
u UE razvijenost ruralnog okruženja (Zlatibora) se više sagledava kao 
gubitak urbanog (industrijskog) ideniteta grada. U Užicu, kao i u Kragu-
jevcu, nisu povoljne ocene preduzetničkih inklinacija, što je se povezu-
je sa dugogodišnjim navikama stanovništva na rad u velikim državnim 
preduzećima.  

„Dok su drugi gradovi težili da očuvaju svoju istoriju i idu napred, UE 
je uništilo sve po čemu je bilo poznato – uništilo je svoj identitet “(UE7); 
“Sa novom teritorijalnom organizacijom državne institucije su izmeštene 
... To ostavlja gorak ukus, UE je ostalo na periferiji„ (UE2); “UE ne pravi 
velike korake ni pozitivne ni negativne, to je pitanje mentaliteta, bez ri-
zika, ljudi traže stabilnost, imaju teškoće da prihvate promene“ (UE15).

Neuspešnost grada se prvenstveno dovodi u vezi sa nesposobnošću 
političkih aktera da lobiraju za potrebe grada na republičkom nivou, od-
nosno sa njihovom nezainteresovanišću za grada (neukorenjenošću u 
gradu) u kontekstu centralizovane, partijske države.  

„ (...)centralizacija, nemate autentičnu ličnost koja zastupa interese 
grada. Imate predstavnike političkih stranaka,  ne znam 4-5 narodnih 
poslanika, koji su iz Užica (..) nisam nikada stekao utisak da oni imaju 
neki zajednički projekat, (...).“ (UE7); , „ (....) svaki put počinjemo naža-
lost iz početka. Mi nemamo domaćina. Znači, puno laika koji vode grad, 
koji su tu zato što je njihova opcija pobedila“ (UE6);

Novi Pazar se potvrđuje kao grad sa najlošijim ocenama, zbog loše 
političke konjukture (nemotivisanosti ili nesposobnosti lokalnih lidera 
u komunikaciji i pribavljanju resursa sa centralnog nivoa) i neadekvat-
ne politike države (u procesu privatizacije, te distribucije sredstava za 
ravnomerni regionalni razvoj).  Međutim, u širem identitetskom smislu, 
čini se da Novi Pazar ima manje lutanja no Užice. Ispitanici ukazuju na 
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tradiciju trgovine i preduzetničke inklinacije stanovništva, uz izrazito 
kritičku notu i prema efektima administrativne reteritorijalizacije.

“On (Rasim Ljajić, prim. Autorke) je prepustio ovim njegovima, dao 
im je tu stranku, on se izmakao i njega ne interesuje Pazar, samo ga inte-
resuje Beograd.  Mi imamo dva ministra, mi nemamo nijednu ozbiljnu 
donaciju u NP“  (NP6); Ni jedno državno preduzeće nije preživelo ... 
Zbog loše infratsrukture turski investitor je otišao u Leskovac ... Mi ima-
mo samo jeftin rad, to je najgora komparativna prednost” (NP12). “(....) 
tokom 1990ih naš preduzetnički potencijal je došao do izražaja ali se ne 
može održati bez adekvatnih mera države pru ulasku velikih inostranih 
kompanija “(NP7); „Od svog osnivanja to je grad na raskršću puteva, 
trgovački grad, koji je sada blikoran novim granicama” (NP10);

U dimenziji kohezivnosti, međutim, Novi Pazar se izdvaja snažnom 
emotivnom vezanošću ispitanika, što je moguće pripisati i činjenici da je 
ovaj grad značajno središte bošnjačke zajednice u Srbiji. S druge strane, 
emotivna vezanost ispitanika za grad je najmanja u Užicu, dok ispitanici 
u Kragujevcu i Šapcu, pored emocionalnih ističu i funkcionalne aspekte 
svoje vezanosti za mesto, u skladu sa ocenama o uspešnosti ovih gradova 
u post-socijalističkom restrukturiranju. 

“(...) Jako sam vezan za KG kao prosperitetni grad, i zainteresovan 
sam da investiram svoje vreme i energiju  ovde “(KG4);  “Naravno, volim 
svoj grad, sudbina me vezala za UE,ipak, da imam izbor nisam sigurna 
da bi to bio grad  u kome bih živela” (UE9); “Često mislim kako bi bilo 
bolje živeti negde drugo, ali kada god odem negde nedostaju mi ljudi, ta 
toplina odnosa specifična za NP“ (NP4).

Na kraju, u  Tabeli 1, učinjen je pokušaj sumarnog poređenja posma-
tranih gradova po ograničenom broju „tvrdih“ (navedenih u odeljku o 
kontekstu) i „mekih“ (analiziranih kroz intervjue) dimenzija TK, sa ci-
ljem da se naglasi nedovoljnost odnosno neadekvatnost rangiranja gra-
dova po ograničenom broju „tvrdih“ kriterijuma, najčešće ekonomskih, 
jer to čini nevidljivim razlike između gradova u pogledu drugih, takođe, 
značajnih činilaca reprodukcije društvenog života i održivog lokalnog 
razvoja. Tako se pozicija Novog Pazara, ekonomski najlošije pozicionira-
nog grada,  popravlja uključivanjem „mekih“ indikatora, dok se suprotna 
ocena može izvesti za Kragujevac. S druge strane, Užice, iako po BDP 
pripada istoj kategoriji kao i Kragujevac i Šabac,  najlošije je pozicioni-
ran grad u domenu „mekih“ aspekata TK, dok se, u ovom smislu, Šabac  
pokazuje kao grad sa najviše potencijala.
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Tabela 1. Profil gradova prema različitim dimenzijama TKs

„Ekonomski - “tvrdi” TK indikatori KG SA UE NP
BDP + + + -
Državno podržane strane investicije   + - - -
Saobračajna povezanost + + - -
Pre-socijalističko nasleđe + + - +
Ispitivani “meki”indikatori TK KG SA UE NP
Vizija identeta + + - +
Afirmacije loklanih resursa - + - -
Preduzetničke sklonosti - + - +
Vezanost za mesto + + -+ +-
Ukorenjenost lokalnih lidera + + - -
Autonimija i integritet lokalnih aktera - - - -

Zaključne napomene

U uslovima sporog i tegobnog procesa transformacije društva u Sr-
biji, gradovi ostaju bez značajnijih egzogenih podsticaja razvoju svog 
TK, i pored centralizovane države. Različite kolektivne memorije, isku-
stva, habitusi odnosno življeni prostori postaju okviri unutar kojih tre-
ba definisati nove razvojne pristupe, sa većim naglaskom na lokalnim 
resursima. Iako bi se na osnovu nivoa ekonomskog razvoja, geografske 
pozicije, povezanosti na glavne putne koridore moglo pretpostaviti da 
najbolje razvojne šanse ima Kragujevac, potom Šabac i Užice, a najlošije 
Novi Pazar, bavljenje mekim dimenzijama TK upravo otkriva da između 
gradova nije moguće povući tako jasne distinkcije. Naime, po osnovu 
dva ispitivana aspekta „mekih“ dimenzija TK: identitetski aspekti mesta 
(grada), te socijalna ukorenjenost lokalnih lidera, oba data kroz percep-
ciju lokalnih stručnjaka, uočava se sledeće. I Kragujevčani i Šapčani vide 
svoj grad među dobitnicima tranzicije, međutim, uspešnost Kragujevca 
koja ishodi iz privlačenja velikog strateškog partnera uz pomoć države, 
umanjuje razvojnu inventivnost u gradu. Šabac, bez značajnijeg držav-
nog projekta, pokazuje mnogo veću inklinaciiju ka kreativnoj upotre-
bi svojih lokalnih resursa, kako vezanih za industrijsku osnovu tako i 
u drugim sferama. Užice je grad u kome se više naglašavaju tranzicijski 
gubici no dobici, od efekata reteritorijalizacije, koji prostorno periferi-
jalizuju grad i administrativno ga provincijalizuju, do gubitka identiteta 
industrijskog grada i nesnalaženja u potrazi za novim. U Užicu, jednako 
kao i u Kragujevcu, nisu povoljne ocene preduzetničkih inklinacija, zbog 
dugogodišnje naviknutosti stanovništva na rad u velikim državnim pre-
duzećima. Novi Pazar je grad koji se smatra tranzicionim gubitnikom, ali 
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u identitetskom smislu ima manje lutanja no Užice, a tradicija trgovine 
i proizvodnje tekstila reflektuje preduzetničke inklinacije stanovništva 
sa značajnim kohezivnim potencijalom. Sistemske okolnosti generišu 
nizak stepen autonomije i integriteta lokalnih aktera, te paternalizam 
partokratske države u svim gradovima. U pogledu adekvatne socijalne 
ukorenjenosti i veština lokalnih lidera u političkom balansiranju sa repu-
bličkom vlašću, pozitivno se izdvajaju Kragujevac i Šabac, što ovaj grad 
čini najboljim u obe razmatrane dimenzije. Ispitanici u Užicu i Novom 
Pazaru, upravo u nedostatnim karaktersitikama lokalnih lidera (u datim 
sistemskim okolnostima) vide ključne uzroke neuspešnosti svojih gra-
dova.    

Prikazani nalazi su eksplorativnog tipa, te su na tragu ovih saznanja 
neophodna dalja istraživanja, no, oni potvrđuju da se o gradovima ne 
može razmišljati na osnovu ograničenog broja kvantitativnih kriteriju-
ma, a posebno ne na osnovu jednog (nivo BDP u odnosu na republič-
ki prosek). Potrebno je, međutim, raditi na podizanju svesti o važnosti 
„mekih“ aspekata TK. Na to ukazuje činjenica da svi ispitanici razvojne 
potencijale odnosno nedostatke i dalje prevashodno traže u „tvrdim“ 
faktorima, infrastrukturnim prednostima (industrijske zone, i sl.) ili 
nedostacima (udaljenost od ključnih putnih koridora, nerazvijena ko-
munalna infrastruktuktura). To su nesporno važni resursi, međutim, 
ispitanici ih primarno procenjuju sa aspekta konkurentnosti u privla-
čenju velikih stranih investitora uz pomoć države, kao što je bio slučaj 
sa dolaskom Fijatom. U tom smislu se stav ispitanika da im sistemski 
(egzogeni) uslovi onemogućuju proaktivni pristup pokazuje inhibira-
jućim, jer ostavlja neiskoriščenim identitetske potencijale, destimuliše 
posvećenost lokalnih aktera afirmaciji endogenih resura, te ne doprinosi 
generisanju relacionog kapitala koji bi omogućio njihovu konverziju u 
razvojne potencijale.
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Мina Petrović

CITIES AS SPECIFIC SOCIAL ENTITES:  
FOUR CASE STUDIES IN SERBIA

Summary: The paper aims at discussing cities as specific social entities 
from development perspective. Analytical frame of four case studies in 
Serbia (which include four cities: Kragujevac, Šabac, Užice and Novi Pazar) 
starts with a concept of territorial capital as a key notion of new urban 
development paradigm in order to emphasize sociologically relevant aspects 
of understanding cities as socio-spatial entities with specific determination 
of structural and acting potential. Case studies are based on interviews 
with experts employed in local government administration and key local 
institutions. Data analysis aims to illustrate how respondents perceive their 
city development in post-socialist transformation, where and how they 
evaluate its endogenous recourses, including local politicians’ dedication to 
their development. Based on that, the paper aims to define differences among 
the observed cities that emerge separately or in relation to the differences in 
economic development, specific geographical position or historic inheritance, 
etc. These differences are linked to the identity issues, recognized by the notion 
of territorial capital as „soft“endogenous resources.  
Key words: city, territorial capital, endogenous resources, city identity, case 
studies.
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МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ У ГРАДУ: 
СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА ГРАДОВА У СРБИЈИ

Апстракт: У раду се анализирају ставови грађана о квалитету 
међуљудских односа у урбаној средини у којој живе. Циљ је да се на 
основу перцепције испитаника процени да ли у проучаваним градо-
вима постоје разлике у квалитету међуљудских односа. Коришћени 
су подаци добијени у анкетном истраживању које је 2013/14. године 
реализовао Институт за социолошка истраживања Филозофског 
факултета Универзитета у Београду. У поменутом истраживању 
градови Крагујевац, Шабац, Ужице, Нови Пазар, Сомбор и Зрењанин 
представљају студије случаја, а подаци су репрезентативни за ста-
новништво тих градова старости од 18 до 65 година. Степен слагања 
грађана са низом исказа о међуљудским односима у њиховом граду ме-
рени су на Ликертовој скали. Питања су се тицала међусобног по-
верења, односа међу припадницима различитих нација, подељености 
између богатих и сиромашних становника, солидарности и спремно-
сти на удружено деловање. На основу наведених показатеља форми-
ран је индекс који међуљудске односе у граду класификује као претеж-
но добре, ни добре ни лоше и претежно лоше. Установљено је да су 
разлике између проучаваних градова статистички значајне, с тим 
да је јачина везе слаба (p = 0,000, Kramerov V = 0,111). У Новом Пазару 
и Сомбору влада амбивалентно мишљење, док у осталим градовима 
испитаници чешће примећују да су односи међу становницима града 
лоши него да су добри.
Кључне речи: град, међуљудски односи, анкетно истраживање

Увод

Проучавање међуљудских односа у градској средини једна је од 
најстаријих тема у друштвеној мисли о граду, које су и данас под-
стицајне за истраживања у тој области. У овом раду, након крат-
ког подсећања на становишта класичних мислилаца о карактеру 
међуљудских односа у граду, као и напомена о савременом (глобал-
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ном и националном) контексту, следи анализа података из анкет-
ног истраживања спроведеног у шест градова у Србији (Крагујевац, 
Шабац, Ужице, Нови Пазар, Сомбор и Зрењанин), на основу којих 
се може извести закључак о карактеру међуљудских односа у проу-
чаваним срединама.

Класична мисао о међуљудским односима у граду

Евоцирајући допринос класичних мислилаца разумевању карак-
тера међуљудских односа у градској средини, свакако треба имати 
у виду становиште Фердинанда Тениеса (Ferdinand Tönnies), који 
је појмове заједница и друштво разликовао управо на основу вр-
сте и интензитета међуљудских односа. По њему, заједница пред-
ставља чврсту и трајну повезаност појединаца, која проистиче из 
укупности афективних стања, навика и традиција. Насупрот томе, 
друштво се односи на онај тип међуљудских односа који је обеле-
жен високим степеном индивидуалности, безличности и уговорно-
сти. Тениес је сматрао да село и варош одговарају начину живота 
у заједници, док је град типични одраз начина живота у друштву 
(Tönnies 1955: 266). У граду се само спорадично јавља комуникација 
налик оној у заједници, и то углавном као заостатак сеоског облика 
организовања.

Према Георгу Зимелу (Georg Simmel), интензивирање нервног 
живота у великим градовима представља психолошку основу на 
којој се заснива специфичан урбани карактер, а његова главна 
особина је блазираност, односно неспособност да се на нове над-
ражаје одговори њима примереном енергијом (Зимел 2005: 69, 72). 
Самим тим, међуљудске односе у градској средини карактеришу 
равнодушност, уздржаност, резервисаност, друштвена дистанца и 
узајамна отуђеност, а могу бити присутни и одбојност, антипатија 
и латентни антагонизам (видети Зимел 2005: 72-73). Велеградски 
начин живота, чије је основно обележје индивидуализам, Зимел 
супротставља малограђанском начину живота, који се темељи на 
осећајности и осећајним везама међу људима.

Под утицајем Зимела, Роберт Парк (Robert Park) је сматрао да 
је модернизација великих градова утицала на промену навика, 
осећања и карактера градског становништва (Парк 2005: 90). Не-
посредни и спонтани односи „лицем у лице“ у примарној групи 
постепено су потиснути безличним, бирократизованим односима 
секундарних група. Као резултат усложњавања поделе рада и јаче 
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међузависности појединаца, Парк је препознао нови тип друштве-
не солидарности, који се не заснива на узајамним осећањима, него 
на заједничким интересима и рационалности (Диркем је ту врсту 
солидарности назвао органска солидарност).

Попут Зимела и Парка, Луис Вирт (Louis Wirth) је истицао по-
вршност, анонимност и пролазни карактер друштвених односа у 
граду. По њему, појединац стиче чланство у бројним и веома раз-
личитим друштвеним групама, а ниједној од њих није безрезер-
вно привржен. Да би остварио своје циљеве, човек модерног доба 
приморан је да се удружује са другима који имају сличне интересе. 
Међутим, у великим градовима важи правило да што је већи број 
особа које ступају у међусобну интеракцију, то је нижи ниво кому-
никације и већа је тенденција да ће се она наставити на елементар-
ном нивоу, то јест само на нивоу оних питања за која је утврђено да 
су од заједничког интереса (Wirth 1938: 23-24).

Савремени контекст проучавања међуљудских односа у граду

Проучавање међуљудских односа у савременим градовима захте-
ва разумевање ширег друштвеног контекста, који је знатно друга-
чији од оног у којем су стварали класични мислиоци, с тим да он 
никако не подразумева развијање присних међуљудских односа 
у урбаној средини. Напротив, поједини чиниоци могу довести до 
још већег непријатељства и супротстављености између различитих 
друштвених група у граду.

Мада су и класични социолози града приметили да убрзани 
развој саобраћаја и масовних комуникација неповољно утиче на 
међуљудске односе у граду, слична запажања важе и у савременом, 
„умреженом друштву“. Развој информационих и комуникационих 
технологија, а посебно ширење интернета и његова доступност 
све већем броју људи (Castells 2000: 374), знатно мења карактер 
међуљудских односа у градској средини, умањујући потребу за ло-
кално дефинисаним идентитетом и друштвеним везама.

Други битан аспект друштвеног контекста међуљудских односа 
у савременом граду јесте глобализација, а пре свега глобална еко-
номија заснована на принципима неолиберализма. У том смислу, 
треба имати у виду повећање друштвених неједнакости у градо-
вима, све израженију резиденцијалну сегрегацију и поларизацију 
градског становништва. Као последица се јавља избегавање успо-
стављања друштвених веза са становницима града који не припа-
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дају истој друштвеној групи, па тако у градским подручјима настају 
друштвене и просторне поделе које почивају на друштвеној класи, 
раси и етницитету, уместо да се развијају коректни међуљудски од-
носи у хетерогеној средини.

Кад је реч о друштвеном контексту у градовима Србије, не треба 
заборавити да су у време социјализма међу грађанима преовлада-
вале вредности као што су солидарност и толеранција. Међутим, 
није занемарљива чињеница да је током постсоцијалистичке тран-
сформације дошло до пада животног стандарда становништва, а 
затим и до пораста материјалних неједнакости између различитих 
друштвених слојева (Манић 2013: 23-24), што је произвело разне 
социјалне проблеме који су се одразили на квалитет међуљудских 
односа, нарочито у великим градовима.

Анализа података из анкетног истраживања

У овом раду су коришћени подаци из анкетног истраживања које 
је реализовао Институт за социолошка истраживања Филозофског 
факултета Универзитета у Београду током 2013. и 2014. године. У 
том истраживању градови Крагујевац, Шабац, Ужице, Нови Пазар, 
Сомбор и Зрењанин представљају студије случаја, а узорак сваког 
града појединачно (приближно по 300 испитаника) репрезентати-
ван је за градско становништво старости од 18 до 65 година.

За потребе овог рада анализирани су ставови грађана о међуљуд-
ским односима у њиховом граду. Испитаницима је постављено више 
питања у форми исказа, која су се тицала међусобног поверења, од-
носа међу припадницима различитих нација, подељености између 
богатих и сиромашних становника, солидарности и спремности на 
удружено деловање. Своје мишљење испитаници су исказали избо-
ром одговарајућег степена слагања на стандардној Ликертовој ска-
ли, с тим да је приликом анализе података коришћена тростепена 
скала. Циљ анализе је био да се процени квалитет међуљудских од-
носа у проучаваним градовима у Србији, као и да се установи да ли 
се ови градови међусобно разликују према наведеном критеријуму. 
Имајући у виду становишта класичних мислилаца, као и савремени 
(глобални и национални) контекст истраживања, у раду се пошло 
од претпоставке да се међуљудски односи у градовима Србије могу 
окарактерисати као лоши, с тим да се не очекују екстремне вредно-
сти пошто није реч о великим градовима, него о градовима средње 
величине.
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Испитаницима је у анкети било постављено питање о међусоб-
ном поверењу грађана (Табела 1). У свих шест градова, мишљење 
испитаника је подељено, односно приближно трећина испитаника 
се слаже са ставом да становници имају поверење у своје суграђа-
не, друга трећина је неодлучна, док се последња трећина не слаже 
са исказом. Према подацима из анкете, може се закључити да је 
неповерење нешто израженије међу становницима Шапца (41,5% 
испитаника из овог града се не слаже са тврдњом да поверење по-
стоји), што не чуди ако се има у виду да у истој анкети испитаници 
из овог града, чешће него испитаници из других градова, указују на 
проблеме као што су криминал, наркоманија, политичке тензије на 
локалном нивоу власти у време анкетирања и слично.

Табела 1. „Људи у овом граду имају поверење једни у друге“ (у %)

Слажем се Нити се слажем, 
нити се не слажем Не слажем се

Крагујевац 32,9 35,6 31,5
Шабац 31,9 26,6 41,5
Ужице 32,3 32,0 35,8
Нови 
Пазар 34,1 38,6 27,3

Сомбор 33,5 39,8 26,8
Зрењанин 28,5 38,7 32,8

Испитаницима је постављено и питање о односу између при-
падника различитих нација (Табела 2). У свим градовима, најмање 
половина испитаника је сагласна да су ти односи веома добри, с 
тим да је ситуација најповољнија у Новом Пазару (више од три 
четвртине испитаника се слаже са наведеним исказом), што је за-
нимљив налаз с обзиром на то да овај град има потпуно другачију 
структуру становништва према националној припадности у по-
ређењу са осталим проучаваним градовима. Овај резултат у анкети 
се може објаснити традицијом добрих међунационалних односа у 
Новом Пазару, будући да различите етничке и верске групе веома 
дуго живе заједно на том простору, стварајући посебан културни 
амбијент по којем је овај град препознатљив.
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Табела 2. „Односи између припадника различитих нација су 
веома добри“ (у %)

Слажем се Нити се слажем, 
нити се не слажем Не слажем се

Крагујевац 50,0 29,6 20,4
Шабац 65,5 21,6 12,9
Ужице 67,7 19,0 13,3
Нови 
Пазар 78,1 15,8 6,2

Сомбор 66,3 18,1 15,6
Зрењанин 69,6 17,5 12,9

Осим евентуалних подела на националној основи, у анкети 
је било постављено питање да ли постоји подела на богате и си-
ромашне становнике града која умањује заједничке интересе и 
вредности (Табела 3). У свим проучаваним градовима, већина ис-
питаника (више од 70%) препознаје да постоји тенденција поделе 
становништва према материјалном богатству, што је у сагласности 
са раније установљеним повећањем материјалних неједнакости из-
међу различитих друштвених слојева у Србији (Манић 2013: 23-24). 
Ово највише примећују испитаници из Зрењанина, града који је у 
време социјализма био релативно аутономан индустријски центар, 
док данас његови становници осећају последице привредне стагна-
ције, која траје још од осамдесетих година ХХ века.

Табела 3. „Људи се све више деле на богате и сиромашне и међу 
њима је све мање заједничких интереса и вредности“ (у %)

Слажем се Нити се слажем, 
нити се не слажем Не слажем се

Крагујевац 76,1 19,6 4,3
Шабац 79,6 12,1 8,3
Ужице 71,2 19,2 9,6
Нови 
Пазар 79,8 15,4 4,8

Сомбор 73,6 16,9 9,5
Зрењанин 82,1 9,6 8,3

За разумевање међуљудских односа у граду било је значајно ис-
питати и постојање солидарности међу суграђанима (Табела 4). У 
складу са претходно изнетим ставом о неповерењу које влада у гра-
ду, већина испитаника из Шапца се сложила са исказом да солидар-
ности нема, те да свако брине само за себе. У томе су им најслич-
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нији становници Зрењанина, док су у другим градовима мишљења 
подељена, мада превагу односе они који примећују одсуство соли-
дарности, што указује на промену од колективистичких ка инди-
видуалистичким вредностима, са преласком из социјализма у ка-
питализам.

Табела 4. „Међу људима нема солидарности, 
свако брине само за себе“ (у %)

Слажем се Нити се слажем, 
нити се не слажем Не слажем се

Крагујевац 40,6 34,1 25,3
Шабац 50,9 25,3 23,8
Ужице 44,7 29,2 26,1

Нови Пазар 37,2 34,8 28,0

Сомбор 39,2 30,8 30,1
Зрењанин 47,7 28,9 23,4

На крају, испитаницима је постављено питање о спремности 
на удружено деловање у циљу побољшања услова живота у граду 
(Табела 5), јер препознавање групних интереса и спремност на са-
радњу такође представљају показатељ квалитета међуљудских од-
носа у урбаној средини. Скоро половина испитаника из Сомбора, 
а исто тако и из Новог Пазара, слаже се да спремност на удружено 
деловање постоји, што становници ова два града и јесу показали, 
имајући у виду еколошке и друге активности које су организовали 
становници Сомбора, као и предузетничке способности Новопаза-
раца. Мада је грађански активизам значајан и у Зрењанину, њего-
ви становници су били нешто суздржанији у процени спремности 
грађана да сарађују, вероватно имајући у виду претходно изнето 
запажање о одсуству солидарности међу суграђанима.

Табела 5. „Људи воле свој град и спремни су да заједнички раде 
на побољшању услова живота“ (у %)

Слажем се Нити се слажем, 
нити се не слажем Не слажем се

Крагујевац 45,9 35,6 18,5
Шабац 44,6 30,5 24,9
Ужице 46,0 33,0 21,0
Нови 
Пазар 49,3 41,3 9,4
Сомбор 49,5 32,4 18,1
Зрењанин 40,7 34,8 24,5
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На основу наведених питања, формиран је индекс квалитета 
међуљудских односа у граду, а вредности су разврстане у три ка-
тегорије – претежно добри, ни добри ни лоши и претежно лоши 
међуљудски односи (Табела 6). Код испитаника из Новог Пазара, 
највећи број одговора се концентрише у категорији средњих вред-
ности, што на неки начин указује на неопредељеност, с тим да је 
ово једини град у којем више испитаника сматра да су међуљудски 
односи у граду добри него да су лоши. У Сомбору је мишљење ис-
питаника амбивалентно (подједнак је број оних који сматрају да 
су међуљудски односи претежно добри и оних који сматрају да су 
претежно лоши). У преосталим проучаваним градовима, испита-
ници чешће примећују да су односи међу становницима њиховог 
града лоши него да су добри, те се може закључити да је углавном 
потврђена полазна хипотеза о карактеру међуљудских односа у гра-
довима Србије.

Табела 6. Међуљудски односи у граду

Добри Ни добри, ни лоши Лоши
Крагујевац 17,1 53,3 29,6
Шабац 18,9 51,8 29,3
Ужице 18,6 57,0 24,4
Нови 
Пазар 18,0 70,9 11,2

Сомбор 20,4 59,3 20,4
Зрењанин 14,8 59,3 25,9

p = 0,000, Kramerov V = 0,111

Закључак

Карактер међуљудских односа у градовима Србије делимично 
се може објаснити деловањем глобалног и националног контекста, 
али не треба занемарити ни утицај локалних специфичности које 
обликују сваки град појединачно. Тако се, на пример, нешто лошији 
међуљудски односи у граду могу објаснити неповољном економ-
ском ситуацијом, која је проузрокована глобалним неолиберализ-
мом и постсоцијалистичком трансформацијом Србије, због чега се 
у проучаваним градовима јављају поделе између богатих и сиро-
машних становника, недовољно заједничких интереса и вредности, 
одсуство солидарности. Ипак, развијање добрих међуљудских од-
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носа може се заснивати на културним посебностима града, колек-
тивном идентитету и традицији, односно веома је значајно дело-
вање локалних чинилаца, чиме се објашњава успостављање добрих 
међунационалних односа у појединим мултиетничким срединама. 
Све ово наводи на закључак да регионални привредни развој и ја-
чање локалног идентитета здружено могу допринети побољшању 
међуљудских односа у граду, што је изузетно важно са аспекта 
друштвене и просторне интеграције становништва у Србији.
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Anđelka Mirkov

INTERPERSONAL RELATIONS IN TOWN: THE CASE 
STUDIES OF THE TOWNS IN SERBIA

Summary: The paper analyses the attitudes of citizens about the quality of 
interpersonal relations in the urban environment they live in. The objective 
is to assess, based on the perception of respondents, whether there are 
differences in the quality of interpersonal relations between the studied 
towns. The paper uses data collected in the survey research carried out by the 
Institute for Sociological Research of the University of Belgrade – Faculty of 
Philosophy in 2013-2014. In the mentioned survey, the towns of Kragujevac, 
Šabac, Užice, Novi Pazar, Sombor and Zrenjanin represent case studies, 
and the data are representative of the population of these towns aged 18 to 
65 years. The level of agreement of the citizens with the series of statements 
about interpersonal relations in their town was measured on the Likert scale. 
The questions were about mutual trust, relationship between members of 
different nations, divide between rich and poor inhabitants, solidarity and 
willingness to take joint action. By combining these indicators, the index was 
established to classify interpersonal relations in the town as predominantly 
good, neither good nor bad and predominantly bad. It was found that the 
differences between the studied towns were statistically significant, and that 
the strength of the relationship was weak (p = 0.000, Cramer’s V = 0.111). 
In Novi Pazar and Sombor, the ambivalent opinion prevailed, while in the 
other towns, respondents more frequently noted that relations between the 
inhabitants of the town were bad rather than good.
Keywords: town, interpersonal relations, survey research
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IDENTITET GRADA: 
PRIMERI SOMBORA I ZRENJANINA

Apstrakt: Pojam identiteta grada, shvaćenog kao skup jedinstvenih osobina 
i obeležja koji obezbeđuje trajnu prepoznatljivost jednom gradu, po kojima 
se on razlikuje od drugih i priznaje kao poseban, a koja obuhvataju i pozitivne 
i negativne elemente prošlosti i sadašnjosti grada i zajedničkog iskustva 
njegovih stanovnika, primenjuje se na slučajeve Sombora i Zrenjanina. 
Analiza se zasniva na kvantitativnim i kvalitativnim podacima (anketa 
na reprezentativnom uzorku stanovništva tih gradova i polustrukturisani 
intervjui sa značajnim lokalnim akterima) prikupljenim tokom 2014. u 
okviru projekta „Karakteristike teritorijalnog kapitala u Srbiji“ Instituta za 
sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ključne reči: identitet grada, simbol grada, Sombor, Zrenjanin

Uvod

U ovom radu polazimo od konceptualizacije razvijene i primenjene u 
ranijim radovima (Backović i Spasić 2014a, 2014b), a po kojoj se identi-
tet grada definiše kao skup jedinstvenih osobina i obeležja koji obezbe-
đuju trajnu prepoznatljivost jednom gradu u poređenju s drugim grado-
vima, po kojima se on od njih razlikuje i priznaje kao poseban (Lynch 
1960; Relph 1976; Vujović 1997; Radović 2013; Stojković 2000; Zlatano-
vić 2008). Osnovni elementi identiteta grada jesu fizički izgled, odnosno 
okruženje (prirodno i izgrađeno), aktivnosti koje se u njemu odvijaju, te 
značenja i simboli koje ljudi pripisuju i jednome i drugome (Relph 1976: 
46–47, 61). Identitet grada moguće je posmatrati kroz sliku koju o njemu 
stvaraju drugi, ali i kroz percepciju samih stanovnika, kao neku vrstu 
njihove samosvesti (Vujović 1997: 272; Lynch 1960: 3), a taj drugi ugao 
biće primenjen u ovom tekstu. 

316.72:711.4 (497.113 Sombor i Zrenjanin)
911.375.5 (497.113 Sombor i Zrenjanin)
7.045:711.4
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Dok se u postojećoj literaturi o identitetima gradova u Srbiji govori 
najčešće kroz optiku „brendiranja“ (Bursać 2000; Dragićević-Šešić 2000; 
Vasiljević 2000; Stanojević 2014), gde je analiza usmerena ka prepozna-
vanju potencijala za uvećanje kulturnog kapitala, podsticanje razvojnih 
šansi i razvoj konkurentnosti, ovde će se identitet grada sagledavati na 
jedan širi način, lišen takvih normativističkih i aplikativnih pretpostav-
ki. Jer, osim dopadljivog, prijatnog, strateški osmišljenog grada-brenda 
namenjenog potrošnji, postoji i, znatno kompleksniji i protivrečniji, 
„unutrašnji grad“ – onaj modus gradskog identiteta koji postoji u svesti, 
navikama i sećanjima svojih stanovnika i obezbeđuje temelj njihovom 
svakodnevnom životu (Graham 2002: 1015-16). Proces kojim koncep-
cija „grada“ postaje kolektivni resurs (Healey 2002) ne obuhvata samo 
ono što je lepo, već različite elemente prošlosti i sadašnjosti grada i zajed-
ničkog iskustva njegovih žitelja, pa dakle i promašaje, traume, konflikte 
koliko i uspehe, trijumfe, postignuća. 

Iako bi se moglo tvrditi da svaka osoba doživljava grad na svoj način, 
ipak ti individualni utisci oblikuju određene obrasce. Percepcija ključnih 
simbola i simbolički opterećenih mesta i pojmova, koji služe kao oko-
snica identiteta grada, velikim delom se poklapaju. U skladu s opisanim 
teorijskim polazištem, u ovom radu će nas interesovati identiteti gradova 
Sombora i Zrenjanina. Od čega se sastoje? Koliko su jasno artikulisani? 
Da li se neki simboli izdvajaju? Da li oko njih postoji saglasnost? Da 
li je slika grada pretežno optimistična ili pesimistična? Analiza se za-
sniva na kvantitativnim i kvalitativnim podacima prikupljenim tokom 
2014. godine u okviru projekta „Karakteristike teritorijalnog kapitala u 
Srbiji“, čiji je nosilac Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakul-
teta u Beogradu. Tema je sagledana iz dve perspektive – iz ugla građa-
na, na osnovu ankete sprovedene na reprezentativnom uzorku (Sombor 
N=288, Zrenjanin N=304), i iz ugla značajnih lokalnih aktera (nosilaca 
funkcija u lokalnoj vlasti, privredi i civilnom društvu) sa kojima su obav-
ljeni polustrukturisani intervjui (Sombor N=15, Zrenjanin N=13).

Sombor i Zrenjanin: slika grada

Za prikaz identiteta gradova najvažnija su dva pitanja koja su bila po-
stavljena i u anketi i u intervjuima: „Da li vaš grad ima svoj simbol(e)? 
Ako da, koje?” i „Šta mislite, po čemu je vaš grad poznat?” (za ovim 
drugim sledila su i dva dodatna pitanja, „Da li je dobro da po tome bude 
poznat? Ako ne, po čemu bi trebalo?“). Pitanja su bila formulisana na 
ovaj način da bi se ispitalo, prvo, da li se može uočiti razlika između 
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„simbola“, u smislu konkretnog materijalnog ili nematerijalnog objekta 
koji u sebi sažima suštinu značenja grada, i šireg polja simboličkih aso-
cijacija koje se za grad vezuju („poznat je po...“); i drugo, da li su žitelji 
zadovoljni kako je njihov grad prepoznat, da li smatraju da je slika koju o 
njemu imaju drugi u skladu s njegovim identitetom sagledanim iznutra. 
Pre nego što pređemo na tu temu (koherencije i/ili konfliktnosti grad-
skih identiteta), predstavićemo nalaze o gradskim simbolima, a potom o 
karakteristikama po kojima je grad poznat. Tabela 1 prikazuje odgovore 
na prvo pitanje.

Tabela 1. Da li vaš grad ima svoj simbol (u %)?

Sombor Zrenjanin
Ne, nema 2,7 6,5
Ne mogu da procenim 17,1 18,8
Grb grada 22,0 11,1
Istorijski i kulturni spomenici/nasleđe 14,7 19,7
Kulturne/obrazovne ustanove i sportska udruženja 3,8 3,5
Prirodne lepote 7,9 4,1
Turistički objekti i atrakcije 1,4 2,7
Fabrike i industrijski proizvodi - 1,4
Fijaker 16,3 -
Bođoši 8,2 -
Umetnici (slikari i pisci) 4,1 0,5
Četir konja debela - 20,7
Ostalo 1,9 6,7
Ukupno 100 100

Vidimo da su Somborci uglavnom saglasni oko toga po čemu je po-
znat njihov grad i koji su mu simboli, tako se i u anketi i u intervjuima 
navode: zelenilo (bođoši), fijaker, poznati umetnici (Laza Kostić, Sava 
Stojkov, Milan Konjović...). Građani su kao osobene simbole Sombora 
izdvojili: grb grada (22%), fijaker (16,3%), prirodne lepote (7,9%), drvo 
bođoš (8,2%) i kategoriju Istorijski i kulturni spomenici/nasleđe (Župani-
ja, Gradska kuća). Sve se to javlja i u intervjuima. Izvesna razlika uočava 
se u tome što u intervjuima grb grada dobija nešto manje istaknuto me-
sto, ali se zato često insistira na dugovečnom urbanom statusu Sombora, 
oličenom u Povelji grada, što je veoma slična forma identifikacije. 

Evo nekih ilustracija iz intervjua: 
„Po zelenilu... To mi je prva asocijacija.” (S1) „Šta je simbol?... Pa, 

možda grb... Ili, kad je u pitanju arhitektura – zgrada Županije... Bođoši 
su recimo jedan od simbola Sombora.” (S2) “Simbol, pa mi smo prepo-
znatljivi … po Povelji grada Sombora i po dokumentu koji dokumentuje 
otkup slobode i proglašenje prvog otkupljenog demokratskog grada u 
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ovom delu Srbije... A, opšti simbol je Narodno pozorište Sombor.” (S8) 
“Županija je simbol grada ... kao i slika bitke kod Sente, koja je monu-
mentalna.“ (S6)

„Simbol Sombora je ova tradicija fijakera... Sombor nazivaju „mali 
Beč“... Raspored značajnih zgrada koje su tada bile institucije, od Grad-
ske kuće do Crkve, Gimnazije, Učiteljskog fakulteta, crkve Karmelićan-
ske... Sve to ima neki taj duh evropski, odnosno nekadašnje stare Austro-
ugarske.“ (S4)

Za razliku od Sombora, slika Zrenjanina je teže čitljiva, što će se do-
datno potvrditi analizom ostalih pitanja. Četvrtina Zrenjaninaca ne 
može da proceni koji je simbol njihovog grada ili smatra da on ne posto-
ji, što nalazi odjeka i u intervjuima: 

„Zrenjanin definitivno nema neki kulturni identitet, nema nešto što 
ga onako obeležava. ... Zaista ne mogu da definišem nešto što ga odvaja 
... da bude totalno različit od drugih.“ (Z13) 

Kada se neki simboli prepoznaju, na prvom mestu je pesma (i mural) 
„Četir’ konja debela“ (20,7% u anketi, u intervjuima takođe dosta često). 
Zbirna kategorija Istorijski i kulturni spomenici/nasleđe dobija petinu od-
govora (19,7%), što se u intervjuima razlaže na znamenite građevine u 
centru grada, lepo uređenu glavnu ulicu, zgradu pozorišta i muzeja. 

„Simbol je pre svega uži centar grada ... koji je pod zaštitom države.“  
(Z8) „’Četir konja debela’, ne znam. Da, to mi samo pada na pamet.” (Z1)

Već kod izbora simbola ispoljava se dominantno raspoloženje Zrenja-
ninaca, a to je doživljaj propadanja i gubitka, što se prepliće sa izvesnom 
nesigurnošću oko toga šta bi bilo – i šta bi trebalo da budu – njegova 
obeležja: 

“Simbol? Ne znam, evo sad baš o tome razmišljam. Možda bi to bio 
onaj most na suvom, možda bi to bio Begej ... Da jeste u stanju u kom 
bi trebalo da jeste, definitivno bi ta reka trebalo da bude simbol grada.“ 
(Z4).

“Pa propala privreda je sigurno simbol. Mi doživljavamo eksponate 
Muzeja destrukcije. A to su recimo Pinova vila, most na suvom, špirita-
na…” (Z13).

U sledećem koraku, identitet grada sagledavamo kroz odgovore na 
pitanje „Po čemu je vaš grad poznat?“ 
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Tabela 2. Po čemu je Vaš grad poznat? (u %)

Sombor Zrenja-
nin

Crkve i verski spomenici 0,3 0,4
Delatnost karakteristična za dati grad (poljoprivreda, 
industrija) 0,9 8,3
Događaji i festivali (Dani piva) 0,4 10,9
Ekonomsko stanje (nezaposlenost, propale fabrike)

0,9 20,9
Fabrike i industrijski proizvodi 0,7 8,3
Istorijski i kulturni spomenici/nasleđe 9,2 4,5
Kulturne/obrazovne ustanove i sportska udruženja

15,2 4,0
Tambura 1,1 -
Mentalni sklop (osobine stanovništva) 2,4 2,7
Poznate ličnosti 0,5 0,9
Prirodne lepote (zelenilo) 28,9 4,5
Tradicionalna hrana i piće 0,8 0,5
Turistički objekti i atrakcije 0,4 1,5
Običaji i način života 1,7 0,5
Mešovito stanovništvo 0,5 0,3
Umetnici (pisci, pesnici, slikari) 16,0 1,6
Arhitektura (mostovi, ulice) 3,2 11,7
Bođoš 2,9 -
Fijaker 9,6 -
Četir konja debela - 3,2
Sportisti 0,8 11,7
Ostalo 3,6 3,5
Ukupno 100 100

Slika Sombora ostaje uglavnom neizmenjena. Grb grada koji je pred-
njačio među simbolima (što je razumljivo, jer grbovi i jesu namenjeni 
ikoničnoj simbolizaciji datog identiteta –interesantno je kako je sombor-
ski grb uspešan u tome) ustupio je mesto zelenilu, koje sada apsolutno 
dominira, dok su fijaker i poznati umetnici zamenili mesta, što je takođe 
razumljivo (fijaker, kao konkretan predmet, pogodniji je da bude sim-
bol), ali time se ništa suštinski ne menja u karakteru projektovane slike 
grada. 

Sažeto, na osnovu odgovora na oba pitanja slika Sombora koja se ocr-
tava jeste slika jednog omanjeg, mirnog, urednog srednjoevropskog gra-
da, koji je svestan svoje istorije i tradicije, i čije ambicije nisu drugo do da 
čuva, neguje i unapređuje to što ima – ne želi da se mnogo menja i nije 
nezadovoljan samim sobom. U intervjuima:

“Kada biste pitali građane ... koji nisu Somborci, verovatno bi rekli po 
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fijakeru i zelenilu i pozorištu...” (S7) “Sombor (je) grad koji ima najviše 
zelenila ... među pet najzelenijih gradova, čak možda i u Evropi...” (S3) 
“Fijaker, a mislim da bi to mogao biti prepoznatljivi simbol, više kroz 
pesmu nego kroz stvarno fijakere. I ... zelenilo, kao drugi deo…” (S15)

„[Poznat je] Po šmeku... Ima neku čaroliju koju ljudi intuitivno mogu 
da prepoznaju.“ (S12) „Taj evropski duh koji ovaj grad nosi...“ (S8)

“Po zelenilu, po kulturi, tradiciji, pozorištu, prvoj ustanovi za obra-
zovanje učitelja na ovim prostorima ... Po Lazi Kostiću, po Milanu Ko-
njoviću... I po tome što je bio sedište Bačko-bodroške županije, veći od 
Beograda i Novog Sada u, čini mi se, 18. veku,  ili 19.“ (S5)

„I dalje je ostao grad koji je relativno miran, nema toliko problema 
kao drugi gradovi ... sa tim kriminalnim radnjama.” (S3)

U intervjuima se pojavljuju i neki elementi kojih u anketnim odgovo-
rima nema. Jedan je multikulturalnost Sombora i njegova tradicija tole-
rancije, mirnog suživota naroda i kultura: 

„Grad raznih konfesija, veroispovesti, grad tolerancije, bez nekih bit-
nih problema po tom pitanju i nekih ekscesa koji nisu na bilo koji način, 
čak ni ratna dešavanja, poremetili tu toleranciju u ovom gradu.“ (S10)  
“Sombor ima vrlo raznolika ta sela, gde su ljudi različitog etničkog pore-
kla, vrlo su zanimljive te zajednice Hrvata, Mađara, ovih, onih... ” (S12) 
„Pitom grad, pitomi ljudi, mirni...“ (S14)

Drugi element identifikacije iz intervjua je pogranični položaj Som-
bora, njegova lokacija na tromeđi država i s time povezana otvorenost 
prema zajedničkom geografskom, istorijskom i kulturnom prostoru Pa-
nonije: 

“Mi jesmo region koji pripada Srednjoj Evropi mnogo više nego Istoč-
noj Evropi, kako god to bilo na karti, ali Sombor zapravo pripada tom 
austrougarskom delu priče i to se oseti na svakom koraku.” (S15) „Danas 
Sombor može biti prepoznat kao grad šansi, koji se nalazi na raskršću 
tromeđe, Hrvatske, Srbije i Mađarske.“ (S13) „Volim ga zato što se grani-
či sa dve države, zato što imam utisak da mogu da dišem...“ (S12)

U slučaju Zrenjanina dolazi do zanimljive situacije. Za razliku od 
Sombora, gde se „simboli“ i „poznatost“ uglavnom poklapaju, ovde od-
govori na prvo i na drugo pitanje ne idu u istom pravcu (up. Tabele 1 i 2). 
Dok se oko simbola Zrenjanina ispitanici odlučuju za neki pozitivni ele-
ment (arhitektura, materijalno ili nematerijalno tradicijsko nasleđe), kod 
karakteristika po kojima se grad prepoznaje na prvo mesto (20,9%) izbi-
jaju negativna obeležja – loša ekonomska situacija, propala privreda, ne-
zaposlenost. Ovi odgovori upotpunjuju utisak koji je počeo da se formi-
ra već kod prvog analiziranog pitanja, a to je utisak o destabilizovanom 
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identitetu i pesimizmu jednog grada koji je svoje zlatne trenutke doživeo 
u prošlosti, a sada može samo da ih se seća. Istina, slika nije – naravno! 
– u potpunosti crna, budući da građani kao prepoznatljivost grada iz-
dvajaju još Događaje i festivale, što se odnosi na manifestaciju Dani piva 
(10,9%), arhitekturu (ulice, mostovi - 11,7%) i sportiste (11,7%). Isto se 
uglavnom ponavlja i u intervjuima, s time što intervjuisani akteri obično 
ističu i činjenicu da je industrijski prosperitet važan ne samo zbog sebe 
samog nego i zato što pruža osnovu za svestran razvoj grada. Posledica 
je ta da se o prepoznatljivim odlikama govori više u prošlom vremenu 
nego u prezentu.   

“Sve ono što bi trebalo da ga odlikuje pripada bližoj ili daljoj prošlosti. 
Trenutno, nema nekih prepoznatljivih, niti ljudi, niti dešavanja, ništa” 
(Z6) “Pa nekada je bio poznat kao jak industrijski centar, a sad je poznat 
kao grad u kome je propao taj veliki industrijski centar…” (Z9)  “Zre-
njanin je ... bio jedan od najrazvijenijih u velikoj Jugoslaviji, a kad imate 
razvijenu privredu imate i obrazovanje, da ne govorim o visokoj školi 
strukovnih studija, o Fakultetu Mihajlo Pupin, o srednjim školama, o 
kulturnim sadržajima, o sportu, turizmu” (Z7)

“Zrenjanin je i dalje prepoznat kao neki grad sportova, jer smo imali 
stvarno vrhunske klubove. Na žalost, današnja situacije me vrlo deman-
tuje u tome. ... Uvek smo bili prepoznati kao privredni grad sa jakom pri-
vredom, ali danas nije takva situacija i bojim se da nas danas prepoznaju 
po nekim stvarima koje nisu tako dobre, kao što je voda na primer…” 
(Z10) 

Ponekad se kontrast između sjajne prošlosti i sumorne sadašnjosti is-
poljava na veoma direktan način, uz oštre reči namenjene i Zrenjaninci-
ma i drugima koji se vide kao odgovorni za to propadanje:

“Poznat je po mnogim kontradiktornostima koje nažalost imamo. 
Gde imamo Dane piva bez pivare, gde imamo most bez reke…” (Z8) „A 
po negativnim stvarima je poznat neverovatno. Most ispod koga nema 
reke, srušeni most Franc Jozefa, koji je bio simbol grada. Kao kad bi Pa-
rižani srušili Ajfelovu kulu, eto to smi mi otprilike uradili u Zrenjaninu 
i nije ni čudo što smo onda tako i propali. Jer ako si srušio simbol grada 
.... šta očekuješ onda?” (Z2)  „To bih ja pretpostavio kao neku nezrelost 
našu... Baš što nismo izgradili sebe, što nismo imali tu viziju, uspeo je 
drugi grad da nas uništi i ta politika da nas uništi i da nas spusti dole, gde 
se i dan danas nalazimo.” (Z12)

Kao i u Somboru, neke prepoznatljive karakteristike se pominju u in-
tervjuima kojih nema u anketi. Štaviše, to su, uz razlike u nijansama, iste 
karakteristike. Jedna je mir, spokoj, usporen tempo života:
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“Svi ljudi koji dođu u Zrenjanin se oduševe koliko je on u stvari lep... 
i oduševljeni su bili nekom mirnoćom koja vlada ovde ... i to ih je izne-
nadilo jako, jer verovatno je tempo malo drugačiji nego na drugim me-
stima.“ (Z2) 

Druga je multikulturalnost i tolerancija:
“Poseban kvalitet ove sredine jeste multietničnost. ... Veliki broj naci-

onalnih zajednica i nacionalnih manjina živi i egzistira u gradu Zrenja-
ninu i okruženju.” (Z7) “Poznati su [Zrenjaninci] po svom radu, marlji-
vosti, po svojoj multikulturalnosti...” (Z8)  

A treća, mada nešto manje naglašeno nego u Somboru, takođe je geo-
grafski položaj blizu granice i tradicionalna otvorenost za prekograničnu 
saradnju: 

„Imamo odličnu stratešku poziciju u geografskom smislu, da smo na 
nekoj tromeđi, vrlo blizu nam je Beograd, vrlo blizu nam je Novi Sad, 
granica Mađarske, Rumunije.“ (Z10)

Dodatna potvrda o nezadovoljstvu Zrenjaninaca stanjem u njihovom 
gradu, pa i simboličkim posledicama toga, dobija se analizom odgovora 
na pitanje „Da li je dobro da Vaš grad po tome bude poznat?“ (Tabela 3)

Tabela 3. Da li je dobro da Vaš grad po tome bude poznat? (u %)

Sombor Zrenjanin
Da, baš po tome treba da bude poznat 85,7 44,7
Ne, treba da bude po ekonomiji (zaposlenosti, fabrikama) 5,9 16,6
Ne, treba da bude po većoj kulturi (viši stepen kulture, 
kulturna dešavanja) 0,6 5,1
Ne, treba da bude po turizmu - 0,3
Ne, treba da bude po sportu 0,3 1,7
Ne mogu da procenim 7,0 24,7
Ostalo 0,3 6,8
Ukupno 100 100

Dok je 85,7 % stanovnika Sombora zadovoljno kako je njihov grad 
prepoznat, u Zrenjaninu je takvih samo 44,7 %. Dok kod Somboraca 
između odgovora na sva tri dosad analizirana pitanja vlada kongruen-
cija (simboli nisu bitno različiti od karakteristika, nema primedaba na 
spolja pripisan identitet grada), kod Zrenjaninaca se javljaju napukline. 
Kada su upitani po čemu bi njihov grad trebalo da bude poznat, osim 
upečatljive četvrtine koja „ne može da proceni“, dodatnih 16,6 % navode 
„po ekonomskoj razvijenosti“. Očigledno, oni time hoće da kažu da bi 
Zrenjanin trebalo da bude ekonomski razvijen, a ne tek da izraze svoj 
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revolt zbog neke neadekvatne spoljne percepcije. Jer, kao što smo videli, 
i stanovnici Zrenjanina u velikom delu oslikavaju svoj grad pre svega 
preko propadanja nekad uspešne lokalne privrede. Dakle, nemamo posla 
s onim što se u literaturi naziva „simboličkim borbama“ oko slike grada 
– gde se žitelji suprotstavljaju spoljašnjim viđenjima svog grada, ili jedna 
grupa žitelja osporava definiciju grada koju nameće neka druga grupa – 
nego, jednostavno, o nezadovoljstvu stanjem u gradu.

Postoji još jedan metodološki „ulaz“ u tematiku gradskog identiteta, 
a to je pitanje o osobinama njegovih stanovnika (Tabela 4). Odgovori 
su ovde znatno ujednačeniji između dva ispitivana grada nego u pret-
hodnim pitanjima, iako pada u oči da je u Zrenjaninu više percipiranih 
„negativnih osobina“. Uz male nijanse, slika lokalnih karaktera u oba 
grada pre svega se uklapa u ono što se smatra stereotipno vojvođanskim, 
„lalinskim“ mentalitetom.

Tabela 4. Osobina po kojoj su poznati stanovnici vašeg grada (u %)

Sombor Zrenjanin
Druželjubivi 9,9 7,4
Gostoljubivi 7,5 7,1
Ljubazni 11,0 4,5
Naglasak (govor) 0,5 1,1
Negativne osobine 12,4 22,0
Pametni 1,0 0,3
Sposobni 1,6 4,5
Umetničke duše 3,7 1,1
Veseli, duhoviti 3,2 1,7
Vredni 4,8 7,1
Dobri, humani 8,8 12,1
Pošteni 1,4 1,9
Usporeni 18,2 13,9
Takve osobine ne postoje 0,8 1,2
Ostalo 13,9 13,8
Ukupno 100 100

U intervjuima se, ponovo, dobijaju sasvim slične ocene. Ovde treba 
imati u vidu i neke ranije citirane iskaze, jer su intervjuisani često već 
na pitanje o karakteristikama grada odgovarali opisom lokalnog men-
taliteta:

“Ja mislim da ne postoji neki stereotip koji određuje Somborce kao 
ovakve ili onakve ljude... U suštini, ono što određuje uopšte i Vojvođa-
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ne kao ljude – da su mirni, fini, lepo vaspitani u najboljem smislu reči, 
tihi...” (S7) „Stari Somborci su poznati po tome što imaju poseban dija-
lekt, onaj starosomborski... I poznati su po tome da za sve imaju vreme-
na, nema žurbe... Kad neko dođe u Sombor vidi tu nekakvu mirnoću i 
ležernost ljudi, onda vidi da to je razlika od Beograda ... Novog Sada ... 
Niša, Kragujevca, gde je neka trka, gde je neka vika.” (S4)

“Pa, bili su poznati po toj tolerantnosti …. Mislim, uopšte Vojvodi-
na je takva sredina…” (Z6) “Određena vrsta tolerancije karakteriše ovaj 
grad. I ... to negde provejava kroz odnos prema drugima.” (Z13)

Zaključak

Ako se vratimo na kategorije koje su sačinjavale teorijski okvir za ovu 
analizu, možemo konstatovati da oba proučavana grada imaju artiku-
lisan identitet, posebno ako se, kao što smo mi odabrale da postupimo 
u ovom radu, o gradskom identitetu govori kroz takozvani „unutrašnji 
grad“, kroz percepciju stanovnika i forme njihove kolektivne samosvesti. 
U prvom koraku, identitet Sombora i Zrenjanina je regionalno-vojvo-
đanski, koji ih obeležava kao različite u poređenju sa, na primer, grado-
vima centralne Srbije; ali u drugom koraku, takođe, oni imaju specifičan 
lokalni, samosvojni identitet, koji ih razlikuje međusobno. Drugim re-
čima, uprkos nepovoljnim ekonomskim, društvenim i političkim okol-
nostima, svaki od ovih gradova zadržao je svoju boju, razaznatljivost i 
osobenost. U Somboru, gradski identitet se najinformativnije može sa-
žeti u pojam sklada: tu je usklađenost elemenata koji sačinjavaju sliku 
grada, mirnoća i spokoj kao glavne odlike gradske atmosfere i stanov-
nika, odsustvo konflikata s okolinom i sporova oko toga kako „čitati“ 
karakter grada, kao i zadovoljstvo postojećim, izostajanje izneverenih 
velikih očekivanja ili grandioznih ambicija za neposrednu budućnost. 
U slučaju Zrenjanina, s druge strane, ključna reč bi mogla biti posustala 
snaga, jedan doživljaj veličine, koja je bila i prošla. Skorija prošlost daje 
Zrenjanincima podsticaja da imaju veće ambicije za svoj grad, što znači 
i veće razočaranje. Ipak, opstaju krupne želje i vizije za budućnost svoga 
grada, snažne (za sada negativne) emocije i ton gorčine i ljutnje zbog 
propuštenih šansi, zanemarivanja od centralnih vlasti i nesnalaženja lo-
kalnih aktera. 

Od elemenata gradskog identiteta (fizički izgled, aktivnosti  i znače-
nja), prvi element (izgled, odnosno okruženje) je najsličniji za dva grada, 
dok su razlike naglašene u aktivnostima, a naročito u trećem elementu, 
značenjima koja se pripisuju i okruženju i aktivnostima. Za Zrenjanin, 
znatan deo korena lokalnog identiteta leži u nedavnoj prošlosti i (indu-
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strijskim i uspešnim) aktivnostima koje su se tada odvijale, a kojih više 
nema. Taj kvalifikativ prošlog koji obeležava identitetski bitne aktivnosti 
veoma je važan za Zrenjanin danas. U Somboru, naprotiv, prošlost (ne-
što starija nego u Zrenjaninu) takođe je važna, ali je, prema rukovode-
ćem principu somborskog lokalnog identiteta, i ona skladno uklopljena 
u sadašnjost, kao jedno obrađeno i pacifikovano nasleđe inkorporirano 
u kolektivno urbano sopstvo grada. 

Pokazuje se opravdanim naše opredeljenje da ne govorimo o identite-
tu grada samo u pozitivnim terminima mogućih pravaca „brendiranja“ 
već u širem, obuhvatnom smislu „identiteta kao kolektivnog resursa“, jer 
se tako dobija znatno složenija slika koja uključuje dublje slojeve znače-
nja i emocija, a oni, opet, predstavljaju potencijal koji se u budućnosti 
može preoznačiti i reaktivirati na neke nove, nepredviđene načine.
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IDENTITY OF THE CITY: 
EXAMPLES OF SOMBOR AND ZRENJANIN

Summary: The concept of city identity, defined as a set of unique features 
and characteristics ensuring a city’s continuous recognizability in comparison 
with, and difference from all other places, which includes both positive and 
negative elements of the city’s past and present and its inhabitants’ shared 
experience, is here applied to Sombor and Zrenjanin. The analysis is based 
on quantitative and qualitative data (survey undertaken on representative 
samples of townspeople, and semi-structured interviews with important local 
actors) collected during 2014 within the project “Characteristics of Territorial 
Capital in Serbia” of the Institute for Sociological Research, Faculty of 
Philosophy, Belgrade. 
Key words: identity of the city, city symbol, Sombor, Zrenjanin
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KONCEPT „KREATIVNOG” I „UZBUDLJIVOG” 
GRADA U RAZVOJU GRADOVA SREDNJE 

VELIČINE: ŠABAC, SOMBOR I ZRENJANIN1

Apstrakt: Rad ima za cilj da konceptualnim razumevanjem „kreativnog” i 
„uzbudljivog” grada prepozna potencijale lokalnog razvoja gradova srednje 
veličine: Šapca, Sombora i Zrenjanina. Navedeni gradovi predstavljaju 
odabrani uzorak (tri od šest) gradova koji je uključen u anketno istraživanje 
Instituta za sociološka istraživanja: „Karakteristike teritorijalnog kapitala u 
Srbiji” koje je sprovedeno 2013. i 2014. Prema analizi rađenoj za Prostorni 
plan Republike Srbije (PPRS), navedeni gradovi imaju status centara 
nacionalnog značaja. Analitički okvir rada baziraće se na konceptima 
„kreativnog” grada (Florida, Landry) kao razvojne koncepcije i ključne 
strategije urbanog razvoja koja ističe značaj kulturnih industrija, kulturnih 
prednosti i „kreativne klase”. U radu ćemo koristiti i koncept „uzbudljivog” 
grada (Ričards i Palmer) koji ima za cilj da pokaže kako kulturne aktivnosti, 
kulturne manifestacije i ekonomija iskustva pomažu gradovima da ostvare 
kulturološke, ekonomske i društvene ciljeve. Navedeni koncepti posmatraće 
se u okviru šireg koncepta – identiteta grada, sa naglaskom na kulturni 
identitet i festivalizaciju grada. Imajući u vidu da se poslednjih godina 
identiteti gradova vezuju i za ekonomski razvoj (kultura u službi ekonomije), 
razmotrićemo potencijale brendiranja navedenih gradova srednje veličine kao 
„kreativnih” i „uzbudljivih”, ali osvetlićemo i postojeće strukturalne prepreke 
lokalnog razvoja gradova. U radu će se pored kvalitativnih i kvantitativnih 
podataka istraživanja koristiti i postojeća strateška dokumenta navedenih 
gradova.
Ključne reči: identitet grada, „kreativni” grad, „uzbudljiv” grad, brendiranje 
gradova

1  Rad je nastao u okviru rada na projektu „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i 
akteri”, evidencioni broj 179035, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  
Republike Srbije

316.7:711.4 (497.11)
316.334.56 (497.11)
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Uvod

Gradski imidž sve više se oslanja na kulturne i kreativne resurse, po-
litički kontekst, teritorijalne predispozicije i simbolička obeležja koja su 
od vitalnog značaja za uspešnu konkurentnost. Veliki značaj nemateri-
jalnih kvaliteta gradova ohrabrio je tvorce gradske politike da razmišlja-
ju o razvoju poslova u sektoru kreativnih industrija u sferi simboličke 
ekonomije (Ričards i Palmer 2013:24). Simbolička ekonomija (produk-
cija dominantne slike o gradu) preuzima mesto koje je nekad imala poli-
tička ekonomija (analiza materijalnih uslova života različitih društvenih 
grupa u gradu) (Zukin 1995). Potreba za brendiranjem gradova uslovlje-
na je značajem koji dobija ekonomija simbola u periodu postfordizma. 
Dominantna slika o gradu stvara se putem formalnih i neformalnih ka-
nala promocije grada, oživljavanjem starih i stvaranjem novih gradskih 
mitova (Dragićević – Šešić 2009:23). 

U radu je akcenat stavljen na ispitivanje potencijala brendiranja gra-
dova srednje veličine – Šapca, Sombora i Zrenjanina kao „kreativnih” i 
„uzbudljivih”. U prvom delu rada teorijski se razmatraju koncepti koji 
će biti korišćeni u radu: kreativni grad, uzbudljiv grad, kultuni identi-
tet grada, proces brendiranja grada. U drugom delu rada predstavljen 
je kratak osvrt na kontekstualni okvir gradova, prikazom za nas rele-
vantinih delova strateških dokumenata Šapca, Sombora i Zrenjanina. U 
trećem delu rada  nudi se empirijsko razumevanje njihovih „kreativnih” 
i „uzbudljivih” potencijala. 

Teorijsko – analitički okvir

Za teorijski okvir našeg rada opredelili smo se za koncept „kreativnog” 
grada (Landry 2000, Florida 2002) i koncept „uzbudljivog” grada (Ričar-
ds i Palmer 2013). Navedene koncepte dovešćemo u vezu sa kulturnim 
identitetom grada i procesom brendiranja grada. „Kreativni grad” pred-
stavlja ključnu strategiju urbanog razvoja koja integriše urbane, socijalne 
i ekonomske politike u cilju oslobađanja kreativnog potencijala grada. 
Kreativni resursi u razvojnim politikama stavljaju se u službu jačanja 
identiteta lokalnih zajednica i promovisanja pozitivnih vrednosti (Mo-
lnar  2012). Ova razvojna koncepcija ističe značaj kulturnih industrija, 
kulturnih prednosti i „kreativne klase”, kreirajući novi okvir za poveća-
nje inovacija i kreativnih kapaciteta u gradovima. Kreativne industrije 
predstavljaju jedan od osnovnih elemenata koji određuje kompetitivno-
sti grada - one objedinjuju individualne kreativnosti i talente koji imaju 
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sposobnost da stvore nova radna mesta, razviju povoljno okruženje za 
investicije, donesu ekonomski oporavak gradovima, diverzifikuju lokal-
ne ekonomije i privuku investitore (Landry 2000, Molnar  2012). 

Osnov za razvoj kreativnih industrija jeste sposobnost grada da privu-
če visokoobrazovanu i kreativnu klasu2  (Florida 2002). Florida smatra 
da ekonomski razvoj pokreću „životni stilovi poput tolerancije i kultur-
ne raznolikosti, urbane infrastrukture i zabave, koji mogu da privuku ta-
lentovane i kreativne ljude” (navedeno prema: Ričards i Palmer 2013:23). 
„Kreativan” grad podrazumeva i čuvanje realnog i simboličkog nasleđa 
prošlosti (Petrović, M 2009:98), jaku inkluzivnu kulturnu scenu (Zukin 
2004) i kulturnu animaciju, jačanje i revitalizaciju kulturnog ideniteta. 
Kulturni identitet grada objedinjuje najraznovrsnije elemente: kulturnu 
baštinu, aktuelno grupno i pojedinačno stvaralaštvo, način života i kon-
kretne proizvode, umetnost i institucije kulture (Petrović, G. 2009:177). 
Da bi grad jačao i revitalizovao svoj kulturni identitet potrebno je da 
razvija kulturni kapital – važan resurs grada koji obuhvata njegovo ma-
terijalno i duhovno nasleđe, predstavljanje kulture kroz slike i istorijat 
grada, umetnost i medije (pesme, filmovi, vizuelna umetnost...) i ličnosti 
koje su povezane s istorijom grada (Dragićević-Šešić 2009:28). Navede-
ni elementi kulturnog kapitala moraju da „komuniciraju“ s okruženjem 
kako bi se posredstvom kulturnog identiteta stvorile određene predstave 
o gradovima, ali kako bi isti privukli potencijalne kadrove i investitore i 
postali objekti kulturne potrošnje turista (Vasiljević, 2009:109). 

Značajno sredstvo stvaranja gradskog narativa i jačanja kulturnog 
identiteta, ali i kreiranja „uzbudljivog” grada su kulturne manifestaci-
je. Kulturne manifestacije utiču na predstavu koju ljudi imaju o nekom 
gradu, podstiču ekonomske aktivnosti, turizam, kreiraju lokalni identi-
tet, jačaju društvenu koheziju (Silvanto and Hellman 2005:6, Ričards i 
Palmer 2013: 21, 30, 303). Kulturnim manifestacijama kao važnim re-
sursom urbanog razvoja gradova bavi se koncept „uzbudljivog grada”. 
Koncept „uzbudljivog grada” ima za cilj da pokaže kako kulturne aktiv-
nosti, kulturne manifestacije i ekonomija iskustva pomažu gradovima da 
ostvare kulturološke, ekonomske i društvene ciljeve. Postmoderni grad 
zahteva promenu od gradskih manifestacija kao statičnih iskustava za 
potrošnju ka modelima koji podrazumevaju, saradnju i inkluziju šire 
javnosti (Ričards i Palmer 2013:415,418). Gradovi koji uspešno iskori-
ste kulturne manifestacije i integrišu iste u širu strategiju razvoja grada, 

2  Kreativnu klasu, po mišljenju Floride čine naučnici, inženjeri, univerzitetski profesori, pesnici, 
arhitekte, ljudi iz sveta dizajna, obrazovanja, umetnosti, muzike i industrije zabave (Florida, 
2002).
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stvoriće osnovu za šire kulturne, društvene i privredne prednosti. „Uz-
budljiv grad” mora imati manifestacije visokog kvaliteta koje prepoznaje 
lokalno stanovništvo, lokalni akteri, ali koje će biti i međunarodno pri-
znate. Takve manifestacije omogućiće gradu da na lakši način predstavi 
svoju osobenost eksternoj javnosti (Ričards i Palmer 2013:246, 247, 420). 

Za gradove nije dovoljno da imaju profilisan kulturni identitet, krea-
tivni i „uzbudljiv” potencijal, brojne kulturne manifestacije, ukoliko sta-
novništvo, čelni ljudi grada i druge zainteresovane strane ne prepoznaju 
ove potencijale i ne stave ih u funkciju brendiranja grada. Oni zajednički 
definišu i realizuju brend svog grada, koristeći njegove posebne predno-
sti, a u funkciji slanja konzistentne slike o gradu. Da bi se kulturni iden-
titet i kreativni potencijal stavio u funkciju brendiranja grada, potrebna 
je prepoznatljivost gradskog identiteta, „davanje duše”  nekom subjektu 
i njegovo oživljavanje u svesti posetioca grada, stvaranje dodatne vred-
nosti, kreiranje emocionalnih (neopipljivih) i funkcionalnih (opipljivih) 
atributa grada (www.markopaliaga.com, 1. 09. 2015). Mi ćemo se u na-
šem radu koncentrisati na kulturne činioce procesa brendiranja grada i 
ispitivanje „kreativnih” i „uzbudljivih” potencijala gradova srednje veli-
čine: Šapca, Sombora i Zrenjanina. 

Kontekstualni okvir

S obzirom da se bavimo kulturnim i festivalskim potencijalima grada, 
u okviru kontekstualnog okvira, u kratkim crtama prikazaćemo značaj-
ne kulturne ustanove i manifestacije gradova Šapca3, Sombora4 i Zrenja-
nina5, kao i snage i slabosti u sferi kulture koje su prepoznate u  SWOT 
analizi stanja u kulturi u strateškim dokumentima gradova.  

Značajne kulturne institucije Šapca sa dugom i bogatom istorijom i 
tradicijom su Kulturni centar, Šabačko pozorište i Narodni muzej koji je 
proglašen spomenikom kulture od velikog značaja, a više od 50 godina je 
organizator godišnje slikarske izložbe Oktobarski salon. Pored navede-
nih institucija, značajna je brojnost aktivnosti u kulturi i festivalima (kul-
turne manifestacije, proslave, festivali, parade, svečanosti, koncerti)6.  S 

3  Podaci su preuzeti iz Strategije održivog razvoja Šapca 2014 – 2020 (http://www.sabac.org/, 
8.09.2015).
4  Podaci su preuzeti iz Strategija održivog razvoja grada Sombora 2014 – 2020 (http://www.
sombor.rs/, 8. 09. 2015).
5  Podaci su preuzeti iz Strategija održivog razvoja grada Zrenjanin 2014 – 2020 (http://www.
zrenjanin.rs/, 8. 09. 2015).

6  Bogojavljensko plivanje, Konjičke trke, Uskršnji rok maraton, Noć muzeja, Moto skup, Festival 
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obzirom da se u radu bavimo kulturom u službi ekonomije, nastojaćemo 
da analiziramo da li su kulturni potencijali grada prepoznati kao činioci 
ekonomskog jačanja grada Šapca. U okviru Strategije održivog razvoja 
Šapca 2014 - 2020, u SWOT analizi trenutnog stanja ekonomskog razvo-
ja, u okviru snaga grada prepoznata je brojnost manifestcija, postojanje 
istrorijskih i kulturnih objekata koji su pogodni za razvoj turizma.7 

Grad Sombor karakteriše multietnička i multikulturalna tradicija. 
U pogledu ustanova kulture izdvajaju se: Narodno pozorište, galerija 
„Milan Konjović”, Gradski Muzej, Kuturni centar „Laza Kostić”, galerija 
„Laza Kostić”, slikarski atelje „Višinka”,  Atelje „Stanišić”, Galerija „Art”, 
Galerija savremene jugoslovenske umetnosti, Umetnička radionica 
„Knez”, Gradska biblioteka. Pored navedenih ustanova, grad Sombor 
ima bogatu ponudu manifestacija  koji privlače sve veći broj turista, ne 
samo iz zemlje, nego i iz inostranstva8. SWOT analiza stanja kulture u 
Somboru  kao neke od glavnih snaga grada prepoznaje bogato kultur-
no-istorijsko nasleđe, dostupnost kvalitetnih ljudskih resursa, postojanje 
institucionalizovane organizovane brige o kulturnom nasleđu i veći broj 
ustanova kulture, prekograničnu saradnja sa matičnim udruženjima, ve-
liki broj KUD-ova i udruženja koji se bave negovanjem kulture, kulturne 
manifestacije – razvoj kulturnog turizma, promovisanje istorijskog na-
sleđa kroz turizam.9

Grad Zrenjanin ima razvijenu mrežu ustanova kulture: Narodno po-
zorište Toša Jovanović, Gradsku narodnu biblioteku Žarko Zrenjanin, 

Ruže Lipolista, Plivački maraton, Bubijada, Šabački letnji festival, Kulturno leto na Savi, Mišarski 
višeboj, Proslava Mišarske bitke, Čivijada, Fićijada, Šabački vašar , Savacium classic fest , Šabac 
plus demo fest, Oktobarski salon, Jazz i blues festival, Godišnji koncert KUD Abrašević .
7  Međutim, kao slabosti ekonomskog razvoja u tom pogledu navodi se nedovoljna vidljivost 
turističkih ponuda na tržištu, slaba promocija turističkih potencijala, nepostojanje plana razvoja 
turizma, nedovoljna razvijenost kapaciteta turističkih agencija. Značaj manifestacija je prepoznat 
kao mogućnost ekonomskog razvoja, kroz manifestacioni turizam. 
8   Мedjunarodni sajam peradarstva (januar) , Somborski pozorišni maraton (jun), Međunarodni 
susret starih motornih vozila (jul), Ulica starih zanata (jul), Fijakerijada (jul), Bodrogfest, etno 
festival hrane, tradicije i zanatskih proizvoda u Bačkom Monoštoru (avgust), Tradicionalna 
završna  žetvena  manifestaciju ‘’Dužionica’’ (avgust), Festival narodne muzike pod nazivom 
“Prva harmonika Vojvodine” (avgust) -, Seoska korida u Kljajićevu (avgust), Internacionalni 
festival reportaže (septembar), Međunarodni festival organske hrane, etno hrane i pića, domaće 
radinosti i folklore (septembar), Ravangradski festival vina (novembar).
9  Međutim, neosporno se javljaju i ograničenja, odnosno slabosti: slabo znanje građana o lokalnoj 
istoriji, nedovoljno ulaganje u obnovu istorijskih objekata, nedovoljno usavršavanje zaposlenih 
u kulturi - nisu osposobljeni za pisanje projekata, nedovoljna tehnička opremljenost i slaba 
iskorištenost postojećih resursa institucija kulture, slaba koodrdinacija između institucija kulture 
na lokalnom nivou, slaba povezanost institucija kulture u zemlji i inostranstvu, slabo korišćenje 
EU fondova. Razvoj kreativne snage dodatno je sprečen visokom stopom nezaposenosti, 
nezainteresovanošću i slabom motivacijom stanovništva, kao i odlivom obrazovanog mladog 
kadra.
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Narodni muzej, Savremenu galeriju UK Ečka, Kulturni centar, Savez 
amaterskih kulturnoumetničkih društava, Amatersko pozorište MA-
DAČ, Istorijski arhiv i Zavod za zaštitu spomenika kulture. Manifestacije 
Zrenjanina10 prepoznate su u Strategiji razvoja takođe kao značajan re-
surs za kulturno – manifestacioni turizam. SWOT analiza stanja kulture 
prepoznala je sledeće snage grada: bogatu kulturnu tradiciju, adekvatan 
broj ustanova kulture, organizaciju kulturnih manifestacija od domaćeg i 
internacionalnog značaja, veliki broj kvalitetnih i afirmisanih stvaralaca, 
razvijenu mrežu KUD i veliki broj amaterskih stvaralaca, spremnost na 
međuopštinsku, regionalnu i međunarodnu saradnju.11 

Analiza rezultata

U ovom radu korišćeni su rezultati anketnog istraživanja Instituta za 
sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 
sprovedenog 2013/2014 na reprezentativnom uzorku za stanovništvo 
starosti 18 - 65, za 6 gradova srednje veličine. U radu ćemo se baviti 
sledećim gradovima za koje pretpostavljamo da imaju kulturni i festi-
valski potencijal: Šabac (N=342), Zrenjanin (N=304) i Sombor (N=288). 
Kvantitativnu analizu dopunićemo analizom kvalitativnog korpusa po-
dataka - analizom polustrukturisanih intervjua obavljenih sa značajnim 
lokalnim akterima gradova Šapca (N=12), Zrenjanina (N=13) i Sombora 
(N=14)12.

Strateška dokumenta gradova Šapca, Zrenjanina i Sombora predstav-
ljaju polaznu tačku našoj pretpostavci da navedeni gradovi imaju svoje 
potencijale u kreiranje identiteta „kreativnog ”odnosno „uzbudljivog” 
grada. Analiza rezultata nam pruža uvid u percepciju stanovnika grado-
va (kako oni percipiraju grad u kome žive) i percepciju važnih lokalnih 
aktera. Ove potencijale ispitaćemo preko sledećih pitanja koja su bila za-
stupljena u upitniku namenjenom stanovnicima grada, odnosno važnim 

10  Dani piva, Banatske vredne ruke, sajam Inocoop, muzički festival - Soundlavers, Etno 
festival, Banatska priča, Gradska tamburica, Korzo fest, Noć muzeja, Pastirski dan, izložbe i 
umetnički sadržaji.
11  Realne prepreke kulturnom razvoju su: neadekvatne kvalifikacije i zaposlenih u kulturi, 
neprilagođenost i nefleksibilnost ustanova kulture, nedostatak kritičnosti, prekid veze između 
prosvete i kulture, prekid veze između privrede i kulture, nepostojanje jasne marketinške funkcije 
u ustanovama kulture.
12  Intervjui su objavljeni sa predstavnicima kancelarija za regionalni razvoj, privredne komore 
i lokalne samuprave - za ekonomski razvoj, kulturnu i socijalnu zaštitu, sa predstavnicima 
značajnih kulturnih institucija, privatnih firmi i civilnim sektorom (Petrović, 2014:104)
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lokalnim akterima: Po čemu je Vaš grad poznat13, U kojoj meri se slažete 
sa sledećim iskazom: Ovaj grad ima neku atmosferu – dušu koja ga čini 
posebno privlačnim.14

Tabela 1. Frenkvencija odgovora na pitanje Po čemu je 
Vaš grad poznat

Na osnovu odgovora ispitanika/stanovnika grada Šapca, možemo za-
ključiti da je prepoznata festivalska i kulturna komponenta grada. Čak 
43.8% stanovnika prepoznaje festivale kao dominantnu karakteristiku 
grada Šapca, a potom slede istorijski i kulturni spomenici/ustanove/
udruženja (22.1%). Prepoznatljivost grada Sombora s druge strane ogle-
da se u prirodnim lepotama. U pogledu, za naš rad relevantne, kulturne 
komponente grada, 18.8% ispitanika izdvaja istorijske, kulturne spome-
nike, ustanove i udruženja. Međutim, ako se pristupi kvalitativnoj analizi 
pitanja o poznatim ličnostima koje su prepoznate kao jedna od karak-
teristika grada (8%) u odgovorima preovlađuju slikari, pisci, pesnici, te 
se kulturna komponenta grada indirektno može meriti i na ovaj način. 

13  Pitanje je otvorenog tipa. Ispitanicima je data mogućnost da navedu 3 karakteristike. U analizi 
koja sledi uzet je u razmatranje prvi odgovor, s obzirom da je za sam proces brendiranja važna 
prva asocijacija ispitanika, bez većih promišljanja. U polustrukturisanom intervjuu, sagovornici 
su imali prostor da daju šire pojašnjenje izabranog markera prepoznatljivosti grada. Anonimnost 
ispitanika nalaže da ne dajemo podatke za izvor u navodima iz intervjua.  
14   U prvoj fazi terenskog istraživanja (grad Šabac) poslednje pitanje bilo je malo drugačije 
formulisano: Da li i u kojoj meri atmosfera  („duša“) grada predstavlja pretpostavku/potencijal 
za razvoj Vašeg grada?, ali smatramo da smisao pitanja nije promenjen te ga u analizi tretiramo 
kao jedinstveno. Ponuđeni odgovori na pitanje na skali od 1 do 5  bili su: U potpunosti se slažem, 
Slažem se, Niti se slažem, niti se ne slažem, Ne slažem se, U potpunosti se ne slažem, pri čemu je 
viša vrednost označavala potpuno slaganje. Ovo pitanje bilo je namenjeno samo stanovnicima, 
ne i lokalnim akterima.  
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Zrenjanin 9.3 10.6 10.3 7.6 3.3 2 20.6 14.6 3.3 11.6 6.8 100

1  (klavir, bošoš, fijaker, tambura,slika Četiri konja debela).
2  loše ekonomsko stanje, nezaposlenost, loša infrastruktura.
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Isto tako, „uzbudljiva” komponenta grada indirektno se meri preko 
prepoznatih specifičnosti grada (14.8%), među kojima, između ostalih, 
preovladava i odgovor tambura. Što se tiče grada Zrenjanina, pošli smo 
od pretpostavke da grad ima pretežno festivalski karakter, zbog duge 
tradicije manifestacije Dani piva15 koja od 1986. svake godine okuplja 
veliki broj posetilaca i turista. Tu manifestaciju prepoznaje tek 10.6 % 
ispitanika. Međutim, u gradu Zrenjaninu, kada je reč o prvoj asocijaciji, 
po čemu je grad poznat, dominiraju negativne pojave - loše ekonomsko 
stanje, nezaposlenost, loša infrastruktura, a u skladu sa tim i negativna 
stanja ispitanika - apatičnost, depresija, inertnost. Dalje, stanovnici gra-
da Zrenjanin prepoznaju po poznatim ličnostima, uglavnom sportistima 
i po arhitekturi grada. 

Analizom dubinskih intervjua sa lokalnim akterima dolazimo do 
sličnih opštih zapažanja iznetih u pogledu odgovora stanovnika grado-
va. Odgovori značajnih lokalnih aktera Šapca ne razlikuju se mnogo od 
kvantitativnih podataka i odgovora njegovih stanovnika. Oni u velikoj 
meri prepoznaju potencijale grada u kulturnoj i „uzbudljivoj” sferi: 

„Pa Šabac je poznat po rukometu, znači, po sportu, poznat je po Ša-
bačkom letnjem festivalu, po Čivijadi, po Karnevalu u septembru mese-
cu, po Hipodromu, konjički sport je jako razvijen uopšte u ovom delu 
Srbije. Mislim da ne znam ni sama, to je ono što mi ovako prvo pada na 
pamet. Mislim da Šabac ima i dosta dobro razvijen kulturni život, mislim 
tu na Noć muzeja, na sve aktivnosti koje Biblioteka šabačka sprovodi 
(...) muzej, Šabačko pozorište, mislim da je Šabac ovako poznat i po tim 
stvarima.”

 U odgovorima lokalnih aktera grad Šabac se opisuje i kao grad prvog 
klavira, prve karte, grad u kome je otvorena prva bolnica, pozorištete 
Backović i Spasić s pravom opisuju Šabac kao grad socijalne modrni-
zacije (Backović i Spasić, 2014:176). Naravno, ima i onih koji, baš kao 
ispitanici u Zrenjaninu, naglasak stavljaju na lošu ekonomsku situaciju, 
pad industrije i zatvaranje fabrika, ali ovakvi odgovori su u manjini: 

„Nekada poznat po duhu, nekada poznat po kulturnoj i umetničkoj 
sceni, nekada poznat po jednom boemskom, raskalašnom životu koji je 
bio odlika gradskih ulica. Sada poznat po trgovini automobilima, po po-
litičkom mešetarenju“.

Lokani akteri, pored zelenila, kao svojevrsan simbol Sombora, i te 
15  Evo kako je karakter manifestacije opisan na zvaničnom sajtu manifestacije: „1896. godine 
javlja se želja da se organizuje “nešto” što će razbuditi ovu ravnicu u toplim letnjim danima. 
Okuplja se mala grupa ljudi: turistički i ugostiteljski radnici i novinari sa idejom da se organizuje 
masovna priredba koja ima turistička, privredna i kulturna obeležja sredine, a da akcenat bude 
na onom što će rashlđivati letnju žegu, a zagrevati atmosfru - pivo.” (http://danipiva.rs/istorijat, 
14.09.2015) 
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kako prepoznaju njegov kreativni i kulturni potencijal: 
„Pa, Sombor kao grad je poznat po više stvari... Prepoznatljiv je u tom 

nekom, da kažem, miljeu visokoobrazovanih ljudi, ili onih koji prate 
kulturu... to je kao grad kulture, zbog pozorišta, galerija, zbog Milana 
Konjovića, Stojkova, Pavla Blesića, mnogo umetnika značajnih, poznatih 
po tome što je, da kažem, prva norma odnosno prvi fakultet za... prva 
škola za obrazovanje učitelja u Srbiji u gradu Somboru... Poznata je po 
Lazi Kostiću, pesma, ona... Santa Marija della salute, gde je on to napisao 
u Somboru... Boravili su i jako veliki ljudi, da kažemo, srpske kulture i 
istorije i obrazovanja“. 

S druge strane, odgovori lokalnih aktera Zrenjanina obeshrabruju. Tu 
su se strukturalna ograničenja u ekonomskoj sferi pokazala kao značajna 
prepreka sagledavanju potencijala grada i radu na revitalizaciji potenci-
jala iz prošlosti. U većini odgovora, ne samo anketiranih građana, već i 
značajnih lokalnih aktera od kojih se očekuje pokretanje promena, pri-
stutno je veliko nezadovoljstvo. Ono se oslkava u sledećim odgovorima 
na pitanje „Po čemu je vaš grad poznat”: 

„Pa, sve ono što bi trebalo da ga odlikuje pripada bližoj ili daljoj proš-
losti. Trenutno, nema nekih prepoznatljivih, niti ljudi, niti dešavanja, 
ništa. Sad, šta da radimo/ Pa nekada je bio poznat kao jak industrijski 
centar, a sad je poznat kao grad u kome je propao taj veliki industrijski 
centar“

Odgovori u kojima se naglašavaju negativne ekonomske pojave su do-
minantni, ali postoje i oni koji pored realnih strukturalnih ograničenja 
prepoznaju i potencijale koje bi se mogli revitalizovati: 

„Grad ima dugu tradiciju i u privrednom smislu i u kulturnom, sport-
skom. Prema tome, grad Zrenjanin je u periodu koji je za nama, bio jedan 
od najrazvijenijih u velikoj Jugoslaviji, a kad imate razvijenu privredu 
imate i obrazovavanje, da ne govorim o visokoj školi strukovnih studija, 
o Fakultetu Mihajlo Pupin, o srednjim školama, o kulturnim sadržajima, 
o sportu, turizmu. Prema tome, grad Zrenjanin ima svoje trajanje, neovi-
sno što je stanje u privredi na praktičnom nivou koji je znatno niži, lošije 
nego što je nekad bilo“.

Sada ćemo preći na analizu odgovora na pitanje ocene atmosfere, 
„duše“ grada.
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Tabela 2. Ovaj grad ima neku atmosferu – dušu koja ga čini posebno 
privlačnim

 
 Broj 

ispitanika
Prosečna 
vrednost

Standardna 
devijacija

Šabac 342 3.85 1.119
Zrenjanin 302 3.60 1,022
Sombor 288 4.08 0.841

„Duša“ grada predstavlja iracionalni elemenat grada koji se zasniva 
na subjektivnom osećaju i percepciji ispitanika, a daje dodatnu vrednost 
gradskom imidžu. Objektivni pokazatelji i strateška dokumenta o broj-
nosti kulturnih i festivalskih događaja nije dovoljan podatak da bi po-
tvrdio ritam grada. S obzirom da u radu ispitujemo ne samo kulturne, 
već i „uzbudljive”, festivalske potencijale gradova, bitno je da ispitamo 
ovu komponentu. Srednje vrednosti odgovora pokazuju da grad Sombor 
(4.08) ima najveću „dušu“, tačnije da je atmosfera   („duša“) grada naj-
veća pretpostavka/potencijal za razvoj grada, u odnosu na Šabac (3.85) 
i Zrenjanin (3.60). Čak i analizom intevjua sa lokalnim akterima, preko 
drugih pitanja (Po čemu je vaš grad poznat? Da li vaš grad ima simbole?) 
dolazimo do „duše“ grada u Somboru: 

„Po šmeku... Ovaj, ima neku čaroliju koju ljudi intuitivno mogu da 
prepoznaju“. 

Isti sagovornik na pitanje šta bi izdvojio kao simbol grada Sombora, 
odgovara: 

„Pa ne znam, duh, da li može da bude simbol, šmek... Šmek“.
 Ukoliko ovaj podatak uporedimo sa gore analiziranim odgovorima 

na pitanje Po čemu je vaš grad poznat, pri čemu je čak 43.8% stanovnika 
Šapca prepoznalo njegov festivalski karakter, očekivalo bi se da Šabac 
pokazuje najveće vrednosti kada je u pitanju „atmosfera“ grada. No, ona 
se prepoznaje u intervjuima sa lokalnim akterima: 

„Šapčani su poznati po snalažljivosti, po humoru, a grad je poznat pa 
eto, pre svega po toj velikoj količini energije koju svaki stanovnik poje-
dinačno daje nekako za svoj grad. Šabac je uglavnom... kad se spomene 
reč Šabac, vezuje se za dobro raspoloženje, za šalu, za Čiviju, Čivijadu”. 

Najmanje srednje vrednosti u slučaju Zrenjanina možemo tumačiti u 
kontekstu dominantnih negativnih pojava koje su prepoznate od strane 
ispitanika (pad privrede, loša infrastruktura, zatvaranje fabrika) i loših 
stanja ispitanika (depresija, apatija, inertnost) kao značajnih struktural-
nih ograničenja u razvoju ritma grada. 
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Zaključak

Na osnovu analize rezultata možemo doći do zaključka da je grad Ša-
bac od navedenih gradova najbliži identitetu „uzbudljivog“ grada. To je 
neosporno prepoznato i u strateškom dokumentu grada, i u odgovorima 
ispitanika, stanovnika grada i u odgovorima lokalnih aktera. Šabac, u 
poređenju sa ostalim analiziranim gradovima ima najveću mogućnost 
ekonomskog razvoja kroz manifestacioni turizam. Premda „duša“ grada 
nije prepoznata u gradu kao u Somboru, vrednost nije zanemarjiva, što 
dodatno jača potencijal grada u sferi  „uzbudljivosti“. Važno je istaći da 
su  „uzbudljivi“ potencijali grada dominantni, ali da grad ima i bogato 
kulturno - istorijsko nasleđe, važan resurs za profilisanje grada ne samo 
kao festivalskog, već kao i grada koji ima izražen kulturni identitet. Grad 
Šabac treba da prepoznate potencijale na lokalnom nivou usmeri ka in-
tenzivnijoj komunikaciji sa svim zainteresovanim stranama.  

Grad Sombor najbliži je identitetu „kreativnog“ grada. On ima izu-
zetno profilisan kulturni identitet koji se jasno prepoznaje, kako u stra-
teškim dokumentima grada, tako i u percepciji stanovnika, ali i u iska-
zima značajnih lokalnih aktera. Kuturni identitet grada ogleda se, kao 
što je već naglašeno, u predstavljanju kulture kroz slike i istorijat grada, 
umetnost i medije i ličnosti koje su povezane s istorijom grada. Tu je 
grad Sombor pokazao jak kreativan potencijal, jer su značajne ličnosti 
iz prošlosti grada - umetnici, pisci, pesnici, tzv kreativna klasa, kao i bo-
gato istorijsko - kulturno nasleđe grada i te kako prisutni, kako u svesti 
građana i lokalnih aktera, tako i u vizuelnom identitetu grada sadaš-
njice - kroz različite kulturne ustanove i manifestacije posvećene ovim 
ličnostima. Florida je smatrao da su životni stilovi poput tolerancije i 
kulturne raznolikosti značajne za privlačenje  kreativne klase, a upravo 
je grad Sombor, u strateškom dokumentu (Strategija održivog razvoja 
2014 - 2020) predstavljen kao grad multietničke i multikulturalne tradi-
cije. Što se „uzbudljivih“ potencijala grada tiče, do njih nismo došli ana-
lizom kvalitativnih podataka odgovora na pitanje Po čemu je vaš grad 
poznat. Interesantno je da ni lokalni akteri, ni stanovnici Sombora ne 
prepoznaju festivalski karakter grada, premda se u strateškim dokumen-
tima navodi veliki broj manifestacija grada. Ali, analizom kvantitativ-
nih i kvalitativnih podataka, dolazimo da „duša“ Sombora predstavlja 
značajan „uzbudljiv“ potencijal grada. S obzirom na pretežno pozitivnu 
percepciju i stanovnika i lokalnih aktera, možemo zaključiti da je komu-
nikacija sa okruženjem grada Sombora na lokalnom nivou uspešna, ali 
aktualizacija kulturnog identiteta grada traži intenzivniju komunikaciju 
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sa okruženjem - sa eksternom javnošću (turistima, investitorima i dru-
gim zainteresovanim stranama). Ovaj nedostatak prepoznat je i u stra-
teškom dokumentu grada. Jedan od glavnih strukturalnih ograničenja 
grada jeste i veliki procenat „odliva mozgova“. Teško je govoriti o iden-
titetu  „kreativnog“ grada koji treba da privuče kreativnu klasu, ako se 
grad susreće sa ovakvim ozbiljnim problemom.  

Grad Zrenjanin za koji smo pretpostavili da će se pokazati kao izra-
ženo festivalski grad, pokazuje najmanje kreativne i kulturne potenci-
jale. Analizom strateških dokumenata grada došli smo do podatka da 
je jedan od ciljeva Zrenjanina da se manifestacije grada pozicioniraju 
kao značajan resurs za kulturno - manifestacioni turizam, ali da bi se po-
tencijali grada stavili u funkciju brendiranja, moraju da zažive lokalno. 
Ono što dodatno obeshrabruje pri analizi rezultata istraživanja jeste to 
što se trenutno stanje od značajnih lokalnih aktera, očekivanih kreatora 
promena, opisuje kao loše. Premda se u nekim odgovorima prepoznaju 
izvesni potencijali (gostoprimstvo, miran grad, jaka sportska infrastruk-
tura, manifestacija Dani piva), dominiraju odgovori koji kao glavne mar-
kere prepoznatljivosti grada izdvajaju loše stanje u ekonomiji i privredi. 
Neki od navedenih potencijala ispitanici sa setom smeštaju u prošlost, ne 
u trenutno stanje grada. Takvi odgovori odražavaju se i na ocenu ritma 
grada, tačnije duše grada koja se kreće oko srednjih vrednosti.

U radu smo nastajali da prikažemo moguće potencijale ova tri grada. 
Zbog brojnih strukturalnih ograničenja nijednom od ova tri grada ne 
možemo pripisati ni epitet „kreativnog“ ni epitet „uzbudljivog grada“, 
ali analiza bez sumnje pokazuje da je mnogo potencijala i u jednoj i u 
drugoj sferi. Grad Sombor bliži je identitetu „kreativnog“, kulturnog gra-
da, grad Šabac bliži je festivalskom identitetu, identitetu „uzbudljivog“ 
grada, a grad Zrenjanin suočen je sa brojnim strukturalnim problemi-
ma poslednjih godina da se nijedan od navedenih identiteta na loklnom 
nivou, u svesti građana i lokalnih aktera, nije jasno profilisao. Ako se 
osvrnemo na strateška dokumenta grada, Zrenjanin je bliži identitetu 
„uzbudljivog“ grada. Da bi se prepoznati potencijali gradova iskoristi-
li, neophodna je intenzivnija komunikacija na svim nivoima - lokalni 
akteri/stanovništvo, lokalno stanovništvo/ekterna javnost. Poslednje na-
vedeno, pored realnih ekonomskih okolnosti,  u velikoj meri pokazuje 
ograničenja u razvoju gradova u „kreativnoj“ i „uzbudljivoj“ sferi.
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Milena Stanojević

CONCEPT OF „CREATIVE“ AND „EXCITING“ CITY IN THE 
DEVELOPMENT OD MIDDLE- SIZED TOWNS: ZRENJANIN, 

SOMBOR I ŠABAC

Summary: The aim of the work is to, using conceptual understanding 
of „creative“ and „exciting“ town,  recognize the potentials of the local 
development of middle-sized towns: Zrenjanin, Sombor and Šabac. These 
towns represent chosen sample (three out of six) towns which was included 
in the survey reaserch by Institute for Sociological Research: „Characteristics 
of teritorial capital in Serbia“ which was conducted in 2013 and 2014. 
According to analysis conducted for Spatial Plan of Republic of Serbia 
(SPRS), listed towns have status of centres od national significance. Analitical 
frame of the work will be based on the concepts of „creative city“  (Florida, 
Landry) as development concept and key strategy of urban development 
which emphasises significance of cultural industries, cultural adventages 
and „creative class“. Concept of the „exciting“ city will be also used in the 
work (Richards and  Palmer) whose aim is to show how cultural activities, 
cultural manifestations and economy of experiences can help towns to achive 
cultural, economic and social aims. Listed concepts will be observed within 
wider concept - identity of the town, with emphasise on cultural identity and 
festivalisation of the town. Considering the fact that in the last couple of years 
identities of towns are linked with economic development as well (culture in 
the service of economy), we will discuss potentials of brending listed middle-
sized towns as „creative“ and „exciting“ but at the same time we’ll inlight 
existing structural obstacles of local development of the towns. In the work 
beside qualitative and quantitative data of the research, the existing strategic 
documentation od listed towns will be used.
Key words: identitity of the town, „creative“ town, „excitinge» town, city 
brending
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Миомир С. Наумовић
Филозофски факултет
Ниш

ДРУШТВО И ГРАДСКИ ПРОСТОР: 
ПРОБЛЕМ ДИВЉЕ ГРАДЊЕ 

НА ПРОСТОРУ НИША

Апстракт: У овом раду указује се на дугу праксу бесправне изградње 
и запоседања градског простора без урбанистичког плана и одгова-
рајућих дозвола. Посебан осврт учињен је на дугу негативну праксу 
градских и урбанистичких служби, на непрекидан ланац недозвољених 
послова због изградње «дивљих» насеља на нашим просторима. Сагле-
давају се најопштије карактеристике односа градских служби пре-
ма урбанизму и заштити животне средине. При томе се нарочито 
разматра утицај политичких структура на процесе у просторном 
планирању и осмишљавању будућности градских насеља. У новијем 
периоду инвеститорски захвати мењају лик и садржај градова, а са 
њима се јавља и логика новчане добити, која негативно утиче на раз-
вој Града Ниша.   
Кључне речи: град, урбанистичке службе, бесправна градња, животна 
средина, дивља насеља.

Увод

Проблеми дивље градње и дивљих насеља оживљавају с вре-
мена на време. Ти проблеми некад постају политички и нарочито 
оживљавају када нови министри грађевинарства покушавају да 
уведу ред у непрекидно нарастајући број нелегално изграђених 
објеката на простору Србије. Министри грађевинарства у Србији 
долазе и одлазе, а иза њих остају бројни закони о легализацији као 
покушај да се експлозија овог вида градње на неки начин доведе у 
ред. Проблеми често настају јер дивља насеља врше велики при-
тисак на електродистрибутивну мрежу, услед чега долази до алар-
мантне потребе да ова насеља буду снабдевена (један такав случај 
био је када су дивља насеља добила струју у деловима Ледина, Ал-

349.44:351.778.531 (497.11 Niš)
351.778.531(497.11 Niš)
711.4 (497.11 Niš)
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тине, Батајнице, Овче и Борче у Београду). Повремено се проблеми 
са дивљом градњом јављају приликом покушаја да се уреде делови 
града или изграде крупније саобраћајнице (такав проблем била су 
дивља насеља Рома у Београду приликом изградње моста на Дуна-
ву). Последњих година дивља градња у националним парковима, 
заштићеним културним добрима од изузетног значаја и заштиће-
ним природним добрима од изузетног значаја све је обимнија, па су 
се јавили покушаји да се стане на пут оваквој пракси. 

Раздобља дивље градње

На простору Србије дивљу градњу могуће је проучавати кроз три 
раздобља. Прво раздобље (од 1945. до 1953. године)  и данас се у нау-
ци назива административни, државни или централистички соција-
лизам. Друго раздобље трајало је од 1953. до 1990. године и данас 
се често схвата као време развоја социјалистичког самоуправљања. 
Треће раздобље настало је са распадом Социјалистичке Федератив-
не Републике Југославије, након увођења вишепартијског система и 
тржишне привреде од 1990. године. 

У првом раздобљу углавном није било политике развоја просто-
ра, углавном нису рађени просторни планови, већ се вршило уопш-
тено сагледавање стања у насељима. То је време непосредне обнове 
насеља у Србији након рушења и разарања у току Другог светског 
рата. Уједно, то је и време када су урбанисти углавном изгубили 
своју самосталност и слободу у односу на политичка руководства и 
постајали зависни и уплетени у нелагодан хијерархијски однос где 
су играли улогу извршилаца. Друго раздобље тзв. социјалистичког 
самоуправног развоја друштва показало се као време даљег усавр-
шавања политичког апарата, његовог саморазвијања и опстајања, а 
не као значајан политички и практични заокрет, као што је у број-
ним документима најављивано. Тада су уследиле честе програмс-
ке промене праћене изменама у установама, што је онемогућавало 
планирање и отежавало предвиђање последица на плану урбаниз-
ма и екологије. Треће, данашње раздобље представља нову праксу 
изградње дивљих насеља и дивље градње, која се по много чему 
готово уопште не разликује од праксе каква је постојала у време 
Друге Југославије и социјализма. Занимљиво је да у демократском 
и вишепартијком систему Србије готово све, а нарочито владајуће 
партије, тврде да имају своју, мање или више јасну и образложену, 
представу планирања развоја српских градова и заштите животне 
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средине. Уочава се да је пракса дивље градње настављена несмање-
ном брзином, да се у урбанизму ретко остварују квалитетне зами-
сли, да се не јављају новине у схватању дивље градње и дивљих на-
сеља, а да је изградња изгубила замах и да има мало напредних ус-
мерења, при чему су и проблеми садашње државе, а нарочито стање 
урушене привреде негативно утицали на ове токове. 

Дивља градња од 1945. до 1990. године

У раздобљу од 1945. до 1953. године политичку елиту углавном 
су чинили људи са неодговарајућим образовањем. На руководећим 
местима у градовима широм Србије често су били људи који нису 
познавали проблеме урбанизма и заштите животне средине. Рачу-
ном кадровског распоређивања у градске управе Србије углавном 
су постављани људи неупућени у проблеме планирања простора и 
заштите животне средине, односно били су то „представници рад-
ничке класе“. Такви руководиоци су многогде, у друштвеним окол-
ностима које су створене и које су делом сами створили, испољили 
незанање, тврдокорност, непоштовање туђег знања и стручности. 
Нарочито нису уважавана мишљења архитеката, урбаниста, еко-
лога. У дужем временском раздобљу код нас углавном и није било 
јасних и стручно урађених планова развоја градских и сеоских на-
сеља, а када су урађени, већином нису остварени. Политички ру-
ководиоци вршили су свестран надзор над догађајима у прстору. 
У послератном времену и времену „индустријализације“ земљиш-
на рента и тржиште играли су другоразредну улогу и били скоро 
неважни. Будући да су створени такви услови, локалне политичке 
елите углавном су остваривале своје личне градитељске замисли. 
Њихова грандоманија током времена најчешће се показала као 
приличан материјалан губитак за друштво и насеља којима су ру-
ководили. Политичка елита Друге Југославије била је препознатљи-
ва најпре по изградњи тзв. политичких фабрика. Она није градила 
велике куће за одмор (викендице), што је данас у демократској Ср-
бији поприлично чест случај. На тлу Србије од 1945. до 1990. године 
грађене су тзв. политичке фабрике и други објекти који нису имали 
ваљаног оправдања за свој настанак. Оно што је измицало критич-
кој пажњи јавности било је то што су такве грађевине постављане 
у простор тако да нарушавају квалитет природне средине. Управо 
у то време, с друге стране, пречесто се говорило о разумном раз-
мештају индустрије, отклањању супротности села и града и новом, 
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социјалистичком, планирању насеља у Србији. Политичке елите 
тог времена углавном нису умеле да планирају будућност и да је 
уграђују у простор. Иза великих обећања, лепих и китњастих на-
ступа, честих обраћања народу, политичка елита је испољила вели-
ко неумеће у отчитавању настајућег друштвеног стања у простору. 
Није схватала шта производи својим понашањем,  јер се није про-
налазила у сложеном мозаику села и града. Не увиђајући да је гра-
доградитељство скуп разумно усмерених друштвених процеса, који 
се дешавају док се постојећи простор претвара у будући, политичке 
елите су нудиле своје снове, жеље и замисли, проглчашавајући их 
највећим дометима теорије и револуционарног преображаја. Уме-
сто да урбанизам схвате као стручно осмишљену друштвену акцију 
којом се простор мења и изграђује, они су га схватали као механи-
зам за пројектовање личних споменика у простору. Након овакве 
праксе многи градови Србије имају неповољна просторна решења 
или мање или више нерешена питања у свом простору и окружењу. 
Проблеми саобраћаја, размештаја индустрије, гробаља, депонија 
смећа и индустријских депоа, бесправне градње и загађености, и 
данас нису само проблем понеког града, већ општесрпски проблем. 

У нишком случају занимљива је изградња Електронске инду-
стрије. Електронска индустрија Ниш, заправо огроман комплекс 
зграда, изграђена је на простору древног насеља Медијана. Прили-
ком прављења плана за изградњу Електронске индустрије у Нишу 
примедбе археолога да не треба градити на простору великог архе-
олошког налазишта третиране су као критизерство и покушај ко-
чења привредног развоја. Било је још много необичних одлука. Не-
повољан случај био је и узводно постављање индустрије од Ниша, 
што је с тачке заштите вода (Нишаве) и саме животне средине, било 
крајње неразумно. Индустријски погони грађени су првенствено у 
великим градовима, што је изазвало највећи светски познат бег са 
села. Од 1948. до 1971. године у Југославији 5.480.000 људи напути-
ло је пољопривреду, од чега само у Србији 1.072.000 (Група аутора 
1974: 51). На тај начин изазвана је стамбена криза, упрапаштени су 
зелени простори многих градова. Након 1960. године сеоско ста-
новништво, које се све више упошљавало у градовима, почело је 
да без икакве грађевинске дозволе, у приградском простору гради 
своје куће.   

Тако се догодило да је у време након 1960. године започело на-
гло, неконтролисано и неочекивано насељавање сеоског станов-
ништва у вароши и градове. То је време када је почело бујање дивље 
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градње. Социјалистичко друштво желело је да развија индустрију 
и у индустријске капацитете улагало је највише новца. Сеоско ста-
новништво кренуло је ка градовима и тако се догодила стамбена 
криза. Више од милион људи за кратко време са села прешло је у 
српске градове. Станова у градовима за њих није било, па су они 
почели да се сналазе. Најпре су на градским периферијама гради-
ли своје куће. Тако су настала бројна дивља насеља. Та насеља гра-
дили су дојучерашњи сељаци, сада претворени у сељаке-раднике. 
Њихов образовни ниво углавном је био скроман (поседовали су, 
великим делом, само диплому основне школе, а мањим делом ди-
пломе средњих школа, мада је, на почетку било доста оних без свих 
разреда основне школе). Дивља насеља у социјалистичко време гра-
дили су сељаци-радници и радници, дакле они који су били слабије 
материјално обезбеђени.  Знали су да, с обзиром на свој друштве-
ни статус, немају велике шансе да од друштва добију стан. У време 
социјалистичке изградње стручњаци су добијали тзв. кадровске 
станове, а радници и сиротиња углавном су добијали тзв. станове 
солидарности.  

Локалне градске елите углавном нису обраћале пажњу на дивљу 
градњу, нити су умеле да предвиде како ће се она одразити на про-
блеме животне средине. Демографске прогнозе Ниша биле су по-
грешне, па је он преко свих очекивања прерастао бројке које су 
предвиђене. Сличне грешке у предвиђању пораста становништва 
догодиле су се у многим српским градовима. Размишљања локал-
них политичара, услед тога, постала су већ у том раздобљу ока-
мењена теорија која не одговара највећем броју друштвених про-
цеса и градских појава. Пример оваквог понашања је изградња 
паркинга за аутобусе на тадашњем Булевару Лењина (сада Булевар 
Немањића) иако је Митровићевим ГУП-ом простор био предвиђен 
за Универзитетски град. Такође, иако је жеља огромног броја грађа-
на била да Ниш у центру добије парк, саграђен је Тржишни центар 
„Калча“, а на простору парка на тадашњем Булевару Лењина запо-
чета је градња услужних објеката, мада је становништво желело 
да сачува тај простор као парк. Све ово је потврђивало да су жеље 
грађана често биле у супротности са интересима политичких и нов-
чаних моћника и да су урбанисти попуштали пред снагом политич-
ке моћи и логиком новца и профита.

Послератни период и данашње време одликује буџетско фи-
нансирање градова. Временом је створена слика да мали градови 
нису новчано помагани, да су непрекидно заостајали у развоју, и 
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да метропола неоправдано узима лавовски део друштвенг колача. 
Локални политичари српских малих градова често су се додвора-
вали политичкој елити и бирократским структурама метрополе. 
Своју подобност они су потврђивали личним одушевљењем и при-
стајањем на велика издвајања за главни град и државне потребе и 
установе које су смештене у метрополи. Зато се догодило да је Бе-
оград 1985. године „био на 19. месту од посматрана 63 града према 
висини станарине... иза Крагујевца, Смедерева, Шапца, Ваљева... 
Београђани троше град, а при томе не обезбеђују средства за ње-
гово репродуковање, а још мање град (и његово становништво) 
обезбеђује средства за репродуковање мањих и слабије опремље-
них градова и насеља... Централни град не врши своје функције у 
односу на окружење, он de facto подстиче миграције из окружења и 
тиме изазива даље негативне токове и неповољне промене у мрежи 
насеља“ (Петовар 1986: 162, 163). Очито је да током социјалистич-
ке изградње (1945–1990) руководеће структуре малих градова нису 
знале, нису смеле и нису хтеле да укажу на негативности биџетског 
финансирања у склопу кога су полагано назадовала мала насеља. 
У трећем раздобљу демократског и вишепартијског развоја Србије 
учињени су неку стидљиви, али и неуки и наивни покушаји да се 
ова проблематика стави на дневни ред највиших државних поли-
тичких тела. У складу са тим многа питања везана за дивљу градњу 
могла би да буду разрешавана. Нажалост, показало се, такве ини-
цијативе су претрпеле потпун неуспех.

Дивља градња, дивља насеља, еколошка компонента гдегде су 
део програма политичких партија, али уопште нису добиле право 
место и у запећку су због шићарџијског интереса и калкулантског 
понашања српске политичјке елите. Велику штету развоју српских 
градова наноси дуготрајан економски застој. С друге стране, вели-
ку штету развоју српских градова наноси стручни и културни ниво 
људи који управљају градским службама. Након 1990. године осећао 
се нови полет, инвеститорска активност и полагано је почео да се 
мења лик наших градова. У Нишу су тада почели да се граде: кеј 
на Нишави, центри Калча и Душанов базар, Зона I, II, III, послов-
но-трговачки центар Амбасадор и други објекти. Међутим, ни у то 
време нико се није хватао у коштац са дивљом градњом и дивљим 
насељима. Врло брзо догодиле су се бројне негативности које је са 
собом носио тржишни механизам. И код нас се показало да у окви-
ру капиталистичке привреде тржиште није једини механизам нити 
најбоље решење за просторно уређење града и да стручни планови 
урбаниста и архитеката треба да буду основа и предходница сва-
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ке инвестиције. Код нас су након 1990. године почела да се јављају 
попуштања пред „приватном иницијативом“, односно пред снагом 
новца и профита и тада су се као инвеститори дивље градње јави-
ли новокомпоновани бизнисмени. Да невоља буде већа увелико је 
почела распродаја наших фабрика компанијама из иностранства. 
Те компаније одмах су решиле да велики број радника буквално из-
баце са посла, а заузврат су им додељивале отпремнину. Радници 
успешнијих фирми добили су отпремнину и не знајући шта ће са 
њом, углавном су почели да купују станове не би ли тако стамбе-
но обезбедиле своје породице. Новопечени српски буржуји почели 
су да граде станове на специфичан начин. За њих је, свакако, било 
најјефтиније да надзидавају поткровља на већ постојећим зграда-
ма у градовима. Тако је у бројним градовима у Србији изграђено 
много поткровља са уредном документацијом, али на несрећу из-
грађени су и бројни дивљи станови. Реч је о томе да су многи гра-
дитељи оваквих станова у поткровљима уместо да надзидају само 
поткровље, често надзидавали још један или два спрата, а онда и 
покровље.  Рачунајући на невероватну поткупљивост руководећих 
људи у службама које се баве контролом и издавањем дозвола, они 
су често са лакоћом добијали легализацију за овакву дивљу градњу. 
Урбанистичке службе и грађевинска инспекција попуштањем пред 
„приватном иницијативом“, односно пред снагом новца и профи-
та омогућиле су да се створе еколошки и урбанистички уназађе-
на насеља. У Србији се споро развијају тржишни механизми, не 
постоји одговарајући закони и мере за овакве криминалне радње, 
па су се полагано створили савези урбаниста и политичких локал-
них моћника. Народ је такве савезе назвао „урбанистичка мафија“. 
У данашњим условима урбанистичко-политичке спреге настају 
искључиво због личног богаћења и извлачења новца од оних који 
желе да граде објекте на привлачним и значајним градским просто-
рима. Политичко-урбанистички моћници у спрези са богатим фи-
нансијерима своје одлуке озваничавају „демократским методама“ 
– уместо њих свуда „одлучују“ разна тела и људи које они поставе у 
важне установе и градске савете. Многе „прљаве“ радње озванича-
вају „општеприхваћеним плановима“ и оправдавају „демократским 
процесима одлучивања“. 

Однос према дивљој градњи након 1990. године

Након слома режима Слободана Милошевића у више наврата су 
министри грађевинарства настојали да успоставе ред и обуздају не-
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легалну градњу. Већ 2013. године се говорило да у Србији има око 
милион и по нелегално изграђених објеката, да министри грађе-
винарства долазе и одлазе и не решавају проблеме дивље градње. 
Говорило се да су често и обале река буквално окупиране дивљом 
градњом, да су многи објекти направљени у кориту реке и на обали 
река, а да међу објектима без грађевинске дозволе има и много не-
легалних кућа за одмор (викендица) високих српских званичника. 
Тако, на пример, на обали Саве, код Блока 45, до канала Галовица, 
у дужини од три километара данас стоји 115 нелегално изграђених 
објеката, а у тој првој зони заштите своје куће за одмор подигли су 
и синови председника Србије Томислава Николића (Анђелић 2014). 
Поред овога, јавност је врло детаљно обавештена да су у зони на-
ционалних паркова такође изграђени бројни објекти, а да синови, 
ћерке, зетови и снаје бројних српских професионалних политичара 
имају куће за одмор (викендице) подигнуте без икакве грађевинске 
дозволе. Да ствар буде још проблематичнија, те куће за одмор на-
прављене су у првој зони заштите, а многе куће за одмор српских 
политичара направљене су управо у зони националних паркова, где 
не сме да буде градње. Новинари непрекидно откривају да управо 
српска политичка елита гради на државном земљишту и да за узур-
пацију земљишта не сносе никакве последице (Латковић, Лаћевић 
2014). 

Уочено је да они који свесно улазе у нелегалну градњу рачунају 
са слабостима нашег друштва и са слабошћу нашег министарст-
ва грађевине. Запажено је да бесправну градњу сви уочавају, али 
готово нико неће да руши куће. Министарство грађевине у више 
наврата покретало је легализацију. Легализацијом су обухваћене 
зграде, ограде, помоћни објекти, гараже, делови стамбених зграда и 
пословни објекти. Цена легализације одређена је по зонама (екстра, 
I, II, III, IV, V зона), по типу објекта (за становање, за комерцијалну 
делатност, за производну делатност, за остале намене). Цена лега-
лизације урачунава се по зонама, типу објекта и по квадратним ме-
трима. Очекивало се да ће се јавити велики број власника објеката 
како би обавили легализацију. Пошто је утврђено да у Србији има 
1.500.000 објеката без грађевинске дозволе, очекивао се и попри-
личан новчани прилив у општинске касе. То се није догодило, па 
се врло брзо дошло до закључка да народ нема новца ни за свакод-
невне основне потребе, а камоли да плати легализацију. Последњих 
година често се расправљало о цени легализације. На крају се до-
шло до тога да за легализацију куће од 100 метара квадратних тре-
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ба платити неколико хиљада динара. За легализацију је потребна и 
бројна документација: накнада за уређење грађевинског земљишта, 
геодетски снимак, пројекат објекта, технички извештај, доказ о 
праву својине, упис у катастар. Испоставило се да мало ко има пара 
за легализацију, а да је за добијање овако бројне документације по-
требно много времена и стајања у дугим редовима по разноразним 
установама. Неки градови, као рецимо Ваљево, понудили су и ле-
гализацију на 24 рате, без камате, али ни то није дало очекиване 
резултате. Од 2013. године се говори да најмање за пола милиона 
објеката није поднет захтев за легализацију. Према последњим по-
дацима у Нишу има 36.000 бесправно изграђених објеката. Нагли 
пораст броја таквих објеката забележен је у последњих десетак го-
дина. Наиме, 2003. године било је око 8.000 бесправно изграђених 
објекта, да би се та бројка 2009. године попела на око 27.000, а у 
2012. години било их је око 36.000. Многи сматрају: да свака наред-
на легализација даје додатне повољности; да закон о легализацији 
има бројне мањкавости; да су службе које прате изградњу објеката 
изузетно склоне корупцији; да је у последњих неколико година сру-
шено толико мало објеката да се они могу избројати на прсте. Мада 
се говори о стотинама хиљада захтева за легализацију (тврдило се 
да је до марта 2010. поднето 720.000 захтева за легализацију и да је 
након тога око 100.000 здања добило грађевинске дозволе), ипак се 
велика цифра власника објеката без грађевинске дозволе није одаз-
вала на овај позив. Чињеница је да 72% од 500 грађана Ниша, који 
су анкетирани 2013. године од стране студената социологије, сма-
тра да је легализација само начин да општинска руководства дођу 
до новца како би могла да исплате личне дохотке својим послани-
цима, односно локалним професионалним политичарима. Уверење 
да се на овај начин (преко легализације непрописно изграђених 
објеката) жели да оствари новчана добит не би ли се финансирао 
прегломазан политички апарат Републике Србије, само је једно од 
бројних који се везују за дивљу градњу. Скоро сви који деле ово 
уверење тврдили су да већ дуги низ година плаћају порез и друге 
дажбине на објекте које су подигли без грађевинске дозволе. 

Да проблем буде већи, овде се не ради о малом броју власника 
бесправно подигнутих објеката, већ о тако великом броју да он 
може постати прворазредан политички проблем Републике Ср-
бије. Наиме, овде се долази до једне законитости везане за српско 
схватање демократије. Српско схватање демократије данас је глав-
на препрека за увођење реда у дивљу градњу. Владајуће политичке 
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партије немају храброст најпре да се замере стотинама хиљада вла-
сника нелегално изграђених објеката, а затим ни својим функцио-
нерима који су такође међу власницима врло луксузних и надасве 
скупоцених објеката за које немају грађевинску дозволу. На основу 
свега може се закључити да су бројна министарства након слома 
режима Слободана Милошевића, покретала законе о легализацији 
првенствено са циљем да ојачају државне и општинске касе, које су 
већ деценијама празне. На површину, мимо њихове воље, избиле 
су непријатне чињенице о политичарима који су изградили врло 
скупоцене објекте без грађевинске дозволе, и то у простору где ни 
по каквом основу нико није смео да гради.  

У вези са бесправном („дивљом“) градњом треба указати на неке 
правилности које се уочавају тек када се сагледа дугогодишњи на-
чин рада општинских и урбанистичких служби код нас. Од 1945. до 
1990. године, дакле скоро 45 година догађала се бесправна изградња 
и запоседање простора без икаквог урбанистичког плана. То се до-
гађало у време изградње социјалистичког друштва у Србији. Овак-
ва градња била је посебно обимна у времену седамдесетих и осам-
десетих година. У многим градовима и на њиховим периферијама 
никло је на хиљаде бесправно подигнутих кућа. На многим так-
вим просторима градило се и са некаквим одобрењем (привреме-
ним), које су издавали секретаријати за урбанизам, али најчешће 
се градило без одобрења. Одобрења су давано по више основа, на 
основу парцелације, на основу доношења појединачних решења, а 
примењивана је одлука и о привременим објектима. Онда су нека 
од ових насеља исказала потребу да се урбанизују, изграде, дораде, 
реконструишу, опреме инфраструктуром. Јавила се потртеба да се 
за њих израде детаљни урбанистички планови. Тако се на нашем 
простору догађао урбанизам без урбаниста. Инспекције и надлеж-
ни органи задужени за праћење изградње у општинама потврдили 
су у стотинама хиљада случајева своју неспособност, поткупљивост 
и корумпираност. Оваквом градњом уништен је део зеленог појаса 
градова, а они доведени у облик који захтева реконструкцију. Када 
су већ направљене десетине хиљада таквих кућа, било је разумно 
да се таква насеља легализују и урбанизују, мада су такви послови 
превелик новчани терет за државу. 

Након 1990. године бесправна градња добила је неке друге одли-
ке. У време Социјалистичке Југославије сељаци-радници и радни-
ци градили субесправно куће за становање и куће за одмор, а ло-
кална политичка елита градила је само куће за одмор. Након 1990. 
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године бесправно граде новокомпоновани богаташи, грађевинске 
фирме, привредна и политичка елита Србије. У трећем раздобљу 
(нарочитои после 2010. године), оно што је било масовна бесправна 
градња (дозвољено непоштовање прописа и поткрадање друштва), 
настојало је да се легализује јер друго, боље решење политичке ели-
те нису понудиле. Све ово показује да у Србији постоји непрекидан 
ланац послова. Кад се уради урбанистички план, започне бесправ-
на градња, која се мање-више не спутава, а после неколико година 
због искрслих проблема (најчешће због недостатка основних ин-
фраструктурних мрежа), опет се ради план, простор се урбанизује. 
После неколико година процес опет креће изнова, јер бесправна 
градња уопште не јењава. Држава плаћа нерад својих подмитљи-
вих служби, као што плаћа многокоји немар и нестручност. Урба-
нистичке службе тако имају пуно посла. С времена на време, ми-
нистри грађевинарства дају нове законе о легализацији, којима се 
колико толико пуне локалне касе, али и државна каса јер привреда 
све мање може да издржи трошкове које ствара политички апарат 
Републике Србије.                 

Уместо закључка

Пракса дивље градње није својствена само за СФР Југославију и 
тзв. развој социјалистичког самоуправљања, већ се са несмањеном 
жестином наставља и у садашње време које називамо развојем де-
мократије у Србији. У време Друге Југославије главни узрок дивље 
градње био је рурални егзодус, а највећи број објеката (углавном 
кућа за становање и кућа за одмор) саградили су сељаци-радници 
и радници, и то најчешће у приградском протору. Политичка ели-
та и службеници тада су саградили мањи број кућа за одмор које 
су биле неупоредиво боље опремљене од радничких. Након 1990. 
године дивља градња добила је друге носиоце. Сељаци-радници и 
радници буквално више нису присутни међу онима који граде куће 
и куће за одмор, али и они дозидавају и проширују своје објекте без 
грађевинске дозволе. Након 1990. године објекте без грађевинске 
дозволе углавном граде новокомпоновани богаташи, политичка и 
привредна елита државе и локалне политичке и привредне елите, 
као и бројни грађевинари и инвеститори који желе да се на најлак-
ши начин обогате рачунајући на слабости и мане свих оних који се 
у Србији треба да боре против дивље градње.  
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Стање у нашем друштву и хаос на тржишту су веома погодно 
тле за различите политичко-урбанистичке структуре које проту-
рају своје личне интересе као општедруштвене, а све у циљу личног 
богаћења. Изузетно тешка друштвена ситуација због привредног 
колапса повољно је тло за појаву политичко-урбанистичких кла-
нова, којима је циљ богаћење, власт и господарење над развојним 
токовима у градовима. У свету је уочљива уплетеност политичких 
моћника у ову врсту криминала. Србија трпи велике економске 
потресе и њен се урбанизам налази у фази прилагођавања новим 
захтевима. Зато је у наредном раздобљу неопходно учинити све да 
се заустави развој урбанистичких мафија у нашим градовима како 
би наука (најпре урбанисти и архитекти), а не политичка квазие-
лита давала решења за дивљу градњу, дивља насеља и развој наших 
градова.
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Miomir Naumović

SOCIETY AND URBAN AREAS: THE PROBLEM OF ILLEGAL 
CONSTRUCTION ON THE TERRITORY OF THE CITY OF NIŠ

Summary: The paper offers an overview of the long-term practice of illegal 
construction and the misuse of city space without any regard for urban 
planning and without obtaining the necessary permits. Special attention is 
paid to the long negative practice of city and urban planning departments, 
the unending chain of illegal business dealing resulting in illegal settlements 
in our country. The paper will analyze the most general characteristics of 
the relationship of the city services towards urbanism and environmental 
protection. At the same time, it also considers the influence of political 
structures on the processes of urban planning and designing future cityscapes. 
Recently, the relevant investments have changed the face and content of cities, 
and have led to financial gain which has had a negative influence on the 
development of the city of Niš.
Key words: cities, urban planning departments, illegal construction, the 
environment, illegal settlements
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KOMPONENTE POPULACIONE DINAMIKE KAO 
DETERMINANTE RAZVOJA 

URBANOG I RURALNOG PROSTORA 
VOJVODINE

Apstrakt: Stalna međusobna povezanost prirodne i migracione komponente 
kretanja stanovništva deluje ne samo na promene u ukupnom broju 
stanovnika već i na razne strukture stanovništva, koje onda nakon određenog 
vremena povratno deluju na pojedine komponente prirodnog i migracionog 
kretanja stanovništva. Tokom poslednjih decenija 20. veka došlo je do 
značajnih promena u tranziciji tipova kretanja stanovništva Vojvodine, što 
je u vezi sa činjenicom da je prirodna reprodukcija ispod proste zamene 
generacija zahvatila gotovo čitav prostor Vojvodine, kako gradska, tako i 
ostala naselja. Kao posledica navedenog izražena je dominacija emigracionih 
prostora, pre svega onih koji su zahvaćeni izumiranjem stanovništva, u kome 
su obe komponente populacione dinamike negativne. Cilj rada je posebno 
izdvajanje i praćenje komponenti populacione dinamike gradskih naselja i 
opštinskih centara, na jednoj strani i ostalih naselja, na drugoj strani, kako bi 
se pokazali mehanizmi prerazmeštaja stanovništva u geoprostoru Vojvodine, 
kojim je tokom pet decenija (1961–2011. godine) izvršena polarizacija od 
modela disperzne naseljenosti do modela snažne koncentracije stanovništva 
u regionu Novog Sada. U poslednjoj deceniji 20. veka u uslovima rata i 
raspada SFR Jugoslavije i priliva izbeglog, prognanog i raseljenog stanovništva 
u Vojvodinu, kratkoročno su izmenjeni odnosi prirodnog priraštaja i 
migracionog salda kao komponenti populacione dinamike, pa pojedine 
opštine iz emigracionih prelaze u imigracione. U prvoj deceniji 21. veka, 
posle kratkoročno imenjenog stanja, nastavljen je nepovoljan trend iz 1980-
ih godina, pa je tako više od 4/5 prostora Vojvodine zahvaćeno egzodusom.
Ključne reči: populaciona dinamika, gradska naselja, ostala naselja, 
Vojvodina
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Uvod

Međusobna povezanost komponenti populacione dinamike deluje ne 
samo na promene u ukupnom broju stanovnika već i na razne strukture 
stanovništva, koje onda nakon određenog vremena povratno deluju na 
pojedine komponente prirodnog i migracionog kretanja stanovništva. 
Da bi se situacija bolje sagledala, neophodno je bilo analizirati stanje u 
gradskim naseljima i opštinskim centrima, na jednoj, i u ostalim nase-
ljima, na drugoj strani, ali isto tako i utvrditi veze između njih, kao i 
kvalitativne i kvantitativne razlike. Pošlo se od činjenice da su migracije 
stanovništva u različitim periodima imale specifičan uticaj na rast i ra-
zvoj stanovništva Vojvodine. I sličnosti i razlike u karakteru migracionih 
kretanja, odnosno izdvajanje egzodusnih i imigracionih naselja, ukazaće 
na komponente porasta ukupnog stanovništva, koje preovlađuju u odre-
đenim naseljima. Kako bi se izvršila analiza, a podaci u posmatranim 
periodima bili uporedivi, u radu je korišćena administrativno–teritori-
jalna podela na dan 1. jula 2011. godine. Prema toj podeli, Vojvodina 
je podeljena na 7 oblati i 46 opština. Devet opština u Vojvodini u svom 
sastavu ima više od jednog gradskog naselja (Ada, Alibunar, Kula, Novi 
Sad, Pančevo, Petrovaradin, Sremska Mitrovica, Subotica, Temerin)1, 
dok u opštinama Mali Iđoš, Nova Crnja, Pećinci i Plandište, opštinski 
centri nemaju status gradskog naselja, ali se u njima nalazi upravno-
administrativno središte opštine. Isto tako, opština Sremski Karlovci u 
svom sastavu ima samo jedno i to gradsko naselje. U radu je analizirano 
pojedinačno pet međupopisnih perioda, počevši od popisa 1961. godi-
ne, zaključno sa poslednjim popisom stanovništva 2011. godine.

Populaciona dinamika

Osnovni pokazatelji populacione dinamike u određenom vremen-
skom periodu, predstavljaju promene u ukupnom broju stanovnika. Na 
distribuciju stanovništva u prostoru i ukupne populacione promene u 
naseljima utiču prirodna i migraciona kretanja stanovništva, pa se pro-
mene u broju stanovnika najbolje mogu pratiti preko odnosa ove dve 
komponente. U Vojvodini je veoma izražen trend prerazmeštaja popula-
cije, koji ide u pravcu sve većeg diferenciranja zona koncentracije i zona 

1  Ada (Ada, Mol), Alibunar (Alibunar, Banatski Karlovac), Kula (Kula, Crvenka), Novi Sad 
(Novi Sad, Futog), Pančevo (Kačarevo, Pančevo, Starčevo), Petrovaradin (Petrovaradin, Sremska 
Kamenica), Sremska Mitrovica (Mačvanska Mitrovica, Sremska Mitrovica), Subotica (Palić, 
Subotica), Temerin (Bački Jarak, Temerin).
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depopulacije. Na osnovu analize demografskih karakteristika Vojvodi-
ne, uočeno je da je znatno narušen demografski potencijal, oslabljeni su 
izvori doseljavanja, dok je prirodni priraštaj sve manji. Razvojni tokovi 
deagrarizacije, industrijalizacije i urbanizacije posle Drugog svetskog 
rata su intenzivirali sve oblike prostorne mobilnosti stanovništva. Inten-
zivne migracije iz ruralnih u gradska naselja uslovile su neharmoničan 
odnos procesa deagrarizacije, s jedne i procesa urbanizacije, s druge stra-
ne. Već 1960-ih godina se u Vojvodini izdvajaju emigracioni prostori, na 
jednoj i, regionalni centar Novi Sad i gradovi sa razvijenom industrij-
skom i drugim centralnim funkcijama, koji postaju imigraciona pod-
ručja, na drugoj strani (Spasovski, M., Šantić, D., Javor, V., 2014:379). 
Intenzitet egzodusa iz ruralnih područja ogleda se u znatnom porastu 
udela gradskog u ukupnom stanovništvu. Prema popisu stanovništva 
1971. godine, po prvi put gradska naselja i opštinski centri apsorbuju 
više od polovine ukupnog stanovništva Vojvodine.

Od 1960-ih godina, pa sve do kraja 20. veka u gradskim naseljima i 
opštinskim centrima u Vojvodini, ostvarivao se porast broja stanovnika, 
ali se situacija na početku 21. veka promenila, tako da je došlo do de-
populacije u ovim naseljima. Migraciona komponenta, iako pozitivna, 
nije mogla da nadomesti gubitke izazvane nepovoljnim trendovima u 
prirodnom kretanju stanovništva. Stopa prosečnog godišnjeg porasta 
stanovništva u gradskim naseljima i opštinskim centrima u međupopi-
snom periodu 1961–1971. godine iznosila je 16,6‰, da bi u sledećem 
međupopisnom periodu bila niža za 5‰, a već u 1980-im godinama ra-
pidno pala na 1,8‰ (tabela 1.). U poslednjoj deceniji 20. veka stopa je 
imala nešto višu vrednost u odnosu na prethodni desetogodišnji period, 
što je predstavljalo samo kratkoročan porast, s obzirom da je u prvoj de-
ceniji 21. veka stopa prosečnog godišnjeg porasta u gradskim naseljima i 
opštinskim centrima imala negativnu vrednost od -0,6‰. 
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Tabela 1. – Komponente populacione dinamike u naseljima  
u Vojvodini,

 u periodu od 1961. do 2011. godine

Među naseljima u Vojvodini postoji izrazita disproporcija u porastu, 
a time i distribuciji stanovništva prema tipu naselja. U ostalim naseljima 
je konstantno, od 1960-ih godina, bila prisutna depopulacija, sa znatnim 
oscilacijama tokom pedesetogodišnjeg perioda. Najveće smanjenje ru-
ralne populacije zabeleženo je u poslednjem međupopismon periodu, 
kada se za nešto manje od jedne decenije broj stanovnika smanjio za 
93169 (tabela 1.). Iako konstantno negativna, stopa prosečnog godišnjeg 
porasta stanovništva u ostalim naseljima najpovoljnija je bila u posled-
njoj deceniji 20. veka, kada je iznosila -1,2‰. Ostala naselja su u ovom 
periodu demografski neznatno obnovljena izbegličkim migracijama, 
ali bez obzira na doseljavanje stanovništva, usled visokog negativnog 
prirodnog priraštaja, broj stanovnika je i dalje opadao (Vojković, G., 
2007:112), pa je tako već u sledećoj deceniji vrednost stope prosečnog 
godišnjeg porasta iznosila čak -12,0‰.

PERIOD Broj stanovnika

PORAST PRIRODNI 
PRIRAŠTAJ

MIGRACIONI 
SALDO

broj stopa 
(u ‰) broj

stopa 
(u 

‰)
broj stopa 

(u ‰)

GRADSKA NASELJA I OPŠTINSKI CENTRI
1961 – 
1971 845781 998539 152758 16,6 56857 6,2 95901 10,4

1971 – 
1981 998539 1115757 117218 11,1 54663 5,2 62555 5,9

1981 – 
1991 1115757 1136552 20795 1,8 18263 1,6 2532 0,2

1991 – 
2002 1136552 1166550 29998 2,4 -33048 -2,6 63046 5,0

2002 – 
2011 1166550 1159536 -7014 -0,6 -38024 -3,5 31010 2,9

OSTALA NASELJA
1961 – 
1971 1009190 954021 -55169 -5,6 39559 4,0 -94728 -9,6

1971 – 
1981 954021 919025 -34996 -3,7 14662 1,6 -49658 -5,3

1981 – 
1991 919025 877337 -41688 -4,6 -7486 -0,8 -34202 -3,8

1991 – 
2002 877337 865442 -11895 -1,2 -50077 -5,2 38182 4,0

2002 – 
2011 865442 772273 -93169 -12,0 -55570 -7,3 -37599 -4,7
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Šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka porast stanovništva u grad-
skim naseljima i opštinskim centrima odvijao se zahvaljujući dominaciji 
migracione komponente, da bi osamdesetih godina primat u obezbeđi-
vanju porasta urbane populacije preuzela prirodna komponenta kretanja 
stanovništva sa učešćem od 88% u ukupnom ostvarenom porastu urba-
ne populacije. U poslednjoj deceniji 20. veka u uslovima rata i raspada 
SFR Jugoslavije i priliva izbeglog, prognanog i raseljenog stanovništva 
u Vojvodinu, ostvaren je porast stanovništva i to zahvaljujući isključivo 
migracionoj komponenti kretanja stanovništva, jer je prirodna kompo-
nenta imala negativnu vrednost, dok u prvoj deceniji 21. veka migraci-
ona komponenta iako pozitivna nije bila dovoljna da obezbedi porast 
urbane populacije, jer je negativan trend kretanja prirodne komponente 
bio dominantniji.

Slika 1. – Stope prosečnog godišnjeg porasta stanovništva u 
Vojvodini (u promilima)

U ostalim naseljima 1960-ih i 1970-ih godina, koje se poklapaju sa 
prvim fazama urbanizacije, veći broj živorođenih od broja umrlih nije 
mogao da nadomesti smanjivanje ukupne ruralne populacije, jer je broj 



Urbani i ruralni prostori

95

odseljenih od broja doseljenih bio znatno veći. Osamdesetih godina u 
ostalim naseljima prirodni priraštaj poprima negativne vrednosti, ali je 
svakako na smanjenje ukupne ruralne populacije izraženiji bio uticaj ne-
gativnog migracionog salda. Jedino je u poslednjoj deceniji 20. veka, mi-
gracioni saldo bio pozitivan, ali ne i dovoljan da obezbedi porast ruralne 
populacije. Na početku 21. veka, obe komponente populacione dinami-
ke u ostalim naseljima imaju negativne vrednosti, s tim što je izraženiji 
uticaj negativnog prirodnog priraštaja na smanjenje ruralne populacije, 
pa distribucija prirodnog priraštaja omogućava izdvajanje gotovo celo-
kupne teritorije Vojvodine kao relativno homogenog depopulacionog 
prostora (Spasovski, M., 2003:66).

Prirodni priraštaj

Sve do kraja 1980-ih godina prošlog veka u gradskim naseljima i 
opštinskim centrima u Vojvodini bio je veći broj živorođenih od bro-
ja umrlih, da bi 1990-ih godina došlo do rapidnog smanjenja prirod-
nog priraštaja, pa je tako u međupopisnom periodu 1991–2002. godine, 
umrlo čak 33048 više stanovnika nego što se rodilo. Tada je stopa proseč-
nog godišnjeg prirodnog priraštaja iznosila -2,6‰, da bi u poslednjem 
međupopisnom periodu (2002–2011) ona iznosila -3,5‰. 

U prvom posmatranom međupopisnom periodu (1961–1971) sva 
gradska naselja i opštinski centri, sem opštinskog centra Mali Iđoš, ima-
la su pozitivan prirodni priraštaj, pa je tako stopa prosečnog godišnjeg 
prirodnog priraštaja u pomenutim naseljima u Vojvodini iznosila 6,2‰. 
Najveću stopu prosečnog godišnjeg prirodnog priraštaja imala su grad-
ska naselja u opštini Sremska Mitrovica (12,8‰), dok su gradska naselja 
u opštinama Bačka Topola, Subotica i Nova Crnja, iako pozitivnu, imale 
stopu nižu od 1‰. Opština Temerin je imala najveću stopu prosečnog 
godišnjeg prirodnog priraštaja u ostalim naseljima od 10,4‰, dok je 
jedino opština Srbobran u pomenutim naseljima imala negativan pri-
rodni priraštaj sa stopom od -2,4‰ (slika 2), mada su vrednosti stope 
prosečnog godišnjeg prirodnog priraštaja u ostalim naseljima u opština-
ma Opovo i Novi Kneževac bile na samoj granici negativnih vrednosti 
(0,1‰). 

U ostalim naseljima 1960-ih i 1970-ih godina, stope prosečnog go-
dišnjeg prirodnog priraštaja iako pozitivne, bile su niske, pa je tako već 
1980-ih godina stopa u ovim naseljima bila negativna i iznosila -0,8‰, a 
u čak 34 opštine u ovim naseljima bila je prisutna biološka depopulacija. 
Biološka depopulacija je ova naselja zahvatila deceniju ranije nego grad-
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ska naselja i opštinske centre. U periodu 1991–2002. godine, Vojvodina 
je duboko zašla u biološku depopulaciju i u njoj je, u odnosu na Cen-
tralnu Srbiju i Beograd, situacija bila daleko najnepovoljnija. Pozitivan 
prirodni priraštaj imala su ostala naselja samo u tri opštine (Petrovara-
din, Novi Sad i Temerin). U odnosu na prethodni međupopisni period 
(1981–1991) broj opština čija su gradska naselja i opštinski centri imala 
biološku depopulaciju povećao se sa 15 na 40 opština, a stopa prosečnog 
godišnjeg prirodnog priraštaja je iznosila -5,2‰, da bi se u sledećem 
međupopisnom periodu (2002–2011) negativan trend nastavio i ona 
je imala vrednost od -7,3‰. Poslednji posmatrani međupopisni peri-
od (2002–2011), je period u kome je i na opštinskom nivou i na nivou 
svih naselja situacija vrlo eksplicitna. U Vojvodini je pozitivan prirodni 
priraštaj u gradskim naseljima i opštinskim centrima zabeležen samo u 
opštinama Novi Sad i Pećinci, sa stopom prosečnog godišnjeg prirodnog 
priraštaja nižom od 1,0‰ (slika 2). Najniža stopa u ovim naseljima u 
Vojvodini, zabeležena je u opštinskom centru Nova Crnja (-18,3‰). U 
ostalim naseljima u Vojvodini, pozitivan prirodni priraštaj ostvaren je 
samo u opštini Petrovaradin (71). Gravitacioni uticaji Novog Sada do-
prineo je izostanku depopulacije u ostalim naseljima ove opštine.

Slika 2. – Stope prosečnog godišnjeg prirodnog priraštaja 
u Vojvodini (u promilima)
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Gradska naselja koji su na osnovu mlade starosne strukture preuze-
la posle 1980-ih godina od seoskih naselja primat u prirodnom obnav-
ljanju stanovništva Vojvodine, posle 1990-ih godina takođe poprimaju 
depopulacione karakteristike, što znači da se i ruralno i urbano stanov-
ništvo Vojvodine danas nalazi u dubokoj postranzicionoj fazi prirodnog 
obnavljanja (Spasovski M., Šantić D., Radovanović O., 2012:36).

Migracioni saldo

Prema Višejezičkom demografskom rečniku migracije ili preselja-
vanja stanovništva predstavljaju jedan od najznačajnijih vidova njego-
ve geografske ili prostorne pokretljivosti, odnosno njegove mobilnosti. 
Unutrašnje migracije u periodu posle Drugog svetskog rata dovele su do 
sasvim nove distribucije stanovništva u prostoru. U tom periodu ubrza-
nog društveno-ekonomskog razvoja najčešće preovlađuju migracije selo 
– grad, zatim preseljavnja između gradskih naselja (vrlo često iz manjih 
i srednjih gradova prema Beogradu ili drugim makroregionalnim cen-
trima). Migracije se odvijaju i unutar opština prema njihovim centrima 
ili naseljima koja se brže razvijaju. Migracije su tako, s jedne strane do-
vele do znatne koncentracije stanovništva Vojvodine na malom prostoru 
(gradska naselja i opštinski centri), a sa druge strane do naseobinske de-
zintegracije na širokom pretežno ruralnom prostoru.

Migracioni saldo u gradskim naseljima i opštinskim centrima, iako 
tokom pet posmatranih decenija konstantno pozitivan, od 1960-ih do 
1990-ih godina imao je tendenciju pada, da bi u poslednjoj deceniji 20. 
veka došlo do osetnog porasta, ali se u prvoj deceniji 21. veka nastavio 
trend iz 1980-ih godina. Samo između prva dva međupopisna perioda 
vrednost stope prosečnog godišnjeg migracionog salda se prepolovila 
(sa 10,4‰ na 5,9‰), da bi se već u narednom desetogodišnjem periodu 
spustila na svega 0,2‰. Devedesetih godina ostvareni migracioni saldo 
bio je neznatno veći od onoga koji je ostvaremen 1970-ih godina, da 
bi u poslednjem međupopisnom periodu migracioni saldo imao duplo 
manju ostvarenu vrednost, sa prosečnom stopom od 2,9‰ (tabela 1.). 
U Vojvodini je u međupopisnom periodu 1961–1971. godine, najve-
ći migracioni saldo ostvaren u gradskim naseljima u opštini Novi Sad 
(30960), a najveću stopu prosečnog godišnjeg migracionog salda su ima-
la gradska naselja u opštini Sremska Mitrovica (32,9‰). Najniža stopa 
prosečnog godišnjeg migracionog salda zabeležena je u gradskom nase-
lju Jaša Tomić u opštini Sečanj i ona je iznosila -18,3‰ (slika 3).

U ostalim naseljima u Vojvodini, migracioni saldo je bio pozitivan 
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samo 1990-ih godina, s tim što se od 1960-ih razlika u broju odseljenih 
i doseljenih u ovim naseljima smanjivala. Pozitivan migracioni saldo u 
ostalim naseljima u prvom međupopisnom periodu (1961–1971) imale 
su opštine Petrovaradin, Novi Sad i Senta. Na teritoriji Vojvodine stopu 
ispod -30,0‰ u ovim naseljima, imala je opština Ada (-32,3‰). Deve-
desetih godina prošlog veka je stopa prosečnog godišnjeg migracionog 
salda u ovim naseljima iznosila 4,0‰, da bi već u narednoj deceniji ima-
la vrednost od -4,7‰. 

Slika 3. – Stope prosečnog godišnjeg migracionog salda u Vojvodini 
(u promilima)

S obzirom da su zbog priliva izbeglog, prognanog i raseljenog sta-
novništva, kratkoročno izmenjeni odnosi prirodnog priraštaja i migra-
cionog salda kao komponenti populacione dinamike, većina opština je 
u periodu od 1991–2002. godine prešla iz egzodusnih u imigracione 
tipove, odnosno u više od 2/3 opština sva naselja su bila imigraciona. 
Udeo migranata u ovom periodu, u ukupnom migrantskom stanov-
ništvu znatno je bio veći u Vojvodini (32,8%), nego u Centralnoj Srbiji 
(22,4%). To potvrđuje značaj najnovijih izbegličkih migracija u ukupnoj 
migrantskoj populaciji Vojvodine (Stevanović R., 2006:79). Na trajno is-
hodište ne samo izbeglih lica, već i drugih doseljenika, u najvećem broju 
slučajeva presudila je blizina gradova snažnog gravitacionog dejstva. U 
periurbanom pojasu Beograda i Novog Sada prepliće se veći broj po-
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godnosti za privređivanje, zapošljavanje, razvoj zanatstva, male privrede, 
povoljnih uslova za gradnju stambenog, proizvodno-skladišnog prosto-
ra, niže cene zemljišta i rente u odnosu na Beograd i Novi Sad. Međutim, 
izbeglički kontigent je sada integralni deo autohtone populacije i kao 
demografski potencijal, direktno je doprineo demografskom razvoju, i 
neposredno pojačao nacionalnu homogenost stanovništva (Matijević D., 
Tošić B., Lukić V., 2005:119). 

Na makroregionalnom nivou u Srbiji, 1990-ih godina ostvaren je po-
zitivan migracioni saldo u gradskim naseljima i opštinskim centrima 
samo u Vojvodini (63046). U Vojvodini je, pored opštine Novi Sad, naj-
veći migracioni saldo ostvaren u gradskim naseljima u opštinama Subo-
tica, Petrovaradin i Pančevo. U ostalim naseljima u Vojvodini, najveći 
migracioni saldo ostvaren je u opštini Novi Sad i u sremskim opštinama 
Stara Pazova i Inđija. U ovom periodu značajno je izdvojiti upravo Srem-
sku oblast, kao jedinu oblast u celoj Vojvodini, u kojoj sva naselja beleže 
porast broja stanovnika. Specifičan geografski položaj Srema doprineo 
je da se ova regija po dinamici društveno-geografskih pojava izdvoji od 
drugih regija u našoj zemlji.  Položaj ove oblasti je bio aktuelan tokom 
1990-ih godina, zbog blizine ratom ugroženih područja u Hrvatskoj i 
Bosni i Hercegovini. S druge strane, blizina velikih centara (Beograda i 
Novog Sada) i njihov  gravitacioni uticaj, uticao je na funkcionalne pro-
mene sremskih naseobina. Gusta saobraćajna mreža i odličan saobraćaj-
ni položaj, takođe je svrstavaju među vodeće u našoj zemlji (Matijević 
D., Tošić B., Lukić V., 2005:111).

U Vojvodini je u prvoj deceniji 21. veka, pored opštine Novi Sad, naj-
veći migracioni saldo ostvaren u gradskim naseljima u opštinama Su-
botica i Petrovaradin. Najniža stopa prosečnog godišnjeg migracionog 
salda zabeležena je u gradskom naselju Jaša Tomić u opštini Sečanj i ona 
je iznosila -11,7‰. U ostalim naseljima u Vojvodini, pozitivan migraci-
oni saldo ostvaren je samo u opštinama Petrovaradin, Beočin i Temerin 
(slika 3), dok je najniža stopa prosečnog godišnjeg migracionog salda 
zabeležena u opštini Novi Kneževac (-12,6‰).

U 6 opština (Inđija, Novi Sad, Petrovaradin, Stara Pazova, Subotica i 
Temerin) u gradskim naseljima je konstantno, tokom pet posmatranih 
perioda (1961–2011), bila prisutna imigracija različitog intenziteta, dok 
se posebno izdvajaju gradska naselja u opštini Novi Sad, u kojima je kon-
stantno bio dominantan trend ekspanzije imigracijom. Gradska naselja 
i opštinski centri su neprekidno bili zahvaćeni egzodusom u opštinama 
Alibunar, Nova Crnja, Senta i Sečanj. Posebno se ističu poslednje tri na-
vedene opštine, u kojima je od 1971. godine u ovim naseljima prisutan 
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trend izumiranja stanovništva. U opštini Petrovaradin ostala naselja su 
konstantno imala imigracioni karakter, dok su u opštini Novi Sad bila 
imigraciona u četiri od ukupno pet posmatranih međupopisnih perioda 
(Javor V., 2014:201).

Zaključak

Tokom poslednjih decenija 20. veka došlo je do značajnih promena u 
kretanju stanovništva Vojvodine, što je u vezi sa činjenicom da je prirod-
na reprodukcija ispod proste zamene generacija zahvatila gotovo čitav 
prostor Vojvodine, kako gradska, tako i ostala naselja. U prvoj deceniji 
21. veka tranzicioni trendovi tipova populacione dinamike se manifestu-
ju kroz teritorijalno širenje demografski najugroženijih prostora zahva-
ćenih izumiranjem stanovništva, uz sve jasniju diferencijaciju prostora 
koje odlikuju imigracioni tipovi kretanja stanovništva. To je u vezi sa 
jačanjem koncentracije stanovništva na prostoru Grada Novog Sada i 
njegovog gravitacionog područja. Zaostajanje u ekonomskom razvoju 
ostalih naselja i pojedinih oblasti intenziviralo je emigraciju stanovniš-
tva u radnom i reproduktivnom periodu. Ruralni egzodus se pojačava 
iz godine u godinu, na šta ukazuju podaci iz popisa, i vodi ka demo-
grafskom pražnjenju. U tom je procesu broj naselja (posebno ostalih), u 
kojima se smanjuje broj stanovnika u konstantnom porastu. Nastavlja se 
proces deruralizacije i smanjenja učešća seoskog stanovništva u ukupnoj 
populaciji, kao deo opšteg procesa urbanizacije, njihovog transfera u ne-
agrarne delatnosti i uklapanje u urbani način života. Ovi demografski 
procesi ostavili su posledice na teritorijalni raspored i koncentraciju sta-
novništva. Populacioni rast kao posledica izbegličkih migracija, aktuelan 
1990-ih godina prošlog veka, danas je okončan proces. Ove migracije 
ispoljile su se kao ključan faktor demografskog razvoja, jer bi prostor 
Vojvodine u tom periodu bez njih imao negativna demografska kretanja. 
Tako je u sklapanju demografske kompozicije naselja Vojvodine migra-
ciona komponenta prerasla u jedini relevantan faktor. 
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Vanja Javor

THE COMPONENTS OF POPULATION DYNAMICS AS 
DETERMINANTS OF DEVELOPMENT

OF URBAN AND RURAL AREA OF VOJVODINA

Summary: Permanent interconnectivity of natural and migration 
component of population movement operates not only on changes in the 
overall number of inhabitants, but also to various population structures, 
which then after a certain time retroactive effect on individual components 
of the natural and migration movements of population. During the last 
decades of the 20th century there have been significant changes in the types 
of transition of population trends, which is related to the fact that natural 
reproduction below the population replacement engulfed almost the entire 
territory of Vojvodina, in the town, and other settlements. As a consequence 
was expressed dominance of emigration area, especially those who are 
affected by the extinction of the population, in which both components of 
population dynamics are negative. Aim of the study is to specifically isolate 
and monitor the components of population dynamics of urban settlements 
and municipal centers, on one side and other settlements on the other side, 
to reveal mechanisms of redistribution of population in the geographic 
space of Vojvodina, which for five decades (from 1961. to 2011. year) 
performed polarization of the dispersed population model to model of strong 
concentration of the population in the region of Novi Sad. In the last decade 
of the 20th century in conditions of war and dissolution of Yugoslavia and 
the influx of refugees, exiled and displaced population to Vojvodina, in the 
short term have been modified relations of natural increase and migration 
balance as a component of population dynamics, and some municipalities 
In the last decade of the 20th century in conditions of war and dissolution 
of Yugoslavia and the influx of refugees, exiled and displaced population to 
Vojvodina, in the short term have been modified relations of natural increase 
and migration balance as a component of population dynamics, and some 
municipalities cross  from emigration to immigration exceeding.  In the first 
decade of the 21st century, after a short-term changed state, continued the 
unfavorable trend from the 1980s, and thus more than 4/5 of the area of 
Vojvodina are affected by exodus.
Key words: population dynamics, urban settlements, other settlements, 
Vojvodina
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АУТОРИТАРНО УПРАВЉАЊЕ  ГРАДСКИМ 
ПРОСТОРОМ: 

СЛУЧАЈ СА „ ПРОЈЕКТОМ СКОПЈЕ 2014”

Апстракт: У социолошкој теорији града позната су неколико обли-
ка управљања градским простором: демократским обликом у којем 
одлуке о уређењу градског простора доносе се након јавне дебате и 
поштујући компететност струке (науке) или референдумом на 
којем се непосредно изјашњавају грађани; затим, супротно, ауто-
ритарно (недемократско) управљање градским простором у којем 
се не поштује струка, пре свега, професија архитеката и мишљења 
грађана који живе у граду и такозвано “стручњачко” или “експер-
ско” управљање градским простором у којем се уређење градског про-
стора препушта стручњацима. За  период “транзиције” Републике 
Македоније, нарочито последњих шест година актуелне владавине 
партије ВМРО-ДПМНЕ са коалициским партијама, карактери-
стичан је други облик - ауторитарно управљање градским просто-
ром, када је створен и реализован „пројекат Скопје 2014” (али не 
само за овај пројекат, већ и за управљање са осталим областима 
друштвеног живота). Овај „пројекат“ који је нестручно, неком-
пететно конципиран и реализован и још није довршен, заснива се 
прво, на фасадном изгледу барокног стила (некарактерстичног за 
ово поднебље) не само нових зграда, него и промена фасада на много 
раније изграђеним зградама у барокни стил у централном подручју 
града. Овим се врши симболичко насиље и историјски фалсификат 
архитектонских стилова који носи свако време; друго, на градњи 
споменика у  градском подручју Скопја, почевши од античког пери-
ода па до новијег периода, без јасне концепције и укуса, и треће, на 
градњи висококатница на трусном забрањеном подручју у близини 
обала реке Вардара. Ово насиље на грдском простору Скопја уклапа 
се у Бурдијеову теорију симболичког насиља чиме се изражава схва-
тање владавине државом, а тиме и простором од стране корумпи-
ране партократске врхушке као њихове приватне и личне својине и 
без културе одговорности. Такво управљање градским простором је 
супротно уставном и законском принципу супсидијарности који је 
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уграђен и у Европској повељи о локалном самоуправљању. Последице 
таквог ауторитарног управљања грдаским простором у “пројекту 
Скопје 2014” су вишедимензионалне и још недовољно сагледиве за ви-
зију града након 25 година.

Кључне речи: ауторитарно управљање простором, „пројекат Ско-
пје 2014”, барокни стил, симболичко насиље, принцип супсидијарно-
сти.

Увод

Град је сложена целина са више димензија. И поред тога град као 
структурална чињеница не решава опште проблеме. Рајт Милс у 
својој познатој књизи Социолошка имагинација, која је постала 
класично и често цитирано дело, поред осталог, о феномену града 
поставља неколико питања: «Шта урадити са тим фабулозним чу-
довиштем? Разбити га у одвојене јединице, комбиновати стамбена 
насеља са пословним насељима? Улепшати његов спољни изглед 
не мењајући ништа суштински? Или, пошто се становништво ева-
куише, дићи градове у ваздух и изградити нове, по новим плано-
вима и на новим местима? Какви би генерални планови тих но-
вих градова требало да буду? Ко је тај ко треба да одлучи између 
разних алтернатива, да приступи извршењу одабраног решења, 
без обзира на то какво оно било? (курзив- П.Г). Све су то општи 
структурални проблеми; да бисмо те проблеме проучили и реши-
ли, нужно је да размотримо политичке и привредне проблеме на 
које утичу небројени амбијенти “ (Mils, 1998: 13).  

Овим питањима и посебно питањима: ко треба да одлучује о 
просторном планирању града и који и какви политички и при-
вредни проблеми утичу на те одлуке, баве се социолошке тео-
рије о граду, почевши од Чикашке школе, па све до најновијих. 
Тако, на пример према теорији урбаног менаџеризма коју је под 
утицајем Макса Вебера предложио Роберт Пал, “у центру урбане 
социологије треба да буду обухваћена и третирана питања моћи, 
конфликата и улоге тржишних и државних институција” (навод 
према Marshall, 1998:683). Такође, представници новије теорије о 
урбанизму као што су Дејвид Харви и Мануел Кастелс, истичу да 
урбанизам није аутономан процес, већ да се мора проучавати у 
односу на најважније обрасце политичких и економских пробле-
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ма и промена. Д. Харви истиче да питање какав град желимо, не 
може да буде одвојено од питања какав тип људи хоћемо да буде-
мо; за каквим видовима друштвених односа трагамо, какав однос 
према природи имамо; какав начин живота сањамо или циљамо 
и какве естетске вредности гајимо. У модерном урбанизму, напо-
миње Харви, “простор се непрестано реструктуира. На тај процес 
утичу одлуке великих фирми које бирају места за своје фабри-
ке, центре за истраживања и развој и тако даље; затим, државна 
контрола над пољопривредном и индустријском производњом, и 
активности приватних инвеститора који купују и продају куће и 
земљиште.” (навод према Gidens-u, 2007: 589).  Слично као и Хар-
ви, Мануел Кастелс указује да је просторни облик друштва тесно 
повезан са свеукупним механизмима његових промена. Да бисмо 
разумели градове, морамо схватити процесе по којима се про-
сторни облици стварају и мењају. У овом смислу, према Кастелсу, 
просторни план и архитектонска обележја градова и њихових де-
лова одраз су сукоба између различитих група у друштву. Другим 
речима, урбане средине представљају симболичне и просторне 
манифестације ширих друштвених сила. На пример, небодери се 
граде јер се очекује да ће донети профит, али те џиновске згра-
де  такође “симболизују моћ новца над градом кроз технологију и 
самопоуздање; оне су катедрале периода растућег корпоративног 
капитализма” (Castells, 1983: 103). 

Ова симболизација моћи новца над градом о којој пише Ка-
стелс осамдесетих година прошлог века, јавља се као тенденцијска 
правилност (да употребим Гурвичев термин) под снажним дејст-
вом неолибералног капитализма и противречног процеса глоба-
лизације. То најбоље илуструју и речи познатог професора архи-
тектуре Миодрага Митрашиновића који је недавно у интрвјуу у 
“Политици”, (06 јун 2015, стр. 6) рекао да “архитекте нико нигде 
у свету ништа не пита; то гради капитал и ту лежи суштинска за-
мка: то што гледамо као зграде, то нису зграде, то је материјали-
зовани капитал; то нису архитектонско-урбанистички пројекти, 
то су економски пројекти”. Када је реч о “пројекту Скопје 2014”1) 
ради се и о партијско-идеолошком и профитерском пројекту. На 

1 Скопје 2014” је официјално означен као пројект и због тога овај термин се не ставља
под знаке навода. Међутим, дефиниција појма “пројект” има, поред осталог, димензију
планирања простора, што “Скопје 2014” не садржи. Да нема плана говори чињеница да у
центру града су изграђени неколико споменика , а сада их руше и на њихово место нешта
друго граде. Због тога ја и овај термин стављам под знаке навода -”пројект Скопје 2014”.
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тај начин тотализирајућа улога капитала и профита у спрези са 
структуром патримонијалне политичке моћи владајућих елита 
обликују градове као вештачка окружења људи. У таквим усло-
вима угрожена су два темељна људска права: право на кров над 
главом или како се својевремено Анри Лефевр изразио “право на 
стан је право на град” и право на рад, односно на запослење. Са 
наглим повећањем друштвених неједнакости и осиромашењем 
становништва у градовима и уопште у друштвима који се налазе 
у дужем периоду  “транзиције” као што су друштва настала на ру-
шевинама бивше југословенске федерације, већина становништва 
све је мање у могућности да остварује ова два темељна људска 
права. Због тога у оваквим друштвеним контекстима говорити о  
хуманизму на нивоу конкретног глобалног друштва звучи цинич-
но. Исто тако, глобализирајуће државе су убијање људи у Африци, 
Блиском Истоку и Авганистану претворили у својеврсни бизнис 
и профитерство и уопште немају намеру да ратове обуставе - по-
следице по човечанство су несагледиве. Ту се безсрамно употре-
бљавају оксиморони “хуманитарни рат”, “колатерална штета”, “ра-
тови нису лоша ствар” итд.

Међутим, циљ овог мог излагања није шире да образлаже и 
расправља о  савременим социолошким теоријама о граду, него 
да само теоријски повеже   обликовање централног језгра града 
Скопља што је произашло из досадашње реализације “пројекта 
Скопје 2014”. Полазећи од овог циља, у наставку ћу се укратко за-
држати на следећа три проблема: 1) Друштвено-политички кон-
текст у којем је настао “пројект Скопје 2014”; 2) Кратак историјат 
градитељских стилова пре настанка “пројекта Скопје 2014” и 3) 
Основне карактеристике досадашње реализације  “пројекта Ско-
пје 2014”.

Друштвено-политички контекст у којем је настао  
“пројект Скопје 2014”

Основна теза овог прилога  формулисана у облику хиптезе гла-
си: што је већи степен ауторитарног одлучивања у обликовању 
градског простора, то је више волунтаризма у планирању и  из-
градњи зграда и физичког изгледа градског простора.

 Историја градова нам јасно показује да су друштвено-политич-
ки режими који су се мењали, остављали препознатљив печат на 
градове, било да су поштовали предходно архитектонско наслеђе 
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или су рушили и на тим рушевинама подизали нове објекте. По-
ставља се питање: који су типови  политичких режма и управљања 
и како они утичу на обликовање градова?

Типови политичких режима су сложени концепти и има мно-
го дефиниција, рецимо концепт «демократија». Ипак за потребе 
овог рада је одговарајућа дефиниција коју износе Д. Ројшемајер 
и сарадници. За њих демократија значи: 1) регуларни, слободни 
избори са признатим правом на глас; 2) изабрано законодавно 
тело које контролише владу и 3) слобода изражавања и удру-
живања (Rueschemeyer, et all. 1992: 43-44; Neuman, 2014:65). Они 
су предпоставили да свака димензија варира према степену. Са 
комбиновањем трију једноставних димензија наведеног сложеног 
концепта, Д. Ројшемајер и сарадници креирали идеју различитих 
типова политичких режима. Тако су режими који стоје много нис-
ко у свим овим димензијама тоталитарни, а они режими који стоје 
високо на свим овим димензијама су демократски. Они други у 
којима се мешају једна или две димензије су ауторитарни или ли-
берално- олигархијски. 

Слично Д. Ројшемајеру и сарадницима и Ентони Гиденс дефи-
нише демократски политички режим: “Демократија је систем који 
укључује ефективну конкуренцију међу политичким партијама у 
вези позиција на власти; у демокртаији постоје регуларни и фер 
избори у којима сви чланови становништва могу да учествују; 
оваква права демократске партиципације иду заједно са личним 
слободама - слобода изражавања и говора, заједно са слободом 
формирања и удруживања у политичке групе и удружења” (Ги-
денс, 2003: 63).  

Иако обе ове дефиниције концепта демократије и политичких 
режима садрже кључне димензије по којима могу да се вреднују 
постојећи конкретни политички системи владања, код обе дефи-
ниције изостају још три димензије, а то су: 1) слободни и незави-
сни медији; 2) независно и ефикасно судство и 3) јавност у доно-
шењу одлука са учешћем заинтерсованих грађана и одговарајућих 
стручњака. Сматрам да је ово значајно нагласити с обзором да је 
могуће да у једном конкретном друштву постоје задовољавајући 
степени све три или бар две наведене димензије. Ипак, одлуке се 
доносе без јавне расправе и тиме без учешћа грађана и стручњака, 
чиме су суштински недемократске. 

Ако хоћемо да окарактеришемо тип политичког режима у Репу-
блици Македонији, од њеног осамостаљења почетком деведесетих 
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година прошлог века па до данас на основу наведених димензија 
сложеног концепта демократије, онда, по мом мишљењу режим се 
може одредити као ауторитарно-партијски политички режим са 
инклинацијом ка тоталитарности нарочито последње деценије у 
којој актуелни политички режим стоји ниско скоро у свих шест 
димензија дефиниције концепта демократије. Наиме, ако се иде 
редом по димензијама, онда се може констатовати следеће: 

Прво, регуларни, слободни избори са признатим правом на 
глас (ако се узму у обзир председнички, парламентарни и локални 
избори) на основу извештаја ОБС-а, Хелшинског комитета и не-
владине организације “Мост” углавном су регуларни са низом не-
достатака (посебно су председнички избори 1999. године од стра-
не Хелшинског комитета Енглеске на основу извештаја његовог 
мониторинг посматрача Стоуна, оцењени као нерегуларни). Тре-
ба истаћи и непризнавање разултата последњих парламентарних 
избора као и бојкотовања последњих локалних избора од стране 
опозиционог Социјадемократског савеза. Често се у пракси и у 
јавном говору демократија редукује само на димензију - регулар-
ности избора и осигуравањем универзалног права на глас. Може 
се забележити како се представници партија на власти обраћају 
опозицији и критичарима власти: “Када добијете гласове народа 
онда радите и управљајте како мислите да треба”! Ту се заборавља 
да легитимитет  владања у модерним друштвима не произлази из 
броја гласова добијених на изборима, него из тога како се доносе 
одлуке у управљању друштвеном организацијом на свим нивои-
ма, као и из поверења већине грађана у легалност поретка и ширег 
друштвеног система у чијем саставу су подсистеми и институције. 
А баш последње две деценије у Македонији партизирају се ови 
подсистеми друштвеног система и њихове институције што дово-
ди до слабе ефикасности система и до блокираног друштва.

Друго, изабрано законодавно тело које контролише владу, пар-
ламент, постоји према уставу и свакако обавља први део своје 
главне надлежности - доношење закона и других одговарајућих 
правних норми, али скоро уопште не врши ефикасно другу главну 
функцију коју има у надлежности - контролу владе. Напротив, у 
Македонији је обрнуто: влада као коалиција неколико политич-
ких партија која има већину посланика у парламенту контролише 
парламент и на тај начин створила се велика криза парламентарне 
демократије која је још била у повоју и која се није развила у на-
веденом периоду «транзиције». Масовно разочарење од партијске 
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политике претходно владајућих, сада опозиционих и садашњих 
позиционих партија, могло је довести до потпуног уништења и 
најнижег степена парламентарне демокртаије, али и шире до не-
формалног протектората, као и до распада уставне државе. На тај 
начин се код већине људи у Македонији ствара велико разоча-
рење. Нарочито је опасно ако се ово разочарење већине грађана 
претвори у њихову индигнацију; затим ако ова индигнација пређе 
у следећу фазу која се карактерише као апатија. Ако се проблеми 
не решавају и остају блокирани, ако стање апатије овлада масама 
људи, онда долази до њихове равнодушности према свему и пред-
ставља блокирајући фактор њихове ангажованости за политичке 
и шире друштвене промене.

Треће, ауторитарно-партијски политички систем стоји нис-
ко и на следећој димензији концепта демократије  - слобода из-
ражавања и удруживања.  О томе постоји више индикатора: све 
су више приметни судски процеси против новинара који су кри-
тички писали или говорили о појединим носиоцима власти. Као 
по правилу, ове судске спорове су добијали не новинари, него 
представници власти, што указује на виши степен зависности су-
дова од актуелне власти у читавом назначеном периоду. Већина 
медија, јавних и приватних контролисани су од власти и постали 
су њихова пропагандна машинерија у јачању своје нелегитимне 
моћи. Јасни индикатори су и укидање приватне телевизије “А1”; 
затим, престанак са радом хумористичке ТВ емисије “К- 15” и 
радиоемисије “Кукурику” која се емитовала недељом на јавном 
информативном сервису македонског радија која  је једно време 
била забрањена а касније је под притиском јавности поново обно-
вљена. Затим, индикатор ауторитарно-партијске владавине јесте 
и то што када се мењају партије на власти по правилу се мењају 
и директори јавних предузећа и фирми, директори основних и 
средњих школа, директори здравствених установа; управници и 
руководиоци свих нивоа у хијерархији државне администрације 
и сви они постају агитатори позиционих партија за време избора, 
без разлике да ли се ради о локалним, парламентарним или пред-
седничким изборима. Скоро све политичке партије у Македони-
ји нису изнутра демократски устројене и скоро за све главну реч 
имају њихови лидери, који се у народном жаргону означују као 
“султан партије”. Већина ових лидера у свом понашању показују 
недовољан морални капацитет и културу одговорности. Наиме, 
чак и када изгубе изборе или када постоје јасне индиције да су 
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укључени у коруптивне радње, они не подносе оставке, што је у 
развијенијим западно-европским друштвима незамисливо.

Ауторитарно-партијска владавина у македонском друштву ско-
ро у целом процесу “транзиције” не само што није успела да пре-
вазиђе друштвену кризу која је структуралног карактера, него је 
на свим пољима заоштрила противречности и повећала друштве-
не неједнакости. Тако је примењени модел приватизације назван 
“шок-терапијом” започео са деиндустријализацијом, односно 
распадом великих фабрика и трговачких компанија које су запо-
шљавале десетине хиљада радника, и довео до процеса стварања 
нове категорије такозваних стечајних радника, разбијања синди-
калног организовања радника и њихове све веће пауперизације. 
Ово је срамно за партије које сматрају да су леве орјентације, како 
на пример Социјалистичка партија (која дуже времена је у кола-
цији са конзервативном и десничарском партијом ВМРО-ДПМ-
НЕ) и Социјадемократски савез који се отворено залаже за јачање 
средње класе, али без речи о радничкој класи и о њеном радикал-
но погоршаном друштвеном положају. Тако је “транзиција” дове-
ла до раслојавања и распадања средњих слојева и радништва као 
и њиховог наглог осиромашења. Статистички подаци показују да 
је скоро једна трећина становништва у Македонији испод прага 
сиромаштва; да је око једна четвртина радноспособног станов-
ништва  незапослена и да се јаз између уског круга богатих и ог-
ромне већине сиромашних повећава, а тиме се повећава и степен 
отуђења код ове већине. Од три типа сиромаштва које образлаже 
Серж Погам  (Paugam, 1996) “интегрално, маргинално и дисфун-
кционално”, за македонско друштво су крактеристични марги-
нални и дисфункционални тип сиромаштва у којим сиромашни 
људи нису прилагођени друштву и у њему не партиципирају, већ 
се третирају као социјални случајеви, а често од представника ау-
торитарно-партијске врхушке  и као “отпадак” друштва. Припад-
ници дисфункционалног типа сиромаштва доживљавају комули-
рани хендикеп и искључени су из колективног живота. Наведени 
модел приватизације, с једне стране и устоличени аутократско-
партијски политички режим, с друге стране, отворили су врата 
организованом криминалу, корупцији и “урбаној мафији”.  Тај 
тип приватизације спроведен у Македонији с правом се може оз-
начити Прудоновим термином “крађа” или пљачка. На тај начин 
почели су да се руше четири стуба животне зграде: 1) губљење 
радног места и сталног запослења, чиме се радник отуђује од своје 
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генеричке суштине у Марксовом поимању овог кључног, а забо-
раљеног концепта у социолошкој теорији; 2) распадање породице 
- индикатор повећана стопа развода бракова и самохраних роди-
теља; 3) укидање пријатељских веза између раније запослених у 
истим фабрикама и предузећима - индикатор податак истражи-
вања које сам реализовао са сараднцима крајем деведестих година 
на адекватном и репрезентативном узорку у Македонији, а који 
показује да једна трећина анкетираних лица узраста од 18-70 го-
дина нема ни једног пријатеља и 4) рушење вредносног система 
и изневерене перспективе бољег живота људи. У овако укратко 
описаном друштвено-политичком контексту Македоније настао 
је и још увек је недовршен “пројект Скопје 2014”.

Кратак историјат градитељских  стилова пре настанка                                            
“пројекта Скопје 2014”

Пре него што се изнесу основне крактеристике овог пројекта, 
потребно је укратко изнети главне периоде његовог развоја и об-
ликовања. Скопље је био главни град римске провинције (Скупи); 
затим, вероватно верско средиште већег дела Балкана (Јустинија-
на Прима); «град леп колико и Праг» - како га је назвао аустроу-
гарски генерал у 17. веку, изразујући жаљење због тога што мора 
да га запали (наводно због харања куге). Међутим, са освајањем 
Балкана, а тиме и простора Македоније и града Скоља од стране 
Османлијске феудално исламске империје, градови на овим про-
сторима су почели да се обликују према идеологији, религији и 
стилу живота људи ове империје. Тако је, након окупације Ско-
пља од Османлија на трговачком делу града изграђен шехер-град 
(Ушкуп), са једном од највећих орјенталних чаршија на Балкану 
(узгред да напоменем, и после протеривања Османлија са Бал-
кана до данас та чаршија је називана «турском чаршијом»). Она 
је изграђена на «простору од десетак богатих средњевековних 
хришћанских храмова (од којих данас нису видљиви ни темељи), 
а изградило се исто толико великих џамија, амама, анова и бези-
стена» (Чаусидис, 2013: 18). 

Овде треба истаћи да Османлије, поред тога што су градили 
своја претходно наведена здања и на новим просторима, ипак 
су своје главне џамије, амаме, безистене градали најчешће након 
рушења постојећих хришћанских храмова и објеката. На тај на-
чин градови у којима су владале Османлије били су обликовани 
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у османлијске касабе. То показује да Османлије нису имали по-
штовања према постојећим градњама. Вероватно то произлази из 
типа њиховог глобалног друштвеног система који се може окарак-
терисати као феудални и пљачкашки, а који освојене и поробљене 
народе и земље није интегрисао у свој глобални систем –индика-
тори: за време петовековног владања земљама Балкана осим наве-
дених објеката (џамије, амаме, анове, безистене и слично и само 
делом успешном исламизацијом аутохтоног становништава) не 
постоје други материјални докази. Ако сад употребимо социлош-
ку имагинацију у Милсовом поимању и упоредимо то са Аустроу-
гарском империјом, онда се сусрећемо са чињеницом да је ова им-
перија када је освајала народе на просторима данашње Словеније, 
Хрватске, Босне и Херцеговине и Војводине, која је касније поста-
ла аутономна покрајина Србије, интегрисала ове просторе и на-
роде у свој глобални друштвњени систем - индикатори: изградња 
путева и железница, стил кућа, зграда и осталих објеката. На тај 
начин, ови простори бише југословенске државе под управом Ау-
строугарског царства одликује хазбуршко архитектонско наслеђе.  
Због свега тога, ови народи су дуго времена били развијенији него 
они који су били под осмалијском окупацијом.

Након ослобођења од Османлијске владавине, Скопље између 
два светска рата доживљава препород у обликовању града у ев-
ропском модерном стилу. Нове власти почеле су да преобликују 
османлијске сокаке и махале и пробијања симетричних улица и 
тргова пројектованих према новим европским концепцијама. На 
неколико места уместо џамија и амама били су изграђени офи-
цирски дом, народно позориште, неколико цркви, банака као и 
нових стамбених квартова у модрном стилу. Поред овога у пери-
оду између два светска рата изграђени су водовод из Рашча, хи-
дроцентрала “Матка”, болнице, железничка станица - у то време 
најмодернија на Балкану,  зоолошки врт итд. 

Након Другог светског рата, у новом реалсоцијалистичком 
уређењу  и са реалсоцијалистичком идеологијом градитељска 
концепција о урбанистичком обликовању грда Скопља била је 
пропраћена “строгом функционалном архитектуром, најпре са 
скромним и не до краја стилски одређеним објектима, која је 
крајем педесетих година почела да добија обележја модерне за-
падне архитектуре са функционалним облицима и чистим једно-
ставним геометријским контурама и фасадама. Ова концепција 
се значајно променила после земљотреса из 1963. године, након 
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чега ће судбина урбанистичког планирања и изградње зграда и 
других објекта у Скопљу бити “увучена у `машину` југословен-
ских и међународних конкурса и жирија” (Чаусидис, 2013: 30), у 
којој ће се поштовати архитектура као професија. Као последица 
такве концепције обликовања главног града Македоније, Скопље 
постаје “огледало” најавангарднијих светских токова савремене 
архитектуре, која је тада искорачила из функционализма ка не-
каквом «модернистичком маниризму». Међутим, у следеће две 
деценије, како истиче Никос Чаусидис, професор археологије и 
историје уметности на Филозофском факултету у Скопљу, «десио 
се жестоки дебаланс међу плановима за изградњу новог Скопља и 
представе и жеља његових грађана о изгледу њиховог града, када 
су изграђене зграде главне поште, универзитетске зграде ректор-
ске управе, Филозофског и Филолошког факултета, Економског 
и Правног на истом слободном простору, македонског народног 
позоришта сви у стилу геометријских облика и изграђени од бе-
тонског материјала и колорита сивила, одступајући од стила и об-
лика претходно изграђених објеката у њиховом окружењу, али и 
шире недовољног поштовања већ претходно стечене градитељске 
традиције која се уклапала у европску модерну архитектуру.“ 

Основне карактеристике “пројекта Скопје 2014”  
и његове досадашње реализације

“Пројект Скопје 2014” настао је пре шест-седам година и још 
увек није до краја реализован. О томе говори чињеница да акту-
елна власт планира да у барокном стилу преобликује све зграде 
на главној улици која води од старе железничке станице према 
главном тргу “Македонија” на којем се налазе новоизграђени спо-
меници у великим димензијама: “војин на коњу” (уствари споме-
ник Александра Македонског); затим, споменици  личности из 
различитих периода од античког, римског, илинденског па све до 
периода након ослобођења у Другом светском рату. Интересантно 
је да “планери” ове главне улице, како је саопштено у медијима, 
намеравају да само предње стране ових зграда “преправе у барок-
ни стил, а не и оне друге стране које се не виде са позиције главне 
улице. Даље, ове власти су већ зацртале да спољни изглед здања 
познатог градског трговачког центра (ГТЦ)  “обуку” у баракно 
одело, као и то да ће се нови објект Факултета за информацијске 
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науке и компјутерског инжињерства (ФИНКИ), “који ће бити 
у кругу Универзитета `Св. Ћирила и Методиј` и биће у бароку” 
(навод према Утринском веснику, 18.09.2015, стр.9). У окружењу 
нема таквих објеката, а одлука је донета без консултације са рек-
торском управом овог Универзитета. Власти већ су планирале да, 
поред изграђене «Порта Македонија» изграде и тзв. «шпанске ска-
ле» које би се налазиле испред великог споменика “војин на коњу” 
и још неколико спратних гаража у бароку, иако је неколико таквих  
већ  изграђено.

Међутим, оно што је већ реализовано у бароку из «пројекта 
Скопје 2014» много је по броју објеката, њихове волуменозности, 
али и потрошених новчаних средстава. Свакако да ћу се у овом 
чланку осврнути само на неколико таквих објеката и изнећу у 
чему се састоји одступање од традиционалне модерне изградње 
зграда, споменика и других објеката. Тако је у «пројекту Скопје 
2014»  било «скројено и сашивено» барокно одело савремене 
градње македонске владе која је у свом социјалистичком периоду 
била награђена тадашњом годишњом престижном «Борбином на-
градом» за најбоље архитентонско решење објекта на просторима 
тадашње Југославије. Поменути професор Н. Чаусидис настоји на 
прагматичан начин да одговори на питање: «Због чега неко ову 
модерну и веома допадљиву и функционалну зграду хоће из пет-
них жила да претвори (и претворио је -П.Г) у градњу из прошлих 
векова (ако не по унутрашњим садржајима, бар по спољашњем 
изгледу)?» Чаусидис на ово питање одговара на следећи начин: 
То је «вероватно због тога што њу третира више као симбол него 
као градњу”, односно, тај који ауторитарно управља, “не може 
да заборави да свакодневно долази на посао и прима госте не у 
`сопствену кућу`, него у `кућу непријатеља`- комуњара, јер је та 
зграда својевремено грађена за Централни комитет Савеза кому-
ниста Македоније (позната у меморији претранзицијских гене-
рација као зграда ЦК СКМ). Вероватно да није имао храбрости 
да ту зграду сруши до темеља и на том месту да изгради нову по 
свом укусу који произлази из његовог habitusa, одлучује да пре-
прави спољашност стирополом и маском барокног облика. При 
томе се руководе начелом - што више препрвљених старих згра-
да, али и нових (чак и спратне граже у барокном облику) толико 
боље. Овим се врши сиболичко насиље које се преноси и преко 
партијсковладиних медија. Овде треба истаћи и то да се са овак-
вим преправљањем спољашности зграда и објеката уствари врши 
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својеврстан фалсификат историјског архитектонског наслеђа,  
јер нестаје истински идејни творац објекта, а ауторство добија 
фалсификатор. То је правац који је описао Роберт Мертон - у ис-
кривљавању стварних твораца идеја и сазнања у процесу прено-
шења са колена на колено, преносиоци постају “творци” тих идеја 
и сазнања; што је Мертон именовао као “уништење са инкорпори-
рањем” (OBI- obliteration by incorporation- Merton, 1987:569). 

Концепција потпуног непоштовања постојећих објеката дола-
зи до изражаја и кроз њихово обликовање у класистичом стилу и 
нових објеката изграђених на левој обали Вардара који су у пот-
пуној антитези са угластим геометризмом зграда Македонског на-
родног позоришта, као и осталих суседних објеката, као што су 
зграде средње и Високе музичке школе, Комерцијалне банке итд.  
Поред овога, мало даље су нове зграде градског водовода, царине 
итд. где је забрањено градити овакве велике зграде због ризика 
од земљотреса. Према професору архитектуре Георгију Констан-
тиновском, “врхунски експерти Уједињених нација прогласили су 
ову зону као крајње рискантну за градњу, а ако треба нешто да се 
гради, то треба да буду ниски објекти са лаком конструкцијом и у 
служби рекреативне зоне као што су приземни павиљони. Такође, 
ови експерти су посебно подвукли значај скопског Калеа као при-
родног феномена који се ретко сусреће у градовима, а у његовом 
подножју треба да се избегавају какве било градње са циљем да се 
тај дар природе сачува, као и да се још више пролепша  декоратив-
ним зеленилом” (навод према Гошеву, 2015: 10).

Што се тиче зелених простора, у Скопљу их је све мање због 
неконтролисане градње од стране “урбане мафије” која је пове-
зана са структуром моћи, тако да просек квадратних метара сада 
износи око седам метара по становнику, док је просек европских 
градова виши и до три пута и износи око 25 квадратних метара 
по становнику. Светска здравствена организација препоручује да 
се обезбеди најмање девет квадратних метара, што говори да је 
Скопље испод тог минимума и полако постаје бетонска тврђава. 
Тиме се указује на спрегу између финансијера, односно капита-
ла за градњу нових објеката и ауторитарно-партијске власти које 
уопште не воде рачуна о принципима хумане екологије. Каква 
је та спрега показују резултати истраживања БИРН-а (Балканс-
ка истраживачко-новинарска мрежа) који су добијени на осно-
ву официјалне документације “пројекта Скопје 2014”: “од првих 
најављених 80 милиона евра за његову реализацију, до сада је 
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потрошено седам пута више, то јест изнад 560 милиона евра; од 
првих најављених четрдесетак споменика и објеката до сада сти-
гло се до око 130” (БИРН, 2015:2). Поставља се питање: да ли су 
ови резултати истраживања БИРН-а довољна   индикација за 
то да реализација “пројекта Скопје 2014” представља својеврсну 
“пераоницу новца”? Затим, БИРН документује да је у изградњи 
овог грандиозног “пројекта” учествовало више од 260 правних и 
физичких лица. Већи део њих понављају се као извршиоци, до-
бијали су више тендера, градили су већи број споменика и згра-
да, а аутори су редовно били награђивани за идејна решења, пре-
тежно обликована у стилу који се у јавности подводи под “барок”. 
БИРН, напомиње да је “актуелни премијер, када је и официјално 
била промовисана “Порта Македонија”, (по узору Триумфалне ка-
пије у Паризу) 06. јануара 2012. године, сам изјавио да он стоји 
иза “пројекта Скопје 2014”. То јасно показује и лични ауторитарни 
печат у менаџирању друштвеним простором града Скопља. На тај 
начин се управљање друштвеним простором и шире друштвом, 
на основу добијених гласова наивних гласача, од стране аутократа 
доживљава као приватна и лична својина, без културе одговорно-
сти за друштвене последице. У овом контексту, професор Н. Чау-
сидис надахнут социолошком имагинацијом, пише о предимензи-
онираности споменика и посебно о великом броју коњаника (“то-
лико јахача није постављено нити за цео претходни век”). Овде се 
могу приметити следећа два комплементарна значења ових сим-
бола: “Једно значење изражава снажну жељу за владањем... које 
судећи према енормном броју ових статуа и њихових наглашених 
величина (волуменозности), добија димензије неконтролисане 
опсесије ка апсолутном владању. Друго значење може одражава-
ти супротно, односно да компензира неспособност или немоћ за 
владавину или незадовољство од преузетог квантума власти“ (Ча-
усидис, 2013: 61). Према мом мишљењу, изгледа да је тачније прво 
значење ових симбола.

Овакав начин управљања и неодговорности доводи до кршења 
Устава и Закона о локалној самоуправи. Професор архитектуре 
и урбанизма и бивши градоначалник општине «Центар» у Ско-
пљу, с правом истиче да су ауторитарно «...одлучивање о локал-
ним стварима, о стубовима зграда, о фасадама, разрушили саме 
фундаменте нашег уставног поретка.» (Грчев, 2015:11). Ради се 
о фундаменталном принципу супсидијарности који је уграђен у 
темељима македонског Устава. Овај принцип, који је уграђен и у 
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уставима европских земаља уређује вертикалну расподелу над-
лежности између различних нивоа државне власти. Према овом 
принципу надлежност и одлуке треба да се доносе на нивоу који 
је најближи грађанима, при чему држава као највиши ниво по-
литичког деловања делује једино у оквиру својих централних 
надлежности, остављајући регионалним и локалним надлежним 
телима и грађанима да сами одлучују. Република Македонија је 
обавезна да се придржава овог принципа супсидијарности, јер је 
потписала  Европску повељу за локалну самоуправу, где се у члану 
4. тачка 3. утврђује да се “јавне ствари по правилу врше од стране 
оних власти које су најближе грађанима”. У Уставу Републике Ма-
кедоније у члану 115. експлицитно пише: “У јединицама локалне 
самоуправе грађани непосредно и преко представника учествују 
у одлучивању за питања локалног значаја, а нарочито у областима 
урбанизма, комуналних делатности, културе, спорта, социјалне 
и дечје заштите, предшколског васпитања, основног образовања, 
основне здравствене заштите и у другим областима утврђеним 
законом”. У закону о локалној самоуправи у Македонији у чла-
ну 20, поред осталог пише да су “локалне самоуправне заједнице 
надлежне (су) за вршење следећих послова: урбанистичко (урба-
но и рурално) планирање, издавање одобрења за градњу објека-
та од локалног значаја утврђеним законом, уређење простора и 
уређење грађевинског земљишта”.  Дакле, из овога јасно произла-
зи да је “сваки стуб, свака изопачена зграда и погрешан споменик 
из овог  `пројекта Скопје 2014` (је) супротан Уставу и законима 
и свака одлука која је донета у области урбанизма, архитектуре и 
уметности је супротна закону и подрива уставни поредак земље”, 
закључује Грчев. 

О овим изопаченим зградама које произлазе из реализације 
«пројекта Скопје 2014», о којима пише Грчев, може се рећи да су 
са естетске тачке кич, исто као што је кич и начин практиковања 
владања у Републици Македонији, од ове и од претходних влада. 
Такве кич зграде код већине људи рађају негативне емоције и не-
расположења. То потврђују и резултати новијег истраживања које 
је недавно у интервју за Хафинг Пост (Huffing Post) изнео директор 
истраживачке лабараторије за виртуелна окружења Колин Елард, 
под индикативним насловом “Како ваше градске улице утичу на 
ваше ментално здравље?” Он је објаснио како нека грдња непри-
јатна за око, може изазвати незадовољство: “Ако упоредите одго-
воре људи о различитим видовима архитектуре, можете да дођете 
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до стања мозга људи. Треба да размислите шта је оно што је најдо-
ступније пешаку на улици, односно шта има пет метара од њега. 
Када је то нека белина која уопште није привлачна за око и нема 
никаквих карактеристика, онда ће то сменити расположење код 
људи. Не могу да идем предалеко и да кажем да ће их депримира-
ти, али ће их упусти у негативне емоције”, сматра К. Елард  (http://
www.huffingpost.com/enty/how-the-sity`s-streets-affect-our-mental-
health-55cba7cbe4bof, приступљено 15.08.2015). Узгред да напо-
менем да ове констатације К. Еларда јесу у сагласности са много 
раније изнетом дефиницијом архитектуре Ренца Пијана да је “ар-
хитектура уметност која користи технике да изазове емоције код 
људи”. Ако је права и лепа уметност изазива позитивне емоције, и 
супротно, као што је случај са већином зграда које су произашле 
из “пројекта Скопје 2014”, изазива негативне емоције.

Поред овога, архитектонске зграде елабориране у социологији 
образовања имају и педагошку функцију- видљиву и невидљи-
ву (Б. Берстин) или функцију «скривеног наставног програма» 
(Р. Мејган). Тако, с правом Р. Мејган поставља питање: због чега 
су ученици дужни да трпе грешке аутора и њихових погрешних 
ставова који се налазе у уџбеницима, као и погрешке архитека-
та школских зграда и нефункционалности учионица? (Maighan, 
1986). И ја овде постављам питање: због чега грађани Скопља 
треба да трпе грешке и неукус оних архитеката који су идејно и 
стилски концепирали под диктатом ауторитарнопартијске власти 
“пројекат Скопје 2014”?

 
Уместо  закључка

Град Скопље је са још недовршеном реализацијом “пројекта 
Скопје 2014” изгубио значајан део свог идентитета, не само са 
градњом нових зграда и објеката у језгру града, него и са преоб-
ликовањем фасада у барокном стилу. Не само појединачних згра-
да, него и улица које воде ка главном тргу “Македонија” на којем 
је, поред осталих споменика, смештен енормно високи споменик 
Александра Македонског- формално означен као “војин на коњу”, 
вероватно да ауторитарном вођи суседни Грци не замере. 

«Пројект Скопје 2014» уместо да буде фактор интегрисања 
становника различитих етничких и религијских припадности, 
он више дезинтегрише. То показује и чињеница да коалициони 
партнер у влади ВМРОА-ДПМНЕ-а, партија Алабанаца (ДУИ-Де-
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мократска унија за интеграцију) гради трг на потегу између тзв 
«турске чаршије»; затим, православног храма «Свети Димитрије» 
и споменика оца «војина на коњу», односно Филипа другог Ма-
кедонског који је већ назван трг «Скедербег», слично трговима 
«Скедербег» у Тирани и Приштини, који у ваздушном простору 
симболично праве троугао, случајно или намерно? На тај начин се 
може рећи да је ова градња, као и све друге архитектонске творе-
вине, с једне стране израз времена у којем живимо, а с друге стра-
не она осликава друштвене и  политичке односе и степен културе 
и духа градитеља не само оних који диктирају и ауторитарно до-
носе одлуке без учешћа струке и грађана (дакле, недемократски), 
него и оних послушника-архитеката који прихватају такву улогу, 
без обзира на њихове енормно велике  материјалне интересе.

«Пројект Скопје 2014» непоштујући архитектноско- гради-
тељску традицију из различитих временских периода довео је до 
тога да се у разним деловима града не препознају архитектонски 
стилови градње, што је супротно западноевропској и светској 
традицији. Тако «европске метрополе једноставно су настале и 
расле у хоризонтали, односно нове градње су се градиле поред 
постојећих на празним просторима лоцираних у градској пери-
ферији. Због тога у њима и данас ће се наћи кварт из средњег века, 
којему се надовезује кварт из времена ренесансе; па затим барок; 
па даље, зона града из 19. века  и савремени део из 20. века» (Чау-
сидис, 2013).

Град Скопље постао је огледало дуготрајне друштвене кризе 
структуралног карактера (укључујући ту све димензије - економ-
ску, социјалну, политичку, културну и безбедносну). Видљиве 
велике пукотине у друштвеној структури града Скопља (свакако 
и осталих градова на простору Републике Македоније) прете да 
изазову оштре конфликте социјално-политичке и етничко рели-
гијске природе који могу да угрозе сам опстанак државе.

 Поставља се питање: шта да се ради да би се променило ово 
непоштовање архитектонско-градитељске традиције? Прво, нео-
пходно је извршити друштвено-политичке промене у Републици 
Македонији од ауторитарно- партијске владавине у јачању парла-
ментарне демократије са изразитим јачањем контролне функције 
Парламента над владом као и јачање грађанског сектора, критич-
ког мишљења и развијања демократских и критичких процеса 
унутар политичких партија. Поучан пример како се то ради пока-
зао Исланд. Прво, што је урадио отказао је враћање хипотекарних 



Društvo i prostor

120

банкарских кредита; друго изабрали су специјалног тужиоца Ола-
фура Хауксона који је имао храбрости да рашчисти са банкарско-
финансијском корупцијом и умешаним политичарима. Да ли ће 
недавно изабрани(а) специјални тужилац у македонском случају 
са олакшивачима из Европске уније у решавању дуготрајне поли-
тичке кризе у Македонији, успешно радити, остаје да се надамо и 
да време то покаже. Поучан пример за унутарпартијску демокра-
тију је и опозивање Тонија Абота - аустралијског премијера који 
је недавно прво смењен од председника валадајуће Либералне 
партије унутар партије, а затим аутоматски и од премијера. Да ли 
партије  на власти у македоском случају имају такав демократски 
капацитет? Сумњам. 

Међутим, да предпоставимо да ће се друштвено- политичке 
промене у Македонији десити у погледу смене ауторитарног ре-
жима са демократским.  Посебно, јачање парламентарне демо-
кратије утиче на поштовање уставне и законске регулативе и у 
урбанизму, традиционалном наслеђу као и са учешћем струке, 
компетентних људи и грађана. Поучан пример наводи Е. Гиденс. 
Наиме, влада Енглеске крајем деведесетих година прошлог века, 
суочена са већ постојећим проблемима у градским и приградским 
подручјима као и са прогнозама њиховог даљег увећавања оку-
пила је Групу за урбанизам, под водством архитекте и урбанисте 
Лорда Роџерса, чији је задатак био да дâ предлоге за унапређење 
квалитета живота у британским урбаним и руралним срединама. 
У извештају који је објављен 1999. године, група је понудила више 
од стотину предлога усмерених на покретање “урбане ренесансе” 
у Британији.  Ти предлози се односе од рециклирања земљишта, 
преко унапређења урбаног окружења, затим, постизања успеха у 
управљању локалним подручјима па све до достављања средстава 
за обнову- локалним службама треба доделити већу моћ и одго-
ворност за усмеравање средстава ка дугорочној обнови сиромаш-
нијих подручја. Извештај групе за урбанизам јасно је ставио до 
знања да се обнова градова не може више посматрати само као 
политички подухват. Уместо тога, потребна је промена културе, 
вештина, убеђења и вредности код политичара, локалних власти и 
просечних грађана (Gidens, 2007:596-597).  Овде бих додао и то: да 
би се то променило у македонском случају потербно је прво про-
менити ауторитарно-партијски режим, извршти темељне рефор-
ме у свим областима живота, посебно у разрушеном образовном 
систему, јер без квалитетног образовања на свим степенима, без 
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образовања које ће поред професија формирати и карактер људи, 
нема напретка у друштву; настављаће се владавина полуобразова-
них, а тиме ће долазити и до ауторитарно-партијских режима и до 
блокаде друштвених промена.
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Petre T. Georgievski

AUTHORITARIAN ORGANIZATION OF THE CITY SPACE:
THE CASE OF THE “SKOPJE 2014 PROJECT”

Summary: The sociological theory of city recognizes several types of 
management of the city space: a democratic type, when the decisions on 
the management of the city space are made after a public debate in which 
the competency of a profession (science) is respected, and by referendum, 
when the citizens express their opinion directly; then, an authoritarian 
(non-democratic) management of the city space when the profession is not 
respected, first of all, the profession of the architects and the opinions of 
the citizens who live in the city , and the so-called “expert” management of 
the city space when the organization of the city space is left to the experts. 
The period of “transition” of the Republic of Macedonia, especially during 
the last six years of the ruling of the actual party VMRO-DPMNE and 
its coalition parties, is characterized by the second type – authoritarian 
management of the city space, when “Skopje 2014 Project” was created and 
almost realized (however, this is not characteristic only for this project, but 
also for the governance in all other areas of the social life). The concept 
and realization of this project is unprofessional and incompetent and the 
project is not completed yet; it is based, firstly, on a baroque style façades 
(which is not characteristic for this region) not only of the new buildings, 
but the façades of the existing buildings in the central part of the city are 
also transformed in a baroque style, which results in a symbolic violation 
and historical forgery of the architectural styles characteristic for a certain 
age; secondly, the erection of statues in the central part of Skopje, beginning 
from the Antique period up to the most recent period, is without clear 
conception and taste, that is, a kind of kitsch; and, thirdly, the construction 
of sky-scrapers on a forbidden, earthquake area along the Vardar River. 
This violation of the city space of Skopje fits into the Bourdieu’s theory of 
symbolic violation which expresses the perceptions of the state governing, 
and accordingly, the spatial management by the corrupted partocratic 
leadership as their private and own property, without any sense of 
responsibility. Such a spatial management of the city is contradictory to the 
constitutional and legal principle of subsidiarity which is embedded in the 
European Charter on the local self-government. The consequences of such 
an authoritarian organization of the city space in “Skopje 2014 Project” are 
multidimensional and still not sufficiently considerable for the vision of the 
city 25 years later.

Keywords: authoritarian management of the space, “Skopje 2014 Project”, 
baroque style, symbolic violation, principle of subsidiarity.
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URBANI MEGAPROJEKTI: DESTRUKCIJA 
ODNOSA DRUŠTVO-PRIRODA

Аpstrakt: Urbani megaprojekati bitno utiču na način, dinamiku i strukturu 
društvenog života u okviru urbanog i ruralnog prostora određenih društva. 
Negativne posledice apsolutizacije megaprojekata u okviru savremenih 
globalizacijskih procesa su veoma očigledne. To ne znači da megaprojekti 
nemaju pozitivnih aspekata. Sociološkom analizom se afirmiše teza da 
nema rješenja koje će dati konačan odgovor, niti rešenja zasnovana na bazi 
isključivanja bilo kojeg elementa u ovom složenom civilizacijskom procesu. 
Upućen je poziv, čovjeku i njegovoj zajednici, na etiku odgovornosti za posledice 
svoga vjerovanja i djelovanja, na bazi negacije negacije koja znači progres za 
sva tri uključena elemnta: ljude, društvo i prirodu. Objektivne pretpostavke 
su na strani ovog pincipa, jer samo postojanje pozitivnih aspekata, kako 
megaprojekata tako i globalizacije, daje sve mogućnosti ljudima, društvu i 
prirodi kao moćnijim faktorima da usmjeravaju razrešavanje protivrečenosti 
na bazi principa negacije negacije sa sublimiranjem pozitivnih strana svih 
učesnika procesa.
Ključne riječi: globalno, lokalno, (urbani) megaprojekat, »negacija negacije«, 
etika odgovornosti, »ontološka sigurnost«.

Globalizacija i urbani megaprojekti

Sociološki posmatrano, urbani megaprojekti su direktni “proizvo-
di” globalizacijske ekonomije i na njoj zasnovane globalizacijske svije-
sti. Oni dosledno prate logiku globalizacije, otuđenu od ljudske logike, 
principijelnosti i generičnosti, redukovane na logiku kapitala i tržišta bez 
društva, logiku u kojoj sve postaje roba za tržište, pa i sam čovjek, njego-
va zajednica i priroda (prostor).

Da li globalizacija mora imati takve posledice, uopšte, pa i kad su u 
pitanju urbani megaprojekti? Globalizacija je totalna društvena promje-
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na, društveni eksperiment, koji zahvata cjelinu savremene društvene 
zbilje. Cjelovito razumijevanje, tumačenje i objašnjavanje obavezuje na 
zahvatanje višestrukih uzroka koji proizilaze iz same proriode čovjeka 
i njegove zajednice kao i višestrukih  posledica koje globalizacija ima 
za čovjeka i njegovu zajednicu. U višestrukosti posledica globalizacije, 
sociološka nauka treba da identifikuje pozitivne i negativne posledice 
na svim nivoima društvene apstraktnosti: od univerzalnog, društvenosi-
stemskog, društvenih sistema u pojedinim društvima do svakodnevnog 
života ljudi. Centralno sociološko pitanje je: za koga donosi pozitivne, 
a za koga negativne posledice – prostorne i socioantropološke. U tom 
kontekstu treba identifikovati tip globalizacije koji je na djelu u savreme-
nom društvu i onaj tip globalizacije (alterglobalizaciju) koji je u korelaci-
ji sa ljudskom prirodom, prirodom ljudske zajednice i prirodom uopšte. 
Znači, neprihvatljivi su antiglobalizacijski projekti i pokreti koji totalno 
negiraju potrebu globalizacije savremenog društva. 

Teorijski pristup ekonomske škole ne zahvata cjelinu globalizacije, a 
to znači da je u startu invalidan. Ekonomistički pristup posebno je inva-
lidan u pogledu predviđanja posledica koje su ne samo neekonomskog 
karaktera, nego sasvim nove pojave u odnosu na uzroke koji su ih ini-
cirali. Svaki izbor na toj osnovi je invalidan, sa brojnim negativnim po-
sledicama. Rezultat ekonomističkih  teorija i prakse zasnovane na njoj, 
su ozbiljne društvene krize. “Iz tih kriza proistekla je užasna kombina-
cija inflacije i depresije” (Džon Ralston Sol, 2011,72). Svijet je skliznuo 
u depresiju, a depresija kao posledica globalizacije, odnosi se na ljudsku 
prirodu, prirodu ljudske zajednice i odnos prema prirodi uopšte, a ne ni-
kako samo na ekonomiju, poslovanje, carine, naftu, inflaciju, energetsku 
krizu, nezaposlenost i sl. Ove ekonomske kategorije i individualizam za-
snovan na njima, unificiraju građane, guše njihov subjektivitet i etnokul-
turni identitet. Takvo građanstvo je protiv ljudske prirode i prirode ljud-
ske zajednice koju bi globalizacija, kao prirodni proces razvoja čovjekove 
društvenosti, trebala da afirmiše. U svijesti tehnokrata (političkih i me-
nadžerskih struktura, posebno transnacionalne buržoazije) globalizma 
taj problem ostaje po strani. Oni se bave raznim vidovima recesije (ener-
getska kriza, inflacija, nezaposlenost, ekonomska stagnacija bazirajući se 
isključivo na tržište) tvrdeći da se one mogu uspješno prevladavati samo 
u sistemu globalizma u kojem se apsolutizuje ekonomija koja je bazirana 
na “prisilnom rastu” podižuči sve više vještačke barijere između čovjeka 
i prirode. Politički i privredni tehnokrate kao najmoćnija društvena gru-
pacija svojim megaprojektima, urbanim, privrednim, infrastrukturnim, 
tržišnim, vođeni etikom čiste volje proizvode ove negativne posledice, 
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bez osjećaja etike odgovornosti za vlastito činjenje. Globalizacija se pre-
tvra u sistem posvećen sistemu tehnobirokratske moći, a ne čovjeku i 
njegovoj zajednici.

Globalni ekonomizam zanemaruje fundamentalnu činjenicu da se 
čovjek ispoljava kao društveno biće, a njegovo društveno biće nastaje 
sublimiranjem ukupne biloške, psihosocijalne i kognitivne strukture po-
jedinca u esencijalnom ambijentu njegove zajednice. Zbog toga je uvijek 
bilo, a danas pogotovo, centralno, naučno i društveno, pitanje koliko se 
“savremeno” čovjekovo i “savremeno” njegove zajednice poklapaju ili ra-
zilaze? I zbog čega se razilaze? Susreću se tu čovjek i društvo u složenom 
procesu sublimiranja njihovih esencijalih i egzistencijalnih određenosti. 
Bitni elementi ovog procesa i njihovi odnosi dobijaju konkretnu  formu 
i tipologiju u vidu posebne društvene predmetnosti, pa njihovo identifi-
kovanje predstavlja neophodnu naučnu osnovu za odgovore na postav-
ljena pitanja. 

Svi bitni uzroci  kriza: prisilni rast, nedostatak energije, nezajažljiva 
potrošnja, i dr. finalizuju se u ugrožavanje prirodnog sistema. To nužno 
znači ugrožavanje ljudske prirode i prirode ljudske zajednice. Liberalni 
globalizam iskazuje izvjesnu brigu da zaštiti prirodu fizički-tehničko-
tehnološkim sredstvima, a ne njenu logiku koja je osnova ljudske logi-
ke. Ugrožavanje logike prirodnog sistema koji ima ne samo svoju fiziku, 
nego i svoju metafiziku, znači ugrožavanje logike ljudske prirode i logike 
ljudske zajednice. Tehnokrate liberalnog globalizma toga nijesu svjesni, 
ili neće da budu svjesni, tj. takva svijest ne dopire do njihove savjesti.  
Preciznije rečeno, politika i ideologija liberalne globalizacije zasnovana 
na dominaciji Zapada u odnosu na nezapadni svijet ne dozvoljava da 
dođe do uspostavljanja etike odgovornosti za posledice koje ima liberal-
ni globalizam za ukupno čovječanstvo. Egzaktno je proračunato da kada 
bi se princip potrošnje koji vlada u SAD, primjenjivao u svim savreme-
nim društvima, bile bi nam potrebne još 3-4 planete Zemlje. Eviden-
tno je, da i pored toga što SAD istaknuti princip potrošnje primjenjuje 
obilato koristeći prirodne i druge resurse van svojih granica, istoršenost 
ekonomskog i vojnog potencijala ukazuje na sve ozbiljniju krizu ame-
ričkog društva. Polazeći od ove konstatacije, Koičio Matsura, generalni 
sekretar UNESK-a, ističe da čovječanstvo može da bude sačuvano samo 
ukoliko iskombinujemo rast i održivi razvoj, umjesto da ih posmatramo 
kao suprotnosti. Progresivna kombinacija rasta i održivog razvoja može 
se utemeljiti samo na ljudskom odnosu prema prirodi. Neoliberalna 
ekonomija i liberalni globalizam proizvode katastrofalan odnos prema 
prirodi, a on se najozbiljnije očituje u megaprojektima, pa i u urbanim 
megaprojektima.
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Vodeća političko-menadžerska struktura se odnosi prema prirodi kao 
da je to ekskluzivna svojina i vlasništvo ove generacije, posebno političke 
elite pridajući joj osnovnu ulogu da bude u funkciji održanja njene moći. 
U domenu svojine donosi zakone koji uspostavljaju monopol jedne ge-
neracije (sadašnje generacije, a u domenu vlasništva prirodna bogatstva 
pretvara u svoje, usko-grupno, vlasništvo) ne vodeći računa o genera-
cijama koje su sačuvale prirodu, ni o budućim generacijama koje treba 
da svoj opstanak obezbijede u jedinoj prirodi koju imamo. Takvi zakoni 
su osnova monopolskog karaktera megaprojekata u odnosu na ljude i 
prirodu.

Održivi razvoj se ne može obezbeđivati bez diferencirane institucio-
nalizacije ljudskih, generacijskih i individualnih prava svojine u odnosu 
na prirodu. Tako diferencirana svojinska prava mogu osigurati konsti-
tuisanje vlasničke strukture, i u predmetnom i u subjekatskom pogledu, 
koja će djelovati na principima održivog razvoja. Nema drugog puta u 
neprestanom prevladavanju ambivalentnog karaktera privatnog vlasniš-
tva koja svoju racionalnost nužno sadrži u potrebi individualnog i druš-
tvenog interesa. Neuvažavanje ove činjenice jeste posledica liberalne glo-
balizacije koju, na primjeru Rusije, Dobrenjkov označava kao „liberalnu 
zbrku“ (Dobrenjkov 2006,312,313).  

Složenost razumijevanja globalizacije je sadržana u egzaktnom identi-
fikovanju uzroka, ali i u znalačkom predviđanju posledica. Zbog toga, ra-
zumijevanje globalizacije se mora vezati za pojedine fenomene ( karakter 
društvenog sistema, ekonomije, tehnike i tehnologije, kulture, zdravlja, 
ekologije i dr.), ali uvijek sa predviđanjem posledica koje ima za ljude i 
njihove zajednice, jer se u posledicama ispoljava cjelina fenomena. Po-
gotovo ako prihvatimo da posledice postoje bez ikakvog uzroka, kako 
tvrdi kvantna fizika u svom razumijevanju svijeta. Ako igdje djeluje taj 
nekauzalni elemenat u svemiru, djeluje i „društvenom svemiru“. 

Otkrivamo time kolosalnu sociološku činjenicu da se apsolutizacijom 
tržišta na principima neoliberalne ekonomije i njenog egzistencijalistič-
kog antropocentrizma, tržišna nužnost proglašava za društvenu nužnost 
što predstavlja totalni teorijski i metodološki promašaj. Radi se o ap-
surdnoj pretpostavci  da se sva nužnost nalazi u tržištu, da se sva priro-
da čovjeka nalazi u tržištu, da se sva priroda ljudske zajednice nalazi u 
tržištu. 

Progresivni karakter, globalizacija može imati ukoliko doprinosi 
ostvarivanju fundamentalnih ljudskih vrijednosti. Ne možemo znati šta 
su ljudske vrijednosti bez njihove „smisaone adekvatnosti“ i „predmet-
ne racionalnosti“ koje su vezane za način mišljenja i osjećanja koji je u 
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temelju ponašanja ljudi i njihovog odnosa prema sebi, drugim ljudima 
i prema prirodi, tj. ukupnom načinu proizvodnje društvenog života. To 
pretpostavlja neprestani spoj globalnog i lokalnog. Prema tome, ispi-
tivanje fundamentalnih ljudskih vrijedosti moramo vršiti ne samo na 
osnovu smisla nečega, nego prije svega na osnovu smisla za nekoga, a taj 
smisao je u ljudima i prostoru. 

Globalizaciju, očigledno, moramo posmatrati kao proces univerzali-
zacije čovječanstva u smislu sublimacije svih komponente društvenog 
bića čovjeka i njegove zajednice. Nesporno je da se u tom procesu nepre-
stano odvija specifičan spoj Logosa i Istorije u svakom čovjeku i svakoj 
istorijskoj zajednici ljudi. Prema tome, univerzalnost procesa globaliza-
cije ne smijemo posmatrati kao proces unifikacije ljudi i njihovih zajed-
nica. Imajući ovo u vidu, naš teorijsko-metodološki pristup polazi od 
hegelovskog konkretno-univerzalnog. Konkretno-univerzalno upravo 
znači da globalizacijska univerzalnost ima svoju osnovu u dubini iden-
titeta pojedinačnog i kolektivnog, odakle potiče i gdje se vraća. Na toj 
osnovi možemo sociološki egzaktno pratiti progresivnost procesa glo-
balizacije sa stanovišta ostvarivanja fundamentalnih ljudskih vrijednosti 
na svim nivoima – globalnom i na nivou posebnih društava. Univerzal-
ne vrijednosti slobode, pravde, humanosti, morala, kulture, legitimnosti 
institucija i njihove efikasnosti dobijaju puno značenje u sublimiranju 
Logosa i Istorije u životu konkretnih ljudi i njihovih istorijskih zajednica.  
Konačno, pitanje je kad  (urbani) megaprojekti gube karakter konkret-
no-univerzalnog i time narušavaju ljudski susret Logosa i Istorije? 

                                                                                                                         
Idealnotipsko značenje urbanih megaprojekata u celini prostora

Karakter urbanih megaprojekata je takav da oni bitno utiču na način, 
dinamiku i strukturu društvenog života, urbanog i ruralnog prostora, 
određenih društva. Naučna egzaktnost obavezuje na preciziranje idealno 
tipskog značenja urbanih megaprojekata, baziranog, naravno, na teorij-
skim saznanjima i iskustvenim činjenicama.

Negativne posledice apsolutizacije megaprojekata u okviru savre-
menih globalizacijskih procesa su veoma očigledne. “Razvojni planovi 
Svetske banke namerno su tokom poslednjih nekoliko decenija istisnuli 
sa zemljišta čitave grupacije relativno uspešnih ljudi, uključujući i male, 
nezavisne ratare, kako bi napravili mesta džinovskim branama i drugim 
razvojnim „megaplanovima“ .. Posledice takvog „razvoja“ su pretvaranje 
miliona malih zemljoradnika u izbjeglice, bezemljaše koji u gradovima 
traže posao kojeg nema“ (Mander, Goldsmit, 2003,13). 
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Ovo je samo jedan vid ekonomske i društvene krize koja je uzroko-
vana globalnim-svjetskim, ali ništa manje i lokalnim faktorima. Takođe 
moramo konstatovati da ova kriza ima svoje uzroke, ali to nikako ne zna-
či i da se neminovno morala desiti u ovom drastičnom i neminovnom 
obliku i intenzitetu, pogotovo ne tako neljudskom podjelom na bogate 
i siromašne (Piketi, 2015). Ne možemo prihvatiti da je proces postso-
cijalističke transformacije socijalističkih društava morao uzročno imati: 
u okviru transformacije socijalističke svojine nužan kontinuitet pljačke 
društvenog vlasništva i javnih dobara; model neproizvodnog, parazit-
skog, korupcionaškog kapitalizma sa afirmacijom konkurentnosti kao 
tobožnje suprotnosti socijalnom neproduktivnom modelu; destrukciju 
domaće proizvodnje; privatizaciju banaka pod monopolom nove polit-
ekonomske elite sa podsticanjem na konzumerističko zaduživanje gra-
đana i na trgovačku djelatnost, a ne na proizvodna sitna i srednja pre-
duzeća; redukciju radnog kontigenta; zaduživanje i podilaženje stranom 
kapitalu i uvoznom lobiju; visoku beskorisnu potrošnju, na jednoj strani, 
a na drugoj „štednju“ za podsticaj naučno-obrazovnom radu i kreativ-
nim snagama društva, itd. Ali, već dosadašnja sociološka istraživanja 
pokazuju da su megaprojekti (urbani i drugi) bili bitna osnova i ključno 
sredstvo uspostavljanja i održavanja otuđene moći teoretičara i ideologa 
liberalne globalizacije na lokalnom planu i njenih veza sa polit-ekom-
skom elitom na međunarodnom planu. 

Nekritički globalizam i na njemu zasnovani razvojni planovi u Cr-
noj Gori i razni oblici „megatrendova“, ostavili su negativne posledice 
na razvoj pojedinih regija i njihovo stanovništvo, a naročito na razvoj 
ruralnoig područja, pogotovo na potencijalno naseljavanje tih područ-
ja, razvoj poljoprivrede i oživljavanje sela. Dovoljno je navesti primjer 
Podgorice kao urbanog megaprojekta koji ima mnogo šire značenje u 
vidu privredne, ekonomske, demografske, naučno-kulturne centraliza-
cije u odnosu na ukupni prostor Crne Gore. Na jednoj strani se govo-
ri o prirodnim bogatstsvima čitave Crne Gore, a na drugoj se razvijaju 
mega projekti koji čitava područja ostavljaju pustim. Tako, megaprojekti 
svojom megalomanijom, neracionalnosću i nesmislenošću, uništavaju 
prirodu Crne Gore i tamo gdje se ostvaruju, i tamo gdje se ne ostvaruju. 

Sociološka istraživanja (naučno egzaktno prikazana u radovima ur-
banih sociologa: Čanjevac, Trček, Gantar, Stojkov i dr.) omogućavaju 
inspirativnu sistematizaciju bitnih odstupanja realnih (urbanih) mega-
projekata  od njihovog idealno tipskog sociološkog značenja: 

1. Posledice realnih megaprojekta su u tome što se u cjelini  prostora 
(ruralnog i urbanog), kida veza: prirode i životne sredine, društvenog i 
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individualnog kvaliteta života, guši ljudski lik gradova i pustoše ruralna 
naselja, razbija prirodna dinamika identiteta lokalne zajednice i njeno 
kvalitativno posredovanje sa životnom dinamikom društva u cjelini;

2. Prikaz racionalnosti realnih megaprojekata, prikriva njihove iracio-
nalnosti, polazeći od strukture investicija (sa “ugrađenom” korupcijom), 
lažnog bržeg razvoja, lažne racionalnosti i kvaliteta života u velikim 
gradovima, drastične razlike u kvalitetu života u prostoru, pustošenje 
ruralnog prostora, nemogućnost realizovanja megaprojekata ili preko-
mjerna realizacija neiskorišćene stambene izgradnje, lokala, apartmana 
i  sl., odustajanje od mnogih, upravo zbog njihove neracionalnosti i po-
grešnog planiranja, zauzimaju ogromne površine zemlje pretvarajući ih 
u tržišnu robu sa vještačkim ljudskim potrebama, pa dalje;

3. Megaprojekti, na primjeru  novih gradova i turističkih kompleksa, 
građeni jeftinim kreditima i podržani bankarskom halapljivošću i vla-
darskom gigantomanijom, nalaze u korijenu globalne ekonomske krize i 
moralnog posrtanja onih koji identitet  gradova, razvijan vjekovima du-
hom njihovih žitelja, nastoje da zamijene otuđenim instant-identitetom 
stvorenim na brzinu, često zbog ispoljavanja političke moći;

4. Teško je povjerovati u predmetnu racionalnost megaprojekata, i ne 
posumnjati u njihovu ljudsku postojanost u smislu adekvatne relacije 
kvalitativnog posredovanja  čovjeka i prirode, tj. u to da se ove neduhov-
ne “piramide” jednog dana neće obrušiti, i što je veoma loše, bez odgo-
vornosti, odgovornih;

5. Egzaktna istraživanja Bet Flijvbjerga na univerzitetima u Oksfor-
du i Kembridžu pokazuju da 90% urbanističkih megaprojekata probijaju 
predviđeni budžet, rokove i ne generišu obećane koristi, samo jedan od 
1000 zadovoljava sve tri stvari.

6. Megaprojekti su dugoročni generator profita za finansijske mani-
pulatore u saradnji sa velikim inženjerskim  kompanijama i političkim 
moćnicima bez iolje duha;

7. Odluke se donose, najčešće bez udjela javnosti, ili sa izmanipuli-
sanom i neobavještenom javnošću, a efekti su na duži rok pogubni za 
određenu zajednicu;

8. Obećano rješavanje socijalnih problema daje kontra efekat: uveća-
vanje socijalnog raslojavanja i segregaciju;

9. Umjesto obećanih ekonomskih efekata, javljaju se enormni gubici 
na teret zajednice, odnosno svih građana;

10. Obećanje za čuvanje kulturnog identiteta grada nema šansi pod 
uticajem streotipnog konfekcijskog urbanizma i arhitekture u kojima 
izostaje uvid u istorijski i geografski kontekst grada;
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11. Urbanistički megaprojekti imaju značajne aspekte, ne samo urba-
ne, nego i opšte civilizacijske destrukcije;

12. Urbanistički megaprojekti, izuzev nekih infrastrukturnih, su često 
velika civilizacijska greška koju je relativno lako napraviti, ali apsolutno 
teško ispraviti. Uz to, ispravljanje negativnih posledica nikad ne ide na 
štetu njihovih kreatora, već na štetu građana, određenog društva prirode 
prostora.

Zaključak: globalizacija i urbani megaprojekti 
kao negacija negacije

Logika i smisao čovjekovog postojanja i postojanja njegove zajednice 
je upravo na principu kvalitativnog posredovanja globalnog i lokalnog 
u svim dimenzijama, a ne u jednostranom i nekritičkom prihvatanju 
globalizacije. To pretpostavlja ravnotežu makroekonomske i mikroeko-
nomske stabilnosti u društvu, „ontološku sigurnost“ društva i građana. 
Ta ravnoteža vodi prevladavanju lažne dileme globalno ili lokalno. 

Konkretno, strateški planovi i programi razvoja Crne Gore ne smiju 
apsolutizovati globalne tendencije u odnosu na lokalne mogućnosti, spe-
cifičnosti i perspektive, jer globalno ne može, bez lokalnog, funkcionisati 
na opštu korist Crne Gore. Sigurno je, da se na principima neoliberalne 
ekonomije ne može ostvarivati ustavno načelo: „Crna Gora je nezavi-
sna i suverena država, republikanskog oblika vladavine. Crna Gora je 
građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana 
na vladavini prava“ (Ustav Crne Gore, čl.1). Društvena zbilja to najbolje 
potvrđuje.

Ovo načelo može biti ostvarivano samo na principima socijalne eko-
nomije. “Globalno društvo - to je nova raspodjela socijalnih veza, kultur-
nih normi, psiholoških orjentacija, duhovnih vrijednosti, individualnih 
modela ponašanja, političkih režima, ekonomskih instituta. Ostajući u 
granicama nacionalnih organizama, ljudi postaju građanima svijeta. U 
procesu svakodnevne djelatnosti, oni sve češće stupaju u kontakte sa 
inostranim i inovjernim. Oni se uče živjeti i raditi u svijetu bez granica“ 
(Dobrenjkov 2006,24). Znači, nacionalni organizam ne smeta ljudima da 
postanu građani svijeta uz očuvanje svog etnokulturnog identiteta. „U 
vezi s tim, kako smatra F. Bjul, savremena globalizacija ne znači potpu-
no isčezavanje nacija i nacionalnih kultura ili ukidanje političkih ili čak 
geografskih granica“ (Dobrenjkov 2006, 12). Nacija kao istorijska kate-
gorija – društveni megaprojkat, prati prirodu čovjeka i prirodu njegove 
zajednice. U tom smislu nacija se mijenja i spaja sa globalizacijom u svim 



Urbani i ruralni prostori

131

tačkama u kojima globalizacija ne prelazi i odstupa, tj. otuđuje, od priro-
de čovjeka i prirode njegove zajednice. Nacija je u funkciji oslobađanja 
čovjeka u podizanju njegovog društvenog bića na viši nivo i prevladava-
nja determinizma rođenja, ali bez gubitka izvornosti njegovog etno kul-
turnog identiteta.To je puni smisao generičke suštine čovjeka i njegove 
zajednice koji se neprestano ostvaruje na principu negacije negacije. U 
tome Dobrenjkov vidi potrebu nacionalne ideologije Rusije kao zbir svih 
„moralnih, pravnih, političkih, filozofsko- svjetovnih pogleda na svijet 
(podvlačenje S.V.), religioznih i umjetničkih vrijednosti koje regulišu ži-
votnu djelatnost države, društva, različitih društvenih grupa i pojedinih 
građana, integrišući ih u jednu cjelinu, služe u svojstvu sredstava naci-
onalno-državne samoidentifikacije, opštepriznatim u određenom druš-
tvu“ (Dobrenjkov 2006,402). 

Pogled na svijet može biti samo utopija čovjekovog postojanja, koju 
čovjek kao racionalno biće, prima kao zadatak i cilj vlastitog ostvarivanja 
ili odbacuje ako mu se nameće kao vid totalizacije. To očigledno može-
mo pratiti na primjeru globalizacije savremenog društva i mjesta čovjeka 
u njemu, koja univerzalnost pretvara u unifikaciju. 

Univerzalnost  jeste okvir generičke suštine čovjeka, ali ona univer-
zalnost koja izvire iz posebnosti ljudi i njihovih zajednica. Unifikacija 
je suprotstavljena samoj prirodi čovjeka i njegove zajednice. Zato danas 
imamo najveći otpor univerzalnosti u potrazi ljudi i njihovih zajednica 
za afirmisanjem vlastitog identiteta.  

Nema tačke na ekumeni gdje se to ne postavlja kao centralno pitanje. 
Skepticizam u integracione-globalističke procese, pa i evroskepticizam, 
nije proizvog straha ljudi od povezivanja na principima ostvarivanja ge-
neričke suštine čovjeka i njegove zajednice, već od integracija koje direk-
tno dovode u pitanje „ontološku sigurnost“ na planu očuvanja etnokul-
turnog identiteta.

Prema tome, najprije možemo reći da je pogled na svijet najveći 
protivnik totalizacije (Leković, 1984, 58, 59). Ne treba jačeg stava pro-
tiv totalizacije: „Koncepcija sveta homogenizira čovjekov individualitet 
- osigurava jedinstvo čovekove misli, osećanja i praktičnog delovanja“ 
(Leković 1984,59). 

To ne znači da su isključeni univerzalni momenti pogleda na svijet 
koji proishode iz ontološko-gnoseološke generičnosti čovjeka i njegove 
zajednice, kao ni oni pogledi na svijet koji usmjeravaju na dehumani-
zam, nasilje i osvajanja, religijski funamentalizam, nacionalizam i dr. koji 
znače otuđenost od te generičnosti. 

Naprotiv, pogled na svijet znači humano-etički katalizator karaktera 
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društvenih odnosa, institucija i organizacija sa stanovišta smisla ostvari-
vanja generičke suštine čovjeka i njegove zajednice.  

U tom razvojnom procesu, ontološko-gnoseološke pretpostavke kao 
razvojne komponente, na određenim nivoima društvene apstraktnosti 
poprimaju posebne logosne valentnosti i kao takve bitno determinišu 
način proizvodnje društvenog života – pretvaraju slučajnost u uzročnost 
sa neprekinutom vezom esencijalnosti i egzistencijalnosti.

Gdje god nastaje raskid esencijalnosti i egzistencijalnosti, prestaje ge-
nerička suština čovjeka i njegove zajednice. U pozitivnom antropocen-
trizmu, negacija negacija  ne proizvodi „apstraktno ništa“ (Hegel), već 
negira upravo one sadržaje koji dovode do raskida esencije i egzistencije. 
Čovjek u negaciji negacije napreduje poricanjem negativnih određenosti 
do ostvarivanja pozitivnih određenosti (esencijalnih i egzistencijalnih) 
svoje generičke suštine.

Pitanje je vezano za sam smisao života, danas većinom redukovan na 
egzistencijalistički antropocentrizam koji se zasniva na bespretpostav-
nosti čovjeka u smislu njegove esencijalne determiniranosti koja ima 
karakter “pozitivne” utopije, neprestanog ostvarivanja utopijskog, uz, 
takođe neprestanu, pratnju negativne utopije. Na toj relaciji unutrašnjeg 
odnosa “pozitivne” i “negativne” utopije zasniva se generički spoj logosa 
i Istorije čovjeka i njegove zajednice. Relacije “pozitivne” i “negativne” 
utopije, naizgled je lako odrediti. Ali, to je upravo “velika” utopija. Upra-
vo u tim relacijama od “pozitivnih” do “negativnih” utopija pokazuju se 
mnoge mogućnosti za iskazivanje stvaralačkih aktivnosti u pojedinim 
istorijskim periodima na polju univerzalnog načina proizvodnje druš-
tvenog života, društveno-istorijskih sistema, konkretnih društava do 
svakodnevnog života. Ovaj proces isključuje apsolutizaciju bilo koga i 
bilo čega u prostoru, nasuprot megaprojektima koji apsolutizuju potrebe 
i moć manjine nad većinom, užih prostora nad širim, u najbitnijim di-
menzijama društvenog života i odnosa čovjek-društvo-priroda.

Liberalna globalizacija teži: unifikaciji, stvaranju virtuelnih mreža i 
organizacija, vladavini monopola i sile, ekonomiji prisilnog rasta sa ka-
tastrofalnim posledicama po prirodu, apsolutizaciji potrošnje i potro-
šačkih potreba sa zanemarivanjem potrebe čovjeka za čovjekom. Time 
liberalna globalizacija prelazi granice prirode čovjeka pa i granice pri-
rode njegove zajednice i njenih institucija. Posledice: zapostavljaju se 
ljudski odnosi, a u prvi plan se izdvajaju tri kompleksa odnosa: „države 
s državama, države s korporacijama i međunarodnim organizacijama, a 
takođe i korporacije sa korporacijama“ (Dobrenjkov 2006,41). Liberalna 
globalizacija zatvara globalizaciju u krug bogatih za bogate. U tom sluča-
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ju ni megaprojekti, bilo koje vrste – urbani, privredni, infrastrukturni i 
sl,, ne mogu izaći iz tog kruga. Sve to nužno vodi razrešavanju protivreč-
nosti globalizacije i megaprojekata, na jednoj strani, i čovjeka, društva i 
prirode, na drugoj,  u „apsolutno ništa“.

Skicirana idealno-tipska projekcija urbanog megaprojekta upućuje na 
ozbiljno, disciplinarno i interdisciplinarno, razmišljanje o alternativama 
sa stanovišta etike odgovornosti, nauke i struke, za posledice koje pro-
dukuje na odnosa čovjek-društvo-prostor. 

Analizirajući Projekat Tri klanca na kineskoj rijeci Chang Jiang (Duga 
rijeka), Ivan Čanjevac ističe :

a) Argumente za – osiguranje energetskih izvora; ekološki dopri-
nos u proizvodnji zdrave energije, a ne na bazi fosilnih goriva; zaštita od 
poplava, saobraćajne veze vještačkim jezerom; navodnjavanje; snabdije-
vanje vodom.

b) Argumente protiv – negativni nadmašuju pozitivne; negativ-
ne posledice za okolinu i ljude su dalekosežne; zadržavanje vode ispred 
brane mijenja njenu temperaturu i mineralni sastav što ima veliki uti-
caj na biljni i životinjski svijet (ugožavanje i nestanak nekoliko rijetkih 
rečnih vrsta); smanjuje se funkcija odvodnjavanja otpadnih voda iz ve-
likih gradova; zadržavanje ogromnih količina mulja i negativan uticaj 
na poljoprivredu; ugroženost naselja ispod brane; narušavanje seizmičke 
stabilnosti; neprestana pristnost opasnosti od pucanja brane; velika mo-
gućnost terorističkih poduhvata u rušenju brane; poplave uzvodno od 
brane; trajno iseljavanje ogromnog broja ljudi; preseljavanje u vrijeme 
poplava i ljudski i materijalni gubici usled toga.

Na osnovu ukupne analize, posebno konkretizovane u analizi Tri 
klanca, očigledno je da na relaciji globalizacija i urbani megaprojekti (i 
megaprojekti uopšte), na jednoj strani, i odnos društvo-priroda, na dru-
goj, postoje ozbiljne protivrečnosti. Međutim, takođe je očigledno, da 
nema rješenja koje će dati konačan odgovor, niti rešenja zasnovana na 
bazi isključivanja bilo kojeg elementa u ovom složenom civilizacijskom 
procesu. Takav pristup bi neminovno vodio u razrešavanje ove proti-
vrečnosti sa rezultatom »apsolutnog ništa«, a ne razrešavanju ove proti-
vrečnosti na bazi negacije negacije koja znači progres za sva tri uključena 
elementa: ljude, društvo i prirodu. Objektivne pretpostavke su na strani 
drugog pincipa, jer samo postojanje pozitivnih aspekata megaprojekata 
daje sve mogućnosti ljudima, društvu i prirodi kao moćnijim faktorima 
da usmjeravaju razrešavanje protivrečenosti na bazi principa negacije 
negacije sa sublimiranjem pozitivnih strana svih učesnika procesa.

Rješenje se sadrži u pozivu čovjeku i njegovoj zajednici na etiku od-
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govornosti za posledice svoga vjerovanja i djelovanja, koja se ne mogu 
tačno predvidjeti, ali može vjerovatnoća da se mogu očekivati pozitivne 
ili negativne poslediice za čovjeka, društvo i prirodu. U toj vjerovatnoći 
se isključuje antropocentrizam, jer čovjek svoj smisao ima i van sebe i 
jedino sa tim smislom može neprestano ostvarivati svoju ljudskost, us-
postavljati progresivnu vezu između svoje egzistzencije i esencije. Radi 
se o pogledu na svijet koji afirmiše odnos u kojem ni jedan elemenat ne 
ostaje nepromjenjiv – esencija ni egzistencija.

Međutim, ova opšta konstatacija ne znači mnogo, ukoliko se ne pri-
stupi egzaktnom izučavanju esencijalnih i egzistencijalnih komponen-
ti određenog društva i identifikuje sposobnost i spremnost, prije svega 
glavnih aktera, za progresivno prevladavanje naznačenih protivrečnosti 
i na tome utemelji proces društvenog planiranja. Ozbiljno upozorenje u 
tom pogledu, zasnovano na izvanrednom sociološkom istraživanju, je: 
“Proces planiranja danas ne postoji kao intredisciplinaran, kompleksan 
i dugoročan, nego samo kao parcijalan i nesistematičan process. Ta-
kvo stanje mnogi akteri nazivaju “smrću urbanizma” (Svirčić-Gotovac, 
2010,217).  Samo bih ovdje dodao, da nije u pitanju samo urbanizam, 
već ukupan odnos čovjek-društvo-priroda i u okviru njega, apsolutizaci-
ja logike megaprojekata.
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Slobodan Vukićević

URBAN MEGA PROJECTS: DESTRUCTION OF THE SOCIETY 
– NATURE RELATIONSHIP

Summary: Urban mega project significantly affect the way, the dynamics 
and structure of social life within the urban and rural area of particular 
societies. The negative consequences of apsolutisation of mega projects in the 
context of contemporary globalization processes are very obvious. This does 
not mean that mega projects have only negative aspects. Sociological analysis 
affirms the thesis that there is no solution that will give the final answer or 
solution based on the exclusion of any element in this complex   civilization 
process. Call to ethics of responsibility for the consequences of his beliefs and 
actions, based on the negation of negation, that means progress for all three 
involved elements: people, society and nature, is addressed to the man and 
his community. Objective assumptions are on the side of this principle, as the 
existence of positive aspects of mega projects and globalization itself, gives 
all the possibilities to people, society and nature as more powerful factors to 
guide the resolution of the contradictions based on the principle of negation 
of negation, with the sublimation of the positive sides of all participants in 
the process. 
Key words: global, local, (urban) mega projects, “negation of negation”, ethics 
of responsibility, “ontological security”.
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САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
ВАНГРАДСКОГ ПРОСТОРА У СРБИЈИ

 

Апстракт: Рад ће разматрати могућности унапређивања ванградског 
простора у данашњој Србији кроз оптималан, равномеран, одржив 
регионални развој. С обзиром на неповољну хипсометријску расподе-
лу становништва у појединим крајевима, мрежу насељâ наслеђену из 
ранијих времена и вишедеценијско (чак једновековно) запостављање 
у државним политикама, српско село (а с њим и читава ванградска 
територија) до сада није на задовољавајући начин искористило своје 
природне и социјалне потенцијале, а сада је већ и прекасно за спаса-
вање више стотина сеоских насеља, док се полови не само развоја него 
и пуког опстанка могу тражити једино у центрима заједнице селâ, 
тј. концентрацији привредних (непољопривредних) и друштвених 
активности у њима. Осим осмишљавања прикладних концепција 
руралног развоја, неопходно је извршити нову класификацију сеоских 
насеља, која одговара савременим приликама, и, без романтике, по-
мирити се с постепеним гашењем удаљених планинских заселака у 
ретко настањеним областима. Заступаће се став да се развој не сме 
редуковати на економску дименсију раста – битна је и симболичка 
(локалне институције, културалне манифестације, традиционалне 
вредности...), уз изградњу одговарајућих простора за догађаје друш-
твеног живота. Поред стварања техничке инфраструктуре, коју у 
многим крајевима није ни могуће изградити или одржавати уз раци-
оналне трошкове, кључно је развијати социјалну инфраструктуру 
(супраструктуру), јер тек она интегрише становништво у актив-
не локалне заједнице (еко-села, етно-села исл). Утолико је неопходна 
регионално специфична стратегија (интегралног, а не парцијалног, 
нпр. само пољопривредног) руралног развоја, уз диверсификацију еко-
номских и социјалних активности, али и укључивање еколошког и 
културалног обогаћивања ванградског простора.
Кључне речи: просторна организација, класификација сеоских на-
сеља, одрживи регионални и рурални развој, култура на селу, оснажи-
вање сеоских заједница

711.3 (497.11)
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Депопулација и друге неповољне тенденције

Као и у знатној већини других земаља, у Србији ванградски про-
стор заузима надмоћну главнину површине (око 85%). У ситуацији 
када су огромна подручја изложена како депопулацији тако и со-
цио-економској девастацији, па и еколошкој деградацији природ-
них целина, над ове просторе надносе се још две опасности: једна 
је прилично неконтролисана циркулација миграната из удаљених 
подручја и култура, чије се последице тренутно не могу сагледати, 
док поједини демографи предлажу њихов смештај у испражњеним 
регионима. Проблеми њихове адаптације и привредног активи-
сања вероватно би били непремостиви, а могуће је да, поприме ли 
ови токови масовније размере, они почну да спонтано заузимају на-
пуштена домаћинства у извесним пасивним крајевима.

Друга претња се састоји у одредби према којој ће од 2017. про-
мет земљишта у нашој земљи бити потпуно слободан за све грађане 
ЕУ, што отвара могућност да се у условима ниских цена природних 
добара странци (првенствено инвеститори и шпекуланти) домогну 
пространих површина, на којима могу започети делатности по свом 
нахођењу, што може проузроковати нарушавање природног и ство-
реног амбијента у многим крајевима. Опет, пропуштене су прилике 
за колонизацију ретко насељених области током избегличких егзо-
дуса, али и током транзиције/деиндустријализације, када се могао 
очекивати масовнији повратак на село (међутим, транзиција је чак 
и убрзала миграције према градовима, док се спорадични примери 
супротног тока, који се често медијски пренаглашавају, углавном 
односе на неактивно, старије становништво). Дугорочног поврат-
ка активног контингента и општег оживљавања неће бити – то би 
била тек илузија, јер су процеси миграције умногоме завршени и 
иреверзибилни. За разлику од градских подручја, која су пунктуал-
на/концентрисана и подложнија регулисању, руралне зоне се одли-
кују територијалношћу, те их је теже организовати и контролисати, 
поготово у околностима масовног напуштања и запуштања, када 
им опада и тржишна вредност.

Рад ће разматрати могућности унапређивања ванградског про-
стора у данашњој Србији кроз оптималан, равномеран, одржив ре-
гионални и локални рурални развој, што подразумева интегрални, 
а пре свега социолошки приступ проблематици (насупрот сектор-
ском, а пре свега економистичком, који се обично концентрише на 
аграрну компоненту развоја). Поготово уређење сеоске територије, 
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укључујући инфраструктуру атара, изискује свеобухватност, јер се 
сеоско насеље не ограничава на грађевински рејон, него се проте-
же до границе са суседним селима, а (у идеалном случају) цео атар 
је место живљења и друштвених односа, где треба хармонизовати 
природне и друштвене елементе.

Суморни, штавише драматични подаци и тенденције озбиљног 
ремећења старосне, полне и других социо-демографских структура 
у већини малих сеоских насеља, односно на свеукупној руралној 
територији, упућују на то да су процеси позитивне (тј. нежељене 
и дебалансујуће) повратне спреге достигли ступањ незаустављивог 
зачараног круга који води неминовном нестанку четвртине сеоских 
насеља у врло блиској будућности, док је следећа трећина (практич-
но сва она с испод 500 становника, али и многа већа) такође осуђена 
на постепено ишчезавање у облику у којем тренутно постоје. Се-
нилизација (уз маскулинизацију) и депопулација сада су већ непо-
вратни процеси, који се не могу преокренути никаквим државним 
мерама, осим оних које би биле полпотовског карактера.

Међутим, стрепња од пропасти се више не манифестује само на 
нивоу појединачних села, него и читавих општина – десетак њих 
данас већ има мање од 10.000 сталних становника, а још неколи-
ко десетина се у популационом смањивању приближава том броју, 
што сигнализује да губе како концентрацију (или укупан број) тако 
и густину становника неопходну за рационално одвијање привред-
них и друштвених активности. И иначе је кључно питање органи-
зације националне/државне територије на какав начин оптимално 
распоредити становништво, које ће се и у наредним деценијама за-
сигурно умањивати, и средства, која сигурно неће бити обилнија. 

С обзиром на мрежу насељâ наслеђену из ранијих времена и 
вишедеценијско (чак једновековно) запостављање у државним по-
литикама, затечено стање би било неповољно већ и независно од 
текућих процеса, јер се испод неког критичног прага густине по-
пулације, капитала и инфраструктуре простор не може ни органи-
зовати на економски и социјално прихватљив начин. Тако, на при-
мер, хипсометријска (висинска) расподела насељâ првенствено се 
уобличавала током Средњег века, када су многе жупе које објектив-
но немају повољне услове за живот настањиване управо због своје 
заклоњености и изолованости, услед најезде Османлија. Касније је 
натурални облик привређивања условљавао лоцирање насеља на 
контакту, односно у центру пољопривредних површина, односно 
привредних активности, ради минимизације или оптимизације 
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транспортних трошкова (Вукосављевић); али је такав висински 
распоред постао крајње нерационалан у околностима преласка на 
тржишну привреду и све веће потребе за саобраћајем, јер трош-
кови живота (они климатски условљени, саобраћајни, грађевински 
итд.) расту за по 5–10% на сваких 100 метара надморске висине, уз 
опадање плодности земљишта и приносâ. Парадоксално је да је у 
Србији просечна надморска висина стамбених објеката, тј. сталних 
насеља, већа него у земљама које имају осетно већу укупну издиг-
нутост територије, а ту су и други неподесни географски фактори.

Са друге стране, иако се послератно раздобље реалног соција-
лизма понајвише окривљава за занемаривање села (Радомир Лукић, 
Милован Митровић, Драган Веселинов и многи други теоретича-
ри), мора се констатовати да вишедеценијско дезинвестирање и 
дезакумулација (путем редистрибуције аграрних прихода, односно 
преусмеравања у секундарни и терцијарни сектор) потичу још од 
пре рата, када је (углавном путем трговине) новац/капитал обилато 
преливан у градове (а после рата убрзаном индустријализацијом); 
штавише, социјализам је, независно од идеолошких наклоности, 
донео и бројне похвалне тековине (опремање селâ инфраструкту-
ром, мали сеоски индустријски погони, ширење школства и здрав-
ства, изградња сеоских домова културе итсл). Отуда се у извесном 
смислу село у ствари одувек посматрало као инфериорно у односу 
на град.

Када се погледа популациона структура на нивоу општина (ди-
стрибуција по насељима), уочава се да у већини њих половина ста-
новништва живи у општинском центру (у некима чак и две трећи-
не), а следећа четвртина дуж магистралних и регионалних путева, 
што значи да се главнина територије приближава стадијуму ане-
кумене, ненасељеног подручја. До 1990-их година одигравала се 
концентрација/раст у општинском центру, уз стагнацију у приград-
ским насељима (груписање око саобраћајница) и депопулацију пе-
риферних села, али се од 2000. збива исељавање читавих општина, 
чак и у Војводини, а и сама општинска средишта почињу да примет-
но губе становништво, нарочито оно витално и активно. Што још 
више забрињава, као што показују примери многих комуна, чак ни 
близина главних аутомобилских и железничких коридора више не 
чини генеративни фактор (Гаџин Хан, Црна Трава, Бабушница...), а 
исто важи и за велике реке (Голубац, Ковин, Бела Црква, Бач итд), 
а то указује да ни градња и усавршавање капиталне инфраструкту-
ре нису довољни да задрже већину становништва, јер је потребно 
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обезбедити и низ других услова за целовиту организацију живота. 
Градови губе некадашњи гравитациони утицај – чак и код не-

колико највећих он допире тек до 30-ак километара, где се већ 
појављује „демографски ров“, док код окружних центара он досеже 
свега 10–15 км (зависно од природних баријера). Тако су, уместо 
дневних, све чешће трајне миграције, и то у удаљеније, наизглед 
просперитетније градове и регионе, пошто су се у претходне 2–3 
деценије токови пресељавања преместили од најближе варошице 
или града према неколико средишњих, с пропратном хиперконцен-
трацијом. Депопулација је изражена и у регионима где је индиви-
дуални стандард висок (гастарбајтерски крајеви), што је само још 
једна илустрација да економски чиниоци нису једине детерминан-
те у демографским токовима. Ефекти транзиционог хаоса јасно су 
видљиви у облику неколико милиона нелегалних објеката – дакле, 
дезиндустријализација је истовремено донела и дерурализацију и 
дезурбанизацију (у виду узурпације јавног простора како у граду 
тако и ван града), па је већина насеља у Србији потпуно изгубила 
препознатљиву морфологију и физиономију, док се урбано-рурални 
континуум испољава у најдеструктивнијем обличју „дивљих насеља“.

Са друге стране, у многим селима је технички прогрес битно уна-
предио не само обављање пољопривредних послова, него и цело-
купан свакодневни живот (додуше, ваља запазити да је после раз-
добља интензивног развоја сеоске инфраструктуре у неразвијеним 
регионима дошло до фазе пропадања већ изграђених инсталација, 
услед недостатног одржавања, што би могло сведочити да је, налик 
другим источноевропским земљама, за село државни централи-
зам ипак био погоднији од разобрученог капитализма, поготово 
примењеног на социјалну инфраструктуру). Садашње релативно 
брзо прихватање агрономских и технолошких иновација у пољо-
привреди говори о пословичној сналажљивости и виспрености 
(српског) сељака, али и демантује уврежене предрасуде о инхерен-
тном конзервативизму и одбојности према новинама код сеоских 
мештана, какве су вековима владале промишљањима о селу. Савре-
мени медији масовне комуникације и друштвене мреже релативи-
зују разлике између сеоског и градског становништва, а сеоска ом-
ладина практично не заостаје за градском у погледу стила живота: 
облици друштвености сеоске и градске омладине и нормативно и 
фактички све се мање разликују (што се означавало као симетрич-
ност урбанизације села и рурализације градова, уз пропратно ујед-
начавање навика и начина провођења слободног времена).
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Све у свему, српско село (а с њим и читава ванградска територија) 
до сада није на задовољавајући начин искористило своје природне 
и социјалне потенцијале, а сада је већ и прекасно за спасавање више 
стотина (чак преко хиљаду) сеоских насеља, јер је удаљена планин-
ска села у данашњим условима немогуће (и нерационално) одржати 
као сталне насеобине. Eo ipso, примарни засеоци и мања села без 
минимума секундарних функција немају никакву перспективу, по-
готово ако су на већим надморским висинама и удаљени од инфра-
структуре и комуникација. Према томе, ту једино преостаје да ет-
нографи и дијалектолози региструју очуване реликтне и ендемске 
појаве, а да се потом та насеља (боље плански него спонтано) угасе, 
уз прикладно усмеравање пресељавања.

Без лажне романтике и жâла за ишчезлим или стаништима на 
путу нестанка, уз дужну меру реалистичности, треба се подсетити 
да су и у најпрогресивнијим периодима и ареалима (попут јужног 
Баната, јужне Бачке или доњег Срема) многа, чак и повелика села 
(Молин) нестајала, расељавала се, све до најновијег времена, као и 
то да су бројне локације постојећих вишевековних настамби одаби-
ране из невоље, а не из погодности, из чега следи да би их требало и 
напустити када су се саме прилике битно промениле. Даља улагања 
у удаљена подручја налажу крајњу обазривост: с једне стране, ту је 
неопходна интервенција државе, пошто се чисто тржишни актери (с 
правом) руководе начелима економије обима, екстерних економија 
(Маршал) итд. и, уопште узев, стреме што већој рентабилности на 
микроекономском плану; док је, са друге стране, држава обавезна и 
одговорна да брине и о социјалној (насупрот стриктно економској) 
рационалности или плаузибилности, тј. да егзистенцијалним по-
требама снабде све своје грађане, пошто једино тако (у фукоовском 
смислу) испољава власт над својом територијом. Утолико се мора 
обезбедити известан минимум техничке и социјалне инфраструк-
туре, макар до часа када ће изграђени објекти неминовно физич-
ки пропасти, а највећи број становника доживети свој биолошки 
крај. Опет, треба поновити и то да сама инфраструктура доноси тек 
предуслове квалитетног живљења, а није једини чинилац (насупрот 
концепцијама технолошког/економског детерминизма). Потребни 
су разноврсни и диференцијални подстицаји (не само субвенције), 
као и промишљена стратегија регионалног развоја.

Кад је реч о привредним активностима које би се успешно врши-
ле на ретко настањеним подручјима, врло је широк спектар чак и 
врло лукративних грана пољопривреде које би се дале систематски 
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неговати: осим шумарства и плантажно-фармерске производње 
(воћарство, најпре коштуњаво воће, малине и друге специфичне 
сорте, као и сточарство), ту су разни видови органске производње 
(„здрава храна“), лековито и ароматично биље те шумски плодови 
(пре свега аутохтоне врсте, као што су дивље воћке), пчеларство, 
ловство, рибогојство... Битно је одабрати пољопривредне активно-
сти и сортименте отпорније на климатске промене и независније 
од годишњих колебања (јер онда обрада земље пружа знатно већу 
сигурност од сваког другог радног ангажовања). 

Мала газдинства имају могућност специјализоване, радно ин-
тензивне производње (цвећарство, узгајање ретких животиња, 
нпр. кунићарство, итсл), која, с обзиром на природне услове, спада 
у потенцијалне компаративне предности Србије. Уосталом, високо 
технологизована пољопривреда у брдско-планинским подручјима 
није ни изводива, а ни (диференцијално) продуктивна, јер је тако 
произведена храна на светском тржишту доста јевтина, док аутох-
тоне врсте и домицилни хибриди, са географски заштићеним поре-
клом, постижу знатно више цене. Развијање специфичне, јединстве-
не производње, мањег обима, врло је економично, па и рентабилно 
за мала газдинства и породична предузећа, која уз њу могу развија-
ти и секундарне и терцијарне делатности (диверсификација и одр-
живост) или се пак повезивати с малим и средњим предузећима за 
прераду локалних сировина.

Потреба за динамичком класификацијом селâ

Осим осмишљавања прикладних и остваривих концепција ру-
ралног развоја, неопходно је извршити нову, динамичку, проспек-
тивну класификацију сеоских насеља, која одговара савременим 
приликама, и, без романтике, помирити се с постепеним гашењем 
удаљених планинских заселака у популационо проређеним обла-
стима. С нестанком традиционалног села и претежно натуралне 
производње (губљењем аутаркичности) и повећањем „социјал-
не густине“ (комуникацијâ), као и рационализацијом и модер-
низацијом пољопривреде, наступила је неопходност концентра-
ције ради приступа савременој инфраструктури, што је условило 
згушњавање, сасељавање и распростирање дуж путева (инфра-
структурних праваца) или око средселâ, тако да су многи типови 
насеља које су описивали Цвијић или Бранислав Којић или ишчез-
ли или су у изумирању (нпр. разбијени, са махалама или џематима), 
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а устаљене дефиниције типова постале мањкаве. Изузимајући Вој-
водину, Мачву и Стиг, највећи број села, прилагођавајући се лине-
арној инфраструктури, поприма низни облик, који је, иако се њиме 
постиже неопходна густина, умногоме неповољан за организацију 
простора, јер је тиме опустео још већи део укупне територије (када 
се данашње карте упореде с онима од пре неколико деценија, уоча-
ва се да су многа села не само изменила морфологију него су се и 
сасвим изместила са свог некадашњег положаја унутар атара), а и 
омета се одвијање саобраћаја.

Зато је са становишта данашњих погледа на рурални развој важ-
нија функционална класификација (нпр. приградска, рударско-ин-
дустријска, туристичка, планинска, равничарска), пошто се првен-
ствено на основу ње могу изводити одговарајуће пројекције. Такође, 
морају се уважавати регионалне специфичности, зависно од пре-
тежности типова насеља, а за оцену одрживости битнији су опера-
ционални параметри (рецимо, густина становништва и удаљеност 
од комуникација и центара, тј. доступност, изражена у изохронама 
за поједине активности и услуге, као и слични прогностички реле-
вантни индикатори, па и акциони потенцијал) него сама нумерич-
ка величина, пошто деценије за нама показују демографски слом 
удаљених насеља која су бројала чак и по више хиљада становника.

За установљавање реалистичне, данашњици примерене типо-
логије сеоских насеља нарочито су значајни квалитативни показа-
тељи: гео- и биодиверситет – природно и створено наслеђе; али мо-
жда понајвише обележја социјалног капитала, тј. удели одређених 
социјалних група (нарочито оних виталних, образованих и актив-
них). О селу и сељаку се код нас до сада углавном писало уопш-
тено, без узимања у обзир појединих слојева (жене, млади, стари, 
полутани [радници-сељаци], надничари, маргиналне групе, сеоске 
занатлије и „сеоска интелигенција“, тј. стручњаци, итд). На селу је, 
додуше, становништво хомогеније, а социјална стратификација 
мање изражена него у граду, али се она увек мора имати у виду, јер 
је за активисање локалних заједница нужан диференциран приступ 
појединим друштвеним групама, како би се обухватили њихови 
специфични капацитети. 

Према томе, битан је диверсификован приступ, идиографски у 
односу на свако појединачно село (на основу разних индикатора, 
не само броја становника или економских потенцијала, него и ста-
росне и образовне структуре, саобраћајног положаја, морфологије, 
опремљености инфраструктуром итд.) – свеобухватна и објектив-
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на SWOT-анализа (процена и пројекција свих природних, демог-
рафских и створених ресурса) за свако појединачно насеље, која се 
не би заснивала на лепим, али нереалистичним жељама, јер би то 
водило у безуспешно расипање ионако оскудних ресурса. Тако би 
се дало утврдити која насеља имају стварни потенцијал за дугороч-
ни опстанак и одрживи развој, а која би се препустила неумитној 
судбини, уз усмеравање становништва према најближим центрима, 
ради спречавања хиперконцентрације и одржања веза с матичним 
простором.

У таквом случају би већина насеља која немају перспективу оп-
станка прешла у категорију нестационарних, с привременим ста-
новањем, каква су постојала током векова у свим крајевима Србије 
(као салаши, катуни, бачије, станови итсл), а данас углавном као 
викенд-насеља, која, додуше, сразмерно мало утичу на просперитет 
подручја, јер нису интегрисана у шире окружење. Такве зоне би се 
користиле током вегетационог периода, а оне би могле активисати 
и становништво неактивно у пољопривреди, уколико би се осми-
слили модели радних места тако да неко може нпр. радити шест 
месеци у граду, а шест на селу (part-time jobs); слично важи и за 
етно-села и еко-села, махом с тури стичком наменом, која и иначе 
нису добро снабдевена и подесна за становање током целе године.

Све у свему, за адекватну, предиктивну, оперативну класифика-
цију неопходно је узети у обзир обележја демографске и социо-еко-
номске структуре (одбојне и привлачне факторе), једнако колико и 
просторна и инфраструктурна, јер потенцијал конкретног подручја 
не одређује пуки број становника, него пре свега старосна, образов-
на и професионална структура, удаљеност од комуникација, супра-
структурна опремљеност (објекти друштвеног стандарда), стабил-
ност друштвених група и релација итсл. Тек се на тај начин може 
успоставити рационална, балансована, одржива мрежа насеља, која 
не би била исход стихијских, умногоме неповољних процеса, али и 
која не би изазивала непродуктивне трошкове (грејања, транспорта 
и обезбеђивања других елементарних потреба).

Центри заједница села као кондензатори трајних миграција  
и средишта социјалне интеграције

Премда је данас више немогуће васпоставити оптималну рав-
нотежу у расподели популације по насељима разних величина и 
категорија, оствариво је тежити децентрализованој концентра-
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цији, која пружа релативно равномерну регионалну дистрибуцију 
становништва, уз окупљање критичне масе социјалних група, која 
омогућава задовољавање свих животних потреба при рационалним 
издацима. Према неким демографским прорачунима, центри зајед-
ница села требало би да имају, односно врше функције за 3–5.000 
становника, што значи да су и даље довољно мали (или преглед-
ни) да обезбеђују примарне контакте (који су одлика руралности 
и на селу и у граду), али уједно и достатно велики да омогућавају 
одређену концентрацију или обим привредних (непољопривред-
них) и других друштвених активности, што умањује појединачне 
издатке по становнику. Они би били полови не само развоја него и 
пуког опстанка у неразвијеним подручјима, пружајући прихватљи-
ву ефективну доступност школских, здравствених, администра-
тивних, културалних и других социјалних садржаја.

У центрима заједница села реализовале би се кључне неаграрне 
активности за по 5–10 примарних села, која се, уз услов приступач-
ности, могу привредно и друштвено везати за секундарни центар, у 
којем се дају развијати туризам, занатство, домаћа радиност, мањи 
погони и сличне делатности, које захтевају не само напреднију ин-
фраструктуру него и већи број становника, односно корисника. 
Често се као спасоносно решење за пасивне крајеве истиче тури-
зам; међутим, мора се имати на уму да у највећем броју случајева 
туризам има врло слабе ефекте за живот околних села (као што 
показују негативни примери најпосећенијих планина – Златибор, 
Копаоник, Златар – где је депопулација изражена већ на неколико 
километара од туристичких средишта, али и општина које се не на-
лазе у планинским крајевима, попут Ирига, Голупца или Кладова). 
Нада у специфичне облике туристичког ангажовања (етнографски, 
бањски, историјски, ловни и риболовни итд.) није неоснована, али 
и ова делатност изискује изграђену инфраструктуру и òбучену рад-
ну снагу, као и забавне, рекреативне и културалне програме који 
би клијентелу задржале за дуже време на истој локацији. Стога је, 
осим уже туристичких садржаја, битна и социјално-симболичка 
компонента (локалне институције, традиционалне вредности, кул-
туралне манифестације итсл. – садржајан културални и уопште 
друштвени живот, и то у континуитету).

Наравно, изградња или обнављање одговарајућих простора за 
догађаје друштвеног живота, односно места друштвеног окупљања 
(уз основне управне, школске и здравствене установе, то су и црква 
с парохијским домом, месна заједница, дом културе, мрежа дневних 
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боравака, задруга итсл), пре свега су неопходни ради интегрисања 
домаћег/сталног становништва, односно свих његових потпопула-
ција. За мања насеља, на путу одумирања, такође је могуће орга-
низовати одређене видове социјалног стандарда: повремене и уго-
ворне поште, покретне библиотеке-аутобуси (са делима популарне 
и лепе књижевности, али и стручном агрономском литературом), 
посете лекара (мобилне амбуланте и апотеке), пријем докумената 
и поднесака у месној испостави итсл, што омогућава да и најудаље-
нија станишта имају приступ елементарним услугама и прилике за 
друштвене контакте.

Отуда је, поред стварања техничке инфраструктуре, коју у мно-
гим крајевима није ни могуће изградити или одржавати уз разумне 
трошкове, незамењиво развијати социјалну инфраструктуру (су-
праструктуру), јер тек она истински уједињава становништво у ак-
тивне локалне заједнице. Утолико је неопходна регионално специ-
фична стратегија (интегралног, а не парцијалног, нпр. само пољо-
привредног) руралног развоја, уз диверсификацију економских и 
социјалних активности, али и укључивање еколошког и културал-
ног обогаћивања ванградског простора, а пре свега ЦЗС.

Јачање или слабљење утицаја локалних центара зависи од опште 
развијености одређеног региона, а пре свега од привредних и друш-
твених активности, које су нужан услов трајног останка активног 
становништва на одређеној територији. Локалне иницијативе је 
могуће покретати и остваривати искључиво с одређеним минимал-
ним бројем оспособљених и заинтересованих актера, при чему су у 
емиграционим подручјима уједно и највећи проблеми с оскудицом 
адекватних кадрова, па је стога битно да у одговарајућим потпо-
пулацијама/сегментима (млади, стари, раслојени по полу и зани-
мању/занимањима) постоји критична маса која може покренути 
неку активност. Ово указује и на потребу реорганизације локалне 
самоуправе, односно административног преуређења – враћање на 
стари систем сеоских општина (на аутентичну народну самоуправу 
– Милован Митровић). Искуство укидања многих мањих општина 
током 1960-их (нпр. Перлез, Вучје, Умка, Рипањ, Доњи Милановац 
итд.) упућује на закључак да претерана, па већ и макрорегионална 
централизација води стагнацији и назадовању административно 
деградираних градића и варошица. Отуда је неопходно устано-
вљавање хијерархије у мрежи насељâ, с неколико рангова центара 
(округ, срез, општина/центар заједнице села), а пре свега повеза-
ност у систем насеља, с повољним комуникацијама и доступно-
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шћу свих садржаја који уобличавају свакодневни живот. Аутаркију 
у некадашњем, традиционалном виду (као изолацију) више нико 
не жели, него се очекује приступачност садржајâ унутар система 
насељâ.

Перспективе одрживог руралног развоја у систему насељâ

Интегрални (насупрот парцијалном, искључиво економском 
или, још уже, аграрном), одрживи развој подразумева диверсифи-
кацију свих активности, уместо монофункционалности и узгајања 
монокултуре, што није ни рентабилно на уситњеним поседима. 
Са друге стране, на ретко настањеним подручјима неопходна је 
арондација у циљу плантажног или фармерског устројавања про-
изводње/експлоатације. Организација живота на одређеном про-
стору захтева уређење целокупне територије на свим нивоима (де-
мографском, економском, социјалном) – дакле, интегрални прилаз 
остваривању како „тврдих“ тако и „меких“ циљева друштвеног 
развоја (еколошких, демографских, социјалних, културалних), 
који повратно утичу на достизање ових првих. Зато нису битни 
једино економски индикатори развијености, него могућност свео-
бухватног задовољавања животних потреба (социјална димензија 
одрживог развоја) – за останак или евентуални (данас већ тешко 
замислив) повратак на село, осим чисто економске и инфраструк-
турне развијености, пресудне су вредносне оријентације станов-
ништва и спремност на деловање у локалној заједници. Данас су, 
захваљујући новим технологијама (нпр. екоремедијација), лакше 
решиви еколошки проблеми локалних водовода, испуштања и пре-
чишћавања воде, одлагања чврстог отпада, регулисања водотокâ и 
клизиштâ итд., али се рурална политика не сме сводити на (аграрне 
и инфраструктурне) субвенције, пореске олакшице нити било које 
друге строго финансијске стимулансе – они су нужан, мада не и до-
вољан услов, јер је поента друштвеног развоја у укупном квалите-
ту живота, а не искључиво у економском стандарду, уз очување и 
унапређење природних, наслеђених и створених ресурса. Оваква 
улагања, без подстицања делатне социјалне компоненте, често су 
завршавала као промашене инвестиције.

Опет, рурална територија се не сме ни препуштати чисто тржиш-
ним токовима, јер то води девастацији, пошто су за већину при-
вредних активности и субјеката знатно исплативије инвестиције у 
урбане зоне. Државном интервенцијом и редистрибуцијом заправо 
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би се селу донекле вратило оно што му је одузето прерасподелом, 
одливањем добити (кроз трговину и индустријализацију, акуму-
лацију капитала у градовима) током претходних епоха. Улагања у 
руралне области по правилу не доносе велики, а поготово не брз 
профит, али се, са становишта државе и целокупног друштва, осим 
ефикасности, мора узимати у обзир и ефективност коришћења 
природних и социјалних ресурса. Стога се рурални развој увек 
мора посматрати у контексту регионалног, у светлу система насељâ 
у макро- и микрорегиону, уз пожељно ублажавање драстичних ин-
террегионалних неравномерности.

Премда се на ванградском подручју не може постићи „симбо-
личка густина“ као у граду, сâм пејзаж, са својом конфигурацијом и 
топонимијом, има симболички значај и може послужити као око-
сница очувања и надградње локалних идентитета, блиске везано-
сти за окружење и локалну средину – нпр. села препознатљива по 
природним вредностима, по историјским догађајима и личности-
ма, појединим занатима/рукотворинама, особеним, јединственим 
производима и услугама, што се све може унапређивати екодизај-
ном и мерама пејзажне и вернакуларне архитектуре (нпр. Дероко, 
Ђорђе Симоновић, Божидар и Зоран Б. Петровић), осмишљавањем 
симболичких оријентира (заштићена и уређена културална и при-
родна добра/подручја високе природне вредности, попут паркова 
природе и спомен-подручја, који би послужили и за извођење град-
ског становништва у сеоско подручје – ђачки и пензионерски изле-
ти у парк-шуме, етно- и еко-туризам, па самим тим и интеракцију 
урбаности и руралности), што препоручује и Европска конвенција 
о пределима.

Но, још једном треба нагласити тезу о својеврсном социјалном 
детерминизму руралног развоја: пресудно је обликовање, рекон-
струкција и унапређивање локалних заједница, не само насеља 
као физичко-урбанистичких структура, па увек ваља укључивати 
друштвену компоненту – насупрот увреженим схватањима, треба 
најпре створити социјалну структуру, а онда организовати простор 
у складу с потребама становништва, јер је и сâм насељени ареал 
заправо спацијализација (опросторење) друштвених односа. У том 
контексту је (формално и неформално) образовање и оспособља-
вање локалних друштвених заједница битно већ и за коришћење 
технолошких иновација, што даље води агилизовању и активисању 
појединаца, као предуслову за (само)организовање социјалних 
група. Али, не сме се ослонити на „самоорганизовање локалних 
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заједница“ (како је гласила тема овогодишњих Власинских сусре-
та): потребна је и (првенствено стручна и организациона) помоћ 
са стране, пре свега кроз формирање институционалног оквира и 
квалификованих радних група, а онда и израду локалних (економ-
ских, еколошких, социјалних) акционих планова. Као погодан ме-
ханизам у том правцу може послужити нпр. модерно задругарство 
(за какво се залаже Миладин Шеварлић), које се не састоји само у 
привредном удруживању, него је и медијум окупљања и (ауто)ор-
ганизовања, а обједињавањем производних елемената и тржишног 
наступа уобличавају се и локалне робне марке (brand-ови)

Проблематици културе на селу, као интегративног чиниоца, која 
укључује радну и техничку, организациону, социјалну, масовну те 
културу живљења уопште, не би се смело прилазити ни романти-
чарски (тежња за репродуковањем сирвивалâ), али ни с изруги-
вањем (ове две крајности су најраспрострањеније): традиционалне 
сеоске установе (сéла и прела) неопозиво су одумрле или се изо-
бличиле, али се могу установити нове (различите тзв. „...ијаде“, хо-
бистичке манифестације, културално-уметничке смотре итд. као 
спектакли) – битно је осавременити негдашње обичаје и ритуале, а 
не исмевати их. Још је важније да се организује садржајно, активно 
и инвентивно провођење слободног времена (територијалне и вир-
туалне заједнице, заокругљен модел живота).

Све у свему, у руралним подручјима мора се уприличити цело-
вито уобличен и осмишљен индивидуални и колективни живот, за 
који нису довољни само економски ресурси, него су важни и еко-
лошки, симболички, социјални аспекти – интегрална истраживања, 
концепције и планови (нпр. ни за поједине привредне активности, 
попут туризма, нису од значаја једино одговарајући објекти, већ и 
целокупан друштвени амбијент). Овај рад не претендује да понуди 
нека конкретна решења, него тек да оцрта обрисе извесних модела 
уређења ванградске територије заснованог на социолошком при-
ступу, који подразумева полазиште од обликовања сеоских зајед-
ница/колектива, како је то уверљиво образлагао Младен Стојанов, 
а што све више добија на актуелности у данашњој ери технолош-
ког прогреса, глобализације, климатских промена и други општих, 
најчешће непредвидивих трендова, који врше амбивалентан и те-
мељан утицај на село и његов начин живота.
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Aleksandar V. Gordić

CONTEMPORARY PROBLEMS IN THE ORGANIZATION 
OF EXTRA-URBAN SPACE IN SERBIA

Summary:  The paper will deal with possibilities for improvement of extra-
urban space in the today’s Serbia through an optimal, equal, sustainable 
regional development. Due to the unfavourable hypsometrical distribution of 
population in certain areas, the settlement network inherited from previous 
times and multi-decennial (even centennial) neglect in state policies, the 
Serbian village (and with it the whole extra-urban territory) has not by 
now employed its natural and social potentials in a satisfactory way, and 
now it is already too late for saving several hundreds of villages, while the 
poles of not only development but also a mere survival can be searched for 
only in the centers of village communities, i.e. the concentration of economic 
(non-agricultural) and social activities in them. Apart from shaping 
appropriate conceptions of rural development, it is necessary to render a new 
classification of village settlements, which corresponds to the contemporary 
circumstances, and, without a romantic stance, to acquiesce in a realistic 
way with the progressive disappearance of distant mountain hams in sparsely 
populated districts. The statement will be held that the sustainable rural 
development must not reduced to the economic dimension of growth – the 
symbolical one is also essential (local institutions, cultural manifestations, 
traditional values...), besides building the adequate rooms for the events 
of social life. In addition to the creation of technical infrastructure, which 
cannot be constructed or conditioned by rational costs, it is crucial to develop 
social infrastructure (suprastructure), for only it integrates population into 
active local communities (eco-villages, ethno-villages and similar). Insofar, 
it is necessary to conceive a regionally specific policy of (an integral, but not 
partial, e.g. merely agricultural) rural development, besides diversification of 
economic and social activities, as well as including the ecological and cultural 
enrichment of extra-urban space. 
Key words: spatial and social organization, sustainable regional and 
rural development, country culture, enhancement of village communities, 
classification of rural settlements.
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TRANSFORMACIJA RURALNOSTI I RURALNOG 
PROSTORA U SAVREMENIM DRUŠTVIMA1

Apstrakt: Rezultati savremenih socioloških istraživanja sela ukazuju na 
transformaciju ruralnih društvenih struktura. Ovo se posebno odnosi na 
razvijena društva, u kojima ruralna područja nisu ni prostorno ni društveno 
izolovana, već integrisane celine i sastavni elementi strukture globanih 
društava. Ukidanje relativne autarhije, kao karakteristika tradicionalnih 
ruralnih područja, objašnjava se delovanjem globalnih društvenih procesa. 
U tom kontekstu, postavlja se pitanje šta se dogodilo sa ruralnošću 
i ruralnim prostorom. Stoga se u radu analiziraju obeležja njihove 
transformacije polazeći od nekoliko pretpostavki. Prva, ruralnost i ruralni 
prostor u savremenim društvima su izmenjeni. Druga, njihove promene su 
indukovane i spolja i iznutra. Treće, iako izmenjeni, još uvek se može govoriti 
o ruralnosti i ruralnom prostoru kao specifičnim fenomenima. Osnovu za 
istraživanje karakteristika i transformacije ruralnosti i ruralnog prostora 
čine radovi vodećih svetskih stručnjaka u obasti ruralne sociologije i ruralne 
geografije. Tako se promene ruralnosti i ruralnog prostora objašnjavaju u 
kontekstu Marsdenove nove političke socijalne ekonomije ruralnog prostora, 
Clokeovog indeksa ruralnosti, Kayserovog i Prattovog određenja ruralnosti, 
Halfacreejevog trostrukog poimanja ruralnog prostora. Pored ovog, govori 
se i Mardokovoj hibridnosti ruralnog prostora, Vudsovim diskursima 
ruralnosti, Lukićevoj analizi teorijskih pristupa ruralnom prostoru. Faktori 
transformacije ruralnosti analiziraju se na Rauhovom tragu. 
Ključne reči: faktori transformacije, ruralnost, ruralni prostor, transformacija 

1  Rad je deo istraživanja na projektu III46006 – Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji 
ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona (Ministarstvo 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-2015). 
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Uvod

Društveno oblikovanje prostora, kao i prostorna determinisanost 
društvene strukture predmet su sociološkog interesovanja od samog 
profilisanja nauke2. Međutim, kako ističe Urry (2004: 3) prostor, kao i 
odnos prostora i društva tokom razvoja sociologije u prošlom veku nisu 
uvek bili dovoljno prepoznatljivi kao predmet njenog proučavanja. Pre-
ma autoru, tek od 1970-ih dolazi do značajnijeg interesovanja sociologije 
za prostor i to posebno u radovima Kastelsa (Manuel Castels), Mesi (Do-
reen Massey), Harvija (David Harvey). Reč je o autorima marksističke 
orijentacije koji odnos prostora i društva vezuju za karakteristike kapita-
lističke proizvodnje. 

Odnosom prostor – društvo tradicionalno se bave urbana i ruralna 
sociologija. Međutim, sa razvojem socioloških disciplina, ovaj odnos 
postaje predmet i sociologije turizma, sociologije migracija. Osim toga, 
sa porastom sociološkog interesovanja za prostor formira se još jedna 
posebna sociologija – sociologija prostora3. Kako ističe Gans (2002: 329) 
sociologija prostora se bavi istraživanjem načina na koji “društvo, od-
nosno, pojedinci i kolektiviteti transformišu prirodni/fizički u socijalni 
prostor, kako ga koriste i menjaju, koji socijalni, ekonomski i drugi pro-
cesi i sile su uključeni u korišćenje i menjanje prostora, kao i kako oba 
tipa prostora utiču na pojedince, kolektivitete i socijalne procese i sile”.

U ovom radu bavimo se odnosom prostora i društva u ruralnoso-
ciološkom kontekstu. Naime, kako ističe Mitrović (Митровић, 1998: 
34), selo kao osnovna ontološka kategorija ruralne sociologije ujedno 
je i predmet njene suštinske upitanosti. Pitanje: šta je selo? „muči“ ru-
ralne sociologe od kako se disciplina profilisala, čini se danas još više 
nego na početku njegonog razvoja. Naime, dok se ruralna sociologija 
u nastajanju bavila tradicionalnim selom i njegovom transformacijom, 
savremena ruralna sociologija istražuje seoski način života koji se ma-
nifestuje u najrazličitijim pojavnim oblicima – od tradicionalnih do 
potpuno modernog, urbanizovanog. Transformacija već transformisa-
nog tradicionalnog sela uslovila je da se ruralni sociolozi zapitaju da li 
selo danas postoji i, ako da, koje su mu karakteristike. Odgovor na ovo 
pitanje podrazumeva istraživanje savremenih karakteristika ruralnosti i 
ruralnog prostora. Pri tome, polazi se od nekoliko bitnih pretpostavki. 

2  Urry (2004: 4-6) daje kratak prikaz shvatanja odnosa prostor – društvo u radovima socioloških 
klasika (Marks, Veber, Dirkem, Zimel, Tenis, Čikaška sociološka škola). 
3  Pored ovog naziva (sociology of space), u inostranoj literaturi se sureću i nazivi prostorna 
sociologija (spatial sociology), sociologija prostora i mesta (sociology of space and place). 
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Prvo, ruralnost i ruralni prostor u savremenim društvima su izmenjeni. 
Drugo, njihova modifikacija uslovljena je delovanjem globalnih društve-
nih procesa, ali i promenama „iznutra“, u nastojanju da ruralne zajednice 
obezbede funkcionalnost. Treće, iako su izmenjeni, još uvek možemo da 
govorimo o ruralnosti i ruralnom prostoru kao specifičnim savremenim 
fenomenima.  

Šta je ruralnost?

Prva pretpostavka jeste da su ruralnost i ruralni prostor bitno tran-
sformisani u savremenim društvima. Međutim, pre nego što se upusti-
mo u identifikovanje karakteristika te transformacije, potrebno je da od-
govorimo na važno pitanje: šta je ruralnost? Ako pođemo od etimologije 
reči, tada nas put vodi do latinskog korena „rus“ sa izvornim značenjem 
otvoreno polje, ali i zemlja i imanje. Prema Vudsu (Woods, 2011: 4), po-
jam ruralnost (rurality) je u engleskom jeziku počeo da se koristi u 18. 
veku sa značenjem „biti ruralan“4. Ilustrovani Engleski rečnik Oxford 
(2002) definiše ruralno kao ono što asocira na selo, kao pastoralno ili po-
ljoprivredno. U francuskom jeziku (Rieutort, 2012: 48), pojam ruralité 
tradicionalno označava: „a) karakter onoga koji je ruralan, karakteristike 
ruralnog prostora, b) skup vrednosti koje pripadaju ruralnoj kulturi ili 
pripadnost seljaštvu (Littré, 1880); za razliku od urbanosti koja označava 
poželjne kulturne karakteristike (civilizovanost, uglađenost, ljubaznost 
itd.) kao specifičnosti građana, ruralnost može da ima i pežorativno zna-
čenje kao rustičnost, nedostatak manira kod žitelja, periferni karakter.“ 
Encyclopédie de l`Agora definiše ruralnost kao „skup kolektivnih pred-
stava i karakteristika koje doprinose formiranju identiteta funkcional-
nih ruralnih prostora”. U našem jeziku, ruralnost se određuje kao „oso-
benost sela, uređenje sela s obzirom na karakter, potrebe i način života 
njihovih stanovnika“ (Вујаклија, 1980: 816). Sve navedeno upućuje na 
nekoliko važnih karakteristika ruralnosti: a) to je kvalitet koji odgovara 
selu, b) odnosi se i na društvo (organizaciju i način života) i na prostor, c) 
u opoziciji je sa urbanim, često mu podređeno (manje moći) i d) nužno 
za formiranje identiteta, kako pojedinaca, tako i kolektiva. 

Pod ruralnošću ovde se podrazumeva presek društvenog i prostor-
nog. Upravo je to ključ, ali često i kamen spoticanja u njenom razume-

4  Vuds (2011: 4) ističe kako je u engleskom jeziku bila prisutna upotreba pojmova ruralno 
i rustično kao sinonima, ali je kasnije došlo do njihovog razlikovanja. Tako se, prema Online 
Etymology Dictionary, pojam ruralno koristi kada želimo da naglasimo lokalnost, a rustično u 
kontekstu primitivnih kvaliteta koji se vezuju za život u selu.
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vanju. Naime, baveći se analizom (geografskih) definicija ruralnosti, 
du Plesi i saradnici (du Plessis et al., 2002: 6) ističu dve suprotstavljene 
struje u određivanju ruralnosti: a) geografsku, koja ruralnost posmatra 
kao „lokaciju sa prepoznatljivim granicama na mapi“ i b) socijalnu, koja 
ruralnost vidi kao „zajednicu interesa, kulturu i način života“. Isključi-
vanje i negiranje bilo koje od ovih perspektiva bilo bi, u najmanju ruku, 
neodgovorno. Jer, kako kaže Župančić (2000: 22) „ruralnom se, dakle, 
može prići na razne načine, bilo od geografskih i ekoloških elemenata 
(naselje, gustoća naseljenosti), bilo od prostorno-pejzažnih značajki ru-
risa (poljoprivredne i pašnjačke površine, šume) ili od načina ekonom-
ske valorizacije prostora (poljoprivreda i srodne djelatnosti), socijalne 
organizacije (male grupe i kolektiviteti), od načina života i kulture u naj-
širem smislu (društvo međusobnog poznavanja, solidarnosti primarnih 
grupa, lokalna tradicija), ili od međuodnosa seoskih kolektiviteta i  glo-
balnog društva (autonomija i ekonomska autarkija). Problem je kako sve 
to uklopiti“.  

Jedan od vodećih savremenih istraživača ruralnog prostora, Halfakri 
(Halfacree, 1993) govori o četiri pristupa u definisanju ruralnog. Prvi 
je deskriptivni pristup i podrazumeva empirijsko opisivanje ruralnosti 
na osnovu odabranih kriterijuma. Ovom pristupu odgovaraju statističke 
definicije ruralnosti koje polaze od odabranih socio-demografskih ka-
rakteristika ruralne populacije. Tako, često korišćena OECD definicija 
polazi od gustine naseljenosti i navodi da je  lokalna ruralna oblast ona u 
kojoj broj stanovnika po km2 ne prelazi 150. Pored gustine naseljenosti, 
u upotrebi su i definicije koje polaze od broja stanovnika koji stalno žive 
u naselju, udela poljoprivrednog stanovništva i sl. Takva je bila definicija 
seoskih naselja koja se koristila u našoj popisnoj metodologiji u periodu 
od 1953. do 1971. godine5 (Macura, 1954; navedeno prema: Stevanović, 
2004: 110). Zasigurno najpoznatije statističko određenje ruralnosti jeste 
ono koje nudi Klouk (Paul Cloke) kao indeks ruralnosti6 (Cloke, 2013). 

Iako mogu biti korisne za sticanje uvida u osnovne karakteristike ru-
ralnih zajednica i širih ruralnih područja, čest nedostatak statističkih 
definicija jeste izbor kriterijuma ruralnosti. Tako, Mils (Mills, 1999: 2), 
analizirajući Kloukov indeks ruralnosti, ističe problem opravdanosti iza-

5  Pod seoskim naseljima su, u ovom slučaju, podrazumevana ona u kojima živi manje od 2.000 
stanovnika i u kojima se udeo poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu kreće i do 90%.
6  Kloukov indeks ruralnosti, formiran za potrebe istraživanja seoskih područja u Engleskoj 
i Velsu i planiranja njihovog razvoja, sadrži 16 varijabli (gustina naseljenosti, promena broja 
stanovnika, udeo starije u ukupnoj populaciji, broj domaćinstava/stanova,migracioni saldo, 
struktura stanovništva prema zanimanju i sl.) i kreće se u rasponu od -12 do +15. Što je vrednost 
indeksa veća, i ako je pritom negativna, to je područje ruralnije.    
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branih varijabli. Pored ovog, statističke definicije nisu univerzalne, kao 
ni istorične (Čikić, Jovanović, 2015: 15-16). Ključni problem statističkih 
definicija jeste nedostatak sposobnosti dubljeg uvida u ruralnu druš-
tvenu strukturu, usled rigidnosti merenja, s jedne, ali i problema njene 
kvantifikacije, s druge strane. Kako ističe Halfakri (Halfacree, 1993: 24), 
problem leži u tome što su statističke definicije specijalizovane za mere-
nje pojedinih aspekata/elemenata ruralnosti, ali ne i ruralnosti u celini.

Drugi pristup, prema Halfakriju (Halfacree, 1993) jeste socio-kultur-
ni. Ovaj pristup polazi od toga da ruralnost karakterišu specifični druš-
tveni odnosi oblikovani obeležjima ruralnog prostora i obrnuto. Koreni 
ovog pristupa nalaze se u Dirkemovoj ideji o materijalnoj gustini koja 
utiče na moralnu gustinu (solidarnost), Virtovoj ideji o veličini prosto-
ra, gustini naseljenosti i urbanoj kulturi7. Ovim pristupom ruralnost se 
određuje kao karakteristika društva. Specifičnost ruralnih društvenih 
odnosa moguće je, pri tome, tumačiti na dva načina: a) kao opozit ur-
banim odnosima i b) kao jedan pol rural-urban kontinuuma. U prvom 
slučaju, misli se na dobro poznate dihotomije ruralno-urbano, poput 
Tenisovog razlikovanja zajednica i društva, Dirkemovih društava meha-
ničke i organske solidarnosti, Virtovog razlikovanja urbanih i ruralnih 
društava. S druge strane, u kontekstu rural-urban kontinuuma, to znači 
da nema oštre granice između ruralnog i urbanog.   

Treći pristup ruralnom kao lokalnom podrazumeva da su ruralne 
zajednice posebni lokaliteti koji moraju biti precizno definisani. Prema 
Halfakriju (Halfacree, 1993: 27), ovaj pristup polazi od dve pretpostavke: 
a) postoje jasno uočljive lokalne strukture i b) posmatranjem tih struktu-
ra moguće je uočiti jasne granice između urbanog i ruralnog. Koje su to 
strukture? Halfakri (1993: 28) ističe da je reč o poljoprivredi/primarnoj 
proizvodnji, maloj gustini naseljenosti i specifičnoj ulozi ruralnih zajed-
nica u potrošnji. Međutim, svaka od navedenih strukturnih karakteristi-
ka ruralnosti bi se mogla dovesti u pitanje. Tako, iako se poljoprivreda 
vezuje za tradicionalne ruralne zajednice, u savremenoj ruralnoj eko-
nomiji ona ne mora da ima ima niti vodeće, pa čak ni značajno mesto8. 
Iako je manja gustina naseljenosti (u odnosu na urbana naselja) zaista 
karakteristika ruralnih sredina, postavlja se pitanje njene regionalne i 
istorijske uslovljenosti. Mala gustina naseljenosti ne može se smatrati 
jednoobraznim kriterijumom u definisanju ruralnosti. Nedostatak jed-

7  Ovde se misli na ideju da obeležja prostora utiču na kvantitativne karakteristike populacije 
koja ga naseljava, što se u konačnom ispoljava kao određeni kvalitet njihovih međusobnih 
odnosa, kao i karakteristika zajednice u celini.
8  Ovde se misli na proces diverzifikacije ruralne ekonomije. 
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noznačnosti u određivanju ovih stuktura upućuje nas na to da posma-
tranje ruralnosti kao lokaliteta nije dovoljno adekvatan pristup u njenom 
definisanju. 

Četvrti pristup u definisanju ruralnog je najnoviji među sociološkim 
objašnjenjima. Ovde se ruralno posmatra kao socijalna predstava, odno-
sno, ruralnost se tretira kao socijalna i mentalna konstrukcija. Halfakri 
(Halfacree, 1993: 29) govori o ovom pristupu kao alternativnom jer su 
„ruralno i njegovi sinonimi reči i pojmovi koje ljudi koriste u svakod-
nevnom govoru“. Na tragu teorije socijalnog predstavljanja9 i društvenog 
konstruktivizma, akcenat se stavlja ne na ruralno kao materijalno, već na 
ruralno kao doživljeno kroz interakciju10. To znači da poimanje ruralno-
sti kao socijalne predstave ne počiva na traženju karakteristika materijal-
nog prostora ili društvene strukture, već na identifikaciji “simbola i zna-
kova i slika koje ljudi zamišljaju kada razmišljaju o ruralnom” (Woods, 
2005: 10). Pri tome, ono može biti doživljeno (a time i određeno) kako 
od onih koji žive u ruralnom prostoru, od onih koji ga koriste, kao i od 
onih koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa njim. Na osnovu ovoga, 
stvara se slika o višestrukim ruralnostima. Tako ruralnost postaje sistem 
predstava o jednom ruralnom prostoru. Takođe, na ovaj način se stvara 
slika i o sebi i sopstvenoj ulozi i položaju u odnosu na ruralni prostor i 
ruralnost. Vuds ističe da načini socijalne konstrukcije ruralnog zavise 
od primenjenih diskursa ruralnosti - od akademskog, preko medijskog i 
političkog do svakodnevnog - gde svaki podrazumeva “različit način na 
koji saznajemo i razumemo ruralno” (Woods, 2011). Novi pristup u po-
imanju ruralnosti izmenio i sam cilj njenog proučavanja. Tako, više nije 
cilj odgovoriti na pitanje šta je ruralnost, već kako je različiti društveni 
akteri društveno oblikuju (Rye, 2006: 409).

Prva pretpostavka: ruralnost i ruralni prostor u savremenim 
društvima izmenjeni

I sela, kao i društva (čiji su deo) neprestano se menjaju. Naravno, 
tempo promena, kao i njihov rezultat, vidljiv u karakteristikama rural-
ne društvene strukture, zavisi od samih karakteristika globalnih dru-

9  Kako ističe Höijer (2011: 3) socijalno predstavljanje podrazumeva „procese stvaranja 
kolektivnih značenja koji rezultiraju u zajedničkim predstavama i proizvode društvene veze 
unutar društava, organizacija i grupa“. Teorijsko stanovište pre pola veka razvija Serž Moskovići 
(Serge Moscovici). 
10  Iako Halfakri (Halfacree, 1993: 33 ) ističe da socijalna predstava o ruralnom počiva na slici 
ruralnog prostora, ona je mnogo više od puke materijalnosti. To znači da ruralno kao prostor i 
ruralno kao socijalni konstrukt ne moraju da se podudaraju.
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štava, ali i sela. Međutim, čini se da su se ruralne promene “iako nešto 
što je oduvek bilo prisutno, intenzivirale kako u pogledu brzine, tako i 
dugotrajnosti/upornosti”, kao i da su “totalne i međusobno povezane” 
(Halfacree, 2007: 125). Istoričnost, kao bitna kategorija u razumevanju 
ruralnosti i ruralnog prostora, pokazuje se već u elementarnom razliko-
vanju tradicionalnog i modernog sela. Danas, ovome možemo da doda-
mo i selo u postmodernim društvima. U čemu se ogleda ova dvostruka 
transformacija ruralnosti? Pokušaćemo to da prikažemo pomoću četiri 
osnovna podsistema (ruralne) društvene zajednice (reproduktivni, proi-
zvodni, regulativni i kulturni). 

Transformacija biološke reprodukcije ruralne populacije, posebno u 
razvijenim društvima zapadne Evrope i u Americi, odvijala se i odvija u 
korak sa opštim trendovima demografske tranzicije. Prva transformacija 
osnovnih pokazatelja demografskog kretanja i strukture ruralne popu-
lacije neposredno je povezana sa procesom industrijalizacije globalnih 
društava, pa tako i ruralne ekonomije. Rezultat prve (ruralne) demograf-
ske tranzicije jeste pad broja rađanja, ali i pad mortaliteta. Prirodni pri-
raštaj je na niskom i stabilnom nivou. Međutim, veran pratilac ruralne 
demografske tranzicije jesu i promene u mehaničkom kretanju ruralne 
populacije. Karakteristike tradicionalnog ruralnog značajno su slabije 
privlačne u odnosu na rastuće urbano društvo. Pull-push mehanizmi (ili, 
kako Puljiz (1983) kaže atraktivni i repulzivni faktori) pokreću ruralne 
migracije. Nezamenjivu ulogu u transformaciji biološke reprodukcije 
ruralne populacije imaju promenama u sferi rada. Međutim, one nisu 
jedini uzork promena. Naime, izlaskom iz autarhičnosti, tradicionalno 
ruralno društvo postaje “metom” uticaja raznovrsnih društvenih proce-
sa koji, u konačnom, menjaju njegov vrednosni sistem. Individualiza-
cija modernog ruralnog čoveka transformiše način na koji se percepira 
uloga pojedinca u biološkoj reprodukciji i njena prioritetnost u sistemu 
društvenih uloga. Analizirajući promene biološke reprodukcije rural-
nih područja, posebno u razvijenim društvima, danas se govori o trećoj 
(ruralnoj) demografskoj tranziciji koja podrazumeva porast ruralnog 
prirodnog priraštaja (Johnson, Litcher, 2012), a posebno reruralizaciju/
kontraurbanizaciju (Champion, 2001; Hosszú, 2009; Ferrás Sexto, 2009) 
i ruralnu džentrifikaciju (Scott et all., 2011). 

Razvoj podele rada uslovio je transformaciju ruralne ekonomije. Ona 
podrazumeva: a) udaljavanje od poljoprivrede kao jedine i/ili glavne pri-
vredne delatnosti u selu i b) transformaciju agrarnog sektora. Navedene 
promene možemo da posmatramo sukcesivno, ali i simultano. U prvom 
slučaju, misli se na transformaciju tradicionalne u modernu ruralnu eko-
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nomiju (paralelno sa modernizacijom ruralnih društava) koja se prevas-
hodno bazirala na modernizaciji poljoprivredne proizvodnje. Kasnije, sa 
postmodernizacijom ruralnosti događa se diverzifikacija ruralne ekono-
mije. U drugom slučaju, oba procesa posmatraju se kao bitna obeležja sa-
vremene ruralne ekonomije. Pri tome, udaljavanje od poljoprivrede kao 
jedine, a često i glavne privredne delatnosti u selu podrazumeva razvoj 
sekundarnog, a sve češće i tercijarnog sektora ruralne ekonomije (poseb-
no u razvijenim društvima). Ovakva transformacija ruralne ekonomije 
česta je posledica alokacije kapitala u zone nižih troškova proizvodnje11. 
Pri tome, udaljavanje od poljoprivrede događa se i usled  transformacije 
ruralne ekonomije iznutra, odnosno, uviđanjea ekonomskih niša koje se 
baziraju na lokalnim, ruralnim resursima. S druge strane, i sama poljo-
privreda se transformiše. Na ove načine, obezbeđuje se vitalnost ruralne 
ekonomije, što je od značaja ne samo za ruralne zajednice, već i urba-
ne sredine i globalno društvo u celini. Ključnu ulogu u transformaci-
ji ruralne ekonomije ima tržište, kao i primena proizvodnih inovacija. 
Posledice promena u proizvodnom/ekonomskom ruralnom podsistemu 
vidljive su i u vertikalnoj dimenziji ruralne društvene strukture. Dok u 
tradicionalnom selu imamo posla sa zatvorenom vertikalnom struktu-
rom i relativno malim brojem društvenih slojeva, u modernom i savre-
menom selu broj društvenih slojeva se povećava, a pokretljivost ruralne 
populacije raste.

Transformacija regulatornog ruralnog podsistema podrazumeva in-
stitucionalizaciju: a) mehanizama društvene kontrole i b) mehanizama 
za ostvarivanje društvenih interesa van lokalnih okvira ruralnih zajed-
nica. U modernim društvima, uloga države postaje nezamenjiva u obli-
kovanju ruralnosti. Bonano (Bonanno, 2006: 317) ovo dovodi u vezu sa 
fordističkom koncepcijom intevencionističke države koja reguliše trži-
šte, način i obim poljoprivredne proizvodnje, ruralne migracije, tran-
sformaciju ruralne kulture (npr. obrazovanje) i sl. Sa modernizacijom 
modernosti, fordistička koncepcija države zapada u krizu jer „ne uspeva 
da ispuni obećanja, posebno da poveže društvene zahteve, javna dobra i 
regulative sa potrebama ekonomskog rasta“ (Bonanno, 2006: 321). Bo-
nano (Bonanno, 2006: 321) ističe da moderno poimanje države i njene 
uloge ne zadovoljava potrebe u upravljanju post-modernim (umreže-
nim, hibridnim, multifunkcionalnim, višeslojnim) ruralnim prostorom. 
Centralizovane i hijerarhijski organizovane upravljačke strukture „tro-
me“ su u odnosu na promene ruralnosti i ruralnog prostora. Nove for-

11  Ovo se odnosi kako na fiksne (npr. troškove zakupa, održavanja) tako i varijabilne troškove 
(pre svega, troškove najamnine radne snage).
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me upravljanja i kontrole traže se kako van nacionalnih okvira12, tako 
i na regionalnim/lokalnim nivoima. Baveći se problemom artikulacije 
političkih interesa, Vuds (Woods, 2006: 459-461) govori o promenama 
u ruralnoj političkoj areni kao neizostavnom setu opštih promena rural-
nosti u postmodernim društvima. Tako, on (Woods, 2006: 461) ističe: 
a) intenziviranje borbe za ruralne pozicije moći, na uštrb hegemonistič-
kih elita, b) proširivanje sukoba od nacionalnog do lokalnog nivoa usled 
transformacije značenja ruralnosti, a time i potrebe njenog novog regu-
lisanja, c)  potrebu za uspostavljanjem novih mehanizama za regulaciju 
ruralnog prostora i d) pitanje odnosa spoljašnjih i unutrašnjih aktera ru-
ralne političke scene. U ovom kontekstu, Vuds zagovara ideju aktivnog 
ruralnog građanstva13 koje podrazumeva participaciju i odgovornost 
(Woods, 2006: 461). Ono je nužno upravo zbog odsustva jednoznačnog 
tumačenja ruralnosti i ruralnog prostora. Aktivno ruralno građanstvo 
manifestuje se kako na individualnom, tako i kolektivnom nivou (u for-
mi novih društvnih pokreta, interesnih grupa). 

Jedna od najočiglednijih sfera transformacije ruralne strukture jeste 
kultura. Tradicionalna ruralna kultura autentični je proizvod ruralnosti. 
Ona je narodna i lokalna kultura. U njoj se, kako kaže Tripković (1987: 
15) „mogu prepoznati uticaji izvesnih „kulturnih slojeva“... koji su, u 
sadejstvu sa autohtonim elementima,.... stvarali jednu posebnu kultu-
ru.“ Mitrović (1998: 356) dodaje da je tradicionalnu, seljačku kulturu 
karakteriše „sinkretizam kulturnih procesa i tvorevina, nerazlučivost 
racionalnih i iracionalnih sadržaja, individualnih i kolektivnih radnji i 
postupaka, svakodnevnog života i rada i kulturnog stvaralaštva. Kulturni 
stvaraoci su anonimni, a kulturne vrednosti se prenose usmenom preda-
jom“. Tradicionalna ruralna kultura je direktan odgovor na uslove života 
i rada u ruralnom prostoru. Međutim, promene u sferi rada razbijaju 
kolektivistički karakter ruralne kulture i dovode do „potiranja regionalih 
i ekoloških razlika u kulturi“ (Hodžić, 1981: 15). Transformacija ruralne 
kulture razmatra se u okviru pristupa koji se bazira na analizi socijalno 
i kulturnog kapitala ili pristupa koji polazi od komodifikacije ruralne 
kulture  (Panelli, 2006: 80).   

Analizirati transformacije ruralnosti nije moguće bez osvrta na izme-
ne ruralnog prostora. Kao polje odvijanja odnosa između ruralita, rural-
ni prostor beleži i fizičke i promene u značenju/doživljaju. Ovo poslednje 

12  U kontekstu agrarnog i ruralnog, dovoljno je podsetiti na CAP (Common Agricultural 
Policy), kao i LEADER  (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale).
13  Slično ovome, Pol i Gorgo govore o ruralnoj urbanosti (urbanité rurale) (Poulle, Gorgeu, 
1997; navedeno prema: Woods, 2006: 465).
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odnosi se, pre svega, na uviđanje njegove multifunkcionalnosti (Holmes, 
2002; Illbery & Bowler, 1998). Multifunkcionalnost podrazumeva iden-
tifikaciju novih načina upotrebe i doživljaja ruralnog prostora. Iz ovog 
slede i višestruke mogućnosti za transformaciju ruralnog prostora koja 
je uslovljena višestrukim i raznovrsnim društvenim zahtevima za po-
trošnjom ruralnih javnih dobara. Kako ruralni prostor u savremenim 
društvima nije jednodimenzionalan, jednoznačan i homogen, u njego-
vom objašnjenju autori poput Vudsa i Mardoka polaze od teorije sklo-
pova (theory of assemblage)14. Govoreći o ruralnom prostoru, Mardok 
(Murdoch, 2006) govori o njegovoj hibridnosti i umreženosti. Analiza 
ruralnog prostora pomoću koncepta mreža15 omogućava da se prevaziđe 
stara razdvojenost ruralnog i urbanog. Mardok kritikuje sociologiju što 
je zanemarila istraživanje umreženosti u ruralnom kontekstu16. Prema 
njegovom mišljenju, „složenost mreža i složenost prostora razvijaju se 
simultano“, postojanje različitih mreža i njihovih međusobnih odnosa 
uslovljava različite putanje razvoja ruralnosti (Murdoch, 2006: 172). Slo-
ženost mreža proizilazi iz višestrukih veza njihovih sastavnica što mreže 
čini hibridnim17. Takođe, postojanje raznovrsnih ekonomskih, političkih 
i socijalnih mreža proizvodi prostornu kompleksnost – ruralnu regio-
nalizaciju koja predstavlja različite načine kombinovanja mreža. Na ovo 
se nadovezuje Marsden (2003: 103) uvodeći pojam diferenciranog sela 
(differentiated countryside) koji obuhvata četiri podtipa promene rural-
nog prostora: očuvano selo, takmičarsko selo, paternalističko selo i zavi-
sno selo18. Svaki od tipova podrazumeva određenu kombinaciju mreža. 

Jedno od najpoznatijih tumačenja pluralnosti savremenog ruralnog 
prostora jeste Halfakrijevo (Keith Halfacree). On postavlja tzv. troslojni 
14  Prema teoriji sklopova (theory of assemblage), društvene fenomene je najbolje istraživati 
preko njihovih delova (takođe, sklopova).
15  Pored ovog, Mardok (Murdoch, 2000: 408) govori i o pojmu lanaca (chains).
16  On posebno pominje Kastelsa. Mada, ako Kastels govori o ukidanje starih podela na ruralno 
i urbano, onda nema ni potrebe da govori o mrežama ruralnog prostora jer se one podrazumevaju. 
17  Tako, poljoprivredna proizvodnja se sastoji iz prirodne i veštačke komponente. Prirodnu 
opet čine živa i neživa priroda, a u okviru žive moguće je razlikovati ljude, biljke i životinje. 
Veštačka komponenta odnosi se na tehniku koja se koristi u proizvodnji. 
18  Očuvano selo (preserved countryside) podrazumeva ruralna područja u kojima dominira 
ideja o očuvanju tradicionalne ruralnosti. Ruralnost se ovde posmatra kao idila, beg od urbane 
buke i haosa. Vodeću ulogu u ovom procesu ima srednja klasa koja je migrirala iz gradova u 
sela (ruralna džentrifikacija). Osporeno selo (contested countryside) se nalazi izvan područja 
dnevnih migracija. U njima preovlađuju poljoprivrednici i mala preduzeća. Paternalističko selo 
(paternalistic countryside) obuhvata područja sa velikim privatnim posedima i velikim farmama. 
Njihovi vlasnici rukovode njima iz obaveze prema osnivačima. Zavisno selo (clientalist 
countryside) je udaljeno selo u kojem i dalje dominira ideja produktivizma u poljoprivrede, uz 
prisutnu zavisnost od spoljašnjih investicija. (Marsden, 2003: 103-104).
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model ruralnog prostora (Halfacree, 2006). Prvi sloj (konkretni ruralni 
prostor - rural localities) oblikuju karakteristike proizvodnje i potrošnje. 
Za drugi sloj (formalne predstave o ruralnom prostoru – formal repre-
sentation of the rural), autor kaže da podrazumeva „način na koji je ru-
ralno okvireno u proces (kapitalističke) proizvodnje“ (Halfacree, 2006: 
51). Kako kaže, Lukić (2010: 64), ruralno je ovde resurs koji ima svoju 
cenu. Ovaj sloj nastoji da dominira ostalim slojevima ruralnog prosto-
ra. Treći sloj (svakodnevni život ruralnog - everyday lives of the rural) 
odnosi se na ruralnu kulturu. Autor (Halfacree, 2006: 52) ističe da tri 
osnovna društvena elementa - ekonomija, država i civilno društvo – su 
oblikovani i oblikuju sva tri navedena sloja ruralnog prostora, na razli-
čiti način i u različitoj meri. Tamo gde su sva tri sloja ruralnog prostora 
povezana na relativno skladan način (pri čemu su formalne predstave 
o ruralnosti unificirane i dominantne), imamo harmoničnu i jedinstvu 
prostornost. Tamo gde postoji nesklad, čak suprotstavljenost slojeva ru-
ralnog prostora, ali i ukupna koherentnost, imamo kontradiktoran i ne-
povezan prostor. U ovom slučaju, kako ističe autor (Halfacree, 2006: 52),  
formalne predstave o ruralnom prostoru su slabije uticajne što omogu-
ćava različitim prostornim praksama da dođu do izražaja. Naposletku, 
Halfrakri govori i o haotičnoj i nekoherentnoj prostornosti. U ovom slu-
čaju, dominira treći sloj ruralnog prostora koji ne može da  obezbedi po-
trebnu koherentnost što može da dovede u pitanje društvenu reproduk-
ciju ruralnosti (Halfacree, 2006: 52). Višestruki međusobni odnosi sloje-
va ruralnog prostora, kao i odnosi sa osnovnim društvenim elementima 
utiču na to da „ruralnost nikada nije ”zamrznuta” u prostoru i vremenu i 
upravo je zato teško dati njenu jedinstvenu definiciju“ (Lukić, 2010: 64). 

Druga pretpostavka: promene ruralnosti i ruralnog prostora su 
indukovane i spolja i iznutra

U prethodnom poglavlju pokazani su glavni pravci transformacije ru-
ralnosti i ruralnog prostora. Naredno pitanje odnosi se na determinante 
transformacije. Pritom, polazi se od stava da transformacija ruralnosti i 
ruralnog prostora nije proces koji se odvija sam za sebe. Naprotiv, ona 
je duboko ukorenjena u šire strukturne promene. Iako ima autora koji 
ukazuju na kraj ruralnosti19, ovde se zagovara suprotan stav. Ruralno se 

19  Bel, Lojd i Vatovec (Bell, Lloyd, Vatovec, 2010: 206-208) analiziraju ideju o “smrti 
ruralnog”, navodeći primere autora koji govore o kraju ruralnih zajednica, ruralne kulture i sl. 
Pri tome, autori navode da se ideja o kraju ruralnosti ne vezuje samo za akademske krugove, već 
i za praktičnu sferu.  
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ne poništava, ono se preoblikuje. Pretpostavka je da su promene rural-
nosti i ruralnog prostora indukovane i spolja (iz globalnog društva), ali i 
iznutra. Ova pretpostavka bazira se na prethodno izrečenim tvrdnjama o 
kompleksnosti i umreženosti ruralnog prostora. Naime, ruralni prostor 
funkcioniše po principu kompleksnih sistema. U takvim sistemima, in-
terakcije između sistema i podsistema, podsistema i podsistema, sistema 
i okruženja su brojne, složene i nelinearne.   

Kako se najčešće govori o ekonomskoj i socijalnoj transformaciji ru-
ralnosti, onda se ističe da je transformacija ruralnog prostora rezultat 
restruktuiranja kapitalističke proizvodnje, kao i civilnog društva (Urry, 
1995: 77). Stoga, na Rauhovom tragu20 (Rauch, 2014), možemo da go-
vorimo o pet ključnih faktora transformacije ruralnosti: tržište, politika 
ruralnog razvoja, odnosi moći, ruralni humani kapital i ruralna životna 
sredina. 

Uticaj tržišta kao faktora transformacije ruralnosti dovodi se u vezi 
još sa promenama tradicionalnog u moderno selo. U postmodernim 
društvima, njegova uloga bi mogla da se posmatra u kontekstu Harvi-
jeve (Harvey, 1992) ideje o kompresiji prostora i vremena21. U skladu 
sa marksističkom orijentacijom, Harvi ističe da je ovaj proces suštinski 
uslovljen savremenim ekonomskim tokovima, tačnije da je njihov deo. 
Cilj kompresije prostora i vremena jeste ubrazavanje procesa proizvod-
nje i obrta kapitala. Kakve ovo ima posledice po ruralnost i ruralni pro-
stor? Naime, ako je ruralna ekonomija deo globalne ekonomije, onda se 
globalni tržišni procesi reflektuju i na proizvodnju u ruralnim područji-
ma (posebno, proizvodnju hrane), diverzifikaciju delatnosti i prihoda u 
ruralnoj ekonomiji (što ide u prilog segmentiranoj tržišnoj potražnji kao 
globalnom ekonomskom fenomenu). Transformacija ruralne ekonomije 
pod uticajem svetskog tržišta dovodi nas do problema mogućnosti da se 
lokalne i regionalne ruralne ekonomije integrišu u globalne ekonomske 
lance. Pitanje je koliko su ruralne ekonomije vitalne, odnosno, sposobne 
da se adaptiraju na stalno promenjive uslove globalnog tržišta. Naravno, 
jasno je da se uticaj globalnog tržišta ne odnosi ravnomerno na sve ru-
ralne regione - to je već staro pitanje odnosa centra i periferije, otvoreno-
sti i zatvorenosti ruralne ekonomije (u pogledu društvene kontrole), kao 

20  Rauh (Rauch, 2014: 230-231) govori o četiri perspektive u istraživanju ruralnog razvoja: 
dinamika globalnog tržišta/perspektiva globalnih sistema, perspektiva globalnih struktura moći, 
perspektiva ruralnih izvora prihoda, institucionalna perspektiva.
21  Ovaj proces uslovljava kontrakciju/sažimanje udaljenosti, odnosno, dovodi do toga da se 
tačke u prostoru percepiraju kao bliže, a vremenski periodi kao kraći. Kompresija prostora i 
vremena uslovljena je opštom primenom tehničko-tehnoloških inovacija (u komunikaciji, 
kretanju).
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i karakteristika diferencirane ruralnosti. Stoga, transformacija lokalne/
regionalne ruralne ekonomije, usled nesposobnost za adaptaciju, može 
da odvede i do njene marginalizacije, što uzrokuje pojavu ruralne neza-
poslenosti i ruralnog siromaštva.

Uticaj politike ruralnog razvoja se u savremenoj sociološkoj literaturi 
najčešće prikazuje kroz uticaj dve paradigme u objašnjenju ruralnih pro-
mena. Prva je modernizacijska, produktivistička, a druga postmoderna, 
odnosno, paradigma ruralnog razvoja. U oba slučaja polazi se od teo-
rije regulacije i uloge države22. Produktivistička paradigma (fordizam) 
podrazumeva fokus na masovnoj proizvodnji i porastu produktivnosti. 
Poljoprivreda je osnovna privredna delatnost u ruralnoj ekonomiji i 
glavni pokretač ruralnog razvoja. Prema Marsdenu (2003: 10), priroda 
i ruralno su nešto što treba prevazići. Suštinu ove paradigme moguće je 
razumeti ako se zna da se ona vezuje na period nakon II svetskog rata 
(kada je postojala ozbiljna pretnja svetske gladi). Kako ističe Marsden 
(Marsden et al. 1993; navedeno prema Mackay, Perkins, Espiner, 2009: 
3), novi (produktivistički - prim. aut.) regulatorni režim imao je za cilj 
da: “(1) očuva lokalnu poljoprivredu od promena u globalnoj ekono-
miji, (2) unapredi regionalnu opskrbljenost hranom i samodovoljnost 
i (3) maksimizira lokalnu primarnu proizvodnju”. Produktivističku pa-
radigmu karakteriše tzv. top-down politika ruralnog razvoja. U njoj, 
ključnu uloga ima država koja drži pod kontrolom procese reproduk-
cije ruralnosti i poljoprivredna gazdinstva preko kojih se vrši primena 
mera državne politike (npr. subvencije za proizvodne inpute, garantova-
ne cene).  Međutim, nakon skoro tri decenije dominacije,  uočavaju se 
značajne negativne posledice ovakvog pristupa. Pojavljuju se problemi 
poput viška hrane, ruralne nezaposlenosti (usled modernizacije poljo-
privrede), ruralne depopulacije, ruralnih socijalnoekoloških problema, 
visokih troškova politike agrarnog/ruralnog razvoja. Kao teorijski, a još 
više praktični odgovor javlja se postmoderna paradigma. U okviru nje, 
analiza ruralnog restuktuiranja stavlja se u neoliberalni kontekst. To, pre 
svega, znači insistiranje na ulozi tržišta. Država se “svrgava sa trona” jer, 
kako navode Džordž, Mer i Rejd (George, Mair, Reid, 2009: 21) u neoli-
beralizmu „uključenost države u funkcionisanje tržišta se posmatra kao 
neefikasna, a odgovornost pojedinaca za samoodržavanje je najvažnija”. 
Takođe, istraživanje transformacije ruralnosti pomera se u pravcu uvi-
đanja teritorijalnog (a ne sektorskog) pristupa, važnosti lokalnih resursa 

22  Teorija regulacija je ekonomska teorija kojom se zagovara ideja institucionalne pomoći u 
očuvanju ravnoteže u ekonomiji/društvu blagostanja. Ukoliko se, usled nesavršenosti tržišta, ta 
ravnoteža naruši, tada se otvara prostor za intervenciju države i drugih institucija.
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i aktivne participacije23. U postmodernoj paradigmi insistira se na multi-
funkcionalnosti, hibridnosti i umreženosti ruralnog prostora. Promenje-
na uloga države ogleda se i u dominaciji tzv. bottom-up pristupa.

Navedene paradigme, zapravo, odgovaraju razlikovanju egzogenog i 
endogenog modela ruralnog razvoja. Kako navode Lou, Mardok i Vard 
(Lowe, Murdoch, Ward,  1995: 89), egzogeni model počiva na dihoto-
miji ruralno-urbano, a ruralno se često posmatra kao „rezidualna kate-
gorija“ koja se „izjednačava sa sektorskom kategorijom poljoprivrede“ 
(Lowe, Murdoch, Ward, 1995: 89) i koje treba modernizovati. S druge 
strane, endogeni model se bazira na uviđanju značaja lokalnog kapitala 
(prirodnog, humanog, socijalnog, finansijskog). Država više nije ključni 
subjekt transformacije, već njen koordinator. Zato Šaksmit (Shucksmith, 
2010: 3) govori o prelasku sa vladavine (government) na upravljanje (go-
vernance). Ruralno restruktuiranje odnosi se na decentralizaciju moći u 
odlučivanju, porast teritorijalne autonomije. U tom kontekstu, transfor-
macije političkog u post-modernoj ruralnosti podrazumevala bi i jačanje 
privatnih i javnih partnerstava, kao i participacije    lokalnog/ruralnog 
stanovništva. 

Treći faktor transformacije ruralnosti obuhvata odnose moći. Ovde 
se, pre svega, misli na odnose moći na relaciji ruralno-urbano, ruralno-
ruralno, kao i odnose moći unutar jedne ruralne zajednice. Analiza od-
nosa moći povezani su sa shvatanjem ruralnosti kao socijalne borbe, ali 
i pitanjem klasne strukture ruralnih društava. Ruralnosociološka istra-
živanja su tradicionalno povezana sa klasnom perspektivom. Međutim, 
Mardok (Murdoch, 1995;) ističe da je klasna perspektiva u jednom peri-
odu razvoja ruralne sociologije zapostavljena te predlaže njeno ponovno 
aktiviranje. U poslednje dve decenije došlo je do obnavljanja intereso-
vanja za klasnu analizu pa se uočava da među vodećim istraživačima 
savremene ruralnosti ima onih koji se upravo bave istraživanjem klasnih 
položaja i promenama u klasnoj strukturi24. Tako, vodeći holandski autor 
o ruralnosti i agraru, van der Pleg (van der Ploeg, 2008) bavi se istraži-
vanjem seljaštva. Van der Pleg postavlja istraživanje seljaštva (njegovog 
položaja i uloge) u kontekst globalizacije, postavljajući, pri tome, kon-
tra-tezu da era seljaštva ponovo nastupa (repeasantization) kroz borbu 
seljaštva da očuvaju svoju autonomiju kroz karakterističan način pro-
izvodnje. U Velikoj Britaniji, tokom 1990-ih, na pet ruralnih lokacija, 

23  Navedeno odgovara trima aspektima integralnog ruralnog razvoja (Ray, 2000; navedeno 
prema: Shucksmith, 2010). 
24  Ovde se misli na istraživanja transformacije klasnih karakteristika i pozicija seljaštva, klase 
velikih zemljoposednika, novih ruralnih klasa, ruralne džentrifikacije. 
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realizovana su dva značajna istraživanja o srednjoj klasi u u ruralnoj 
Velikoj Britaniji (Phillips, 1998a, 1998b). Osim u razvijenim društvi-
ma, ruralna klasna struktura istražuju se i u zemljama u razvoju (Yuan, 
Wan, Khor, 2012, Kotovsky, 1997), evropskim post-socijalističkim druš-
tvima (Wegren, O’Brien, Patsiorkovski, 2006; Kostova, Giordano, 1995; 
Laschewski, 2013). Kod nas se transformacijom seljaštva bave Šljukići 
(Шљукић, 2009; Шљукић, Шљукић, 2012). Kao analitičko oruđe, klasa 
se pojavljuje i u istraživanju urbano-ruralnih migracija25, ruralnog siro-
maštva i isključenosti (Carter, May, 1999; Duncan, 2010; Shucksmith, 
2012;), socijalnog kapitala (Phillips, 2015). 

U vezi sa transformacijom moći u kontekstu ruralnog restruktuiranja, 
interesantno je shvatanje koji iznosi Prat kada govori o ruralnosti kao 
socijalnoj borbi (Pratt, 1996). Ona se odvija unutar i izvan ruralnosti. U 
prvom slučaju, shvatanje savremene ruralnosti kao socijalne borbe pro-
izilazi iz njene multidimenzionalnosti i hibridnosti. Postojanje različitih 
mreža unutar ruralnosti upućuje, prema Pratu (Pratt, 1996: 76), na to da 
one nisu jednake što predstavlja potencijalni izvor nesuglasica i suko-
ba. U drugom slučaju, misli se na suprotstavljenost ruralnog i urbanog, 
usled vezivanja različitih ideoloških pozicija za jedno/drugo. Jasno je da 
se Pratova ideja izvodi iz poimanje socijalne borbe kao posledice razli-
čitih ruralnih diskursa. Suštinu klasne perspektive u proučavanju rural-
nosti, jasno predstavljaju Mardok i Marsden (Murdoch, Marsden, 1994: 
1) kada kažu da “klase nisu u popunosti formirani entiteti koji određuju 
sve što im “dođe pod ruku”, one se kontinuirano stvaraju i reprodukuju u 
okviru različitih arena kroz procese borbe, sukoba, ubeđivanja i uključi-
vanja. Nadalje, takvi procesi su prostorno određeni, specifični. To znači 
da je formiranje klasa u isto vreme i oblikovanje prostora.”

Preostala dva faktora transformacije ruralnosti mogu se svrstati u 
unutrašnje faktore. Ruralni humani kapital odnosi se na socio-demo-
grafske karakteristike ruralne populacije. Njegova važnost posebno do-
lazi do izražaja usled: a) promena u ruralnoj demografskoj strukturi (ru-
ralna depopulacija, starenje ruralne populacije, ali i ruralna repopulacija 
i džentrifikacija) i b) postulata nove političke i ekonomske paradigme 
ruralnog razvoja (participacija, jačanje kapaciteta ruralnih zajednica, 
sticanje moći). Pitanje ruralnog humanog kapitala može da se posmatra 
i u okviru ideje o socijalnim šansama ruralne populacije, odnosno, tzv. 
livelihood perspektive. Iako je, zapravo, više reč o praktičarskoj koncep-

25  Već pominjana džentrifikacija i kontraurbanizacija. 
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ciji26, ova perspektiva u poslednje vreme predstavlja zajednički imenitelj 
brojnim i raznovrsnim orijentacijama u istraživanju ruralnosti (Scoones, 
2009: 2). Pri tome, livelihood se odnosi na resurse i aktivnosti kojima 
se obezbeđuju sredstva za život. To je složena, raznovrsna i dinamična 
strategija domaćinstva. Suština pristupa je u isticanju da su strategije 
uvek kontekstualne, odnosno, strukturno određene. Na osnovu ovoga, 
moguće je onda analizirati uticaj pojedinačnih strategija/domaćinstava 
i zajednice. 

Ruralna životna sredina faktor je ruralne transformacije iz namanje 
dva razloga. Prvi je njena instrumentalna vrednost, a drugi razlog njena 
vrednost per se. U prvom slučaju, misli se na životnu sredinu kao proi-
zvodni potencijal, odnosno, resurs u ruralnoj ekonomiji (Čikić, Petrović, 
2010: 5). U oceni njegove važnosti nužno se mora uzeti u obzir kvalitet 
ruralne životne sredine. Produktivistička paradigma, kao i intenzivna 
urbanizacija bitno su degradirale kvalitet ruralne životne sredine (uz 
ipak prisutne regionalne razlike). Međutim, do promene u kvalitetu ru-
ralne životne sredine dolazi i usled prekida poljoprivredne prakse. U oba 
slučaja, socijalnoekološki problemi predstavljaju bitan faktor restruktui-
ranja ruralne ekonomije, a time i reprodukcije ukupne ruralnosti. Pored 
ovog, komodifikacija ruralnog prostora dovela je do toga da „tamo gde 
je profit, i gubitak se krije“ (Perkins, 2006: 243). Ovo se reflektuje se i na 
životnu sredinu jer je za savremena (ruralna) društva komodifikacija ži-
votne sredine “ključan element u socijalnoj potrošnji (ruralnosti - prim. 
aut.)” (Hoggart, Black, Buller, 1995: 230). Raznovrsni oblici potrošnje 
ruralnog prostora, bazirani na obeležjima ruralne životne sredine, dovo-
de nas do pitanja pozitivnih i negativnih eksternalija27. Osim proizvod-
ne, ruralna životna sredina ima i vrednost po sebi. Ona se odnosi na 
estetko očuvanje celovitosti predela. Ujedno, ona podrazumeva i osnov-
no ljudsko pravo na zdravu životnu sredinu. 

Umesto zaključka - treća pretpostavka: iako izmenjeni, ruralnost i 
ruralni prostor i dalje postoje kao prepoznatiljivi fenomeni

Istraživanje transformacije ruralnosti i ruralnog prostora u savreme-
nim društvima upućuje na to da iako više ništa nije isto, razlike su i dalje 
prisutne. Bez obzira na to da li o njoj mislimo kao umreženoj i hibridnoj, 
post-produktivističkog, multifunkcionalnoj, komodifikovanoj, diverzifi-

26  Ovo je posebno primetno u razvojnim strategijama zemalja u razvoju. 
27  Pod eksternalijama se podrazumevamo pozitivne i negativne posledice ljudskih aktivnosti 
koje nisu bile uzete u obzir prilikom njihovog planiranja i obavljanja. 
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kovanoj, ruralnost i dalje predstavlja mrežu specifičnih aktera i odnosa 
uslovljenu karakteristikama ruralnog prostora, kao i njegove pozicije u 
odnosu na druge/drugačije oblike socijalne reprezentacije prostora. A 
ruralnost bez prostora nije moguća.

Nasuprot već pominjanim stanovištima koja ukazuju na kraj ruralno-
sti (Bell, Lloyd, Vatovec, 2010), Halfakri (Halfacree, 2006: 58) ističe da 
smrtovnicu ipak ne treba prebrzo napisati. Kao što je pokazano, ruralno 
restuktuiranje podrazumeva i ekonomsku i političku i demografsku i in-
stitucionalnu i kulturnu sferu. Ova poslednja sfera označava potragu za 
novim ruralnim identitetom. Taj identitet uslovljen je kako spolja, tako 
i iznutra. Osim društvenim, on je određen i psihološkim faktorima koji 
određuju iskustvo prostora, odnosno, „način na koji se prostor vrednuje, 
(ne)prihvata,..., oseća kao svoj ili kao tuđ“ (Čikić, Jovanović, 2015: 11). 
To nas dovodi do problema socijalne poželjnosti ruralnosti i ruralnog 
prostora. Ona je određena socijalnim karakteristikama onih koji perci-
piraju, socijalnim okruženjem u kojem se nalaze, kao i socijalnim pred-
stavama o ruralnom koje se javljaju u različitim diskursima.

Nekadašnje dihotomije ruralno-urbano danas se moraju uzeti sa re-
zervom, s obzirom na to da tradicionalno ruralno (na kojima se bazira-
ju) ne postoji ili je u dobroj meri transformisano. To nikako ne znači da 
se ovde stavlja znak jednakosti između ruralnosti i urbanosti. Međutim, 
prepoznatljivost ruralnosti i ruralnog prostora u različitim diskursima 
(od akademskog do svakodnevnog) upućuje na pitanje da li je ruralno 
danas prisutno kao poseban tip društva? Da li je u postmodernim, umre-
ženim i  globalizovanim društvima ovo moguće? Odgovor na ovo pitanje 
dodatno se komplikuje činjenicom da je „ruralnost, dakle, uvijek nova i 
različita od „susjedne“ ruralnosti“. (Štambuk, 1993: 173). Stoga, možda 
bi pitanje prepoznavanja, razlikovanja, definisanja i istraživanja ruralno-
sti u savremenim društvima mogli da sumiramo u onoj Mendrasovoj da 
„sociolozi nisu u mogućnosti da iznedre novu definiciju ruralnosti, ali 
rade na tome“ (Mendras, 1984, prema: Kayser, 1988). 
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Jovana Čikić

TRANSFORMATION OF RURALITY AND RURAL SPACE IN 
CONTEMPORARY SOCIETIES

Summary: The results of contemporary ruralsociological researches suggest 
transformation of rural social structures. This particularly refers to developed 
societies, where rural areas are neither spatially nor socially isolated, but 
integral elements of global social structures. Termination of rural isolation 
and relative autarchy (as characteristics of traditional rural areas) is explained 
by global social processes. Such changes have raised the question: what have 
happened to rurality and rural space? Thus, we analyze characteristics of 
their transformation, starting with several assumptions. First, contemporary 
rurality and rural space are transformed, comparing to traditional ones. 
Second, their transformation in induced both from the outside and within 
rural areas. Third, even though transformed and different from the 
traditional one, rurality and rural space are still specific social phenomena. 
Research of transformation and characteristics of rurality and rural space 
is based on the analyses of the leading authors in rural sociology and rural 
geography. Thus, changes in rurality and rural space are explained in the 
context of Marsden`s new political social economy of rural space, Cloke`s 
index of rurality, Kayser`s and Pratt`s definition of rurality, Halfracree`s 
three folded architecture in conceptualizing rural space. Beside, we speak 
of Murdoch`s hybrid rural space, Woods` discources of rurality, Lukić`s 
analysis of of theoretical approaches in researching rural space. Factors of 
rural transformation are analyzed based on Rauch`s ideas. 
Key words: factors of transformation, rurality, rural space, transformation
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ТРАНСФОРМАЦИЈА РУРАЛНОГ ПРОСТОРА 
И РУРАЛНОГ ДРУШТВА1

Апстракт: Појам рурално релативног је значења, у зависности од 
сврхе дефинисања, као и географског простора и времена у којем се 
посматра. Његове демографске, социо-економске, физиономске и кул-
туролошке трансформације везују се за конкретне фазе друштвено-
еконмског развитка. Рурални простор и популација која га насеља-
ва прошли су еволутивни ток од примитивних људских заједница и 
простора потпуно овисног од утицаја природе, преко елементарних 
људских насеобина и претежно пољопривредног простора, до модер-
ног друштва на простору обогаћеног разноврсним урбаним садржаји-
ма или пак до празних и напуштених руралних предела. Тако се и 
приступ изучавању руралног простора мењао од чисто социолошког, 
преко функционалног, ка интердисциплинарном са израженим про-
сторним импликацијама, а у последње време се смешта у контекст 
„глобалног села“. Процес трансформације руралног простора у Србији 
и популације која га насељава у раду ће бити приказан на примеру 
општина различитих регионалних целина, са значајним разликама 
у географском положају, удаљености од регионалних центара и зна-
чајнијих саобраћајних праваца и извесним разликама у социо-економ-
ским и просторним обележјима, са циљем да се укаже на модалитете 
трансформације села и руралног друштва детерминисаних простор-
ним обележјима.
Кључне речи: рурални простор, рурално друштво, промене, Србија

1  У раду је приказан део резултата са пројекта Географија Србије (47007) финансираног 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

316.334.55 (497.11)
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Геопросторне основе у дефинисању појма рурално

Значење појма рурално је утемељено у свакодневној рутини, али 
се у научним и стручним круговима често среће конфузија у вези са 
тим да ли се овај појам односи на друштвене, економске и простор-
не ентитете, или њихову комбинацију, где се не могу јасно уочити 
његове границе и садржајна кохеренција (Лукић, 2010). Овај фено-
мен карактерише се садржајном и временском променљивошћу. 
Сходно томе, мењали су се приступи и концепти у дефинисању пој-
ма руралности, модификујући његов смисао од продуктивистичке 
до постпродуктивистичке, од индустријске до постиндустријске, 
од руралне до поструралне визије, па све до постмодернистичког 
приступа који се чини прихватљивијим и ефикаснијим у објашња-
вању нових развојних руралних модела (Clock, 1997; Murdoch & 
Pratt, 1993; Paquette & Domon, 2003; Brunori & Rossi, 2007). Најпре, 
се у изучавању везивао за строго одређену просторно-географску 
целину (структурни/ функционални приступ), ослањајући се на 
специфичности структурних обележја. Од друге половине ХХ века, 
научни приступи су померали тежиште истраживања ове пробле-
матике од социо-економских процеса и њихових импликација (со-
цио-географски приступ), ка општим законитостима националних 
и међународних економских и политичких прилика (политичко-
економски приступ), потом кроз социјалну и материјалну призму 
(социјални конструкт и репрезентације), стремећи ка све већој 
интердисциплинарности (интегрални приступ) и упућујући на ви-
шезначност у савременом схватању руралности.

Изучавање руралног простора и друштва у Србији датира још од 
В. Караџића, Ј. Цвијића, С. Вукосављевића, В. Карића и других ве-
ликана. Географске поставке у изучавању ове проблематике поста-
вио је Цвијић Ј. у својим Упутствима за проучавање села у Србији 
и осталим српским земљама, из 1896. године. Он је извршио једин-
ствену типологију сеоских насеља, посматрајући седам група обеле-
жја руралних простора, уважавајући специфичности регионалних 
целина. Изучавање руралних простора и друштва по Цвијићевом 
антропогеографском концепту (Цвијић, 2000) наставила је плејада 
његових следбеника, модификујући га у складу са специфичности-
ма регионалних целина које су изучавали (Букуров Б. на простору 
Војводине, 1955; Трифуновски Ј. на простору Македоније и Јужне 
Србије, 1973) или наглашавајући одређени аспект развоја руралног 
простора (социолошког Ћирић Ј., 1975; архитектноског, Којић Б. и 
Симоновић Ђ., 1975). 
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Циљ аутора је да у раду укажу на географско-просторне специ-
фичности одређених простора које су, синергетски упрегнути са 
друштвено-економским процесима, детерминисали правац и сте-
пен трансформације руралног простора у популационом, социо-
економском и физиономском смислу.

Методологија и просторни обухват 

У складу са претходно вршеним истраживања у овој области, 
аутори су користили групе показатеља: показатељи насеобинских 
карактеристика - развијеност мреже насеља (Радовановић и Нико-
лић, 1973; Матијевић, 2009), категоризација према величинским ка-
тегоријама (Стаменковић, 1999; Тошић, 1999), густине насељености 
и др.; демографске показатеље – индекс промене броја становника, 
витални показатељи, старосна структура; економска структура.

 Коришћени су званични резултати Пописа становништва, до-
маћинстава и станова, 1981. и 2011. године (РЗС); посебна обра-
да податка Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. 
године (РЗС) – економска активност становништва, активно ста-
новништво које обавља занимање по секторима делатности; демог-
рафсака статистика 1971-2011. године (РЗС); Републички геодетски 
завод – површина насеља. Временски оквир анализе односи се на 
период од 1981-2011. године, а просторни обухват истраживања 
чине рурална насеља на територији четири општине: Аранђело-
вац, Пријепоље, Гаџин Хан и Трговиште. Избор општина вршен је у 
складу са њиховим различитостима у погледу саобраћајне повеза-
ности, геостратешког положаја, близине великих центара, пластике 
терена и сл. Из анализе су изузета градска насеља и општински цен-
три, те је обухваћено 164 руралних насеља (Пријепоље – 79; Тргови-
ште – 34; Гаџин Хан – 33; Аранђеловац – 18).

Резултати истраживања

Рурални простор посматраних општина карактерише хетероге-
ност геопросторних особености и развојних токова, што се реф-
лектује на њихова основна насеобинска, популациона и социо-еко-
номска обележја. Пластика терена, према Цвијићу (2000), је једна од 
основних детерминанти формирања и развијености мреже насеља. 
Насеља посматраних општина припадају различитим варијетети-
ма морфолошких типова: општине Пријепоље разбијеном старов-
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лашком, општине Трговиште разбијеном власинском, општине 
Аранђеловац шумадијском збијеном и општине Гаџин Хан збије-
ном читлучком типу. 

Неки од параметара који дају општу квантификовану слику о 
мрежи насеља на посматраном простору су: просечна популациона 
величина насеља, просечна површина територије, средња густина 
насеља, средње растојање међу насељима и коефицијент диспер-
зије. У овом погледу уочавају се значајне разлике међу општина-
ма (Табела 1). Демографски највећа насеља лоцирана су у општини 
Аранђеловац, а најмања у општини Трговиште. Насеља општине 
Аранђеловац заузимају значајно већу површину од осталих општи-
на, што је у директној вези са морфологијом терена. Сходно томе, 
средње растојање међу насељима је веће у истој општини, док је 
знатно мања средња густина мреже насеља, јер се на већој површи-
ни налази најмањи број насеља од свих посматраних општина. 

Табела 1. Основне квантитативне карактеристике  
мреже руралних насеља 

    Извор: Елаборација аутора

Као мера за одређивање степена размештаја и равномерности те-
риторијалне организације становништва на неком простору могу 
послужити коефицијент дисперзије и густина насељености. Коефи-
цијентом дисперзије утврђују се тенденције ка дифузији или кон-
центрацији, где ниже вредности указују на хомогенију структуру 
мреже насеља, односно уколико су вредности веће од 1, на посма-
траном простору формирани су „маркантни“ полови концентра-
ције (Радовановић и Николић, 1973). У том смислу, територијална 
организација општина Аранђеловац и Гаџин Хан је прилично хо-
могена, док се насеља општина Пријепоље и Трговиште одликују 
већим разликама у демографској величини, односно размештају 
становништва (Табела 1). 

 
Просечна 

демографска 
величина

Просечна 
величина 

атара

Просечна 
густина 

насељености

Просечна 
густина 
насеља

Средње 
растојање 

насеља

Коефицијент 
дисперзије

Пријепоље 300.4 10.34 63.49 9.67 3.22 1.49

Трговиште 97.8 10.56 8.59 9.47 3.25 1.56

Гаџин Хан 217.1 9.6 24.92 10.41 3.1 0.85

Аранђеловац 1190.4 20.41 48.11 4.9 4.52 0.7
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Графикон 1. Насеља према густини насељености,  
1981-2011. године

Што се тиче густине насељености, веома ретко су насељена на-
сеља општине Трговиште, а најгушће општине Пријепоље. У опш-
тини Трговиште сва насеља су у посматраном периоду била рет-
ко насељена (до 50ст/км2), у општини Аранђеловац око четвртине 
насеља се карактерише ретком насељеношћу, док се код општина 
Пријепоље и Гаџин Хан уочава благи тренд пражњења сеоских на-
сеља (Графикон 1).

Једна од битнијих кочница полицентричном, уравнотеженом 
развоју мреже насеља јесте тренд фрагментације сеоских насеља, 
као последица депопулације и континуиране емиграције са рурал-
ног простора. Најјачи интензитет овог процеса забележен је у опш-
тини Пријепоље, где се у посматраном периоду број демографски 
малих, патуљастих насеља (до 250 становника) утростручио, и чине 
70.9% свих руралних насеља 2011. године, које насељава мање од 
четвртине руралне популације општине. У општини Трговиште је 
овај процес најдоминантнији, јер демографски патуљаста насеља 
2011. године чине већину (90.1%) и обухватају око половине ру-
ралног становништва (Табела 2). У општини Гаџин Хан број ових 
насеља се у посматраном периоду дуплирао, те 2011. године у 60% 
малих сеоских насеља живи 28% становништва. Општина Аранђе-
ловац издваја се по демографски већим насељима. 
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Табела 2. Рурална насеља посматраних општина према 
демографској величини, 1981-2011. године

величинске 
категорије

Пријепоље Трговиште Гаџин Хан Аранђеловац

1981 2011 1981 2011 1981 2011 1981 2011

0-20 0 4 0 6 0 0 0 0

20-50 0 11 4 10 0 5 0 0

51-100 4 16 3 12 2 5 0 0

101-250 18 25 16 3 8 12 0 0

251-500 31 12 9 2 12 8 0 5

501-1000 14 4 1 1 9 3 8 5

1001-2000 4 6 1 0 2 0 7 5

више од 2000 0 1 0 0 0 0 3 3
   Извор: Елаборација аутора на основу РЗС

Демографске карактеристике

Трансформација руралног простора у демографском смислу 
може се посматрати кроз призму демографског кретања и промене 
у структури становништва. Тренд демографских промена мерен је 
индексом промене броја становника у међупописним периодима и 
апсолутним бројем живорођених. 

Према индексу промене, у међупописном периоду 1971/1981 у 22 
насеља општине Пријепоље регистрован је пораст броја становника, 
од чега је у четири насеља пораст већи од 50%. Смањење броја ста-
новника забележено је у 56 насеља, док је у 7 насеља смањење било 
веће од 30%. Према последњем међупописном периоду 2002/2011 
у 13 насеља дошло је до пораста броја становника, која су већином 
или приградска насеља или хетерогене етничке структуре, док је с 
друге стране евидентиран пораст броја насеља у којима је дошло 
до смањења броја становника (65 насеља), од којих је у два насеља 
становништво смањено за 70%. У општини Гаџин Хан, посматрано 
за период 1971/1981 пораст броја становника регистрован је у два, 
док је смањење регистровано у 31 насељу. Посматрајући последњи 
међупописни период у свим насељима дошло је до смањења броја 
становника, у 11 насеља тај број је смањен за 30% и више. Општину 
Трговиште карактерише изразита депопулација у односу на остале 
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посматране општине. У међупописном периоду 1971/1981. године 
у свим насељима регистровано је смањење броја становника, а у 5 
насеља се становништво готово преполовило. Према последњем 
међупописном периоду 2002/2011. године такође је у свим насељи-
ма регистровано смањење броја становника, које је само наставак 
дугорочног тренда који датира још од осамдесетих година. У 20 
насеља становништво је смањено за 30% и више, у 7 број станов-
ника је преполовљен, а у два насеља је број становника смањен за 
70%. Аранђеловац је општина која се издваја са знатно повољнијом 
популационом динамиком у односу на друге посматране општине, 
али је и у насељима ове општине присутна депопулација. Од укупно 
18 насеља у међупописном периоду 1971/1981 пораст броја станов-
ника забележен је у три, а смањење је регистровано у 15 насеља. 
Посматрајући последњи међупописни период 2002/2011, у свега два 
насеља дошло је до пораста броја становника. 

Компоненте природног кретања посматране су за период од по-
следњих двадесет година (1991-2011). У поменутом периоду у опш-
тини Пријепоље регистрована су два насеља у којим није било жи-
ворођене деце (Мушковина и Поткрш). Током посматраног перио-
да у више од 30 насеља регистровано је у просеку 1 живорођење. Са 
друге стране, општина Пријепоље у односу на остале посматране 
општине издваја се према броју насеља са позитивним природним 
прираштајем (17 насеља), од којих је највећи број живорођених ре-
гистрован у Бродареву. У општини Гаџин Хан у свим насељима је 
регистрован негативан природни прираштај. У два насеља током 
последњих двадесет година није било живорођених (Дуга Пољана 
и Ново Село). У 17 насеља је у просеку забележено по једно живо-
рођење. Највећи број живорођених у овој општини регистрован је 
у Топоници (170 живорођених за 20 година). Општину Трговиште, 
као традиционално неразвијену пограничну општину, од осамде-
сетих година карактерише негативан природни прираштај. У по-
следњих десет година у 6 насеља није регистровано живорођење. 
У општини Аранђеловац негативан природни прираштај регистро-
ван је у готово свим насељима, али још увек се не бележе насеља без 
живорођења. Највећи апсолутни број живориђених бележе насеља 
Бања(453), Даросава (533) и Буковик (608). 
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Графикон 2. Удео становништва 
старости  од 

0-14 година, 1981-2011. године

Графикон 3. Удео становништва 
старијег од  

65 година, 1981 и 2011. године

Промене на руралном простору очигледно су рефлектоване кроз 
погоршање старосне структуре становништва у посматраном пе-
риоду (Графикон 2 и 3). Најстарије становништво имају насеља у 
општини Гаџин Хан и Трговиште. Анализирајући међупописни 
период 1971/1981, удео младе популације (0-14) креће се од  11.9% 
(Гаџин Хан) до 26.9% (Пријепоље). Највеће уделе младих (Графи-
кон 2), посматрано по насељима. бележе Мијоска (34.4%) и Ташево 
(33.3) у општини Пријепоље. Неповољни услови природног кре-
тања допринели су да се у последњем међупописном периоду ситу-
ација знатно промени на рачун смањења удела младих и повећања 
удела старог становништва. Према последњем међупописном пери-
оду удео младих кретао се од 13.8% (Аранђеловцу) до 5.7% (Гаџин 
Хан). У овом периоду највећи удео младих у укупном станов-
ништву регистрован је у насељима у општини Пријепоље: Балићи 
(26.7%) и Бродарево (22.2). Значајно је напоменути и податак да су 
се у општинама Гаџин Хан и Трговиште издвојила насеља  која у 
својој структури немају становништво старости од 0-14 година (7 
насеља у општини Гаџин Хан и 4 насеља у општини Трговиште).
Са друге стране, у свим насељима дошло је до повећања станов-
ништва старости 65 и више година. Процес старења становништва 
присутан је још од седамдесетих година. У међупописном периоду 
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1971-1981 удео старих (Графикон 3) кретао се у просеку од 9.1% у 
општини Пријепоље до 21.6% у општини Гаџин Хан. Насеља са нај-
већим уделом старих у овом периоду су Дуга Пољана (42.3%) и Пет-
ровац (41.9%). Исељавањем младог, радно способног становништва 
смањен је и број живорођених и у већини насеља живи претежно 
популација старије доби. Последњи међупописни период указује 
на то да се велики број насеља налази у стадијуму дубоког демог-
рафског старења (Пенев, 1997). Учешће лица старости 65 и више 
година, у просеку се кретао од 18.9% у Аранђеловцу до 46.4% Гаџин 
Хан. У 26 насеља више од половине становништва чине старији од 
65 година, а као најспецифичније издваја се насеље Рајчевце у оп-
штини Трговиште у коме су сви становници старији од 65 година.

Економске карактеристике

Битан аспект трансформације руралног друштва огледа се у про-
мени економске структуре становништва. У току 1980-их, примет-
на је заступљеност неаграрних делатности у општинама Пријепоље 
(51,32%) и Аранђеловац (58,92%), где пре свега индустрија добија 
посебан положај као носилац развоја. Супротно томе, домина-
ција пољопривреде у општинама Гаџин Хан (85,73%) и Трговиште 
(74,19%), условљена је другачијим физичко-географским и друш-
твено-економским факторима. Међутим, у две последње декаде 
посматраног периода, који су карактерисали структурни проблеми 
утоком транзиционог периода, дошло је до „девастације” производ-
но-прерађивачког сектора и евидентног смањења запослених у том 
сектору (Графикон 4). Примећује се пад броја запослених у пољо-
привреди, посебно у општини Гаџин Хан (са 85.7 на 28.2%), што је 
последица близине регионалног центра и немогућности станов-
ништва за значајнији развој других активности, те је највећи број 
становништва запослен у државној управи и другим активностима 
квартарног сектора (65.5%). Општине Трговиште и Аранђеловац 
бележе пораст неаграрног становништва, али различитог интензи-
тета. У општини Трговиште и даље је пољопривреда доминантна 
активност (63.2%), али се постепено повећао број неаграрног ста-
новништва (са 25.8 на 36.8%), што је делимично последица пози-
тивног одговора на трансформацију привредне структуре општине 
и приватизацију привредних система. Општина Аранђеловац је у 
погледу неаграрних активности најразвијенија општина (83.2%), у 
којој је у посматраном периоду забележено значајно смањење запо-
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слених у примарном сектору (са 41 на 16.8%), што је последица тра-
диционално развијене пољопривреде и одложеног, тј. закаснелог 
деловања процеса индустријализације, које су тек у транзиционом 
периоду условили трансфер становништва из аграрног у неаграрни 
сектор. 

Графикон 4. Запослени у 
аграрном и неаграрном 

сектору, 1981-2011. године

Графикон 5. Однос дневних 
миграција и степена 

деаграризације, 2011. године

Општина Пријепоље се једина карактерише повећањем и сад већ 
доминантном позицијом аграрног сектора (61.6%). У овој општини 
дошло је до смањења запослених у осталим секторима делатности 
(са 51 на 38%), превасходно у индустрији, услед пропадања вели-
ких привредних система који су били носиоци развоја општине. У 
таквим условима, пољопривреда се препознаје као условни амор-
тизатор незапослености, јер је извршен трансфер запослених ка 
примарном сектору и условно враћање пољопривреди.

У циљу приказивања трансформације социо-економске струк-
туре становништва, а у складу са моделом за оцену односа између 
миграторних карактеристика и степена деаграризације (Вељковић, 
1986; Јовановић, 1988), модификованог моделом дневних урбаних 
система (Тошић, 1999), аутори су извршили типологију насеља (Гра-
фикон 5). У посматраним општинама забележена су три аутономна 
насеља урбаних карактеристика (Бродарево у општини Пријепоље, 
Доњи Душник у општини Гаџин Хан и Радовница у општини Тр-
говиште). Одликују се доминантношћу неаграрних делатности и 
слабијим учешћем дневних миграција и представљају секундар-
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не центре општина. У групу урбанизованих насеља, са умереним 
уделом дневно покретљивог становништва категорисана су насеља 
Јагличје, Топоница, Шебет (Гаџин Хан), Бања и Стојник (Аранђело-
вац), која се одликују значајним уделом неаграрног становништва 
и добром приступачношћу. Насеља са значајним уделом неаграрног 
становништва, а јаким и интензивним утицајем дневне покретљи-
вости, категорисана су као урбанизована зависна насеља. Иденти-
фиковано их је 43 (12 у општини Пријепоље, 17 у општини Гаџин 
Хан, 1 у општини Трговиште и 13 у општини Аранђеловац), лоци-
раних махом у близини већих центара и на саобраћајним правци-
ма. У групу прелазних насеља, окарактерисаних умереним степе-
ном деаграризације, и израженом зависношћу у погледу дневних 
миграција, сврстано је 20 у општини Пријепоље, 8 у општини Гаџин 
Хан, 12 у општини Трговиште и 3 насеља у општини Аранђеловац. С 
друге стране, насеља прелазног типа са слабим утицајем миграција, 
регистрована су по четири у општини Пријепоље и Трговиште, што 
указује на то да су насеља прелазног типа насељена углавном рад-
ном снагом која дневно мигририра у друго насеље ради обављања 
активности. Последња група насеља одликује се више руралним 
карактеристикама, са разликама у покретљивости радника: значај-
ном зависношћу, окарактерисана као аграрна зависна насеља (26 – 
Пријепоље, 3 – Гаџин Хан и 11 – Трговиште) и тзв. пасивна рурална 
насеља, лоцирана у периферним и саобраћајно изолованим краје-
вима (15 – Пријепоље, 1 – Гаџин Хан, 5 - Трговиште). 

Графикон 5. Економска активност становништва,  
1981-2011- године
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Према Попису 1981. године, удео активног становништва у укуп-
ном становништву кретао се просечно од 32% (Гаџин Хан) до 66% 
(Трговиште). Смањење удела активног становништва је наставље-
но, те се 2011. године удео активног становништва кретао од 40% 
(Аранђеловац) до 26% (Гаџин Хан). Удео активног становништва 
које обавља занимање је током осамдесетих било уравнотежено за 
све општине, а потом је дошло до опадања, посебно у општинама 
Пријепоље и Гаџин Хан. У посматраном периоду, удео издржаваног 
становништва такође опада у свим општинама. 

Посматрано на нивоу насеља, у општини Пријепоље, 1981. удео 
активног становништва у укупном становништву је неповољан (5 
насеља испод 40%), и континуирано опада до краја посматраног пе-
риода. У општини Гаџин Хан удео активног становништва у укуп-
ном, бележи значајан пад у посматраном периоду, да би 2011. три 
насеља имала испод 15% удела. У општини Трговиште, удео актив-
ног становништва у укупном становништву, бележи раст у посма-
траном периоду, да би се 2011. године издвојила само три насеља 
са уделом испод 50%. У општини Аранђеловац, удео активног ста-
новништва у укупном, такође бележи пад у посматраном периоду. 
Према подацима за 1981. годину једно насеље је имало мањи удео 
од 50% (Буковик), док у 2011. године само једно насеље има удео 
већи од 50% (Гараши).

  
Графикон 6. Коефицијент економске зависности становништва
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Међутим, интересантно је приказати како се извршила тран-
сформација економске структуре, посматрано на нивоу насеља, 
посматрајући однос активног становништва које обавља занимање 
и издржаваног становништва. На почетку посматраног периода, 
насеља у којима је један запослени издржавао више од једног ста-
новника регистрована су у највећој мери у општини Пријепоље 
(22). Ситуација се драстично мења 2011. године, када су насеља у 
којима је било више издржаваних него запослених чинила 2/3 на-
сеља у општини Аранђеловац, половину насеља у општини Гаџин 
Хан и трећина насеља у општини Пријепоље (Графикон 6). Овај 
податак указује да је генерално у свим општинама дошло до пада 
броја запослених, без обзира на њихову дисперзију по секторима 
делатности, што указује на пад квалитета живота у руралној средин 
посматраног простора.

Закључна разматрања

Као актуелан процес, трансформација руралног друштва и про-
стора завређује посебну пажњу научне и стручне јавности. Инду-
стријализација и урбанизација, као доминантни антропогени аген-
си територијалног груписања и разређивања (Милинчић, 2004), 
били су иницијатори процеса руралне трансформације, произво-
дећи последице различитог интензитета и смера, од демографске 
поларизације, промена у економској и социјалној структури ру-
ралног становништва, до деаграризације и привредне девастације 
периферних региона, реметећи насеобинско-демографску геопо-
сторну слику. С тим у вези, у раду су приказане промене руралног 
простора и популације на примеру четири општине различитих 
регионалних целина и степена друштвено-економског развитка. 
Истакнут је значај појединих фактора у виду узрочника датих про-
мена: пластике терена, где се показало да су општине брдско-пла-
нинских предела (Трговиште и Пријепоље) изложене бржим и ин-
тензивнијим променама у демографском кретању, старосној и насе-
обинској структури; саобраћајна приступачност, у виду фактора за 
превазилажење природне индиспонираности (Пријепоље) или ка-
тализатора развојних трендова (Аранђеловац); близина већих ре-
гионалних центара, као фактор социо-економског и демографског 
развоја у „сенци“ (Гаџин Хан) или маргинализације и слабљења ин-
тензитета развојних импулса услед велике удаљености и недовољ-
не повезаности (Трговиште). Досадашњи демографски процеси и 
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прилике у руралним просторима посматраних општина указују на 
процес депопулације, старења становништва, као и континуираног 
исељавања становништва, који су утицали на слабљење капацитета 
и потенцијала руралних простора у демографском и социо-економ-
ском смислу. Тако, регионално удаљена и по много чему различита, 
насеља анализираних општина показују сличне развојне трендове у 
локалним оквирима: демографска поларизација периурбаног поја-
са, пражњење удаљених и планинских предела, аграрна оријента-
ција, за разлику од насеља повољног геостратешког и саобраћајног 
положаја, која се одликују већом прилагодљивошћу друштвено-
економским променама и одређеним степеном диверзификације 
руралне економије.

Литература:

Brunori, G.& Rossi, A. (2007). Differentiating countryside: Social 
representations and governance in rural areas with high social density: 
The case of Chianti, Italy. Journal of Rural Studies 23, 183-205.

Цвијић, Ј. (2000). Антропогеографски и етногеографски списи. Сабра-
на дела. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Cloke, P. (1997). Country backwater to virtual village? Rural studies and 
the cultural turn. Journal of Rural Studies 13 (4), 367–375.

Јовановић, Р. (1988). Системи насеља у Шумадији. Географски инсти-
тут „Јован Цвијић“, САНУ, Посебна издања, 35.

Lukić, A. (2010). O teorijskim pristupima ruralnom prostoru. Hrvatski 
geografski glasnik 72 (2), 49-75. 

Матијевић Д. (2009). Просторно-функционална повезаност насеља 
општине Стара Пазова са урбаним системом Београда. Географ-
ски институт „Јован Цвијић“, САНУ, Посебна издања, 73.

Mилинчић, M. (2004). Eкономско-географска и еколошка полариза-
ција простора као факторнових функционалних односа међу про-
сторним целинама. Гласник СГД LXXXIV 2, 157-164.

Murdoch, J. & Pratt, C.A. (1993). Rural studies: modernism, postmodernism 
and the ”post-rural“. Journal of Rural Studies 9, 411–427.

Paquette, S. & Domon, G. (2003). Changing ruralities, changing landscapes: 
exploring social recomposition using a multi-scale approach. Journal of 
Rural Studies 19, 425-444.

Пенев, Г. (1997). Демографске детерминанте старења становништва 
СР Југославије – моделски приступ, Становништво, бр.35, ЦДИ-
ИДН, Београд.



Urbani i ruralni prostori

189

Радовановић М., Николић С. (1973). Дисперзија као квантитативни 
параметар просторног размештаја и организације географских 
елемената и неке методе за њено географско изучавање у системи-
ма сеоских насеља (са примерима из СР Србије). Зборник радова 
Географског института „Јован Цвијић“, САНУ, 20.

Stamenković, S. (1999). Naučna polazišta proučavanja aktuelne ruralne 
situacije i seoskih naselja kao mogućih centara razvoja Srbije. 
Stanovništvo 1-4, 185-194.

Тошић, Д. (1999). Просторно-функцијски односи и везе у нодалној ре-
гији Ужица. Докторска дисертација. Географски факултет Универ-
зитета у Београду.

Marija Drobnjaković, Vlasta Kokotović, Milena Panić

TRANSFORMATION OF RURAL AREAS AND RURAL SOCIETY

Summary: Rural is a relative term, temporally and spatially speaking. Their 
demographic, socio-economic, physiognomic and cultural transformations 
are determined by specific phases of socio-economic development. Rural 
areas and rural population have evaluated from primitive rural community 
and natural areas, trough basic settlements and predominantly agricultural 
areas, to a modern society in the urbanized areas, or to demographical extinct 
and abandoned rural areas. Rural study approach has been modified from 
sociological, trough functional, toward interdisciplinary with strong spatial 
implications, and recently seen in the context of “global village”. In this paper, 
process of transformation of rural areas and population in Serbia is presented 
trough regional differences and local particularities. Case studies indicate the 
modalities of transformation processes of rural areas and communities and 
dependence on spatial characteristics, geographical position, distance from 
regional centers and transport routes.
Key words: rural area, rural society, transformations, Serbia
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ТРАНСФОРМАЦИЈЕ РУРАЛНОГ ПРОСТОРА 
У ЦРНОЈ ГОРИ

(ПОСЛЕДИЦЕ И ТРЕНДОВИ) 

Апстракт: Убрзано демографско пражњење, а затим и производно 
гашење сеоских заједница Црне Горе, првенствено су резултат непо-
стојања дугорочне политике развоја пољопривреде и села. Соција-
листички систем је прије свега, покретањем амбициозних пројекта 
трансформације друштва, темељно уздрмао дотадашњу аграрну 
структуру и традиционални начин живота сељака. Индустријали-
зација, национализација, колонизација, колективизација, планско 
усмјеравање производње, основне су мјере којима се настојало преов-
ладати затечено послијератно стање. Ради демографског попуња-
вања градова и задовољавања потреба индустрије, примјењивани су 
неадекватни и за демократска друштва груби облици притисака на 
сељаштво. Индивидуална пољопривредна производња престаје бити 
привредна грана од посебног друштвеног значаја, што је снажно ути-
цало на свеукупни интегритет села, сеоског друштва и живота у 
самом газдинству. У таквом односу снага, газдинство све више стаг-
нира и постаје безначајан дио друштвене структуре, лишен готово 
свих утицаја у друштвеном ланцу дјеловања.
Наведене промјене су допринијеле да за временски кратак период Црна 
Гора пређе пут од чисто аграрног друштва до дјелимично развијеног 
урбаног какво је оно данас. 
Кључне ријечи: село, демографска кретања, дерурализација, деагра-
ризација, аграрно, урбано, Црна Гора

314.727.2 (497.16)
316.334.55
314(497.16)
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Увод

Као и у већини земаља бивше Југославије, ни у Црној Гори се није 
могло (нити се може говорити) о било каквим позитивним примје-
рима трансформације руралног простора. Mијењање црногорског 
села значило је његово нестајање а процес трансформације рурал-
ног простора се налазио на истој равни са процесима деаграриза-
ције, сенилизације, дерурализације, неуједначености полова, и томе 
слично. Међутим, миграције становништва са села и отклон од ру-
ралног простора, нијесу никаква специфичност Црне Горе и њених 
просторно већих и бројних сусједа. Проблем пустошења руралног 
је проблем који је погађао и развијеније земље широм свијета. Ерик 
Хобсбаум сматра да ишчезавање сељаштва као класе представља 
једну од најдалекосежних друштвених промјена од друге половине 
XX вијека. Овај аутор упућује на интересантне примјере Шпаније, 
Јапана (гдје је нпр. број земљорадника са 52.4% (1947) смањен на 
8.5% (1985)), Латинске Америке и сл (Хобсбаум, 2002: 221)

За остатак развијенијих европских и свјетских земаља када је 
у питању миграциони процес рурално – урбано, основно је било 
што су те земље, или већина њих, миграције каналисале развојном 
економском политиком, и усклађивале их са развојем, како укупне 
привреде тако и пољопривреде. У Црној Гори то није био случај, па 
су миграције биле толико снажне да је дошло до: демографских, со-
цијалних, економских и наравно просторних промјена и њихових 
последица. Дугогодишње форсирање индустрије и градских насеља 
(посебно Подгорице, Никшића и неких општина јужног региона), а 
запостављање пољопривреде и села у цијелој Републици, довело је 
до значајних структурних промјена које нијесу у функцији њиховог 
савременог развоја. 

Предмет и циљ истраживања

Трансформација руралног простора у Црној Гори, на жалост зна-
чи егзодус људи са села и потпуну деаграризација као два сложена 
друштвена процеса, у чијој основи леже појам кретања, промјена, 
развоја града и девастација села као трајне чињенице. Основне 
карактеристике које га у Црној Гори красе (у односу на све оста-
ле земље бивше Југославије и Европе) су брзина којом се дешава и 
масовност. Међутим, нема ни једне нагле друштвене промјене, која 
са собом није повукла и низ других друштвених промјена, које ће 
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наравно погодити и саму основу друштва, производњу, потрошњу, 
као и цјелокупан живот становника.

Предмет овога рада је демографска трансформација руралног 
простора у Црној Гори у последњих неколико деценија.

Циљ овога рада је анализа постојеће статистичке грађе и 
ранијих социолошких публикација у циљу указивања на утицај 
пустошења руралног подручја на цјелокупан простор Црне Горе, 
односно стварање великих регионалних неједнакости нестајањем 
црногорског села. 

Деаграризација и произведене последице

Процес деаграризације (као један од кључних елемената (после-
дица) миграције) означава одлазак са земље и напуштање пољо-
привреде од стране појединих чланова породичних газдинстава 
или пак у неким случајевима и од цјелокупних породица које су као 
цјелина напустиле бављење пољопривредом. Сама ријеч “деагра-
ризација “ настала је комбинацијом латинске ријечи “агер”(поље, 
земља) и префикса “де”(одвајање од нечег). Дакле, дословно схваће-
но, деаграризација значи одвајање од земље. Но њу не треба, као 
што многи чине, поистовјећивати са напуштањем села, односно 
дерурализацијом, будући да се непољопривредно и сеоско станов-
ништво веоме разликују. 

Деаграризација друштва се манифестује у више различитих об-
лика, међутим измјене у привредној структури које условљавају 
раст индустрије и индустријских грана дјелатности, са једне стра-
не, и опадање пољопривреде са друге, свакако представља њен 
најизразитији вид. Због брзе индустријализације, тешког сељачког 
начина живота, сеоске презасићености и неадекватног друштве-
но-политичког третмана (инклузије), сељачка популација у соција-
листичкој Југославији неконтролисано је мигрирала. Док је у по-
четку преовладавала директна деаграризација, односно директно 
запошљавање неквалификоване и полуквалификоване радне снаге 
из села у градове, касније све више доминира индиректна деагра-
ризација, тј. прелазак образоване и квалификоване радне снаге у 
непољопривредне дјелатности (Жупанчић, 2002). Пољопривреда и 
село су у бившој Југославији, били извор почетног капитала као и 
главни ресурс радне снаге за изградњу индустријске земље. Модели 
развоја осигуравани су нееквивалентном размјеном између пољо-
привреде и индустрије, увијек на штету пољопривреде, што је био 
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услов за потпуно раслојавања сељачког друштва у социјалном, еко-
номском, културном, политичком и сваком другом погледу.

Мигрирање сеоског становништва и деаграризација су проце-
си који су по аутоматизму означили  и потпуну дерурализацију у 
Црној Гори. По својој природи он је различит од једног до другог 
региона, а највише се одлази(ло) из сјеверног и из средњег региона 
(из предјела крша), односно из крајева у којима је пољопривреда 
екстезивна, а села мала и неразвијена. Дерурализације се успорава 
у последњој деценији 20. вијека са кризом сваке врсте које је захва-
тила црногорско друштво, јер је село у том раздобљу, на неки на-
чин, било једина каква-таква сигурна “животна и радна” средина. 
Сељаци су у времену изражених економских и политичких ломова, 
90-их година прошлога вијека, на друштвено-економској љестви-
ци знатно спорије падали од других слојева - радника, чиновника, 
службеника, а у коначном су и најмање зависили од укупних (непо-
вољних) друштвених кретања која су тада била посебно изражена.

Процеси деаграризације су се одвијали стихијски и сувише брзо, 
што је произвело многобројне негативне последице по црногорско 
село. Иако релативно учешће пољопривредног становништва, од-
носно њихових газдинстава у укупном становништву и даље није 
мало (близу 7% наспрам бројке у Европској унији гдје је учешће 
пољопривредног становништва у укупном становништву 5,3%), 
оно је, свакако, несразмјерно степену опште друштвене развијено-
сти и степену развијености пољопривреде посебно. С друге стра-
не, квалитативне компоненте пољопривредног становништва нису 
нимало охрабрујуће. Наиме, ово становништво убрзано стари и 
већ данас имамо велик проценат тзв. старачких домаћинстава, као 
и оних која су без наследника. Највећи дио наших села је већ одав-
но, а последњих деценија посебно, захватила дубока демографска 
криза. У преко 80% наших села евидентирана је опадајућа стопа 
природног прираштаја, а око 70% њих је захватио процес, мање или 
више изражене, депопулације. Нијесу ријетка и она села која су бук-
вално пред гашењем, као и она која су нестала са демографске мапе 
Црне Горе.

Наведени разлози су очекивано изазвали и велике диспропор-
ције у просторном размјештају становништва Црне Горе. Сје-
верни регион земље (32,3% територије Црне Горе) је забиљежио 
апсолутни пад за 10.147 особа (13,13%); сјевероисточни регион 
(20,6% територије) биљежи пад за 14.167 (9,76%). Са друге стране 
средишњи регион (35,6% територије) биљежи пораст за 20.398 лица 
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(7,79%)  и, на крају, приморски регион (11,5% територије) повећање 
за 13.239 лица (9,82%) (Бакић, Мијановић, 2006: 13-15; Монстат, 
98/2011: 14 и 17).

Табела 1. Кретање становништва Црне Горе од 1948. до 2011. 
године

Извор: Бакић, Мијановић, 2006: 13-15; Монстат, 98/2011: 14 и 17

Произведене регионалне разлике Црне Горе су прије свега уте-
мељене у економским разликама. Економски индикатори, попут 
учешћа у друштвеном производу, евидентни су и јасно се пре-
познају на нивоу сваке црногорске регије, с тим што је учешће 
средње регије (и донекле јужне) у његовој структури неупоредиво 
најдоминантније, што је “последица” друштвеног односа и конти-
нуираног економског и сваког другог улагања у ову средину. Међу-
тим, не могу и нијесу све економски позитивне “последице” увијек 
оправдане и рационалне, јер на другој страни Црне Горе, због со-
цијално-економске неравномјерности, “добијен” је неразвијени 
сјевер, иако је његово учешће у територије Црне Горе веће од поло-
вине, у становништву је изнад трећине а у друштвеном производу  
само је око једне десетине. Тако да нијесу (као што многи тврде или 
мисле) и све економске позитивне последице, које се јављају на ни-
воу глобалног друштва односно његових појединих регија, увијек 
рационалне, оправдане и до краја објашњиве. Понекад наилазимо 
и на случајеве, “када се у име прогреса брзоплето и неусклађено са 
ширим друштвеним потребама потискује старо и традиционално, 
(што је код нас урађено на сјеверу Црне Горе током индустријали-
зације), а да ефекти новога могу чак и погоршати оно што се жели 
побољшати“ (Божовић, 2010:96).

Година пописа

Територија 1948. 1961. 1971. 1981. 1991. 2003. 2011.

Сјеверни регион 77.305
(20,49%)

93.652
(19,84%)

92.536 
(17,47%)

83.775
(14,33%)

75.394
(12,25%)

67.244
(10,84%)

67.158
(10,74%)

Сјевероисточни 
регион

101.319
(26,86%)

124.336 
(26.34%)

137.509 
(25,96%)

145.193
(24,84%)

143.198
(23,28%)

127.635
(20,58%)

128.031
(20,47%)

Централни регион 128.759
(34,13%)

170.449 
(36,12%)

202.708
(38,27%)

239.571
(41%)

261.756
(42,55%)

279.419
(45,1%)

282.154
(45,12%)

Приморски регион 69.806
(18,50%)

83.499
(17,69%)

96.851
(18,28%)

115.771
(19,81%)

134.687
(21,89%)

145.847
(23,51%)

147.923
(23,65%)

Црна Гора 377.189 471.894 529.604 584.310 615.035 620.145 625.266
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Као последица свега наведеног, од укупног броја сеоских насеља, 
ишчезлих села у Црној Гори је данас близу 70%, јер имају испод 20 
становника са израженом неповољном старосном структуром. “У 
неравномјерној размјени са градом, ова села су изгубила знатан 
дио оног свог становништва које се сплетом различитих околности 
формирало као становништво са посвећеним животним аспира-
цијама, а које се не могу, (што је преовладавало као ваљано увје-
рење), остварити животом у селу” (Хоџић, 2006:196). 

Производно гашење газдинстава на сјеверу земље и нестајање 
појединих руралних насеља, допринијело је и да стопе природног 
прираштаја имају тенденцију сталног опадања током друге поло-
вине XX вијека и са 15,5% у периоду 1966–1970. опале су на 5,5% до 
2004, да би 2011. године варирале око 2%. Идентични процеси били 
су у црногорским регионима и општинама (Табела 2). Убједљиво 
најнеповољнији однос морталитета и наталитета имају општине 
сјеверног планинског региона Црне Горе (према најновијим пода-
цима просјечну стопу природног прираштаја од -7,4). Знатно по-
вољнија ситуација је у сјевероисточном и централном дијелу зе-
мље, а далеко најповољнија у приморском региону.

Табела 2.Стопе природног прираштаја региона и општина  
Црне Горе од 1966.  до 2011.

1966-
1970. 1976-1980. 2000-2004. 2011.

Сјеверни регион 13.4 8,1 -1,2 -7,4
Шавник 10,7 3,3 -5,3 -8,7
Мојковац 21,6 14,5 4,0 -3,1
Жабљак 11,5 7,5 -2,7 -8,4
Плужине 12,2 6,5 -2,3 -10,8
Колашин 11,8 8,7 -1,6 -6,0
Пљевља 13,0 8,3 0,7 -7,6
Сјевероисточни регион 25,2 17,8 6,5 1,5
Андријевица - - -0,9 -5,5
Бијело Поље 22,9 17,6 5,9 2,0
Рожаје 32,8 26,2 14,4 9,6
Беране 21,1 13,8 7,6 0,9
Плав 23,1 13,6 5,7 0,6
Централни регион 11,5 9,6 2,5 1,0
Подгорица 15,9 15,4 8,4 6,2
Никшић 15,7 11,6 4,2 0,7
Даниловград 4,6 4,8 -0,6 -1,2
Цетиње 10,1 6,8 -1,8 -1,4
Јужни регион 8,2 8,7 2,5 2,0
Бар 9,5 7,8 3,8 2,8
Будва 1,6 13,1 5,8 5,8
Улцињ 15,6 9,3 3,3 1,5
Котор 6,5 4,9 -0,2 1,2
Тиват 8,6 9,6 1,4 1,1
Херцег Нови 7,9 8,0 1,3 -0,3
Црна Гора 15,5 10,5 5,5 2,2

Извор: Бакић, Мијановић, 2006: 19-27; Монстат, 102/2012: 5 и 20

Као што се јасно и види, миграције становништва из села у 
градове произвеле су огромне просторне  неједнакости на цијелој 
територији Црне Горе. Најбољи показатељ ове тврдње су приказани  
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резултати из Табеле број 2, гдје видимо  да свега седам општина 
заједно, централног и сјеверног региона има позитивне стопе 
природног прираштаја, за разлику од приморског дијела земље који 
биљежи какав-такав раст. Међутим ако направимо компарацију на 
нивоу цијеле Републике, видимо да су стопе природног прираштаја 
у драстичном опадању, и да нам пријети пошаст звана „бијела куга“ 
која већ увелико хара код наших територијално и популационо 
већих сусједа.1

Трансформација (пустошење) руралног простора је довела до 
тога, да се Црна Гора данас остварује као дјелимично развијено 
урбано друштво, изражених регионалних неједнакости. Разлоге за 
ову констатацију можемо потражити када погледамо унутрашња 
миграциона кретања у црногорским општинама. Од 21 општине, 
у 2011. години у свега 7 општина се више лица доселило, него што 
се одселило, док је у преосталих 14 општина забиљежен негативан 
миграциони салдо. Позитиван  тренд биљеже општине приморског 
региона (Бар, Будва, Улцињ, Тиват и Херцег Нови) и двије општине  
централног дијела земље (Подгорица и Даниловград). Сва остала 
насеља у Црној Гори, изузимајући Котор у коме је исти број одсеље-
них и досељених лица, имају више интерно расељених лица него ли 
оних који су у тој регији или мјесту пријавили мјесто боравка. Нај-
тежа ситуација је опет у сјеверном и сјевероситочном регион, а нај-
теже погођена општина овом проблематиком је Бијело Поље, гдје 
је чак (у односу на број становника) 371. лице више напустило овај 
град у односу на оне који су у њега дошли да живе. Затим слиједе и 
остала насељена мјеста планиског дијела земље, којима се придру-
жују двије општине средишњег региона (Никшић и Цетиње) које се 
налазе у близини главног града Подгорице, која пак биљежи апсо-
лутни рекорд када је у питању број досељених лица у 2011. години 
(Графикон бр. 2) (Монстат, 2012, бр. 98, стр 14), 

1 Стопа природног прираштаја је 2012. У Србији била у минусу 4,9 одсто, односно 
природни прираштај становништва Србије у 2011. години износио је минус 37.337. 
Истовремено, Република Хрватска, која је у 2010. имала 4.418.000 становника, биљежи 
негативан природни прираштај од два посто.
Негативни тренд раста популације није избјегла ни Босна и Херцеговина трећа по 
бројности земља у региону, са процјеном од око 3.839.737 становника. БиХ је у 2010. години 
забиљежила негативан прираштај становништва од 0,4 посто, с тим што је у Републици 
Српској (РС) стопа негативна, а у Федерацији БиХ позитивна. (Република Српска, која 
има близу 1,4 милиона становника, има негативан природни прираштај посљедњих десет 
година)(Вечерње новости, 2012). 
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Графикон 2. Миграциони салдо по општинама у 2011. години
   Извор Монстат, 83/2012: 9

Умјесто закључка

Анализирајући наведене демографске показатеље, може се из-
вести закључак да је и рурални као и урбани простор Црне Горе 
доживио озбиљне трансформацијске последице и да данас заједно 
представљају просторно хетерогене цјелине са низом следећих спe-
цифичности:

У сјеверном (просторно највећем) региону у садашњим условима 
агротехнолошке неразвијености, и поред повољних услова за раз-
вој пољопривреде а посебно сточарства, становништво представља 
(с обзиром на изразито неповољну старосну структуру) огранича-
вајући фактор развоја пољопривредне производње. Међутим да-
нас се не може говорити само о проблему села планинског региона 
Црне Горе. Подаци које смо приказали нам јасно говоре да је миг-
рациони процес дубоко уздрмао и урбане центре овог дијела Репу-
блике. Са распадом социјалистичког поретка, улазак у турбулентно 
вријеме постсоцијализма допринео је да се становништво сјеверног 
региона све више орјентише одласку у централни или јужни дио 
земље. Разлози су бројни и варирају од неповољних климатских 
услова и инфраструктурне неразвијености па све до изражене не-
повољне економске ситуације неразвијеног сјевера, у који се данас 
улаже само онда када се мора.  

У оквиру централног региона који по својим пољопривредним 
потенцијалима представља најбогатије подручје Црне Горе, при-
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сутна је такође просторна неравнотежа регионалног економског 
и демографског развоја. На једној страни су равничарски просто-
ри бржег економског и демографског развоја који се везују за веће 
градске центре, (Подгорица, Никшић и Даниловград) као и зоне ви-
соке концентрације становништва са релативно стабилним демог-
рафским развојем и социо-образовним одликама становништва. 
Међутим и у овој регији се уочавају брдско-планински и погра-
нични економско неразвијени простори крша (Цетиње и дијелови 
општине Никшић), које карактерише екстензивна пољопривредна 
производња, слабија густина насељености и изразито неповољна 
социо-демографска и економска структура становништва, као и 
низак ниво продуктивности активних пољопривредника. 

И на крају, на југу земље, остао је мали број чистих руралних на-
сеља јер становништво ове регије своју будућност све више везују 
за живот у граду, те им аграр не представља основни извор прихо-
да. Приморски рурални регион, гледано према статистичким пара-
метрима представљао је задњих деценија чисто миграционо подру-
чје, посебно задњих неколико деценија када се интезивно развија 
туристичка привреда. Унутар ове регије могу се разликовати два 
посебна рејона: први са општинама Херцег – Нови, Котор, Тиват и 
Будва, демографски са скоро па угашеним руралним подручјем, и у 
другом дијелу општине Бар и Улцињ гдје се демографска репродук-
ција још одвија на нивоу позитивне равни. Са друге стране урба-
ни центри приморског региона биљеже континуирани економски 
и демографски раст (Будва, Котор, Бар). Експанзија туристичке 
привреде последњих деценија и прилив огромног броја становника 
из централног и сјеверног региона (као и не малог броја људи из 
иностранства) доприноси да на југу земље имамо сасвим супротну 
слику у односу на друге двије црногорске регије. 

Да закључимо, изражена је просторна трансформација (када је 
у питању демографски биланс) у сва три црногорска региона а још 
је то израженије у црногорским општинама. Негативне стопе при-
родног прираштаја, 80% старачких домаћинстава на селу, егзодус 
младих са села, социјални угар су само неке од појава које су данас 
условиле потпуну трансформацију (пустошење) руралног простора 
у Црној Гори. Међутим, данас када у градовима живи много више 
људи него икада прије, све се више осјећа потреба за сељаковим 
радом и прооизводима тог рада. Потреба за храном, за природним 
окружењем, за мирним мјестом за одмор,  су само неке од специ-
фичности које ће у будућности чињети основу планова и стратегија 
за ревитализацију црногорског руралног наслеђа.
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Goran Ćeranić

TRANSFORMATIONS OF RURAL AREA IN MONTENEGRO
(CONSEQUENCES AND TRENDS)

Summary: The rapid decrease in population, followed by a shutdown of rural 
communities production in Montenegro, are primarily the result of the lack of 
long-term development politics of the agriculture and rural communities. The 
socialist system, primarily by running the ambitious projects of transforming 
society, fundamentally shook former agrarian structure and traditional 
rural life. Industrialization, nationalization, colonization, collectivization, 
production planning, were all the basic measures to overcome the post-war 
situation. In order to increase the demographic situation of urban areas and 
to serve the needs of industry, inadequate and for democratic societies rough 
forms of pressure on the peasantry were enforced. Individual farming ceases 
to be the industry of special public interest, which strongly influenced the 
overall integrity of the village, rural society and the life of the farm. In such a 
balance of power, farms stagnate and become insignificant part of the social 
structure, devoid of almost all influence in the social chain of action.
The above mentioned changes have contributed for Montenegro to change 
from purely agrarian society to urban partially developed as it is today, in a 
short period of time. 
Keywords: village, demographic trends, deruralization, agrarian, urban, 
Montenegro.



201

Снежана Стојшин
Филозофски факултет
Нови Сад

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРНЕ 
ПОКРЕТЉИВОСТИ 

СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ

Апстракт: На комплексност изучавања просторне покретљивости 
становништва указује  то да је механичко кретање становништва 
заправо једна од основних карактеристика људског друштва, од њего-
вог настанка до данас. Просторна покретљивост становништва, од-
носно њени различити облици, нужно су повезани у одређеном времену 
и простору и заједно посматрани чине целину која у зависности од 
карактеристика утиче на развој или „назадовање“ проучаване обла-
сти. У првом делу рада анализиран је појам просторна покретљивост 
становништва и указано је на разлике у обиму и садржају овог појма 
и појма миграције. У другом делу рада указано је на основне каракте-
ристике просторног кретања становништва Србије, односно анали-
зиране су специфичности унутрашњих и спољашњих миграција. По-
себан акценат у анализи просторног кретања становништва Србије 
стављен је на АП Војводину, односно указано је на специфичности 
простора Војводине као области у којој су супротстављене изразито 
емиграционе и имиграционе општине, односно насеља.
Кључне речи: просторно кретање становништва, миграције, про-
стор, Србија

Просторна покретљивост и/или миграције

Значај изучавања просторног кретања становништва огледа се 
у потреби истраживања утицаја миграција на природно кретање 
становништва (природни прираштај), на структуре становништва, 
нарочито на старосну и економску, а значајно питање представља 
и изучавање процеса прилагођавања мигрантског становништва, 
као и односа староседеоца и досељеног становништва. Промене у 
структурама становништва и природном кретању настале као по-

314.15 (497.11)
314.7 (497.11)
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следица просторног кретања становништва, карактеристична су и 
за имиграционе и за емиграционе просторе. 

Јасно је да миграције постају све значајнији процес. Према про-
цени УН у свету је 2013. године било 232 милиона међудржавних 
миграната, односно 78 милиона више него 1990. године. Према по-
дацима ове организације крајем 2012. године број присилних миг-
раната „износио је више од 45 милиона, од чега 15,4 милиона избе-
глица, 937.000 тражилаца азила и 28,8 милиона интерно расељених 
лица (UN, 2013)“ (Лукић, 2015:7). 

Уколико се на почетку подсетимо најчешће коришћене дефини-
ције миграција, где су миграције најједноставније речено стална 
промена места становања, а затим и све учесталијих привремених 
промена места становања, у смислу дневних, викенд, недељних миг-
рација, јасно је да појам миграција није одржив у овој формулацији. 
Наиме, како друштво постаје све мобилније и како се смањује удео 
сталних промена места становања у укупној мобилности станов-
ништва, све чешће се у литератури јавља питање да ли неке врсте 
механичког кретања као што су на пример дневне миграције, треба 
сврставати у миграције или је у питању само циркулација односно 
мобилност становништва. 

Кауфман (Kaufman, 2002), на пример, говори о различитим врс-
тама просторне покретљивости и издваја четири типа покретљиво-
сти: 1) резиденцијалну покретљивост, 2) затим, миграције као про-
цес емиграције и имиграције, 3) путовања, туристичка и пословна и 
4) дневну мобилност. Слично, Бел и Ворд (Bell&Ward, 2000) разли-
кују појам миграција од појма мобилности, и не говоре о дневним 
миграцијама, већ користе појам циркулација (мобилност) станов-
ништва. Наиме, ови аутори кажу да између миграција и просторне 
покретљивости постоји разлика, јер у миграције треба укључити 
само она просторна кретања која као резултат имају трајну проме-
ну боравишта, док се под појмом просторне покретљивости посма-
трају промене боравка које се понављају и променљивог су трајања. 
Тако у просторну покретљивост спадају локална дневна путовања 
која се обављају због посла, школовања и других потреба, или нека 
недељна или сезонска путовања (годишњи одмори, викенд путо-
вања, службена путовања и слично). Ови аутори указују на значај 
проучавања просторне покретљивости, јер оваква кретања исто 
као и миграције могу довести до прерасподеле становништва из 
једног региона у други. Међутим, тај утицај је пролазан, а не куму-
лативан као у случају миграција (Bell & Ward, 2000: 99)
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Исто тако Вилијамс и Хал (Williams&Hall, 2000) питају се да ли 
туристичке посете, викенд посете или кретања привремених миг-
раната, сезонских радника и номада спадају у миграције или је то 
заправо циркулација становништва.

Табела 1. Основне разлике појмова миграције и просторна 
покретљивост

Тип кретања

миграције „привремене“ миграције

кључни концепти стална промена 
пребивалишта

нестална кретања 
различитог трајања

уобичајено 
пребивалиште

интегрални концепт мање важно

повратак нема намеру за 
повратком

постоји могућност 
повратка „кући“

кључне димензије

трајање трајно пресељење различито трајање боравка

учесталост један догађај догађаји се понављају

сезона мање сезонске 
варијације

велике сезонске варијације

Извор: (Bell & Ward 2000:99) 

Појава „нових“ облика просторне покретљивости, или боље ре-
чено повећање степена њихове учесталости, условљава потребу за 
променом у теоријском приступу у проучавању миграција, односно 
утиче на промену полазне тачке проучавања овог појма.

У досадашњим уџбеницима социологије и демографије (Брезник 
1988, Фригановић 1990, Балетић 1999) скоро се уопште не спомиње 
појам циркулације односно мобилности становништва, већ се до-
вори о дневним или недељним миграцијама ради посла, школовања 
или обављања других потреба. Брезник миграције дефинише као 
сваку промену боравка која је трајног карактера али под условом 
да је прекорачена граница неког насеља (Брезник, 1988:237), а за-
тим у оквиру поделе миграција према критеријуму времена наво-
ди сталне, сезонске и дневне (исто, 248). С правом се може рећи 
да није потпуно јасна граница између циркулације становништва 
и привремених миграција. Наиме, ако миграције подразумевају 
трајно пресељење, оправдано је питање да ли дневне миграције или 
викенд кретања становништва треба посматрати као привремене 
миграције или циркулацију становништва. Исто тако ни Фригано-
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вић (1990) ни Wertheimer-Baletić (1999) не издвајају појам циркула-
ција становништва, него употребљавају појам дневних миграција, 
под којим подразумевају одлазак на посао, школовање деце у дру-
гим местима и слично. Ни овде се не ради о задовољаваљу основног 
критеријума по којем би неко кретање становништва било мигра-
ција – трајна промена пребивалишта.   

Ђурђев наводи да су мирације „облик просторне покретљиво-
сти између једног географског подручја и другог, који подразумева 
трајну промену места становања“ (2007:326), али додаје да је то ка-
рактеристично за нашу литературу, док се у иностраној литератури 
„само трајна промена места становања (стална миграција) сматра 
м., тј. у м. се не укључују краткотрајна путовања која не резултирају 
променом сталног места боравка“ (Ђурђев, 2007:326), односно већ 
поменута дневна и сезонска кретања становништва. 

То заправо значи да просторну покретљивост више није довољ-
но изједначавати са појмом миграције, већ да просторну покретљи-
вост заправо чине миграције али и циркулација односно мобил-
ност становништва. 

И Гиденс уводи појам „нова миграција“ под којом подразумева 
„измењене обрасце миграторних кретања у Европи, у годинама 
након 1989.“ (Гиденс, 2005:714) истичући да су на ове миграције 
утицали пре свега „завршетак хладног рата, и пад берлинског зида, 
продужавање етничког сукоба у бившој Југославији и процес ев-
ропске интеграције“ (исто, 714), што је утицало на промену у тр-
диционалним обрасцима миграторних кретања. О „новим мигра-
цијама“ говоре и Мороквасић и Рудолф (1996) који кажу да су оне 
биле карактеристичне за 90-те године прошлог века, односно да 
су „садашње миграције све чешће вид мобилности радне снаге, а 
не „усељавање“ - „исељавање“ становништва“ (Morokvasić i Rudolf 
1996, према Болчић, 2002:159). Њихова основна карактеристика је-
сте да су оне „клатеће“, односно подразумевају вишеструке одласке 
и доласке миграната који траже посао у некој средини ради поди-
зања квалитета живота своје породице, са повременим доласцима 
кући (исто, 159). Наравно, циљ ових миграција није трајно напуш-
тање места становања.

Међутим, неки аутори ипак разликују миграције од циркулација 
становништва. Тако на пример Нејашмић за разлику од миграција 
које подразумевају све промене сталног места боравка, циркулацију 
дефинише као кружно кретање становништва које подразумева од-
лазак из једног места и повратак у исто у року од неколико сати, 
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дана или месеци, под претпоставком да није постојала идеја о трај-
ној промени пребивалишта (Нејашмић, наведено према Опачић, 
2009). Према овом аутору миграције су коначне или привремене, 
док је циркулација становништва редовна, случајна или сезонска.

Циркулација становништва чини се постаје преовлађујући об-
лик просторне покретљивости, а анализа основних карактеристи-
ка просторне покретљивости указује на потребу прављења разлике 
између појмова миграције и мобилности или циркулације станов-
ништва.

Мобилност или циркулацију становништва можемо окаракте-
рисати као временски ограничена, честа и кратка кретања станов-
ништва (дневне „миграције“ ученика, студената, радника, викенд 
путовања, туристичка или пословна путовања, сезонски посао, од-
лазак на викендицу и слично), док миграције пре свега подразуме-
вају дужу раздаљину и намеру за дужим останком на територији 
имиграције.

Лукић наводи да су код разматрања појма миграције важне де-
терминанте затим, законски оквир као и просторно-временске 
одреднице. Наиме, „у оквиру просторно-временских одредница 
миграције разматра се раздаљина пресељења, врста администра-
тивно-територијалне границе коју мигрант прелази, те трајање 
-- понављање (миграција са променом уобичајеног места пребива-
лишта, циркуларна или дневна) миграције“ (Лукић, 2015:7). Како су 
за последње две деценије у Србији карактеристичне пре свега при-
силне миграције, овај аутор наводи да су најчешћи узроци њиховог 
настанка „грађански ратови, револуције, етнички сукоби, различи-
ти облици кршења људских права, развојни пројекти, елементарне 
непогоде“ (Лукић, 2015:7). Ове миграције су најчешће међународне, 
али у обзир треба узети и интерно расељена лица и унутрашње, од-
носно миграције у оквиру исте државе.

Просторна покретљивост становништва Србије

Већ је речено да последње две деценије Србију карактеришу при-
силне миграције, али не треба заборавити ни пресељења на линији 
село-град, која већ дужи временски период представљају преов-
лађујући облик миграција у Србији. 

Дермографску слику Србије карактерише, пре свега, смањење 
броја становника односно депопулација, затим негативан природ-
ни прираштај, старење становништва али и емиграциона депопу-
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лација која захвата највећи део Србије. Оваква демографска слика 
резултат је укрштања различитих фактора који су деловали током 
20. века који карактеришу друштвене промене и сукоби, различита 
политичка и ратна дешавања. Један од посебних чинилаца који су 
утицали на промене у демографској слици становништва Србије 
свакако су миграције, нарочито оне последњој деценији 20. века. 
Наиме, миграције су утицале пре свега на величину укупног броја 
становника и његов размештај у простору, затим на природно кре-
тање становништва и његове структуре. Емиграција доводи пре 
свега до смањења броја становника, а пошто се исељава углавном 
младо становништво, старосна структура становништва мења се и 
у месту исељења и у месту досељења. Промене у старосној структу-
ри становништва доводе до промена у природном кретању станов-
ништва, односно директно утичу на наталитет и морталитет на обе 
територије. 

* 
Двадесети век у Србији обележила су велика миграторна кре-

тања. У првој половини велика померања становништва изазвали 
су Први и Други светски рат, али се и након Другог светског рата 
миграције настављају. Прво у виду “аграрне колонизације (1946–
1948), у AП Војводину доселио велики број становника из других 
република СФРЈ, док је снажна индустријализација (1948–1961), 
концентрисана у мањем броју центара, узроковала интензивно 
пресељавање, углавном сеоског становништва унутар Републике 
Србије“ (Миграције, стр. 9). Међудржавне миграције провлађују у 
периоду након 1961. године када се „отвара нови канал просторне 
мобилности становништва на економској основи, када се у земља-
ма Западне Европе појавила потреба за ангажовањем радне снаге 
из Јужне и Источне Европе“ (Миграције, стр. 9).  Од поменуте 1961. 
па до 1980. године земљу напуштају углавном нискоквалификова-
ни радници. Следећи период карактерише „политичко-економс-
ка емиграција 90-их година XX века, коју је карактерисао одлазак 
великог броја висококвалификованих особа, тзв. одлив мозгова“ 
(Гречић, 2010). 

Спољне добровољне миграције. Иако тачних података о бројно-
сти дијаспоре нема, Министарство вера и дијаспоре у последњем 
Миграционом профилу Републике Србије (2010) даје приказ 
2.774.500 припадника дијаспоре према земљама дестинације. Пре-
ма овим подацима популација дијаспоре процењена је на следећи 
начин: САД 1.000.000, СР Немачка 500.000, Аустрија 300.000, Ка-
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нада 200.000, Аустралија 200.000, Француска 120.000, Швајцарска 
120.000, Велика Британија 80.000, Шведска 75.000, Бенелукс 50.000, 
Италија 20.000, Руска Федерација 20.000, Јужна Африка 20.000, 
Турска 15.000, Бразил 8.000, Данска 7.000, Нови Зеланд 7.000, Чиле 
5.000, Аргентина 5.000, Кипар 5.000, Африка (остатак) 5.000, Финс-
ка 4.000, Бивше земље СССР 3.000, Кина 3.000, Норвешка 2.500, што 
укупно износи 2.774.500 становника (Павлов и др. 2012).

Према Попису становништва из 2011. године на раду, односно 
боравку у иностранству налази се 313.411 грађанин Србије, што 
чини 4,2% од укпног броја становника. Просечна старост овог ста-
новништва износи 34,7 година, што заправо представља показатељ 
да земљу напушта углавном млађе становништво. Наиме, станов-
ништво на боравку у иностранству је знатно млађе од станов-
ништва Србије које је у просеку старо 42,2 године. Међу спољним 
мигрантима више је мушкараца (53,4%) него жена (46,6%). (Саоп-
штење, 24.04.2015). 

У Србији према попису 2011. године живи 234.932 становника 
који су повратници са рада у иностранству (Саопштење , 24.04.2015.). 
Од укупног броја повратника забележених пописом 2011. године 
18,6% њих је без оновне школе или са непотпуном основном шко-
лом 22,4% има завршену основну школу, 39,8% има средњу школу, а 
18,9% вишу или високу школу (Станковић, 2014:25).

Присилне миграције. Поред овог типа спољних добровољних 
миграција, период од 1990. године до данас, карактеришу и присил-
не миграције становништва са ратом захваћених подручја земаља 
бивше Југославије. Последњи попис је показао да у Србији живи 
277.890 присилних миграната што представља удео од 3,9% у укуп-
ном броју становника. Њихова просечна старост је 43,4 године, док 
је становништво Србије у просеку старо 42,2 године. Међу при-
силним мигрантима више је жена (50,7%) него мушкараца (49,3%). 
Највише ових миграната налази се на територији Војводине (51,3%  
од  укупног  броја миграната) док их је најмање на територији Јуж-
не и Источне Србије, свега 4,9% од укупног броја (Саопштење,  
04.06.2015.). Највећи удео присилних миграната у укупном броју 
становника једне општине забележено је у Војводини у општинама 
Шид (19,3%), Инђија (18,6%),  Сремски Карловци (17,6%) (исто, стр. 
1)

Међутим, највећи број миграната живи у градовима, у Београду 
(91.663 миранта) и Новом Саду (31.866). У Београду живи 32,9% од 
укупног броја присилних миграната досељених из ратом захваће-
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них бивших република у Србију. „Концентрација присилних миг-
раната у Граду Београду повећана је у међупописном периоду 2002-
2011. за 3,6%, односно 1,5% за Нови Сад“ (Лукић, 2015:8).

*
Ова два најзаступљенија облика миграција утицала су на про-

мену демографске слике Србије, али пре свега, Војводине. Од 
7.186.862 колико је у Србији забележено становника према попису 
из 2011. године, 3.949.797 становника живи у месту у којем се ро-
дило, односно представља аутохтоно становништво (Попис 2011, 
књ. 9). Наиме, 45,0% становништва Србије тренутно живи у месту у 
које се доселило, док је аутохтоног становнишштва у Србији 55,0% 
од укупног броја становника. Ови подаци говоре колико је значајно 
изучавати миграторна кретања у Србији и последице које та кре-
тања имају како на место одласка, тако и на место доласка.

Графикон 1. Однос аутохтоног и досељеног становништва у 
Србији, 1948-2011.

Извор: Пописи становништва за дате године

Највише становништва на нивоу целе Србије досељено је из дру-
ге области 17,2%,  затим из другог насеља исте општине (најчешће 
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миграције село-град) 9,7% становништва, док је 9,6% становништва 
досељено из бивших република СФРЈ (табела 2). 

Највећи удео становништва досељеног из другог насеља исте оп-
штине има регион Шумадије и Западне Србије 14,6% од укупног 
броја становника. 

Ови подаци говоре да поред два велика миграторна таласа о 
којима је напред било речи, велику улогу на просторну расподелу 
становништва имају миграције село-град, али и међуопштинске 
миграције од неразвијенијих ка развијеним општинама, односно 
областима.

Табела 2. Становништво Србије према миграторним 
обележјима, у %

Извор: Попис становништва 2011. књига 9.

Према пописним подацима највише досељеног становништва у 
региону Београда досељено је из осталих области Србије, а станов-
ништво се и даље досељава.

Наиме, према последњим подацима (Саопштење 2014) једино 
подручје где је миграциони салдо био позитиван прошле 2014. го-
дине јесте регион Београда (миграциони салдо 7.505 становника). 
Регион Јужне и Источне Србије бележи мс од -2.869, док се највише 
становника иселило из региона Шумадије и Западне Србије 4217 
више него што се доселило (исто, 2014). 

укупно од 
рођења 
станује 
у истом 
месту

досељено становништво

из другог 
насеља 

исте 
општине

из друге 
општине 

исте 
области

из друге 
области

из иностранства

из 
бивших 

реп. 
СФРЈ

из 
других 
земаља

Република 
Србија 100,0 54,9 9,7 7,5 17,2 9,6 1,2

Регион 
Београда 100,0 48,2 2,4 6,4 26,5 15,0 1,5

Регион 
Војводине 100,0 53,8 7,9 7,2 13,9 15,7 1,4

Регион 
Шумадије 
и Западне 
Србије

100,0 58,7 14,6 7,8 13,6 4,5 0,9

Регион Јужне 
и Источне 
Србије

100,0 58,7 13,2 8,6 15,8 2,9 0,9
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* * *
У Војводини, подручју у којем живи највећи удео је досељеног 

становништва путем присилних миграција у односу на укупан број 
становника, бележи се негативан миграциони салдо те се 2014. го-
дине 419 становника више иселило него доселило. 

Међутим, нису све области у Војводини емиграционе. Према по-
писним подацима (табела 3) види се да се као и до сада највише 
становништва досељава се у Јужнобачку област на територију гра-
да Новог Сада где живи више досељеног (52,6%) него аутохтоног 
становништва (47,4%).  Тако је и прошле 2014. године позитиван 
миграциони салдо имала управо Јужнобачка област (1.473), али и 
Севернобачка област (120). Тренутно више досељеног него аутох-
тоног становништва живи и у Сремској области (табела 3).

Најнегативнији салдо на територији Војводине 2014. године има-
ла је Западнобачка област (-548) (Саопштење, 2014: 1-3). Подручје 
са најмањим уделом досељеног становништва у укупном броју ста-
новника јесте подручје севернобанатске области (64,3% аутохтоног 
становништва)

Табела 3. Становништво Војводине према миграторним 
обележјима, у %

Извор: Попис становништва 2011. књига 9.

укупно од 
рођења 
станује 
у истом 
месту

досељено становништво
из другог 

насеља 
исте 

општине

из друге 
општине 

исте 
области

из друге 
области

из иностранства

из 
бивших 

реп. 
СФРЈ

из 
других 
земаља

Регион 
Војводине 100,0 53,8 7,9 7,2 13,9 15,7 1,4
Западнобачка 
област 100,0 58,2 8,2 3,6 8,8 19,9 1,3
Јужнобанатска 
област 100,0 58,0 7,7 7,1 16,0 9,5 1,6
Јужнобачка 
област 100,0 47,4 5,4 10,4 16,2 19,2 1,3
Севернобанатска 
област 100,0 64,3 10,8 6,8 10,7 6,1 1,3
Севернобачка 
област 100,0 58,7 12,3 2,9 14,9 9,5 1,6
Средњобанатска 
област 100,0 58,5 9,1 8,3 12,3 10,5 1,2

Сремска област 100,0 49,1 8,4 5,2 12,5 23,5 1,3
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Уместо закључка

Нови облици просторне покретљивости, што значи и миграција, 
настали су као последица глобализације и убрзаног развоја техно-
логије. Досадашњи приступ проучавања миграција обухватао је 
најчешће само временску и просторну димензију, те је неопходно 
редефинисати појам миграција, односно просторне покретљиво-
сти. Све већа учесталост јављања облика просторне покретљиво-
сти у виду дневних, викенд, недељних или сезонских кретања аргу-
ментује потребу за одвајањем појма мобилности или циркулације 
становништва од појма миграција. О томе сведоче и подаци о про-
сторној покретљивости становништва Србије, где су велики миг-
раторни таласи имали пресудну улогу у просторном размештању 
становништва и променама у броју становника и њиховим струк-
турама, али их ипак треба посматрати заједно са мобилношћу, од-
носно циркулацијом становништва.
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Snežana Stojšin

BASIC CHARACTERISTIC OF SPATIAL MOBILITY OF 
POPULATION OF SERBIA

Summary: The complexity of the study of spatial mobility of population is 
indicated by the fact that it is actually one of the main characteristics of 
human society, from its inception until today. Spatial mobility of population 
and its different forms are necessarily linked to a particular time and area, 
and observed together form a whole. Depending on its characteristics, it 
influences the development or “decline” of the area studied.
The first part of the paper analyses the spatial mobility of population and 
points out the differences in the scope and content of this term and the term 
of migration. The second part of the paper shows the basic characteristics of 
spatial mobility of population of Serbia and analyses specifics of internal and 
external migration. Special emphasis in the analysis of spatial mobility of 
population of Serbia has been put on Autonomous Province of Vojvodina, and 
the specifics of Vojvodina as an area in which municipalities and settlements 
with extremely high emigrational or immigration rates are opposed.
Keywords: spatial mobility of population, migration, area, Serbia
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RURALNA DEPOPULACIJA U REPUBLICI 
SRBIJI: MULTIVARIJANTNA ANALIZA 

KLJUČNIH FAKTORA

Apstrakt: U radu sprovodimo  analizu ruralne depopulacije u Republici Srbiji 
u kratkom periodu od 2011. do 2013. godine. Proces depopulacije nastaje 
kao rezultat prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva. Za razliku od 
prirodne komponente, mehanička nije detaljno analizirana na nivou svih 
ruralnih oblasti Republike Srbije. Kako Republički zavod za statistiku vodi 
preciznu evidenciju unutrašnjih migracija tek od 2010. godine, narednu 
godinu uzimamo za početnu tačku analize ruralne depopulacije uzimajući u 
obzir da se radi o popisnoj godini. U skladu sa postavkama Drudi-Gilgovog 
modela ruralne depopulacije, analiziramo bivarijantne i multivarijantne 
odnose između različitih demografskih i ekonomskih faktora depopulacije. 
Posebnu pažnju posvećujemo odnosu iseljavanja iz ruralnih područja i 
dnevnih migracija. U zaključku rada dajemo smernice za dalja, preciznija 
istraživanja ruralne depopulacije u Republici Srbiji.
Ključne reči: depopulacija, unutrašnje migracije, dnevne migracije, ruralno 
stanovništvo.

U domaćoj demografskoj literaturi (Đurđev 2004, Penev 2010), depo-
pulacija se navodi kao ključni problem. Rezultati popisa iz 2002. i 2011. 
godine ukazuju na opštu depopulacija, odnosno smanjenje broja stanov-
nika Republike Srbije u svim regionima osim Beogradskog (vidi knjigu 
20 Popisa stanovništva Republike Srbije, 2014.). Međutim, van rezultata 
popisa izostaje dalje istraživanje depopulacije i njenih uzroka na nivou 
Republike. Depopulacija se dalje istražuje jedino na nivou pojedinačnih 
naselja, opština i regiona (Đerčin et al. 2010, Živković 2014, Đokić et al. 
2014), pri čemu se ona stavlja u istorijski kontekst i objašnjava demo-
grafskim i ekonomskim faktorima.

314.145(497.11)"2002/2011"
316.334.55
338.43.02(497.11)"2002/2011"
314.18(497.11)"2002/2011"
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Poseban slučaj depopulacije predstavlja ruralna depopulacija, tako-
zvano „odumiranje sela“, kao rezultat delovanja više društvenih procesa: 
promene ruralne društvene strukture (vidi Šljukić 2006), industrijaliza-
cije i urbanizacije društva. Odnos između ruralne depopulacije i migra-
cija selo-grad je od posebnog demografskog i sociološkog značaja.

Svaki tip depopulacije nastaje zajedničkim negativnim prirodnim i 
mehaničkim kretanjem stanovništva. Za razliku od proučavanja prirod-
nog kretanja stanovništva, nedovoljno je istražen uticaj različitih socio-
ekonomskih faktora na mehanička kretanja u ruralnim sredinama, od-
nosno iseljavanje iz ruralnih sredina.

Cilj našeg rada je da na uzorku ruralnih opština iz svih regiona Repu-
blike Srbije ispitamo odnos depopulacije i internih migracija, kao i uti-
caj prostornih i ekonomskih faktora na ruralnu depopulaciju. Posebnu 
pažnju posvetićemo odnosu između depopulacije i dnevnih migracija. 
Imajući u vidu da „različiti oblici prostorne pokretljivosti stanovništva 
nisu potpuno nezavisni u prostoru već čine jedinstvenu celinu“ (Lukić 
2012: 615), smatramo da se mehanička komponenta depopulacije ne 
može u potpunosti razumeti bez objašnjenja odnosa stalnih i dnevnih 
migracija sa ruralnih područja.

Depopulacija i unutrašnje migracije

Osnovna mehanička komponenta ruralne depopulacije jesu migracije 
selo-grad, koje su poseban i „najvažniji oblik internih migracija, naroči-
to u državama u kojima se odigravaju industrijalizacija i brze tehnološke 
promene“ (Clarke 1965/1972: 136). Za razliku od prirodne komponente 
depopulacije, odnosno negativnog prirodnog priraštaja, kod unutrašnjih 
migracija postoje poteškoće koje se odnose na njihovo precizno merenje.

Direktno merenje internih migracija na nacionalnom nivou moguće 
je jedino u državama gde se pitanja o migracijama postavljaju prilikom 
popisa ili u državama gde postoji sistem registracije mesta prebivališta. 
Klark ističe da je „[t]o … jedina zadovoljavajuća osnova za računanje 
obima i pravca migracionih tokova“ (str. 132; vidi i Breznik 1972). Al-
ternativna merenja migracija zasnivaju se na poređenju vitalnih stati-
stika između dva popisa odnosno računanjem razlike između ukupne 
promene stanovništva u međupopisnom periodu i prirodnog kretanja 
stanovništva u istom periodu. Nedostatak ovakvog metoda je to što ne 
znamo kada su se migracije desile, tačan broj selidbi i uticaj mortaliteta 
na migrante.

Zavod za statistiku Republike Srbije od 2010. godine u svoju bazu 
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podataka uključuje agregatne podatke o direktno merenim unutrašnjim 
migracijama. Ti podaci pokazuju broj unutrašnjih emigranata i imigra-
nata za pojedinačne opštine po godinama. Podaci su dobijeni na osno-
vu evidencije o promeni mesta prebivališta unutar Republike Srbije. Na 
osnovu toga, našu analizu populacije započinjemo od 2011. godine, tj. 
od prve sledeće popisne godine za koju posedujemo i direktne podatke o 
unutrašnjim migracijama.

Međutim, uprkos činjenici da je ova pojava merena na najprecizniji 
način, ovakav način organizacije podataka poseduje svoje nedostatke. 
Pod agregatnim podacima podrazumevamo grupisane individualne po-
datke po (u ovom slučaju) opštinama, pri čemu ne postoji pristup origi-
nalnim individualnim podacima. Samim tim, jedinica naše analize ne 
može biti individualni emigrant, već opština iz koje se emigrira.

Samim tim nismo u mogućnosti da unutrašnje migracije i depopu-
laciju analiziramo sa stanovništva mikroteorija o migracijama, za koje 
smatramo da su najrelevantnije za sociološku analizu ovih procesa. 
Njubold (Newbold 2010) ističe da se mikroteorijski pristupi migracija-
ma razlikuju makroteorijskih (najčešće zastupljenih u ekonomiji i geo-
grafiji) po dve važne karakteristike. 

Pre svega, mikro teorijski pristupi predstavljaju alternativan pogled 
na migracije i procese donošenja odluka, najčešće tako što zamenjuju 
ekonomsku racionalnost sa procesima odabira najpogodnije dostupne 
alternative. Drugo, mikroteorijska tradicija se fokusira na migracione to-
kove i odluke individua na osnovu podataka dobijenih iz rezidencijalnih 
istorija, javno dostupnih popisnih podataka, ili longitudinalnih skupova 
podataka, dok se makro pristupi najčešće (ali ne i isključivo) fokusiraju 
na agregatne podatke o migracijama (str. 133)1

Ograničena dostupnost podataka nas, ipak, upućuje na obradu agre-
gatnih podataka i samim tim na makroteorijski pristup. U našoj analizi 
ruralne depopulacije vodićemo se Drudi-Gilgovim modelom ruralne 
depopulacije (Drudy 1978, Gilg 1983/2004), čija primena se pokazala 
veoma uspešnom u demografskim i geografskim istraživanjima (npr. 
Millward 2005).

1  Možemo istaći dve prednosti mikroteorijskih pristupa: 1) oni omogućavaju određenje 
migracionih mera koje se zasnivaju na individuama sa različitim osobinama (npr. iseljavanje 
nezaposlenih) koje su preciznije od sličnih mera zasnovanih na agregatnim podacima (npr. stopa 
iseljavanja iz oblasti sa visokom stopom nezaposlenosti); 2) prilikom analize uticaja ključnih 
faktora (npr. nivo obrazovanja) na migraciono ponašanje, mikroteorijski pristupi nude veću 
fleksibilnost prilikom kontrolisanja uticaja drugih faktora (npr. etnička pripadnost, starost) i 
samim tim najčešće dovode do manje pristrasnih rezultata (Newbold 2010: 133-135).
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Drudi-Gilgov model ruralne depopulacije

Osnovi Drudi-Gilgovog modela ruralne depopulacije predstavljeni 
su u Drudijevom radu iz 1978. godine (Drudy 1978). Drudi svoj model 
zasniva na teoriji kumulativne kauzacije, odnosno kumuliranom uticaju 
različitih faktora na tok depopulacije u ruralnim oblastima. On ovaj pro-
ces opisuje na sledeći način.

(1) Ekonomijom ruralne oblasti dominira poljoprivreda, što implici-
ra da i zaposlenost u drugim privrednim sektorima, naročito u sektoru 
usluga, zavisi od poljoprivrede. Smanjenje poljoprivredne zaposlenosti 
je, samim tim, okidač procesa opadanja broja stanovnika.

(2) Zbog nedostatka posla u ruralnoj oblasti, mnogi (dotadašnji) po-
ljoprivredni radnici migriraju. Ova vrsta migracije ostavlja posledicu za 
ostatak stanovništva pošto se smanjuje potražnja za ostalim uslugama 
unutar iste ruralne oblasti, što dalje dovodi do veće nezaposlenosti i mi-
gracije.

(3) Pošto je ovakav proces migracije selektivan, struktura stanovništva 
postepeno postaje neuravnotežena. Mladi postaju nestrpljivi da napuste 
ovako okruženje što dalje dovodi do deterioracije starosne strukture.

(4) Stanovništvo stari, nezaposlenost se povećava, što dovodi do izra-
žene ekonomske neaktivnosti ruralne oblasti. Ovakvo stanje utiče da 
privatni sektor, ali i državna uprava, počinju da „zanemaruje“ oblast 
u smislu ponude dobara i usluga, među kojima je saobraćaj najvažni-
ji (smanjenje broja autobuskih linija, mala ili nikakva ulaganja u putnu 
infrastrukturu) jer dovodi do prostorne i društvene izolacije oblasti (str. 
58).

U svom radu iz 1983. godine, Gilg (Gilg 1983/2014) je proširio Drudi-
jev model tako što je detaljnije analizirao inicijalne promene koje nastaju 
u smanjenju poljoprivredne zaposlenosti u ruralnim oblastima. On je 
takođe eksplicitno naznačio da proces populacije počinje migracijama 
selo-grad, a da do pada prirodnog priraštaja dolazi tek kada dođe do 
promena u starosnoj strukturi stanovništva. Međutim, Gilg naglašava 
i značaj prostorne udaljenosti ruralnih oblasti od urbanih centara (str. 
95).

On smatra da u oblastima koje su blizu urbanih centara, inicijalni 
pad poljoprivredne zaposlenosti ne dovodi nužno do depopulacije zbog 
mogućnosti suburbanizacije tih oblasti. Veća nezaposlenost pruža mo-
gućnosti za otvaranje novih uslužnih radnih mesta i samim tim decen-
tralizacije rada kako poslodavci traže prijatnije i dostupnije radno okru-
ženje u manjim gradovima i velikim selima. Dakle, Gilg ističe prostornu 
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udaljenost ruralnih sredina od urbanih centara kao važnu determinantu 
procesa depopulacije (str. 96)

Na osnovu izloženom modela i dostupnih podataka odlučili smo se 
na analizu međusobnog uticaja sledećih varijabli.

Apsolutna depopulacija. Definišemo je kao apsolutnu razliku između 
ukupnog broja stanovnika 2013. i 2011. godine. Broj stanovnika 2011. 
godine dobijen je popisom, dok se broj stanovnika za 2013. godinu za-
sniva na proceni Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije.

Broj unutrašnjih emigranata. Apsolutni broj stanovnika koji se izme-
đu 2011. i 2013. godine iselio iz ruralnih opština na neku drugu lokaciju 
unutar Republike Srbije. Podaci su dostupni u bazi podataka Republič-
kog zavoda za statistiku.

Broj nezaposlenih i stopa nezaposlenosti. Apsolutni prosečan broj ne-
zaposlenosti u periodu između 2011. i 2013. godine, kao i prosečna stopa 
nezaposlenosti u istom periodu. Podaci su dostupni u bazi podataka Re-
publičkog zavoda za statistiku.

Udaljenosti od najbližeg i najvećeg urbanog centra. Putna udaljenost 
najvećeg mesta u opštini od najbližeg urbanog naselja, kao i putna uda-
ljenost najvećeg mesta u opštini od najbližeg velikog urbanog naselja 
(Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac). Izvor podataka je kartografski 
internet servis „Google Maps“.

Broj dnevnih migranata. Broj radno aktivnog stanovništva u ruralnim 
opštinama koji su na popisu stanovništva 2011. registrovani kao dnevni 
migranti van opštine prebivališta.

Na osnovu predstavljenog teorijskog modela i dostupnih podataka, 
formulišemo sledeće istraživačke hipoteze.

H1. Apsolutna depopulacija i broj unutrašnjih migranata su u kore-
laciji; varijacije u depopulaciji u različitim opštinama Republike Srbije 
mogu se objasniti varijacijama u unutrašnjim migracijama.

H2. Postoji pozitivna korelacija između depopulacije i broja nezapo-
slenih lica unutar ruralnih opština, kao i između broja nezaposlenih lica 
i broja dnevnih migranata.

H3. Distanca od urbanog centra obrnuto je proporcionalna broju ise-
ljenika i dnevnih migranata.

H4. Varijacije u depopulaciji ruralnih opština mogu se opisati mul-
tivarijacionim regresionim modelom, pri čemu su nezavisne varijable: 
broj nezaposlenih, udaljenost od urbanog centra i broj dnevnih migra-
nata.

Za proveru ovih hipoteza koristićemo metode bivarijantne linearne 
korelacije, multivarijantne linearne regresije, uz analizu dijagrama ras-
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pršenosti koji opisuju bivarijantne odnose između varijabli. Uslove za 
primenu ovih metoda proverićemo deskriptivnom analizom dobijenih 
podataka.

Uzorak i deskriptivna analiza
U uzorku su zastupljeni svi statistički regioni Republike Srbije izuzev 

Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija koja nije obuhvaćena popisom 
iz 2011. godine. Uzorak takođe obuhvata sve okruge unutar statističkih 
regiona. U uzorak su ušle opštine iz svih okruga na sledeći način: u zavi-
snosti od veličine okruga u uzorak ulazi 1 ili 2 opštine sa najvećim pro-
centom ruralnog stanovništva prema popisu iz 2011. godine. U uzorku 
se nalazi ukupno 37 opština. U tabeli 1 prikazani su osnovni deskriptivni 
pokazatelji izmerenih varijabli u uzorku.

Tabela 1 –Deskriptivni pokazatelji merenih varijabli 
(MIG – broj unutrašnjih emigranata, DEP – apsolutna depopulacija, 
NEZ – broj nezaposlenih lica,  DISTANCA – udaljenost od najbližeg 
urbanog centra, DISTANCA_V – udaljenost od najbližeg velikog ur-
banog centra, DNEVNE – broj dnevnih migranata)

Deskriptivna analiza ukazuje na nekoliko bitnih činjenica. Pre sve-
ga, u svim opštinama zabeležena je depopulacija u periodu od 2011. do 
2013. godine. Sve varijable, uključujući i depopulaciju pokazuju zna-
čajan varijabilitet, što ukazuje na promenljivost svih merenih pojava u 
različitim oblastima Republike Srbije, što potvrđuje naše tvrđenje da je 
analiza ovih procesa na nivou čitave Republike, a ne pojedinačnih regi-
ona/okruga, neophodna. U slučaju svih varijabli ne primećujemo prisu-
stvo ekstremnih vrednosti koeficijenta asimetrije i kurtozisa, što ukazuje 
na normalnost distribucije ovih varijabli.

N Minimum Maksimum Arit. 
sredina

Stand. 
devijacija

Asimetrija Kurtozis

MIG 37 263 1973 934.84 451.183 .884 -.042
DEP 37 41.00 1099.00 445.3514 246.35963 .907 .474
NEZ 37 506 5844 2515.68 1313.633 .600 -.242

DISTANCA 37 10.4 84.9 34.588 15.7400 1.231 1.925
DISTANCA_V 37 19.38 246.19 85.6619 50.41390 1.241 1.750

DNEVNE 37 126.00 2453.00 743.6486 579.54792 1.350 1.378
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Grafikon 1 – Histogram apsolutne depopulacije i kriva normalnog 
rasporeda

Na grafikonu 1 vidimo da je distribucija apsolutne depopulacije bliska 
normalnom rasporedu. Distribucija je blago asimetrična u korist manjih 
iznosa depopulacije što tumačimo kao posledicu kratkog analiziranog 
vremenskog perioda, što znači da u jednom broju manjih opština depo-
pulacija u apsolutnom smislu nije došla do izražaja.

Preciznu proveru normalnosti distribucije svih varijabli vršimo pu-
tem Šapiro-Vilkovog testa normalnosti koji je uobičajen za manje uzorke 
(Shapiro and Wilk 1965). Rezultati su prikazani u tabeli 2.

Šapiro-Vilk test normalnosti
Statistika df Značajnost.

MIG .911 37 .006
DEP .937 37 .037
DISTANCA_V .902 37 .005
DNEVNE .856 37 .005
DISTANCA .916 37 .009
NEZ .948 37 .083

Tabela 2 – Rezultati Šapiro-Vilkovog testa normalnosti rasporeda

Rezultati pokazuju značajnost statistike testa (veće od .005) i demon-
striraju normalnost distribucije varijabli. Ovo je posebno značajno za 
merenje nezaposlenosti. Možemo očekivati da je nezaposlenost u ru-
ralnim oblastima veća od republičkog proseka, ali normalna raspodela 
ove varijable svedoči o ravnomernoj raspodeli razlika u nezaposlenosti 
među ruralnim oblastima, kao i o kvalitetu uzorka. Uslov normalnosti je 
zadovoljen za sve varijable i to je neophodan uslov da bi se nastavilo sa 
njihovom korelacionom i regresionom analizom.
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Korelaciona i regresivna analiza

Deskriptivna analiza pokazala je visok stepen varijabiliteta svih izme-
renih varijabli, kao i njihov normalan raspored. Dalji korak naše ana-
lize predstavlja ispitivanje slaganja varijabiliteta, koje može ukazati na 
međusobni uticaj dve ili više varijabli. U tabeli 3 prikazani su rezultati 
bivarijantnih linearnih korelacija.

DEP MIG DISTANCA DISTANCA_V NEZ DNEVNE
DEP Pirsonova 

korelacija
1 .774** -.101 .020 .553** .392*

Značajnost .000 .553 .906 .000 .016
N 37 37 37 37 37 37

MIG Pirsonova 

korelacija
.774** 1 -.180 .043 .644** .491**

Značajnost .000 .286 .799 .000 .002
N 37 37 37 37 37 37

DISTANCA Pirsonova 

korelacija
-.101 -.180 1 .621** -.049 -.369*

Značajnost .553 .286 .000 .775 .025
N 37 37 37 37 37 37

DISTANCA_V Pirsonova 

korelacija
.020 .043 .621** 1 -.028 -.419**

Značajnost .906 .799 .000 .869 .010
N 37 37 37 37 37 37

NEZ Pirsonova 

korelacija
.553** .644** -.049 -.028 1 .377*

Značajnost .000 .000 .775 .869 .021
N 37 37 37 37 37 37

DNEVNE Pirsonova 

korelacija
.392* .491** -.369* -.419** .377* 1

Značajnost .016 .002 .025 .010 .021
N 37 37 37 37 37 37

**. Korelacija je značajna na 0.01 nivou pouzdanosti
*. Korelacija je značajna na 0.05 nivou pouzdanosti

Tabela 3 – Rezultati bivarijantnih linearnih korelacija između 
varijabli; značajne korelacije su podebljane

Analiza pokazuje da je apsolutna depopulacija u visokoj korelaciji 
sa migracijama, pri čemu koeficijent determinisanosti iznosi približno 
60%, što znači da se toliki procenat varijacije u depopulaciji po opština-
ma može objasniti varijacijama u unutrašnjem emigriranju sa područja 
tih opština. Međusobni odnos ovih varijabli grafički je prikazan na di-
jagramu 2.
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Grafikon 2 – Dijagram raspršenosti migracija i apsolutne 
depopulacije 

Na grafikonu 2 mogu se uočiti da razlike u slaganju varijabiliteta po-
staju primetnije sa drastičnim povećanjem ili migracija ili depopulacije, 
što sugeriše na veće varijacije u prirodnom kretanju stanovništva u ve-
ćim ruralnim populacijama.

Nezaposlenost je, očekivano, u korelaciji sa depopulacijom, unutraš-
njim i dnevnim migracijama, što je u saglasnosti sa teorijskim modelom 
koji  nezaposlenost identifikuje kao glavni faktor iniciranja procesa de-
populacije.

Neočekivana je pozitivna korelacija između depopulacije i dnevnih 
migracija, naročito u svetlu studija koje sugerišu da povećan broj dnev-
nih migracija može biti „kočnica“ procesa depopulacije u ruralnim sre-
dinama (vidi Lukić 2012). Odnos ovih varijabli posebno ćemo razmatra-
ti u zaključku rada.

Kada je reč o prostornoj distanci, ona nije u korelaciji sa stepenom 
unutrašnjih migracija. Ako imamo u vidu značajan uticaj nezaposlenosti 
na varijacije u migracijama, to navodi na zaključak da individualni mi-
granti tragaju za prvom prilikom za posao, bez obzira na prostornu uda-
ljenost. Sa druge strane, dnevne migracije su u značajnoj linearnoj ko-
relaciji sa obe vrste distance. Grafikon 3 prikazuje odnos ovih varijabli.
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Grafikon 3 – Dijagram raspršenosti distance i dnevnih migracija

Međutim, koeficijent determinacije u slučaju ovog korelacionog od-
nosa je dosta nizak, približno 13%, a na samom grafikonu su uočljiva 
nelinearna slaganja varijabli. Distanca je jedina prostorna varijabla koju 
smo analizirali, što utiče na prirodu njenog odnosa sa drugim varijabla-
ma. Odnos ove dve varijable dosta je bolje opisan nelinearnim odnosom, 
prikazanim na grafikonu 4.

Grafikon 4 – Dijagram nelinearne raspršenosti distance i dnevnih 
migracija

Odnos prikazan na ovom grafikonu odgovara takozvanoj stepenoj 
distribuciji ili stepenom zakonu koji pokazuje kvadriranu obrnutu pro-
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porcionalnost distance i dnevnih migracija. Ako uzmemo u obzir da se 
dnevne migracije objašnjavaju „gravitacionim“ uticajem urbanih sre-

dina na dnevne migrante, ovaj rezultat je značajan i teorijski opravdan. 
Od izuzetne važnosti za dalja proučavanja dnevnih migracija jeste da se 

prostorne varijable analiziraju nelinearnim statističkim metodama.
Na kraju, konstruisali smo i testirali multivarijacioni regresioni model 

na osnovu dobijenih bivarijantnih korelacija. Varijacije u depopulaciji 
(zavisna varijabla) predstavljene su preko kombinovanog uticaja: bro-
ja nezaposlenih, distance od urbanog centra i broja dnevnih migranata 
(nezavisne varijable). Rezultati modela prikazani su u tabeli 4.

Model

Standardizovani 
koeficijenti

t Značajnost.
(Konstanta) 1.260 .216

NEZ .472 3.087 .004
DNEVNE .214 1.302 .202

DISTANCA .001 .008 .994

Tabela 4 – Rezultati multivarijacionog regresionog modela

Rezultati pokazuju da je nezaposlenost jedini značajni faktor u re-
gresionom modelu. Uticaj ove varijable na depopulaciju potvrđen je i 
relativno visokim standardizovanim koeficijentom u odnosu na ostale 
faktore. Rezultati analize su u saglasnosti sa navedenim teorijskim mo-
delom jer potvrđuju: 1) visoku korelaciju između depopulacije i inten-
ziteta unutrašnjih migracija i 2) jak regresioni uticaj nezaposlenosti u 
odnosu na ostale činioce. 

Diskusija

Na osnovu dobijenih rezultata možemo prokomentarisati status istra-
živačkih hipoteza. Hipoteza 1 je potvrđena s obzirom da je utvrđena zna-
čajna korelacija između depopulacije i unutrašnjih migracija. Ova hipo-
teza je delom trivijalne prirode, pošto se korelacija između migracija, 
kao komponente depopulacije, ali je veoma značajan rezultat koeficijent 
determinacije koji iznosi 60%. Ovaj rezultat nam govori da se 60% vari-
jacija u stepenu depopulacije među opštinama može objasniti varijaci-
jama u stepenu internih migracija, što potvrđuje teorijsku pretpostavku 
da su migracije glavna komponenta depopulacije u odnosu na negativni 
prirodni priraštaj.
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Pretpostavka teorijskog modela jeste i nezaposlenost kao glavni faktor 
koji pokreće proces depopulacije. Rezultati su potvrdili hipotezu 2, te je 
utvrđena značajna korelacija između broja nezaposlenih lica i stepena 
unutrašnjih migracija i depopulacije.

Hipoteza 3 je samo delimično potvrđena, pošto nije utvrđena korela-
cija između udaljenosti od urbanog centra i broja internih migranata. Sa 
druge strane, udaljenost je u obrnutoj korelaciji sa brojem dnevnih mi-
granata. Na osnovu ovog rezultata možemo zaključiti da takozvani „gra-
vitacioni model“ privlačenja migranata u urbane centre važi na nivou 
svih opština samo u slučaju dnevnih migranata, gde je ovaj tip migracija 
intenzivniji u onim opštinama koje se nalaze bliže urbanim centrima. 
Kada su trajnije unutrašnje migracije u pitanju, daljina ne predstavlja 
problem migrantima. Još jednom ističemo da je u slučaju dnevnih mi-
granata i varijable udaljenosti korelacioni odnos nelinearan i smatramo 
da ovaj rezultat treba uzeti u obzir prilikom daljih istraživanja ovog tipa 
migracija. U društvenim naukama postoji loša tendencija „slepe“ prime-
ne isključivo linearnih metoda, pri čemu se često zanemaruje mogućnost 
nelinearnih odnosa između različitih pojava. Kada su prostor, odnosno 
prostorne varijable u pitanju, njihov odnos prema socio-demografskim 
pojavama može, kao u našem slučaju, biti i nelinearan te je potrebno 
uvek ispitati i ovu mogućnost prilikom odabira (statističkih) metoda 
analiza.

Na kraju i ako se multivarijacioni regresioni model pokazao značaj-
nim, nije zadovoljena hipoteza 4 zato što ona predviđa veći broj značaj-
nih faktora. U našem slučaju, jedini značajni regresioni faktor je nezapo-
slenost. U cilju detaljnijeg opisa procesa depopulacije putem statističkog 
modela u narednim istraživanjima potreban je širi izbor varijabli, kao 
i primena sofisticiranijih multivarijacionih modela (kao što je model 
strukturalnih jednačina).
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RURAL DEPOPULATION IN REPUBLIC OF SERBIA: 
MULTIVARIATE ANALYSIS OF KEY FACTORS

Summary: In our present study we analyze rural depopulation in Republic 
of Serbia during brief period if 2011-2013.Process of depopulation occurs as 
a result of natural population decline and out-migration. Unlike the natural 
population decline, out-migration hasn’t been thoroughly studies on country 
level. Statistical Office of the Republic of Serbia has just recently offered 
precise data about internal migrations (since 2011), so we take the following 
year as the starting point of our study. Following Drudy-Gilg model of rural 
population, we will analyze bivariate and multivariate relations between 
different demographic and economic depopulation drivers. Our focus is 
also on the relationship between rural out-migration and daily commuting. 
In discussion part of this paper, we will discuss further directions in rural 
depopulation research in Republic of Serbia.
Keywords: depopulation, internal migrations, commuting, rural population
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POLJOPRIVREDNICI U DRUŠTVENIM 
PROMENAMA U SRBIJI:

Analiza promena materijalnog položaja, međugeneracijske 
pokretljivosti i vrednosnih obrazaca poljoprivrednika u Srbiji1

Apstrakt: U radu se na temelju nekoliko empirijskih istraživanja koja su 
realizovana u okviru Instituta za sociološka istraživanja (1989, 1997, 2003. 
i 2012. godine) analiziraju promene materijalnog položaja poljoprivrednika, 
obrasci i karakteristike međugeneracijske pokretljivosti i promene vrednosnih 
obrazaca pripadnika ove društvene grupe i to u periodu koji je prethodio slomu 
socijalističkog poretka i tokom perioda post-socijalističke transformacije. 
Osnovna pretpostavka od koje se polazi u ovom radu jeste da je proces sistemske 
transformacije društva posle 2000. godine, praćen makroekonomskom 
stabilizacijom, ubrzanom privatizacijom, jačenjem tržišne ekonomije itd. 
doveo do promena osnova na kojima je do tada počivalo konstituisanje 
određenih društvenih grupa. Zapravo radi se o tome da privatno vlasništvo 
nakon 2000-te postaje ključni činilac diferencijacije, pa tako poljoprivrednici 
koji su sve do tada činili relativno homogenu društvenu grupaciju, koja se 
nalazila na samom dnu društvene hijerarhije, počinju da se diferenciraju 
i to u pogledu materijalnog i klasnog položaja. Dolazi do formiranja sloja 
krupnih poljoprivrednika koji zahvaljući drugačijoj organizaciji rada, veličini 
poseda i sl. počinju da se svrstavaju gotovo u sam vrh društvene hijerhije, uz 
sloj sitnih preduzetnika. S druge strane, većina poljoprivrednika, (tzv. sitnih 
poljoprivrednika) usled određenih strukturalnih ograničenja tokom čitavog 
transformacijskog perioda (zajedno sa NKV radnicima) ostaje na dnu 
društvene hijerahije (Lazić 2011).
Ključne reči: materijalni položaj, međugeneracijska pokretljivost, ekonomski 
liberalizam, poljoprivrednici, Srbija

1  Rad je nastao u okviru rada na projektu „Izazovi nove društvene integracije: koncepti i akteri“ 
ev. broj 179035, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

316.334.55 (497.11)
631.115.1 (497.11)
316.343:63-051(497.11)
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Uvod

U radu će se analizirati promene materijalnog položaja poljoprivred-
nika, obrasci i karakteristike međugeneracijske pokretljivosti i promene 
vrednosnih obrazaca pripadnika ove društvene grupe i to u periodu koji 
je prethodio slomu socijalističkog poretka i tokom perioda post-socija-
lističke transformacije. Osnovna pretpostavka od koje se polazi jeste da 
je način funkcionisanja različitih društvenih poredaka (socijalističkog 
i kapitalističkog) oblikovao obrasce materijalnih nejednakosti, režime 
međugeneracijske pokretljivosti i preovlađujuće vrednosne obrasce po-
ljoprivrednika (kao uostalom i ostalih društvenih slojeva). Najpre, struk-
turalne promene poput deagrarizacije i industrijalizacije tokom socija-
lizma uz karakteristične obrasce socijalitičkog komando-planskog pore-
tka u Jugoslaviji („socijalistička tržišna privreda“, ograničena autonomija 
preduzeća, samoupravljanje i sitno privatno vlasništvo u poljoprivredi, 
zanatstvu i uslugama) determinisale su karakteristike poljoprivrednika i 
to na sledeći način. U pogledu materijalnog položaja poljoprivrednika, 
ograničeno privatno vlasništvo nad zemljištem uz usitnjavanje poseda 
koje je teklo u celokupnom posleratnom periodu u značajnoj meri su 
otežali razvoj moderne robne proizvodnje, tako da su sitna domaćinstva 
uglavnom bila naturalni a ne robni proizvođači (Mrkšić 1987:154-155). 
S tim u vezi, može se očekivati veoma nepovoljan materijalni položaj po-
ljoprivrednika u ovom periodu. Dalje, usled preovlađujuće poljoprivred-
ne strukture zemlje, polazi se od pretpostavke da će grupaciju poljopri-
vrednika krajem 1980-ih karakterisati visok stepen samoreprodukcije. 
Kada je reč o preovlađujućim vrednosnim obrascima poljoprivrednika, 
može se očekivati visok stepen orijentisanosti ka ekonomskom liberaliz-
mu, i to prvenstveno zbog toga što su poljoprivrednici predstavljali go-
tovo jedinu društvenu klasu koja je tokom socijalizma uspela da sačuva 
privatno-sopstvenički položaj.

Procesi blokirane i deblokirane post-socijalističke transformacije, kao 
što je opšte poznato, praćeni su najpre dubokom ekonomskom krizom, 
ratom i međunarodnom izolacijom, da bi nakon 2000. godine usledi-
la postepena makroekonomska stabilizacija, svojinsko restrukturiranje, 
privatizacija, jačenje tržišne ekonomije što je dovelo do promena osno-
va na kojima je do tada počivalo konstituisanje društvenih grupa (Lazić 
2005; Lazić 2011). Ovde se posebno ističe ključna uloga privatnog vla-
sništva koje postaje ključni činilac diferencijacije, tako da poljoprivred-
nici koji su do tog perioda činili relativno homogenu društvenu grupa-
ciju, koja se nalazila na samom dnu društvene hijerarhije, počinju da se 
diferenciraju u pogledu materijalnog i klasnog položaja. S jedne stra-
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ne, formira se sloja krupnih poljoprivrednika, u koje spadaju farmeri, 
moderni poljoprivrednici, koji zahvaljujući drugačijoj organizaciji rada, 
veličini poseda i sl. počinju da se svrstavaju skoro u sam vrh društvene 
hijerarhije, uz sloj sitnih preduzetnika (Lazić 2011; Cvejić 2006; Šljukić 
2014). S druge strane, većina poljoprivrednika (tzv. sitnih poljoprivred-
nika) usled određenih strukturalnih ograničenja tokom čitavog transfor-
macijskog perioda (zajedno sa NKV radnicima) ostaje na dnu društvene 
hijerahije. 

U pogledu međugeneracijske pokretljivosti poljoprivrednika u ovom 
periodu, polazi se od pretpostavke da će nastavak strukturalnih prome-
na - odnosno proces deagrarizacije - uz određene promene koje su bile 
konjunkturno uslovljene (ogroman porast nezaposlenosti usled deindu-
strijalizacije itd.) dovesti do izmene regrutacione osnove sloja poljopri-
vrednika. Najzad, u slučaju vrednosti ekonomskog liberalizma, može se 
očekivati da će procesi sistemske transforamcije praćeni pogoršanjem 
ekonomskog položaja većine stanovništva (uključujući i poljoprivredni-
ke) dovesti do opadanja podrške vrednostima ekonomskog liberalizma, 
odnosno do jačanja sklonosti ka prihvatanju državnog intervencioniz-
ma. Zasnovanost formulisanih pretpostavki ispitaće se na osnovu rezul-
tata četiri sociološka empirijska istraživanja koja su realizovana 1989, 
1997, 2003. i 2012. godine2.

Rezultati analize
Materijalni položaj poljoprivrednika

Problemima materijalnih nejednakosti društvenih slojeva tokom 
socijalizma bio je posvećen veliki broj istraživanja (Popović, ur. 1977; 
Popović, ur. 1987; Saksida et al. 1977; Lazić 1987). Osnovni zaključak 
ovih istraživanja jeste da su ekonomske nejednakosti u jugoslovenskom 
društvu tokom socijalizma bile izražene, i da su bile povezane sa hijera-
hijskom distribucijom društvenih položaja, pa tako dok su na samom 
vrhu bili pripadnici kolektivno-vlasničke klase (nomenklature), nekvali-
fikovani radnici i poljoprivrednici su se našli na samom dnu. Na osnovu 
analize istraživanja društvene strukture tokom socijalističkog perioda 

2 Istraživanje Društvena struktura i kvalitet života sprovedeno je na području cele SFRJ, krajem 
1989. godine, u organizaciji Konzorcija socioloških i srodnih instituta Jugoslavije na uzorku 
od 13.422 jedinica. Istraživanje Promene materijalnog položaja i delatni potencijal društvenih 
grupa u Jugoslaviji realizovano je 1997. godine na uzorku od 1996 ispitanika. Istraživanje 
Stratifikacijske i vrednosne promene u periodu društvene transformacije u Srbiji obavljeno 
je krajem 2003. i početkom 2004. godine na uzorku od 3 639 ispitanika. Najzad, istraživanje 
Promene osnovnih struktura društva Srbije realizovano je u prvoj polovini 2012. godine na 
teritoriji Srbije na reprezentativnom uzorku od 2557 ispitanika. 
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može se zaključiti, bez obzira koji je teorijski pristup u njima bio pri-
menjivan, da su seljaci/poljoprivrednici bili najniži društveni sloj/klasa 
(Šljukić i Šljukić 2012).

 Pre nego što se pređe na analizu empirijskih rezultata, neophodno 
je istaći da je materijalni položaj društvenih klasa3 analiziran na osnovu 
kompozitnog indeksa koji je formiran na osnovu indeksa prihoda, po-
trošnje i posedovanja imovine. Na osnovu vrednosti ova tri indeksa kon-
struisana je intervalna skala od 5 nivoa: nizak, niži srednji, srednji, viši 
srednji i visok materijalni položaj (vrednosti 1-5) (više o ovom indeksu 
videti u Lazić, Cvejić, 2004). Kako su izgledale materijalne nejednako-
sti u periodu od kraja socijalističkog poretka do 2012. godine, i kakav 
je bio materijalni položaj poljoprivrednika, videćemo u nastavku rada. 
Kada je reč o ekonomskom diferenciranju društvenih klasa, rezultati 
analize varijanse za sve četiri godine (Tabela 1) pokazuju da su materi-
jalne nejednakosti između društvenih klasa bile izražene tokom čitavog 
analiziranog perioda. Ukoliko pogledamo vrednost međugrupne vari-
janse, možemo videti da su ekonomske diferencijacije društvenih klasa 
bile najizraženije krajem 1980-ih. U isto vreme u ovom periodu je bila 
najjača unutrašnja homogenost materijalnog položaja društvenih klasa4. 
Kao što ćemo dalje videti, period blokirane transformacije u Srbiji doveo 
je do pada materijalnog položaja većine društvenih klasa, čime su se i 
razlike između klasa znatno smanjile (Va = 93, 822). Dalje, analiza me-
đuklasne diferencijacije materijalnog položaja osnovnih društvenih gru-
pa za 2003. godinu pokazuje da materijalne nejednakosti ponovo rastu, 
da bi poslednji dostupni podaci iz 2012. godine ukazali na ponovni pad 
međuklasne diferencijacije, što se svakako može objasniti pogoršanim 
uslovima života usled (globalne) ekonomske krize za većinu društvenih 
grupa. 

Tabela 1. Rezultati analize varijanse indeksa materijalnog položaja 
sedam društvenih klasa, 1989, 1997, 2003. i 2012. godine

Statistika Godina
1989 1997 2003 2012

F 658,757 118,345 165,223 141,051
Međugrupna varijansa 434,978 93,822 150,141 98,629
Stepeni slobode između 
grupa

6 6 6 6

Unutargrupna varijansa ,660 ,793 ,909 ,699
Stepeni slobode unutar 
grupa

4386 1893 2854 1598

3  U radu se polazi od operacionalizacije klasa na osnovu radnih mesta i obrazovanja ispitanika 
(više o tome u Lazić, Cvejić 2004:45-46). 
4 Detaljnu analizu materijalnih nejednakosti društvenih klasa na osnovu rezultata pomenutih 
istraživanja videti u Lazić i Cvejić 2004; Lazić 2011; Cvejić 2012. 
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U nastavku rada prikazane su prosečne vrednosti materijalnog po-
ložaja za sedam društvenih klasa u periodu od 1989. godine do 2012. 
godine (Grafikon 1).

Grafikon 1. Prosečne vrednosti materijalnog položaja sedam druš-
tvenih klasa, 1989, 1997, 2003. i 2012. godine

Na grafikonu se vidi da su materijalne nejednakosti jasno pratile 
društvenu hijerarhiju tokom celokuponog perioda: na samom vrhu su 
se nalazili pripadnici višeg sloja, zatim stručnjaci i sitni preduzetnici, pa 
manuelni radnici, dok su poljoprivrednici zajedno sa nekvalifikovanim 
radnicima zauzimali samo dno5. Podaci sa kraja osamdeseih pokazuju da 
je čitavih 86% poljoprivrednika imalo nizak i niži srednji materijalni po-
ložaj (Tabela 2). Postavlja se pitanje čime se može objasniti ovako nizak 
materijalni položaj ove društvene grupacije krajem socijalističkog pore-
tka? Uz napomenu da je odgovor moguće tražiti u više pravaca, ovde se 
ističe sledeće. Kao što je poznato, početkom pedesetih godina napušten 
je pokušaj kolektivizacije poljoprivrede i dozvoljeno je sitno privatno 
vlasništvo nad zemljištem, čime je u velikoj meri bio onemogućen razvoj 
moderne robne proizvodnje pa i napredovanje poljoprivrednika na skali 
materijalnog položaja. Zapravo, iako su kako ističe Mrkšić (1987) radni-

5 Rezultati višestrukog poređenja (Tukijev test) pokazuju da između ove dve društvene grupe ne 
postoji statistički značajna razlika u pogledu materijalnog položaja.
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ci i seljaci činili donji deo strukture društva, društveni položaj radnika je 
bio daleko bolji jer su bili uključeni u društveni sektor6, imali bolje uslo-
ve rada, viši dohodak, socijalnu sigurnost, kao i povoljnije perspektive za 
obrazovanje i društvenu pokretljivost „prema gore“. 

Dalje, istraživački rezultati iz 1997. godine ukazuju na blago poveća-
nje materijalnog položaja poljoprivrednika, s tim da se oni i dalje nala-
ze na samom dnu. Kao što se može videti u Tabeli 2, nizak materijalni 
položaj ima nešto manji procenat ispitanika u odnosu na 1989. godinu 
(33,3%). Ukoliko se pogledaju podaci za ostale klase može se videti da 
je u kategoriji KV radnika došlo do pogoršanja materijalnog položaja, 
pa tako se pokazuje da između njih, NKV radnika i poljoprivrednika ne 
postoji statistički značajna razlika u materijalnom položaju. 

Empirijski rezultati za 2003. i 2012. godinu ukazuju da se, kako isti-
če Lazić, “strukturalne osnove materijalnih nejednakosti između vrha 
i dna društvene piramide u Srbiji održavaju i tokom post-socijalističke 
transformacije. Ta stabilnost je „konzistentna“ na dnu – položaji sitnih 
poljoprivrednika, NKV radnika i KV radnika ostaju ispod srednje lini-
je“ (Lazić 2011:158). Dakle, možemo videti da poljoprivrednici ponovo 
imaju najniži materijalni položaj, osim u 2012. godini kada se na samom 
dnu nalazi kategorija NKV radnika, dok se materijalni položaj poljopri-
vrednika i KV radnika u potpunosti približava7. Značajno je istaći da 
istraživački rezultati iz 2012. godine ukazuju na pogoršanje materijalnog 
položaja gotovo svih društvenih grupa (osim višeg sloja). Ovaj pad naj-
manje je izražen u kategoriji poljoprivrednika, što se objašnjava postoja-
no niskim materijalnim položajem ove društvene grupacije, tako da dalji 
pad i nije bio moguć.

Tabela 2. Materijalni položaj poljoprivrednika, 1989, 1997, 2003. i 
2012. godine

Indeks materijalnog 
položaja

1989 1997 2003 2012

Nizak 41,7 % 33,3% 36,9% 38,4%
Niži srednji 44,6% 50,8% 46,5% 48,1%
Srednji 12,3% 11,9% 13,7% 11,1%
Viši srednji 1,4% 3,5% 2,2% 2,2%
Visok 0% 0,4% 0,7% 0,2%

6  Očigledne prednosti koje se postižu zapošljavanjem u nepoljoprivrednim delatnostima: stalan 
i siguran novčani dohodak, zdravstveno i penzijsko osiguranje, mogućnosti dobijanja stana i 
kredita (Puljiz 1988:13).
7 Rezultati višestrukog poređenja (Tukijev test) pokazuju da između ove dve društvene grupe ne 
postoji statistički značajna razlika u pogledu materijalnog položaja.
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U cilju potpunijeg sagledavanja materijalnog položaja poljoprivredni-
ka, važno je ispitati unutarklasnu konzistentnost materijalnog položaja 
ove društvene grupe. Unutarklasna konzistentnost je praćena pomoću 
koeficijenta varijacije (V) koji ukazuje na odnos standardne devijacije 
i aritmetičke sredina i označava prosečno odstupanje materijalnog po-
ložaja pripadnika ove grupacije od prosečne vrednosti materijalnog po-
ložaja koji je dobijen za ovu grupu. Vrednosti koeficijenta varijacije za 
sve četiri godine pokazuju da je unutarklasna diferencijacija u najvećoj 
meri bila izražena kod poljoprivrednika, što se može objasniti (kao uo-
stalom i kod ostalih društvenih klasa koje su se suočile sa padom mate-
rijalnog položaja) različitim individualnim strategijama uz pomoć kojih 
su domaćinstva pokušavala da poboljšaju svoj materijalni položaj8. Na 
zastupljenost različitih oblika strategija u poljoprivrednim domaćinstvi-
ma ukazuju istraživački rezultati iz 2012. godine koji su predstavljeni u 
sledećoj tabeli. 

Tabela 3. Zastupljenost različitih oblika strategija kod 
poljoprivrednika, 2012. godine

Tip strategije %
Pasivna 3,0
Supstitucija 15,4
Formalna zaposlenost 1,5
Neregularni rad 21,1
Poljoprivredni rad 23,7
Formalna zaposlenost i dodatni rad 6,8
Formalna zaposlenost i poljoprivreda 9,0
Poljoprivreda i neregularni rad van poljoprivrede 19,5
Ukupno 100,0

Rezultati analize varijanse su pokazali da strategije domaćinstava ima-
ju uticaj na materijalni položaj poljoprivrednika9. Kao što se može videti 
u Tabeli 4, poljoprivredna domaćinstva sa diverzifikovanim radnim stra-
tegijama (dakle, strategijama koje uključuju kombinovanje različitih ak-
tivnosti) imaju nešto bolji materijalni položaj u odnosu na domaćinstva 
u kojima nije zabeleženo prisustvo ovakvih strategija. Pokazuje se da po-
ljoprivredna domaćinstva u kojima je bar jedan član formalno zaposlen 
imaju nešto bolji materijalni položaj dok, s druge strane, domaćinstva 
sa strategijom supstitucije i pasivna poljoprivredna domaćinstva imaju 
veoma loš materijalni položaj10. 

8  Vrednosti koeficijenta varijacije za sve četiri godine iznose iznad 0.40.
9  Vrednost F statistike je 9,339; nivo značajnosti 0.000. 
10  Babović na sledeći način definiše pasivna i domaćinstva sa strategijom supstitucije: Pasivna 
domaćinstva su ona čiji članovi ne obavljaju nikakve tržišne niti netržišne radne aktivnosti 
(izuzev osnovnih aktivnosti održavanja domaćinstva i porodice i sl.). S druge strane, domaćinstva 
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Tabela 4. Rezultati višestrukog poređenja materijalnog položaja 
poljoprivrednika prema različitim strategijama domaćinstava

Tipovi strategtija N Subset for alpha = 0.05

1 2
Supstitucija 41 1,2683

Neregularni rad 56 1,3750

Pasivna 8 1,6250

Poljoprivredni rad 63 1,7143 1,7143

Formalna zaposlenost i dodatni rad 18 1,8889 1,8889

Poljoprivreda i neregularni rad van 
poljoprivrede

52 1,9808 1,9808

Formalna zaposlenost 4 2,0000 2,0000

Formalna zaposlenost i poljoprivreda 24 2,4167

Sig. ,084 ,113

Međugeneracijska pokretljivost poljoprivrednika

Međugeneracijska pokretljivost pokazuje u kojoj se meri osnovni 
principi reprodukcije društvenih grupa u okvirima datog načina proi-
zvodnje društva empirijski manifestuju putem ne/nasleđivanja društve-
nih položaja prethodne generacije (obično očeva) od strane pripadnika 
naredne. Glavno sredstvo pomoću koga se ispituju empirijski oblici re-
produkcije društvenih grupa predstavlja poređenje društvenog položa-
ja roditelja (po pravilu oca) sa društvenim položajem ispitanika (Lazić 
1987). Istraživački podaci o međugeneracijskoj pokretljivosti poljopri-
vrednika predstavljeni su u Tabeli 5. 

Tabela 5. Društveno poreklo poljoprivrednika, 1989, 1997, 2003. i 
2012. godine

Društveni sloj oca poljoprivrednika
1 2 3 4 5 6 7

1989 ,0% 1,7% 0,1% ,6% 2,9% 4,6% 90,1%

1997 0,0% 0,0% 0,% 0,6% 4,8% 7,1% 87,5%

2003 ,0% ,0% ,0% 2,5% 4,1% 9,1% 84,4%
2012 1,5% ,5% 1,0% 5,1% 10,7% 11,2% 69,9%

1-Viši sloj; 2 - Niži rukovodioci, sitni preduzetnici i krupni poljoprivredni-
ci; 3 - Stručnjaci; 4 - Službenici i tehničari; 5 - KV i VKV radnici; 6 - NKV 
i PKV radnici; 7- Poljoprivrednici

sa strategijom supstitucije su ona koja umesto relativno uobičajenog zadovoljavanja pojedinih 
potreba kroz tržište rada, roba ili usluga to čine preko sopstvenih netržišnih ekonomskih 
aktivnosti (bilo proizvodnjom hrane ili pružanjem usluga) (Babović 2013:107). 
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Kao najuočljiviji istraživački podatak izdavaja se visok stepen samore-
produkcije poljoprivrednika što je posebno bilo izraženo krajem osam-
desetih godina kada je čitavih 90% poljoprivrednika bilo regrutovano iz 
istog sloja. Ovakav istraživački nalaz posledica je preovlađujuće poljo-
privredne strukture zemlje koja je morala dovesti to toga da poljopri-
vrednici čine glavnu regrutacionu osnovu11, i to ne samo za poljopri-
vrednike već i za ostale društvene grupacije12.

Ukoliko se pogledaju podaci za ostale godine, može se uočiti da dolazi 
do blagog (ali kontinuiranog) opadanja udela poljoprivrednika čiji su 
očevi poljoprivrednici. Na ovakav zaključak sasvim jasno ukazuje pad 
stope samoreprodukcije poljoprivrednika (Grafikon 2). Ovaj zabeleže-
ni pad se može pripisati strukturalnim promenama, odnosno procesi-
ma deagrarizacije13 koji su doveli do opadanja apsolutnog i relativnog 
učešća poljoprivrednika. Još jedno pravilo reprodukcije ovog sloja može 
se takođe sasvim jasno uočiti: dolazi do postepenog rasta učešća nisko-
kvalifikovanih i kvalifikovanih radnika kao regrutacione osnove, pa tako 
dok je krajem osamdesetih svega 7,5% poljoprivrednika imalo očeve u 
klasi NKV i KV radnika, takvih je dvadeset godina kasnije tri puta više 
(21.9%). Pojava silaznog kretanja pripadnika radničkog sloja među po-
ljoprivrednike tokom postsocijalističke transformacije je prvenstveno 
strukturalno, ali ovog put, kako to zapaža Lazić (2011), konjunkturno 
uslovljeno, odnosno počiva na dramatičnom pogoršanju radnih i život-
nih uslova radničkog sloja. Nagli i ogroman porast nezaposlenosti uz 
smanjivanje zarada primorali su mnoge da se vrate poljoprivrednom 
radu koji im omogućava egzistencijalnu sigurnost. 

11 U Jugoslaviji je 1948. godine bilo 67% poljoprivrednog stanovništava, koje se u 1981. godini 
smanjilo na 19,9% (Vujović 1990: 41).
12 Primera radi, gotovo jedna trećina pripadnika viših slojeva krajem osamdesetih bila je 
poljoprivrednog porekla (više o tome u Lazić 1987; Cvejić 2012). 
13 Jugoslavija, Srbija, se posla rata nalazila u fazi intenzivne industrijalizacije koja je uglavnom 
počivala na ekstenzivnom zapošljavanju nekvalifikovane i polukvalifikovane radne snage sa 
sela. U Jugoslaviji u periodu od 1948. do 1981. godine iz sela u gradove prešlo je 6,5 miliona 
migranata (ljudi). Bio je to „jedan od najburnijih ruralnih egzodusa koji pamti ekonomska 
istorija“ (Vujović 1990: 41).
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Grafikon 2. Stopa samoreprodukcije poljoprivrednika, 1989, 1997, 
2003. i 2012. godine

Vrednosne orijentacije poljoprivrednika – ekonomski liberalizam
Promene u stepenu pristajanja uz ekonomski liberalizam praćene su 

preko sledećih empirijskih iskaza: “Društveni napredak će uvek počivati 
na privatnom vlasništvu“, “Država mora danas imati veću ulogu u uprav-
ljanju privredom (1989) /„Što vlada manje interveniše u ekonomiji, to 
bolje za Srbiju“ (2003 i 2012) i „Potpuna nezavisnost privrednih kolek-
tiva od države je uslov privrednog rasta“ (1989) /„Vlada ne bi trebalo da 
pokušava da kontroliše ili se na bilo koji drugi način meša u privatne 
firme“ (2003 i 2012)14. Rezultati deskriptivne analize za svaki stav poje-
dinačno (prema klasama) za ove tri godine prikazani su u sledećoj tabeli. 
Tabela 6. Ekonomski liberalizam – prosečne vrednosti15

14  Kao što se može videti, iskazi nisu bili identični u sve tri godine, tako da će na ovom mestu 
biti prikazani rezultati deskriptivne analize za svaki stav pojedinačno. 
15  Viši prosečni skorovi označavaju liberalnu orijentaciju.
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Istraživački podaci pokazuju da je orijentacija na privatno vlasništvo 
među poljoprivrednicima većinski bila prihvaćena krajem osamdesetih16 
- prosečni rezultat dobijen za ovaj stav znatno premašuje vrednost za 
celokupan uzorak. Procentualno opisano, preko 60% ispitanika izrazilo 
je potpuno ili umereno slaganje sa ovim stavom. Bitno je istaći da su 
poljoprivrednici krajem 1980-ih pokazali najviši stepen slaganja sa na-
vedenim stavom17. Dobijeni nalaz može se smatrati logičnim i očekiva-
nim, pre svega jer su poljoprivrednici predstavljali jedinu klasu koja je u 
celokupnom periodu socijalizma uspela da sačuva privatnosopstvenički 
položaj. Uz to, ovako visok postotak poljoprivrednika orijentisanih na 
privatno vlasništvo je u skladu sa rezultatima dobijenim u istraživanjima 
tokom sedamdesetih, a na osnovu kojih se moglo zaključiti da ukoliko je 
nečiji društveni položaj bio viši, obim orijentacije na društveno vlasniš-

16  Na ovom mestu nije suvišno spomenuti da je samo deceniju pre, prema nalazima istraživanja 
omladine u Srbiji, još preovladavala orijentacija na društveno vlasništvo (61%), dok je raširenost 
orijentacije na privatnu svojinu bila mala (16%) (Pantić 1981). Međutim, nešto kasnije, značajne 
promene u ideološkoj klimi postepeno menjaju stav prema privatnom vlasništvu. Drugim rečima, 
ublažavanje ideoloških stigmi, te opredeljivanje oficijelnih struktura za “pluralizaciju svojinskih 
odnosa“ umnogome su pogodovali uobličavanju novih društvenih stavova prema privatniku i 
privatnom sektoru (Golubović 1995: 308). 
17  Orijentacija na privatnu svojinu u 1989. godini imala je apsolutnu većinu još u dva sloja, i to 
među grupom sitnih preduzetnika i među stručnjacima.

Društveni napredak 
će uvek počivati na 
privatnom vlasništvu

Država 
mora danas 
imati veću 
ulogu u 
upravljanju 
privredom

Što vlada 
manje 
interveniše 
u ekonomiji 
to bolje za 
Srbiju

Potpuna 
nezavisnost 
privrednih 
kolektiva 
od države 
je uslov 
privrednog 
rasta 

Vlada ne bi 
trebalo da 
pokušava da 
kontroliše ili 
se na bilo koji 
drugi način 
meša u privatne 
firme

Godina 1989 2003 2012 1989 2003 2012 1989 2003 2012
Viši sloj 3,12 3,37 3,42 3,64 3,00 3,00 4,07 3,17 3,47
Niži rukov. i sitni 
preduzetnici

3,52 3,85 3,23 2,91 3,05 3,37 3,84 3,33 3,24

Stručnjaci 3,42 3,36 2,92 3,34 2,92 3,04 3,83 3,09 3,09
Službenici, tehničari 3,28 3,23 3,11 2,79 3,00 3,12 3,76 3,10 3,14

VKV, KV radnici 3,30 3,09 2,85 2,57 3,04 3,17 3,68 3,11 3,13

PKV, NKV radnici 3,19 2,95 2,91 2,30 2,95 3,16 3,52 2,90 3,28

Poljoprivrednici 3,80 3,42 2,94 2,79 3,10 3,03 3,42 3,12 2,97
Ukupno 3,40 3,23 2,97 2,88 3,01 3,14 3,68 3,09 3,12
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tvo se povećavao (Pantić 1977: 347). U prilog ovome govore i istraživa-
njem dobijeni podaci za većinu društvenih klasa (Tabela 6). 

Međutim, poželjnost državne intervencije takođe je bilo prihvaćena 
među poljoprivrednicima – blizu 45% se složilo sa tvrdnjom da država 
mora imati veću ulogu u upravljanju privredom, dok je 25% imalo ne-
odlučan stav. Za interpretaciju dobijenih nalaza neophodno je imati na 
umu sledeće dve relevantne činjenice. Prvo, da se ekonomski položaj ve-
ćine stanovništva izuzetno pogoršao tokom sedamdesetih i osamdesetih 
godina. I drugo, da je stanovništvo tokom celog socijalističkog perioda 
bilo sistemski upućeno na ekonomsku zaštitu države (Lazić 2005:113). 
Prethodna analiza sugeriše zaključak da su poljoprivrednici (kao i veći 
deo stanovništva) kombinovali sigurnost koju nudi država i njena regu-
lacija sa preimućstvima privatnog vlasništva, kojih su bili, itekako, sve-
sni. Ovo upravo čini osnovu ambivalentne svesti, u kojoj se uz poželjnost 
privatne svojine preferira i državni intervencionizam, a na osnovu dugih 
iskustava paternalističkog socijalizma, koji je u SFRJ omogućio relativno 
visok životni standard znatnom delu stanovništva (Lazić i Cvejić 2004). 
Najzad, prihvatanje tvrdnje „Potpuna nezavisnost privrednih kolektiva 
od države je uslov privrednog rasta“, beleži se kod gotovo jedne polovine 
poljoprivrednika (46,1%). Međutim, poređenje svih društvenih slojeva, 
ostavlja utisak da su poljoprivrednici u najmanjoj meri podržali ovaj 
stav, te da su se u pogledu prihvatanja ovog stava u potpunosti približili 
nekvalifikovanim i kvalifikovanim radnicima18. 

Ukoliko se pogledaju istraživački rezultati iz 2003. i 2012. godine, 
može se uočiti postepeni pad prihvatanja privatnog vlasništva u grupaciji 
poljoprivrednika, pa tako dok su 2003. godine poljoprivrednici ponovo 
(zajedno sa sitnim preduzetnicima) pokazali najviši stepen vrednovanja 
privatnog vlasništva, dotle se 10 godina kasnije beleži značajan pad. Sa-
svim je izvesno da su uzrok tome pogoršanje životnog standarda većine 
stanovništva usled duboke sistemske krize koja je posledica kako glo-
balne ekonomske krize, tako i nedosledne i neefikasne transformacije. 
Dalje, u slučaju državnog intervencionizma baleži se blaži pad, pa tako 
40% ispitanika u obe godine podržava ovaj stav. Ono što je međutim 
neophodno istaći jeste da ne postoji statistički značajna razlika između 
društvenih klasa u pogledu prihvatanja ovog stava, što, dalje, znači da 
nijedan od osnovnih obeležja sistemski ne diferencira ovaj stav, te da 
se faktori koji ga određuju moraju tražiti u društvenoj situaciji. Drugim 
rečima, i prilikom interpretacije ovih podataka moramo imati u vidu 

18 Analiza varijanse je pokazala da između ovih društvenih grupa ne postoji statistički značajna 
razlika na Tukijevom testu. 
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pogoršanje ekonomskog položaja velike većine stanovništva tako da su 
stanovnici Srbije nastavili da računaju na redistributivnu ulogu države. 
Ovim se u značajnoj meri mogu objasniti i istraživački rezultati u slučaju 
poslednjeg stava koji ukazuju na pad prihvatanja liberalnog stava: dok je 
protiv samostalnosti privrednih kolektiva krajem 1980-ih bilo 20% po-
ljoprivrednika, dotle se u 2003. i 2012. godini beleži značajan porast ne-
slaganja sa nemešanjem države u funkcionisanje privatnih firmi (35,6% 
i 43,2%, respektivno). 

Zaključna razmatranja

Uvid u istraživanjem dobijene podatke pokazuje da je većina hipoteza 
ispravno formulisana. Pođimo redom. 

U pogledu materijalnog položaja, na osnovu celokupne analize se po-
kazalo da su poljoprivrednici tokom celokupnog posmatranog perioda 
imali veoma loš materijalni položaj. Dok se tokom socijalizma nepovo-
ljan materijalni standard poljoprivrednika može povezati sa osnovnim 
elementima socijalističkog komando-planskog poretka, dotle je nemo-
gućnost pobošljanja njihovog položaja u narednom periodu bio uslov-
ljen drastičnim ekonomskim nazadovanjem zemlje tokom 1990-ih, uz 
spori oporavak privrede u prvoj polovini prošle decenije, te ponovnom 
ekonomskom krizom proteklih godina. Dalje, hipoteza o promeni regru-
tacione osnove poljoprivrednika usled strukturalnih i sistemskih prome-
na u proteklom periodu takođe je potvrđena. Kao što pokazuju podaci, 
izuzetno visok stepen samoreprodukcije je karakterisao poljoprivredni-
ke krajem osamdesetih godina, dok je tokom perioda post-socijalističke 
transformacije došlo do pada stope samoreprodukcije poljoprivrednika, 
odnosno do pojave silaznog kretanja pripadnika radničkog sloja među 
poljoprivrednike. Najzad, kada je reč o vrednostima ekonomskog libe-
ralizma, podaci su pokazali opstanak ambivalentnog odnosa poljopri-
vrednika (kao i ostalih društvenh klasa) prema liberalnim vrednosnim 
obrascima. Podsticaj za većinsko prihvatanje privatnog vlasništva, kao 
jedne od ključnih odrednica liberalne orijentacije, među poljoprivred-
nim slojem može se tumačiti time što je privatna svojina, zapravo, pred-
stavljala osnovu njihove egzistencije. S druge strane, prihvatanje držav-
nog intervencionizma kod ovog sloja može se dovesti u vezu sa njihovim 
veoma lošim materijalnim položajem tokom celokupnog analiziranog 
perioda, tako da su poljoprivrednici, kao i ostale društvene grupe, nasta-
vili da računaju na redistributivnu ulogu države. 
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FARMERS IN THE SOCIAL CHANGES IN SERBIA

Summary: In this paper we analyze the changes in the regimes of vertical 
mobility, characteristics of the economic position and specific value 
orientations of farmers in the period of post-socialist transformation. The 
analysis is based on three large-scale surveys conducted in 1989, 1997, 
2003 and 2012 by Institute of Sociological Research. The main presumption 
is that the process of system transformation after 2000 year, followed 
by macroeconomic stabilization, ownership restructuring, accelerated 
privatization and strengthening the market economy, changed the bases 
on which social groups were constituted until then. In fact, at that time 
private property became the key factor of differentiation, so the farmers, 
who until then were relatively homogeneous social group at the bottom of 
social hierarchy, start to differentiate in terms of economic and class position. 
Therefore, such processes led to the emergence of the so-called class of large 
farmers who due to different organization of work, largeness of land etc. are 
becoming a part of higher social hierarchy (as small entrepreneurs). However, 
exposed to certain structural constraints during the period of transformation 
the majority of farmers (small farmers) stay at the bottom of social hierarchy, 
along with unskilled workers.
Key words: vertical mobility, economic position, market liberalism, farmers, 
Serbia
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация: Доклад посвящён исследованию специфических форм про-
явления информационного неравенства в сельских регионах России 
на примере Саратовской области. Инновационное развитие России 
предполагает формирование открытого информационного общест-
ва, одной из задач которого является преодоление территориального 
информационного неравенства. Поэтому для определения политиче-
ских стратегий и мер, направленных на смягчение социально-эконо-
мической дифференциации и сокращение бедности сельского населе-
ния, крайне актуальной становится задача исследования проблемы 
доступа населения к информационным ресурсам.
С этой целью в докладе проведен анализ факторов, формирующих 
территориальную социально-экономическую дифференциацию по 
уровню доступа к информационным ресурсам; рассмотрены сло-
жившиеся тенденции и структурные особенности формирования 
информационно-библиотечных ресурсов Саратовской области; раз-
работаны предложения по совершенствованию их информатизации. 
Проведённое исследование показывает, что при формировании ин-
формационной политики должны приниматься во внимание, прежде 
всего, те социальные условия, которые выступают как причины за-
медленных темпов развития информации, а также как препятст-
вия распространению информационных технологий среди различных 
слоёв российского общества. Однако необходимо выделить и специфи-
ческие факторы, усугубляющие территориальное информационное 
неравенство в регионах России. Среди них следует отметить плохо 
развитую отечественную телекоммуникационную инфраструкту-
ру, отсутствие отечественных производителей вычислительной 
техники, неразвитое промышленное производство её компонентов; 
относительно высокую стоимость услуг интерент-провайдеров, ко-
торая не соответствует уровню жизни жителей в сельских регио-
нах; отсутствие законодательной базы в данной области; невысо-
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кую степень мотивационной готовности разных слоёв населения к 
использованию новых информационных технологий, а также недо-
оценку различными социальными слоями важности самого процесса 
информатизации.
Ключевые слова: трансформация сельских территорий; информати-
зация; Россия; информационно-библиотечные ресурсы; информацион-
ное неравенство.

Одним из важнейших направлений развития сельских терри-
торий, нацеленных на обеспечение сельского производства, улуч-
шение качества жизни сельского населения и поддержание эколо-
гического равновесия, является сокращение территориальных ди-
спропорций в процессе формирования единого информационного 
пространства. Информационное пространство-это совокупность 
банков и баз данных, технологий их сопровождения и использо-
вания, информационных телекоммуникационных систем, фун-
кционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих 
информационное взаимодействие институтов и частных лиц и 
удовлетворение их информационных потребностей. Основными 
компонентами информационного пространства являются инфор-
мационные ресурсы, средства информационного взаимодействия 
и информационная инфраструктура.

Способность сельских домохозяйств адаптироваться к неблаго-
приятным условиям внешней среды связана с рядом объективных 
и субъективных факторов их жизнедеятельности. Особое место в 
ней занимает система межличностных взаимоотношений с пред-
ставителями различных социальных слоёв и групп как в самом селе, 
так и за его пределами. Эта система представляет собой сеть жиз-
необеспечения сельского домохозяйства, которая специфическим 
образом реагирует на изменения в экономической, социальной и 
политической ситуации в обществе. На такую систему социальных 
отношений населения с институтами, которые обеспечивают до-
ступ к необходимым ресурсам и поддерживают его социальный и 
экономический статус, следует обращать внимание и при изучении 
средств и способов информационного взаимодействия. При этом 
необходимо учитывать разный характер этих ресурсов, которые 
могут быть как материальными, так и социокультурными, в том 
числе информационными.
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При таком подходе исследование механизмов информатизации 
сельских территорий представляется важным проводить в кон-
тексте изучения проблемы бедности и качества жизни сельского 
населения. С этих позиций информационная бедность выступает 
как ограничитель шансов и возможностей интеграции населения 
в социум, как недостаток прав и неадекватный доступ к институ-
там, формирующим информационное пространство. В настоящее 
время информационное неравенство и информационная бедность 
становятся одной из важных причин углубления неравенства со-
циального. Поэтому в комплекс мер, направленных на сокращение 
бедности сельского населения, необходимо включить и задачу ка-
чественного изменения информационных ресурсов и информаци-
онного обеспечения на селе.

Для определения основных направлений интеграции сельского 
населения в информационное пространство были исследованы 
тенденции и структурные особенности развития такой инфор-
мационной сети, как информационно-библиотечная сеть России. 
Происходящие процессы децентрализации и регионализации всех 
сфер российской жизни, включая средства массовой информации 
и книгоиздание, выдвинули библиотеки в число тех немногих ин-
ститутов, которые в состоянии и должны взять на себя ответствен-
ность за обеспечение информационного и культурного единства в 
России, её регионов и центра. Эволюция миссии библиотек про-
исходит за счёт резкого развития их информационных функций, 
аккумулирования сторонних и создания собственных информаци-
онных ресурсов, представления доступа к национальным и инфор-
мационным сетям. Библиотечную сеть можно рассматривать как 
естественный центр некоммерческого информационного обслу-
живания граждан на основе государственных информационных 
ресурсов.

Результаты анализа показывают, что сеть информационно-би-
блиотечных ресурсов России организована на основе сочетания 
двух основных принципов — отраслевого и территориального. 
Практически каждая отрасль знаний имеет основное, центральное 
книгохранилище на федеральном уровне. Наряду с этим на каждом 
территориальном уровне имеется центральная универсальная об-
щедоступная библиотека.

Библиотечная сеть России включает в себя следующие подсисте-
мы:

- публичные (общедоступные) библиотеки федеральных, регио-



Društvo i prostor

246

нальных (субъектов Российской федерации), муниципальных ор-
ганов культуры (бывшая сеть библиотек Министерства культуры 
России);

- систему научно-технических библиотек и справочно-информа-
ционных фондов, которая входит в состав Российской Государст-
венной системы научно-технической информации (ГСНТИ);

- информационно-библиотечную систему Российской академии 
наук (РАН);

- библиотечную сеть высших учебных заведений России;
- сеть медицинских библиотек;
- сеть сельскохозяйственных библиотек;
- другие системы (профсоюзные, школьные, армейские и др. би-

блиотеки).
Автоматизированные библиотечно-информационные техно-

логии функционируют в более чем 2,5 тыс. научных и публичных 
библиотек, из которых 1250 — муниципального уровня. Почти во 
всех центральных универсальных научных библиотеках субъектов 
РФ созданы локальные вычислительные сети, объединяющие от 30 
до 50 компьютеров. В библиотеках активно создаются электронные 
каталоги (в том числе на основе ретроконверсии карточных ката-
логов), другие библиографические и реферативные базы данных.

Между тем объективное усиление роли библиотек как важней-
ших институтов, формирующих информационное пространство 
России, пока ещё плохо осознаётся властными структурами на 
всех уровнях. В результате недофинансирования текущей деятель-
ности большинства библиотек сложилось тяжёлое положение по 
важнейшим направлениям их деятельности, прежде всего, таким, 
как пополнение библиотечных фондов, обеспечение их сохранно-
сти, безопасности и доступности пользователям. В результате до 
80–90% издаваемых в России новых книг отсутствуют на террито-
рии многих сельских регионов даже в единственном экземпляре. 
Приток новых изданий в сельские библиотеки сократился в 2014 г. 
более чем в два раза. Списание литературы во многих библиотеках 
превышает объёмы пополнения фондов.

Особенности формирования информационных потребностей 
жителей сельских территорий в условиях усиления глобальной и 
региональной интеграции в значительной степени обусловлены 
состоянием информационных ресурсов региона. С целью изуче-
ния каналов распространения агрознаний был проведен анализ 
состояния и тенденций развития информационно-библиотечных 
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систем Саратовской области. Сеть муниципальных библиотек, об-
щедоступных для населения области, составляла в 2014 г. 937 еди-
ниц, в их числе 754 — сельских. Показатели процента охвата на-
селения, читаемости и посещаемости, характеризующие качество 
информационно-библиотечного обеспечения, составляли в 2014 г. 
39,0%, 21,3% и 8,3% соответственно (Муниципальные библиотеки 
Саратовской области 2014: 4). Объем фонда аграрной тематики со-
ставлял 3,21%, при этом следует отметить тенденции снижения его 
количественного и ухудшения качественного состояния.

Основной причиной снижения этих показателей являются отста-
вание темпов обновляемости фондов от потребностей населения 
и слабая техническая оснащенность муниципальных библиотек. 
По результатам анализа информатизации библиотек области доля 
муниципальных библиотек, имеющих персональный компьютер, 
составляла в 2014 г. 39,9, доступ в Интернет — 32,%, сайты и WEB-
страницы — 2%, объем документов на электронных носителях в 
фондах библиотек — 30,6% (см. табл.).

Таблица 1
Информатизация муниципальных библиотек,

входящих в информационно-библиотечную систему 
Саратовской области

Доли библиотек, имеющих Доля записей элек-
тронного каталога 
от объема фондаПК (%) доступ в Интер-

нет (%)
Саратовская об-
ласть 39,9 32,2 30,6

Российская Феде-
рация 65,4 52,3 10,8

Приволжский 
Федеральный 
округ

56,7 46,5 8,1

В результате изучения возможностей использования библиотеч-
ных ресурсов по распространению агрознаний на селе можно си-
стематизировать наиболее перспективные направления. Среди них 
следует выделить: изучение конъюнктуры рынка материально-тех-
нических ресурсов и продовольственного рынка; подготовку необ-
ходимой информации по запросам сельхозпроизводителей и орга-
нов государственного управления; информационное обеспечение 
сельхозпроизводителей по вопросам внедрения новых технологий 
и способов производства.
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Информационное неравенство сельских жителей предопределе-
но низким уровнем информатизации, теми социальными условия-
ми, которые выступают как причины замедленных темпов разви-
тия информации, а также как препятствия распространению ин-
формационных технологий в сельской местности. Среди факторов, 
тормозящих информационное развитие сельских библиотечных 
систем, следует выделить слабую активность правительства в от-
ношении развития и распространения в Российской Федерации 
новых информационных технологий, отсутствие законодательной 
базы в данной области, а также недооценку важности самого про-
цесса информатизации как фактора сокращения информационной 
бедности на селе.

Необходимо подчеркнуть, что эффективное информационное 
обеспечение сельских территорий возможно лишь на основе ин-
теграции информационных ресурсов. Для преодоления информа-
ционного неравенства и формирования единого информационно-
го пространства необходимо функционирование единой системы 
информационного обеспечения (см. схему).

Схема распространения информации в системе информацион-
но-библиотечного обеспечения агропромышленного комплекса 
(АПК) России
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На схеме представлена модель распространения информации в 
системе библиотечного обеспечения АПК России и отражены вза-
имодействия между информационными агентами. Важно, чтобы 
в этой современной многоуровневой системе информационного 
обеспечения разнообразных субъектов аграрного сектора осу-
ществлялось не механическое продвижение информационных ре-
сурсов из центра системы Центральной научной сельскохозяйст-
венной библиотеки (ЦНСХБ) к пользователю, а проводились взаи-
модополнение и отбор их в каждом звене системы, шла творческая 
их интерпретация с учётом реальных местных условий.

В целях совершенствования доступа информации до потребите-
ля нами были выделены приоритетные направления функциони-
рования и развития этой системы. Во-первых, это поддержка ранее 
действующих и формирование новых координирующих информа-
ционных систем и баз данных.

На мировом уровне большие перспективы мы связываем с даль-
нейшим пополнением и развитием информационного обмена че-
рез Всемирную сеть сельскохозяйственных библиотек — Aglinet. 
Эта сеть была организована в 1971 г. в рамках Международной 
ассоциации библиотекарей-аграрников. Все участники библиотеч-
ного обмена могут получить библиографическую и фотоинформа-
цию по проблемам развития сельского хозяйства из более чем 100 
стран мира. Международным центром Aglinet является научная 
библиотека ФАО, а в каждой стране-участнице сети существует 
свой координирующий центр. Функции национального центра 
Aglinet в России выполняет ЦНСХБ, через которую потребители 
могут получать необходимую им информацию по зарубежному 
опыту развития АПК.

Масштабную и многолетнюю практику получила развитая по 
всем регионам России система межбиблиотечного абонемента 
(МБА). Успешно зарекомендовала себя электронная доставка до-
кументов (ЭДД), которую осуществляет ЦНСХБ, организуя доступ 
к своим электронным ресурсам через удалённые терминалы. Про-
дуктом новых информационных технологий является генерируе-
мая в ЦНСХБ с 1985 г. документографическая база данных АГРОС. 
Свыше 1,4 млн. записей с аннотациями и, частично, с рефератами 
дают ответ на практически любой тематический информацион-
ный запрос по всем отраслям АПК. Примечательно, что эта база 
выставлена в Интернете и пользование ею осуществляется на бес-
платной основе.
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Особое внимание хочется акцентировать на проблеме разви-
тия института сельских библиотек и дальнейшее формирование 
модельных сельских библиотек. Важнейшим концептуальным мо-
ментом формирования сельских библиотек, на наш взгляд, долж-
но быть понимание сельской библиотеки как неотъемлемого звена 
процесса информирования сельского населения и образования, 
как социального института, имеющего существенное влияние на 
культурную атмосферу села, как ближайшего партнёра школы, 
вместе с ней формирующего информационно-образовательное 
пространство села.

Следует отметить, что на проблему возобновления и дальней-
шего развития библиотечной деятельности в сельских сообщест-
вах обращают внимание и зарубежные исследователи, изучающие 
информационное обеспечение сельского населения. Особенно 
актуальной она становится для бывших социалистических стран. 
Так, на XIV Международной научной конференции «Проблемы пе-
реходного развития села», инициированной Балканской Организа-
цией социологии села и состоявшейся в 2008 г. в Сербии, обсужда-
лась программа по созданию сети сельских библиотек в постсоци-
алистических странах, интегрирующим органом которой является 
Национальная библиотека Сербии (Вукотич Б. 2008: 84).

Эффективному распространению информации способствует 
и налаживание сотрудничества научных сельскохозяйственных и 
сельских библиотек с районными информационно-консультаци-
онными службами. Библиотеки могут осуществлять такие инфор-
мационно-консультационные виды содействия как организация 
тематических выставок, оперативное обслуживание справочной 
литературой, разыскание отдельных фактов и сведений, оказание 
квалифицированной помощи в работе с ресурсами ЦНСХБ.

Комплекс мер, направленных на улучшение доступа сельского 
населения в информационно-библиотечные сети, должен вклю-
чать в себя преобразование сельских библиотек в информацион-
но-культурные центры и упорядочение всей библиотечной сети. 
Для этого необходима реконструкция централизованных систем в 
районах и сёлах с учётом новых социально-экономических, демог-
рафических и региональных условий расселения.

Повышению эффективности информационного обеспечения 
сельского населения способствуют мероприятия по развитию Рос-
сийской сельской информационной сети. Они нацелены на поддер-
жку сельскохозяйственных реформ в России посредством созда-
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ния альтернативной информационно-консультационной службы. 
Главной задачей формирования Российской сельской информаци-
онной сети является предоставление сельским жителям новейшей 
информации по сельскохозяйственным технологиям, производ-
ству, управлению и праву. Российская сельская информационная 
сеть развивает модель региональных мультимедийных центров и 
основана на сочетании различных способов распространения ин-
формации.

Следует отметить такие функциональные характеристики раз-
вития сети, как создание сети информационных партнеров для рас-
пространения практической информации по сельскому хозяйству, 
низко затратных технологий, учитывающих экологические аспек-
ты сельскохозяйственного производства; повышение конкуренто-
способности российских фермеров в производстве продуктов пи-
тания с точки зрения качества и затрат на производство; установ-
ление тесных связей с пользователями информацией посредством 
эффективной системы обратной связи с целью обеспечения наи-
более достоверной информацией сельских товаропроизводителей.

Ключевым компонентом распространения сетевой информа-
ции является электронная библиотека, количество материалов по 
производству сельскохозяйственной продукции которой состав-
ляет 1056 единиц. Он-лайновая библиотека включает также иллю-
стрированные каталоги растений и пород сельскохозяйственных 
животных. Эффективному распространению информации способ-
ствуют и другие информационные ресурсы сети. Интерактивная 
карта АПК облегчает поиск сельскохозяйственных Интернет-ре-
сурсов России. Электронная конференция «Fadnews» позволяет 
пользователям сети получить консультацию и обсудить материалы 
по различным сферам сельскохозяйственного производства. Воз-
можность размещения коммерческих объявлений сельскохозяй-
ственной тематики даёт электронная доска объявлений «Агромар-
кет», которая получает более 100 коммерческих сообщений в день. 
Здесь же размещена интерактивная карта АПК, облегчающая по-
иск сельскохозяйственных Интернет-ресурсов России.

В региональном разрезе с точки зрения интеграции сельских 
жителей в Российскую сельскохозяйственную информационную 
систему особо значимыми задачами являются наиболее полная 
компьютеризация и проведение работ по подключению сельских 
библиотек к различным информационным сетям областной уни-
версальной научной библиотеки как координирующего центра 
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по развитию публичных библиотек. Для этого подключения не-
обходимы мероприятия по совершенствованию доступа сельских 
библиотек к интегрированным информационно-библиотечным 
ресурсам, проводимые в рамках реализации Программы ЛИБ-
НЕТ «Создание общероссийской информационно-библиотечной 
компьютерной сети» и областных целевых программ, в частности 
по Саратовской области — программы «Создание корпоративной 
библиотечно-компьютерной сети общедоступных библиотек Сара-
товской области».

Позитивный опыт эффективного взаимодействия между круп-
ными информационными органами и небольшими сельскими би-
блиотеками свидетельствует о том, что пути преодоления барье-
ров в возможностях богатых и бедных информационных центров, 
формирующих разорванность информационного пространства 
России, могут быть реально осуществимы.
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Наталија Фисенко

УСЛОВИ И ФАКТОРИ ИНФОРМАТИЗАЦИЈЕ
 РУРАЛНИХ ТЕРИТОРИЈА

Сажетак: Овај прилог је посвећен истраживању специфичних облика 
појаве информационе неједнакости на руралним територијама Ру-
сије на примеру Саратовске области. Иновациони развој Русије има 
за циљ формирање отвореног информационог друштва, чији је један 
од задатака превладавање територијалне информационе неједна-
кости. Зато за одлучне политичке стратегије и мере, усмерене на 
ублажавање друштвено-економске диференцијације и смањење сиро-
маштва руралног становништва, крајње актуелан постаје задатак 
истраживања проблема приступа становништва информационим 
ресурсима. Са тим је циљем у раду изведена анализа фактора који об-
ликују територијалну друштвено-економску диференцијацију у одно-
су на доступност информационих ресурса; размотрене су постојеће 
тенденције и структурне карактеристике обликовања информацио-
но-библиотечних ресурса Саратовске области; разрађени су предлози 
за усавршавање њихове информатизације. Спроведено истраживање 
показује да се при обликовању информационе политике мора, пре све-
га, обратити пажња на друштвене услове који се појављују као узро-
ци спорог темпа развоја информација, али и као препреке распрости-
рању информационих технологија међу различитим слојевима руског 
друштва. Међутим, неопходно је разликовати и специфичне фак-
торе који погоршавају територијалну информациону неједнакост у 
регионима Русије. Међу њима се мора истаћи лоше развијена домаћа 
телекомуникациона инфраструктура, као и одсуство домаћих про-
извођача рачунарске технике и неразвијена индустријска производња 
њених компоненти; релативно висока цена услуга интернет-провај-
дера, која није у складу са нивоом животног стандарда руралног ста-
новништва; одсуство законске регулативе у овој области; низак сте-
пен мотивационе спремности различитих слојева становништва за 
кориштење нових информационих технологија, а такође и потцењи-
вање значаја самог процеса информатизације од стране различитих 
друштвених слојева. 
Кључне речи: информатизација, информационо-библиотечки ресур-
си, информациона неједнакост, Русија, трансформација руралних 
територија.



Društvo i prostor

254

Марина Мореханова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аграрных проблем Российской академии наук
Саратов

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация: В докладе представлены оценка современного состояния 
социальных ресурсов развития сельских территорий, анализ возмож-
ностей и угроз их формирования и реализации на современном эта-
пе. На основе анализа данных Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) и результатов социологических исследова-
ний, проведенных при личном участии автора, выявлены социальные 
возможности и ограничения обеспечения устойчивого развития сель-
ских территорий России. Особое внимание уделяется динамике ка-
чественных и количественных характеристик сельского населения, 
села, вопросам доступности базовых и послебазовых форм профессио-
нального образования для различных социальных групп.
Ключевые слова: социальные ресурсы, сельские территории, устойчи-
вое развитие, непрерывное образование, инновационный потенциал.

Решение задачи устойчивого развития сельских территорий не-
возможно без повышения эффективности использования всех ви-
дов ресурсов, важнейшими из которых являются социальные. Фор-
мирование новой модели развития села, с одной стороны предпо-
лагает наличие определенной социальной базы, как предпосылки 
их реализации, с другой повышает роль социальных факторов. Это 
определяет актуальность анализа качественных и количественных 
параметров социальных ресурсов развития сельских территорий 
с выделением сильных и слабых сторон, а также оценки возмож-
ностей и угроз формирования и реализации данных ресурсов на 
современном этапе.

338.43 (470)
316.334.5:502.131.1 (470)
502.131.1 (470)
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Предметом научных исследований социальные ресурсы стано-
вятся по мере формирования представлений о способности соци-
альных систем подвергаться радикальному обновлению, решающая 
роль в котором принадлежит способности различных социальных 
групп к совместному действию под влиянием взаимозависимости 
жизненных стратегий и групповой социальной мобильности.

В теории социального управления наиболее распространенным 
является определение социальных ресурсов как творческого по-
тенциала личностей, социальных групп, организаций и их возмож-
ностей, которые могут быть использованы для изменения соци-
ального статуса индивида или социальной группы. Преобразова-
тельный эффект социальных ресурсов реализуется в конкретном 
состоянии тех или иных процессов, что в полной мере относится и 
к социальным ресурсам развития сельских территорий.

В современной социологии существуют различные подходы к 
анализу социальных ресурсов. Неоструктуралисты (Э. Гидденс, П. 
Бурдье, Д. Александер) основываются на способности социальной 
структуры к воспроизводству и распределению социальных ресур-
сов. Разработчики деятельностного подхода к развитию социаль-
ных систем (М. Арчер, А. Турен, Ю. Хабермас, У. Бек) в качестве 
исходного понятия для характеристики социальных процессов 
рассматривают человеческую активность, двумя сторонами кото-
рой выступают деятельность и поведение. Концепция «динамиче-
ского поля» П. Штомпки, которая может рассматриваться как ком-
промиссный вариант, интегрирует деятельностный и структурный 
подходы (Штомпка П. 1996). Среди российских исследований при-
влекают внимание работы А.В. Дятлова, в которых обосновыва-
ется ресурсный аспект социальных изменений, влияющий как на 
саморазвитие социальных структур, так и на социально-инноваци-
онный потенциал общества. Теоретико-методологическое и кон-
кретно социологическое изучение социальных ресурсов россий-
ского общества осуществляется в сопоставлении с моделями соци-
ального развития и особенностями трансформационного процесса 
(Дятлов А.В. 2004).

Уточнение и обновление теоретических и эмпирических знаний 
о состоянии и степени освоения социальных ресурсов является 
необходимым условием повышения эффективности разрабаты-
ваемых федеральных и региональных программ развития агро-
продовольственного комплекса и сельских территорий. Совер-
шенствование государственной аграрной и социальной политики 
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невозможно без учета демографической, образовательной, соци-
ально-профессиональной, ценностно-мотивационной структур, 
стереотипов поведения, степени готовности к инновационным 
изменениям, уровня и качества жизни работников предприятий 
агропродовольственного комплекса, и сельского социума в целом.

За последние 25 лет численность сельского населения РФ сокра-
тилась на 2 млн. человек, с 39,1 млн. в 1989 г. человек до 37,1 млн. 
человек в 2014г., из которых 21,0 млн. в трудоспособном возрасте. 
В последние годы в условиях активизации демографической поли-
тики наблюдается резкое снижение естественной убыли сельского 
населения с 287,6 тыс. человек в 2005 г. до 0,8 тыс. человек в 2013 г.. 
С 2010 г. основным фактором уменьшения численности сельского 
населения является миграционный отток (Росстат Демографиче-
ский ежегодник 2014).

С 2009 г. на селе наблюдается позитивный тренд роста абсолют-
ной численности и удельного веса населения моложе трудоспособ-
ного возраста (моложе 16 лет) с 6,9 млн. человек на начало 2008 г. 
(18,2% от общей численности сельского населения) до 7,3 млн. че-
ловек (19,6%) на начало 2014 г. Однако, одновременно наблюдается 
и рост доли населения старше трудоспособного возраста (мужчи-
ны 60 и более лет, женщины 55 и более лет) с 21,4% до 23,7%, соот-
ветственно (Росстат Демографический ежегодник 2014).

Согласно базовому варианту прогноза численности и половоз-
растной структуры сельского населения РФ, выполненного в Ин-
ституте аграрных проблем РАН, численность сельского населения 
с учетом миграции к 2020 г. составит 35,2 млн. чел., а к 2040 г. — 29,3 
млн. человек. По отдельным укрупненным возрастным группам 
прогнозируется существенно снижение численности лиц моложе 
трудоспособного возраста и трудоспособного возраста к 2040г. — 
на 4,5% и 15,7% соответственно. В тоже время пенсионеров станет 
больше на 9,9% (Блинова Т.В., Былина С.Г. 2014: 307).

Процессы старения и сокращения численности сельского насе-
ления ведут к таким негативным последствиям как рост демогра-
фической и пенсионной нагрузки, дефицита квалифицированных 
кадров, снижение эффективности использования земельных ре-
сурсов, утрата социального контроля за территориями.

В современных условиях одной из важнейших характеристик 
сельского социума, определяющих его способность к преобразова-
нию агросферы, является образовательная структура. Так, резуль-
таты расчетов, проведенных специалистами Организации эконо-
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мического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетельствуют, 
что повышение образовательного уровня общества на один акаде-
мический год обеспечивает прирост экономики стран, входящих в 
ОЭСР, на 5% в краткосрочной перспективе и на 2,5% — в долгос-
рочной (Карпенко М.П. 2009: 98).

Анализ данных всероссийских переписей населения 2002, 2010 
гг. и Всесоюзной переписи населения 1989 г. свидетельствует о ро-
сте уровня образования сельских жителей в возрасте 15 лет и стар-
ше от поколения к поколению. В 2010 г. число лиц с высшим и по-
слевузовским профессиональным образованием составило 114 на 
1000 человек в возрасте 15 лет и старше, при 74 в 2002 г. и 47 в 1989 
г.; со средним профессиональным — 263 против 214 и 134 человек; 
со средним (полным) образованием 293 против 280 и 237 человек 
соответственно. При этом неуклонно сокращалась доля лиц, имею-
щих более низкие уровни образования.

Рисунок 1. Распределение сельского населения в возрасте 15 лет 
и старше по уровню образования по данным переписей населения
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При переписи населения 2010 г. было учтено 12,3 млн. сельских 
жителей в возрасте 15 и более лет, имеющих образование не ниже 
среднего профессионального. По сравнению с 2002 г. число сель-
ских жителей с данным уровнем образования увеличилось на 2.9 
млн. человек, несмотря на общее сокращение численности сельско-
го населения. Резко выросло число специалистов, имеющих после-
вузовское образование. В 2002 г. их было 25,8 тыс. человек, в 2010 
— 93,9 тыс. человек. При этом на селе численность лиц в возра-
сте 15 лет и более с начальным профессиональным образованием 
сократилась в 2 раза — с 5,0 млн. чел до 2,5 млн. Уменьшилась в 
данной возрастной группе и численность населения с основным и 
начальным общим образованием.

Быстрый рост уровня образования младших возрастных когорт 
очевиден при сравнении их со старшими возрастными группами. 
Так, доля лиц с образованием не ниже среднего профессионально-
го достигает максимальных значений в возрастной группе 25–29 
лет — 502 на 1000 человек и затем устойчиво снижается, опускаясь 
до минимального значения среди сельских жителей в возрасте 70 
лет и старше — 169 на 1000 человек. Среднее профессиональное 
образование наиболее распространено в возрастной когорте 40–49 
лет. В тоже время, остается достаточно многочисленной доля лиц 
с образованием не выше начального, причем в наиболее трудоспо-
собных возрастах. Так в возрастной группе 25–39 численность лиц 
имеющих только общее начальное образование в 2010 г. составила 
171 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2002 г. в 1,4 раза. 
Одновременно во всех возрастных группах увеличилась доля лиц с 
образованием не ниже неоконченного высшего образования, при 
этом в возрастных группах 20–29 лет и 60–69 лет она выросла по-
чти в два раза. Также во всех возрастных группах выросла доля лиц 
с общим средним образованием.
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Таблица 1
Распределение сельского населения в возрасте 15 лет и старше 
по возрастным группам и уровню образования по данным 

переписей населения, на 1000 человек

Имеющие образование
Не имеющие 
начального 

общ. 
образования

профессиональное общее
высшее, 

неполное 
высшее

среднее начальное среднее 
(полное) основное начальное

2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010
Всего 88 137 214 263 161 80 179 233 190 176 145 98 22 13

В том числе, 
в возрасте, 
лет

15–17 — — 6 1 16 2 136 166 707 655 124 170 8 7
18–19 76 77 130 145 130 95 432 447 229 205 36 23 9 9
20–24 112 216 234 275 179 101 259 245 176 133 31 21 8 9
25–29 117 238 255 264 204 90 239 236 156 140 21 24 7 9
30–34 114 185 319 270 219 91 229 261 98 161 14 24 6 8
35–39 120 151 324 320 221 101 236 270 79 133 13 18 6 7
40–44 114 142 311 362 234 108 234 271 86 97 15 14 5 6
45–49 113 132 294 356 239 106 202 290 121 96 25 15 5 5
50–54 117 125 278 341 214 101 174 287 167 121 43 21 6 5
55–59 124 126 225 319 173 85 138 257 214 172 117 37 8 5
60–64 74 137 146 295 116 67 98 208 277 214 273 73 15 6
65–69 56 108 115 189 83 40 59 149 221 276 426 225 39 12

70 и более 31 57 66 112 40 22 30 70 155 212 568 478 109 50

В условиях нарастающего дефицита кадров рабочих профессий в 
качестве негативной тенденции следует рассматривать устойчивое 
снижение во всех возрастных группах сельского населения доли 
лиц с начальным профессиональным образованием. Это связано 
как со снижением статуса данных рабочих мест, особенно среди 
молодежи, так и с разрушением системы система начального про-
фессионального образования, которая за годы рыночных реформ 
понесла наибольший урон. Выпуск квалифицированных рабочих 
учреждениями начального профессионального образования со-
кратился с 840,6 тыс. чел. в 1995 г. до 702,5 тыс. чел. в 2005 г. и 436,0 
тыс. чел. в 2013 г., в том числе по сельскохозяйственным професси-
ям с 126 тыс. чел. в 1995 г. до 77,4 тыс. чел. в 2005 г. и 37,2 тыс. чел. в 
2013 г. (Росстат 2003: 337; Росстат, Российский статистический еже-
годник 2014: 234).
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Одно из основных направлений авторских исследований соци-
альных ресурсов развития аграрной сферы и сельских территорий 
— изучение степени заинтересованности сельских жителей в повы-
шении квалификации или получении новой профессии; их мнения 
о наличии реальной возможности и целесообразности получения 
новых знаний; условий, при которых они согласятся на дополни-
тельное обучение. Активность участия представителей сельского 
социума в процессе непрерывного образования (повышение ква-
лификации, получение дополнительного образования или получе-
ние принципиально иного образования), включая его институци-
ональные и неинституциональные формы, фактически является 
индикатором их социальной и профессиональной мобильности, 
характеризуют способность и готовность к освоению нового.

Результаты всероссийских опросов населения, проведенных в 
рамках Российского мониторинга экономического положения и 
здоровья населения НИУ-ВШЭ, показывают, что доля сельских жи-
телей, желающих продолжить свое образование, за период с 2005 
по 2008 гг. выросла с 7,1% до 19,5, а затем начала снижаться, и в 
2013 г. составила 11,7%.

Если рост желающих продолжить образование во многом был 
связан с ростом экономической доступности образовательных 
услуг, то падение интереса к продолжению образования, по всей 
видимости, в первую очередь можно объяснить снижением моти-
вации для продолжения образования.

Таблица 2
Причины отказа от получения дополнительного 

профессионального образования по отдельным социально-
демографическим группам, в процентах к числу респондентов, 

нежелающих пройти профессиональное обучение, в каждой группе
Пол Возраст респондентов, лет По 

массиву 
в целом

мужчины женщины 19–34 35–44 45–60

Не позволяют возраст и 
здоровье

24,3 24,1 6,8 12,1 42,9 24,2

Не хочу работать по 
данной специальности

8,2 3,4 24,7 4,3 0,0 6,0

Отсутствие перспектив 
служебного роста

13,5 17,2 8,3 19,5 12,3 15,2

Квалификация 
полностью соответствует 
выполняемой работе

21,6 17,4 21,5 21,3 17,9 19,6

Нет возможности 
надолго оставить семью, 
хозяйство

0,0 31,0 15,4 10,8 16,3 13,6

Работа не требует новых 
знаний

32,4 6,9 23,3 32,0 10,7 21,4
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Источник: социологическое исследование Института аграрных 
проблем РАН, 2012 г. Выборка стихийная, репрезентирует трудо-
способное сельское население в трудоспособном возрасте. Объем 
выборки 743 человека.

Одним из основных факторов, определяющих возможности уча-
стия респондентов в системе непрерывного образования, является 
принадлежность к определенной социально-профессиональной 
группе. Различные формы переобучения сегодня доступны преи-
мущественно работникам бюджетных организаций, специалистам 
и руководителям сельскохозяйственных предприятий различных 
форм собственности. Иная ситуация у работников массовых сель-
скохозяйственных профессий. По результатам социологического 
исследования, проведенного сотрудниками Института аграрных 
проблем РАН в 2010–2012 гг., среди представителей данной соци-
ально-профессиональной группы опыт дополнительной профес-
сиональной подготовки имел только каждый третий, в то время 
как среди специалистов и руководителей сельскохозяйственных 
предприятий — 69,7%.

Лишь каждый третий квалифицированный рабочий, прошед-
ший дополнительную профессиональную подготовку, обучался на 
курсах повышения квалификации, остальные прошли переобуче-
ния новой профессии (преимущественно той, по которой работа-
ют сейчас). Соответственно, осознавая необходимость повышения 
квалификации и рассматривая ее в качестве одного из важнейших 
условий повышения уровня жизни, большая часть респондентов, 
занятых на сельскохозяйственных предприятиях (58,5%) не видят 
реальных возможностей повышения своей квалификации или не 
считают ее целесообразной.

Готовность к получению новых знаний во многом предопреде-
ляет и возраст респондента. Анализ результатов социологического 
исследования, показал снижение заинтересованности в получении 
новых знаний, освоении новых профессиональных навыков с уве-
личением возраста респондента (табл. 3).
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Таблица 3
Заинтересованность в получении новых знаний в зависимости 

от возраста респондента (% от общей численности респондентов в 
данной группе)

Возраст респондентов, лет По 
массиву 
в целом

19–34 года 35– 44 
года

45–60 лет

Хотели бы пройти курсы 
повышения квалификации

73,0 42,9 37,0 49,2

Хотели бы освоить новую 
профессию

67,6 51,0 15,2 43,2

Независимо от ситуации 
постараются обойтись без 
обучения

5,4 16,3 28,9 17,6

Считают, что имеют реальные 
возможности для повышения 
квалификации

59,5 46,9 23,9 42,4

Источник: социологическое исследование Института аграрных 
проблем РАН, 2012г. Выборка стихийная, репрезентирует трудо-
способное сельское население в трудоспособном возрасте. Объем 
выборки 743 человека.

При этом ни по активности освоения новых технологий в сфе-
ре потребления, ни по степени заинтересованности в получении 
новой информации респонденты 45–60 лет, не отличаются от воз-
растной когорты 35–45 лет.

Таким образом, низкая заинтересованность в получении новых 
профессиональных знаний, в значительной степени обусловлена 
традиционными представлениями, как самих работников, так и 
работодателей, в нецелесообразности обучения тех, «кому скоро 
пора на пенсию».

Вопрос оценки и реализации потенциала старших возрастных 
групп трудоспособного сельского населения приобретает особую 
актуальность в связи с тем, что, несмотря на сокращение общей чи-
сленности сельского населения, число сельчан в возрасте 45–59 лет 
за последние десять лет увеличилось с 6,5 млн. человек в 2002 г. до 
8,5 млн. в 2014 г. (Росстат, Демографический ежегодник 2014).

Для оценки состояния восприимчивости новшеств сельского со-
циума в целом и его отдельных социальных групп, их готовности 
и способности к реализации инноваций, в качестве индикаторов 
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был использованы показатели характеризующие распространение 
и освоение инновационных практик, товаров и технологий в сфе-
рах производства, потребления и досуга.

Начиная с 2005 г. в России наметилась устойчивая тенденция, за-
ключающаяся в опережении темпов роста среднедушевых доходов 
сельских домохозяйств по сравнению с городскими домохозяйст-
вами. В 2005 г. среднедушевые денежные доходы сельских домохо-
зяйств составляли 48,9% от доходов горожан, в 2009 г. — 55,5%, в 
2014 г. — 61,2%. За период с 2005 г. до 2014 г. соотношение средне-
душевых располагаемых ресурсов сельских домохозяйств с вели-
чиной прожиточного минимума выросло с 1,2 до 2,0 раз (Росстат 
2015).

Рост доходов дает сельским жителям экономическую возмож-
ность приобретения современных высокотехнологичных товаров 
и услуг. Несмотря на сохраняющиеся между городом и селом раз-
личия в технологической и экономической доступности современ-
ных технологий, инновационные товары все активнее осваиваются 
сельскими жителями. Если в 2001 г. уровень обеспеченности персо-
нальными компьютерами и микроволновыми печами на селе был 
10 раз ниже, чем в городе, а мобильными телефонами в 17,5 раза, то 
в 2013 г. уровень обеспеченности персональными компьютерами 
сельских домохозяйств составил 78,0% от городского, микроволно-
выми печами — 84,0%, мобильными телефонами — 94,1% (Росстат 
2008: 189, 2015).

Особое внимание в ходе исследования было уделено проблемам 
освоения современных информационно-коммуникационных тех-
нологий. Компьютерные технологии и Интернет это качественно 
новые явления, которые вызывают глубокие изменения во всех 
сферах жизни — работе, потреблении, досуге. Наличие доступа к 
данным технологиям, уровень компьютерной грамотности осве-
домленность об их возможности, степень информационной актив-
ности в настоящее время являются факторами, способствующими 
преодолению существующих в сельской местности ограничений 
выбора вида и рода деятельности, доступности культурных ценно-
стей, справочно-консультативной информации, отдельных видов 
социальных услуг.
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Таблица 4
Наличие современной бытовой техники, теле- и радиоаппара-

туры в среднем на 100 домохозяйств, проживающих в сельской 
местности, штук

2001 
г. 

2005 
г. 

2009 
г. 

2013 
г. 

Село, в % к городу

2001 2005 2009 2013
Видеокамера 1 3 6 9 20,0 30,0 37,5 45,0

Микроволновая 
печь 1 11 35 63 10,0 36,7 61,4 84,0

Персональный 
компьютер 1 11 34 60 10,0 35,5 55,7 78,0

Кондиционер 0 1 6 11 0,0 25,0 66,7 76,9

Мобильный 
телефон 0 59 191 239 5,7 49,2 82,3 94,1

Легковой 
автомобиль 25 34 47 58 92,6 103,0 100,0 101,9

Удельный вес 
домохозяйств, 
имеющих доступ 
к сети Интернет, 
в процентах 
ко всем 
домохозяйствам

— 6,7 21,6 54,6 — 28,9 46,2 73,9

в том числе с 
дом. компьютера — 2,1 13,9 49,8 — 19,1 35,5 70,9

Источник: Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств 
в 2013 году: результаты выборочного обследования бюджетов до-
машних хозяйств. Москва: Федеральная служба государственной 
статистики, 2014; Доходы, расходы и потребление домашних хо-
зяйств в 2007 году: результаты выборочного обследования бюдже-
тов домашних хозяйств. Москва: Федеральная служба государст-
венной статистики, 2008, с. 189.

Результаты проведенных социологических исследований по-
зволяют сделать вывод, что в настоящее время на скорость рас-
пространения инноваций в сфере потребления на селе решающее 
влияние оказывают не консерватизм потребителей или отсутствие 
готовности к освоению новых потребительских практик. Основ-
ными факторами, сдерживающими распространение инноваций 
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на селе, являются уровень доходов сельского населения, состояние 
инфраструктуры, в том числе и информационной, сохраняющийся 
разрыв между финансовыми, технологическими, образовательны-
ми возможностями сельского и городского населения в освоении и 
применении данных практик.

Рост обеспеченности сельских домохозяйств высокотехноло-
гичными товарами культурно-бытового и хозяйственного назна-
чения, повышение экономической и технологической доступности 
новых видов услуг способствуют созданию на селе условий жизни 
качественно равных городским, при сохранении позитивных черт 
сельского образа жизни. Это создает основу для уравнивания пре-
стижности жизни в городских и сельских поселениях.

Несмотря на все негативные тенденции последних лет, рос-
сийское село сегодня еще сохраняет социальный потенциал для 
обеспечения устойчивого развития. Около 20% трудоспособного 
сельского населения сегодня не старше 30 лет. При этом сельская 
молодежь не только осознает необходимость получения професси-
онального образования, но и считает его необходимым условием 
достижения высокого материального уровня. Неуклонно растет 
уровень образования во всех возрастных группах сельского насе-
ления. Большая часть сельского населения, прежде всего в соци-
альных группах, имеющих значительный социальный вес в сель-
ском социуме (специалисты с высшим образованием, предприни-
матели и квалифицированные рабочие), демонстрирует высокую 
степень готовности к освоению технологических и экономических 
инноваций. Но вместе с изменением качества человеческих ресур-
сов, изменяются их требования к жизненной среде — уровню раз-
вития производственной и социальной инфраструктуры, качеству 
условий жизни. Ключевым моментом в создании благоприятных 
условий для формирования и реализации социальных ресурсов 
сельских территорий сегодня является трансформация социально-
трудовой сферы села, диверсификация сельской экономики, раз-
витие дорожно-транспортной инфраструктуры. Возрастает значи-
мость проведения последовательной политики в области развития 
и освоения социальных ресурсов, сбалансированных инвестиций 
в человеческий капитал, улучшение условий жизни людей и каче-
ства социальной среды.
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Марина Мореханова

ДРУШТВЕНИ РЕСУРСИ И ОГРАНИЧЕЊА ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА РУРАЛНИХ ТЕРИТОРИЈА

Сажетак: Испуњавање задатка одрживог развоја руралних терито-
рија није могуће без унапређивања ефикасности употребе свих врста 
ресурса, међу којима су најзначајнији друштвени ресурси. Са једне 
стране, формирање новог модела руралног развоја укључује распо-
ложивост одређене друштвене основе као предуслова његове импле-
ментације, док са друге стране повећава улогу друштвених фактора. 
Ово чини релевантном анализу квалитативних и квантитативних 
параметара друштвених ресурса развоја руралних територија, са 
идентификацијом јаких страна и слабости, као и са проценом мо-
гућности и претњи формирања и имплементације ових ресурса у 
садашњој фази. Важност слеђења конзистентне политике на пољу 
развоја и примена друштвених ресурса, избалансирано инвестирање 
у људски капитал, унапређивање услова живота и квалитета друш-
твене средине расте. Путем анализе података које даје Федерална 
државна статистичка служба (Росстат), као и података добијених 
социолошким истраживањима којима је руководио аутор, ми иден-
тификујемо друштвене могућности и ограничења одрживог развоја 
руралних територија. Посебна пажња посвећена је квалитативним 
и квантитативним параметрима руралних демографских и радних 
ресурса, преференција при запошљавању, спремности и воље различи-
тих друштвених група руралног становништва да усвоји иновације 
на пољу производње, потрошње и активности слободног времена, као 
и идентификацији фактора и могућности коришћења екстерних и 
интерних друштвених ресурса за самодовољан развој аграрне сфере. 
Самодовољан развој аграрне сфере није синоним за изолацију од друш-
тва, већ представља отклон од филозофије глобалне зависности свих 
њених елемената од спољних утицаја. 
Кључне речи: друштвени ресурси, иновативни потенцијал, одрживи 
развој, радни ресурси, руралне територије.
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Небојша С. Гаџић
Факултет техничких наука у Косовској Митровици 

Косовска Митровица

ПРОСТОР, АРХИТЕКТУРА И ТУРИЗАМ  КАО 
ЕЛЕМЕНТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРЕДАЧКЕ 

ЖУПЕ  НА ШАРПЛАНИНИ

Апстракт: Рад анализира могућности за развој одрживог високо- пла-
нинског туризма на подручју Средачке жупе као и осталих српских 
енклава које се налазе  на  простору Шар-планинског масива. Ово 
подручје наше земље поседује потенцијал и ограничења која су спе-
цифична у односу на друге делове Републике Србије. Развој туризма 
ослања се на изванредно повољне услове овог простора које он поседује, 
оправдано је њега узети као кључан фактор у будућем развоју овог 
простора и Шарпланонског ентитета уопште. При томе, намеће 
се питање решавања будућег статуса Српских енклава на простору 
Косова и Метохије и Македоније посебно Средачке, Сиринићке, Горан-
ске жупе и Скопске Црне Горе. То решење подразумева прилагођавање 
тренутним гео-политичким околностима, заштиту и очување на-
шег народа и физиче територије на тим просторима. У историјском, 
етнографском,верском и националном смислу Средачка жупа се убраја 
у најбогатија подручја наше земље. Њена традиционална сеоска архи-
тектура и рурални сеоски амбијенти, цркве, ношња, говор, обичајно 
право познати су и ван граница наше земље и представљају уникатне 
реликте једне јединствене културе. Важна компонента у развоју ове 
жупе је свакако зимски туризам. За његов развој постоје изузетно по-
вољни услови на њеном подручју. Међутим, дар природних услова није 
једини услов за његов развој. Постоји низ фактора који на то утичу 
од дефинисања статуса и положаја српског и осталих народа на про-
стору Косова и Метохије па до доношења конкретних  развојних пла-
нова за њихово искоришћење и развој читавог подручја. Кључне речи: 
Средачка Жупа, простор  туризам, сеоска архитектура.
Кључне речи: Средачка жупа, простор, туризам, сеоска архитекту-
ра. 

911.37 (497.115 Sredačka Župa)
338.48-44 (23.0) (497.115 Sredačka Župa)
728.61 (497.115 Sredačka Župa)
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Антропогени фактори у функцији развоја простора и 
туризма

 Средачка, Сиринићка и Горанска жупа налазе се на крајњем југу 
Републике Србије у непосредној близини Призрена. Налазе се на 
средишњем делу планинских масива (Шар-планина и Жар-плани-
на) који раздваја Р. Македонију на југу и Р. Србију на северу.

 Ове жупе је настањене су још у праисторији. Њена историја 
богата је у читавом свом дугом континуитету и може се пратити 
кроз више историјских раздобља. Најстарији помен о наведеним 
Шар-планинским жупама је везан за хрисовуљу краља Драгутина 
из 1276-81. године, којом манастиру Хиландару даје село Локвица, 
које и данас постоји. Ова сеоска насеља поседују изузетне амбијен-
талне целине са очуваним старим печалбарским кућама, плевњама, 
амбарима, кошарама, мандрама, бачијама и збориштима који  чине 
јединствену и непоновљиву антропогеографску и етничку целину 
на  простору наше земље Србије а и шире на простору Балкана.

    У време средњовековне српске државе Средачка жупа и остале 
две жупе имале су врло повољан положај, пре свега због непосредне 
близине царске престонице града Призрена, значајног трговачког, 
политичког и верског центра. Жупа је посебно добила на значају 
изградњом манастирског комплекса Светих Арханђела, задужбине 
цара Душана, у клисури Призренске Бистрице. Кроз жупу је водио 
средњевековни пут у своје време који је преко Шар-планине по-
везивао ондашње две престонице – Призрен и Скопље. Други пут 
исто тако значајан повезивао је Средачку жупу са Сиринићком жу-
пом и даље преко Качаничке клисуре водио за Скопље, Сер, Солун 
и Цариград.

Доласком Турака на ово подручје, становништво жупе и околних 
крајева налази склониште у природној изолованости саме жупе и 
повољним условима за развој сточарства. Временом део станов-
ништва прихвата исламску веру ублажавајући тиме тешке услове 
живота. Током векова жупљани су створили посебан ентитет који 
чини засебну етничку целину са утврђеним друштвеним одредбама 
кривичног обичајног права које произилази из законика цара Ду-
шана, специфичном ношњом, говором, урбаним и архитектонским 
наслеђем руралних средина. Послератним интензивним развојем 
општинских центара, међу којим и Призрена, становништво жупе 
се исељава, чиме је овај простор постао највеће миграционо под-
ручје у Србији. У току ратног сукоба на Косову и Метохији  1999. 
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године и после доласка међународних снага у овој нашој покраји-
ни, целокупно Српско становништво је било приморано да напусти 
своја огњишта. Данас живаљ који је напустио жупу чини напоре 
уз помоћ наше државе и међународне заједнице да се врати у своја 
села одакле је избегао у току последње деценије ХХ века. 

Валоризација простора и архитектонског наслеђа у функцији 
развоја туризма

Под оваквим околностима настало је и делом се до данас очува-
ло споменичко наслеђе Средачке жупе које чини 7 православних 
храмова и читав низ руралних амбијенталних целина. Храмови се 
налазе и то Св. Ђорђа у Милачићима, Св. Богородице у Пејчићи-
ма, Св. Николе у Драјчићима, Св. Николе у Богошевцу, Св. Петра 
и Павла и Св. Николе у Мушникову и Св. Ђорђа у Горњем Селу. 
Ова група цркава обновљена је између 1557. и 1650. године, спада 
у ред мањих грађевина, али упечатљивог и изражајног уметничког 
домета.

Наведени пурални простор Шар-планинских енклава богат је 
породничним кућа специфичног изгледа за које су карактеристичне 
за ово подручје. То су масивне, високе двоспратнице донеле су неке 
новине које су резултат и последица тих печалбарских кретања. 
Грађене од фино тесаних блокова камена, са наглашеним угловима. 
Прозори и врата добијају радијалну “шембрану” као својеврсни от-
исак у камену али прилагођеног свом завичају и времену. Жупљани 
их зову “Американке”, чувајући при том део Сретечке историје и 
меморију успомена окамењених на њиховим моћним прочељима.        

Откривајући ову до сада непознату архитектуру валоризујући 
у функцији туризма њене репрезентативне примерке попут: куће 
Џинића, Билибајкића, Совтића, Мандушића, Терзинаца, Недељко-
вића, Калинчића и других поново смо актуелизовали потребу да 
освежимо национално памћење и никад не заборавимо простор 
Косова и Метохије и да станим туристима на најбољи начин про-
мовишемо наше наслеђе. Намеће се закључак за потребу очувања 
старе сеоске архитектуре на овом подручју а самим тим и нашег на-
рода на овом простору. Сама архитектура je главни мотив за реви-
тализацију и обнову руралних средина попут засеока Милачики и 
села Мушњиково и Драјчики тако да је она  једон од најзначајниних 
елемената уз коришћење осталих природних потенцијала. Развојем 
зимског туризма сама Средачка жупа и њен Шарпланински Енти-
тет могу рачунати на  самоодрживу будућност.
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Дефинисање статуса српских енклава на простору КиМ

  Потребно је извршити нову територијалну поделу  Косова и Ме-
тохије која би створила услове за опстанак, повратак и развој свих 
насеља на простору Шарп-ланинског масива. При томе, намеће се 
питање решавања будућег статуса Српских енклава на простору 
Косова и Метохије, посебно Средачке, Сиринићке и Горанске жупе. 
То решење подразумева прилагођавање тренутним гео-политич-
ким околностима, заштиту и очување нашег народа на тим просто-
рима. Требамо коначно утврдити шта је то минимум и које су то 
територијалне области на простору Косова и Метохије  од посеб-
ног интереса за нашу државу и на тај начин постићи вишевековни 
историјски компромис са Албанским народом у целини. Шта је то 
највредније што је остало на простору ове наше покрајине - то су 
Српски манастири и територије са компактним Српским станов-
ништвом на простору: Шарпланине, Централног Косова, Кос. По-
моравља, Новог Брда, Велике Хоче, Осојана и Северног Косова. То 
је површина од око 20.000 км2  или 20 посто од укупне површине 
Космета. Време је показало да решење нетребамо тражити у тери-
торијалном повезивању горе наведених регионалних целина већ у 
микро решавању сваког појединачног случаја. У првом реду, Сре-
дачка жупа Као основна јединица овде се појављује општина која је 
и по плану међународне заједнице Европске уније и САД већ при-
хваћена.

На простору Космета, назиру се региони у којима је реално мо-
гуће остварити услове за повратак Српског и осталог неалбанског 
становништва.

• Шарпланинске жупе: Средска, Гора и Сиринић образују заједно 
Ентитет као уникатну етногеографску па се може рећи и геополи-
тичку структуру важног Шарпланинског региона за републику Ср-
бију. У том погледу овај регион нема аналогије у Југоисточној Евро-
пи и донекле се може упоредити само са регионима  на Кавказу или 
Пиринејима (Андора,Осетија, Нагорно-Карабах)

• Све три жупе су делови сродних група које заједно имају сло-
венску основу донекле у симбиози  са елементима старобалканског 
становништва у овом случају Илира. Оне су истовремено и резул-
тат вишевековне етничке и верске диференцијације становништва 
на овим просторима.

• То значи да су ове три жупе посебни релативно аутономни ет-
нонационални системи различитих степена постојаности унутар 
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себе и уклапања у односу на своје суседе: Албанце, Македонце и 
друге народе.

• Шарпланински ентитет одиграђе своју позитивну улогу у бу-
дућности приликом промене геополитичког интереса појединих 
земаља и  повратка државе Србије са својим институцијама на про-
стор Космета. 

• Ентитет је стратешки значајан и за Европску унију и САД као 
безбедоносна тврђава Српског народа у «мору» проблематичних и 
склоних анархији Арбанаса. То се односи и на међународну борбу 
против тероризма и предности које наведени простор пружа.

Нова организација мреже насеља, према опремљености и раз-
вијености садржаја секундарних, терцијалних и квартарних делат-
ности подразумевала би следећи систем насеља на подручју Шарп-
ланинског ентитета а и унутар саме Средачке жупе. 

• Центар заједнице сеоских насеља на Шар-планини налазио би 
се у селу Средска. Њему би као регионалном центру ове три жупе 
гравитирала остала два општинска центра: Драгаш и Штрпце. Цен-
тар ентитета имао би вишесмерне односе и са Призреном као нај-
ближим регионом, Приштином као следећим аутономним-незави-
сним центром и Београдом као својом престоницом. А кроз међу-
државне односе сарађивао би и са Републиком Македонијом и Е.У.

• Села са сеоским центром обједињују два или више примар-
них села и њихове атаре у једну просту економску целину, поред 
унутрашњих имају развијене и спољне функције: Основна школа, 
пошта,амбуланта, редовна аутобуска линија са центром заједнице 
сеоских насеља. Поред пољопривредног они имају доста непољо-
привредног становништва које се бави  трговином и занатством. 
Таква села у жупи била би: Плањане, Мушниково, Манастирица и 
друга.

• Примарна сеоска и туристичка насеља су она која имају станбе-
но-пољопривредни или туристички карактер, она  су без икаквих 
спољних функција према околним селима  а у њима се развија само 
унутрашња функција села. Таква села су углавном засеоци села 
Средске и Драјчићи.

Унапређење саобраћајне повезаности ентитета на Шари

Саобраћајни положај Средачке жупе одређен је положајем Ко-
сова које је ван главног Европског коридора, односно правца који 
пролази кроз Србију. Сама Шарпланина и Средачка жупа је пове-
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зана регионалним путем за суседну Сиринићку жупу и Призрен 
тако да је положај ове жупе условљен недовољно валоризованом  
туристичком магистралом Црногорско приморје – Пећ – Призрен 
- Скопље, која представља вредан и интересантан туристички пут. 
Тек изградњом Јадранске магистрале као европског коридора зна-
чајно би се побољшала саобраћајна повезаност Средачке жупе. Ко-
ридор би сада прелазио преко Шар-планине и био би директно по-
везан у европски систем аутопутева који се налазе у непосредном 
окружењу саме жупе и на неки начин је саобраћајно тангира. 

• Економски интерес, у повезивању Призрена и Тетова маги-
стралним путем који би пролазио преко Шаре, та траса пута би 
била краћа од постојеће за 80 km и износила би 35km. Тетово је већ 
од 2000. године повезано аутопутем са Скопљем и саставни је део 
једног Европског коридора.    

• Самоодрживост, побољшао би се положај саме жупе и енти-
тета и постао би стратешки и за њен опстанак јако битан. Ентитет 
би прикупљао средства од транзита и еколошких такси за пролазак 
возила.

• Константност протока возила условљена због падавина, пошто 
је траса на великој висини била би регулисана изградњом тунела.
Тако да би ови ови проблеми тим решењем били избегнути. 

• Повећао би се интерес страних улагача за изградњу високо-
планинских зимских туристичких центара јер би траса магистрале 
пролазила и повезивала будуће центре на овом простору.

• Безбедносни моменат је јако битан и узима за могућност интр-
венцију снага НАТО-а у случају Албанске побуне или борбе против 
међународног тероризма као и могуће последице по становништво 
Средачке жупе и туристе који бораве на њном подручју.

Изградњом овог својеврсног “бајпаса” економску корист би има-
ли сви: и Ентитет, Тетовски регион који броји око 300.000 становни-
ка и Призренски који броји око 500.000 становника. Отварање тог 
пута и повезивање доноси неслућене могућности развоја зимског 
туризма јер се повећава база потенцијалних корисника тих услуга.

Природни фактори у функцији развоја зимског туризма

Познавање природне основе једног подручја је један од најбит-
нијих предуслова у валоризацији и коришћењу природног потен-
цијала. Средачка жупа је веома атрактивно подручје, јер се на ње-
ном, релативно малом,  географском простору преплићу разновр-
сни природни елементи. На неки начин то је простор пун динамике, 
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промена и висине а где је висина ту је и високо планиски туризам. 
Наша Р. Србија има јако мало таквог простора, још само Прокле-
тије и Копаоник. Стога су природне карактеристике у неку руку дар 
природе који требамо искористити и валоризовати на опшу добро-
бит нашег и осталих народа који живе на наведеном простору. Због 
тога, за развој територије нужно је, поред друштвених чинилаца, 
узети у обзир и природне основе њене географске средине. Међу 
њима истичу се: рељеф, клима, падавине и биљни и животињски 
свет, а од друштвених: историјски, културни и политички чиниоци.  
Рељеф представља најупечатљивију особину територије ове жупе. 
Велике висине, посебно масива Шаре до (2.561mmv), највредније су 
карактеристике рељефа за развој зимског туризма.

•  Нагиби терена налазе се у зонама погодних висина које прелазе 
1.700mmv и поседују  одличне висинске разлике. 

•  Оријентација терена као трећи фактор за развој овог вида ту-
ризма је исто повољна. Генерално доминира северна и северо-за-
падна орјентација које су најјквалитетније за развој овог вида ту-
ризма а што није случај са Македонском страном Шарпланине која 
такође поседује велики потенцијал али услед неповољне орјента-
ције не може да буде предмет валоризације.

•  На овом подручју, што се климе тиче, присутна је у долини та-
козвана «жупска клима» - планинска, са благим утицајем медитера-
на а док у зони изнад (1.700mmv) присутна је зона алпског климата 
који је идеалан јер захваљујући њему снег дуже траје а самим тим и 
туристичка сезона.

• Инсолација има повољне показатеље, исто важи и за темпера-
туру која  је без драстичних осцилирајућих промена. Јако је мало 
облачних и магловитих дана што је исто битан фактор за квалитет 
понуде.

• Снежни покривач као главни ресурс има по квалитету и трајању 
изванредне резултате тако да средњи годишњи број дана са снегом 
износи око 150  а  дебљина снежног покривача износи око 60 цм.

• Доминантни ветар је северозападни, који доноси обилне снеж-
не падавине.

• Биљни и животињски свет представља значајни потенцијал 
и мотив за развој туризма. Присуство богате шумске вегетације у 
којој доминирају заједнице: букве и аутохтоне врсте бора-мунике и 
молике представљају јединствен потенцијал и реликт овог подручја  
који  треба употребити у функцији развоја туризма.

• Заштита природних вредности на неки начин је регулисана ула-
ском територије Средачке жупе у састав Националног парка  Шар-
планина.
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Потенцијалне могућности за развој зимског туризма

Важна компонента у развоју ове жупе је свакако зимски туризам. 
За његов развој постоје изузетно повољни услови на њеном под-
ручју. Међутим, дар природних услова није једини услов за његов 
развој.

На подручју бивше СФРЈ не постоји планински простор, изузи-
мајући донекле Проклетије, где су се стекли тако повољни природни 
услови за развој планинског туризма зимског и летњег рекреатив-
ног као на Шар-планини. То значи да је простор ове планине један 
велики природни потенцијал који нам пружа неслућене могућно-
сти за развој свих видова туризма, посебно зимског-високопланин-
ског. Али,  упркос томе, нигде ти услови нису мање искоришћени у 
функцији развоја туризма него у Средачкој жупи.  Шарпланина по-
седује укупну денивелацију стаза потенцијалних за скијање у дужи-
ни од 103.770m или око 30% укупног потенцијала скијашких стаза у 
бившој СФРЈ. То је резултат студије коју су радили експерти OECD, 
перетече Европске Уније из које су коришћени наведени подаци.  
Шарпланински масив, са становишта могућности коришћења по-
тенцијалних терена за скијање, поседује најбоље услове за развој 
зимско-спортског туризма на територији целе Југоисточне европе 
укљућујући Словенију, Црну Гору, Бугарску, Македонију и оста-
ле земље. По броју, денивелација и капацитетима потенцијалних 
скијашких стаза Шар планина и Проклетије, не само да надмашују 
све остале планине бивше СФРЈ, већ се само могу упоређивати са 
највећим зимским центрима у области Алпа, Скандинавије и Пи-
ринеја.

Подручје Средачке жупе поседује  три  потенцијална смучарска 
центра, од којих се поједини њихови делови могу међусобно по-
везати у веће зимско-туристичке центре. Од укупног збира дени-
велација смучарских стаза на Средачки део Шар-планине отпада 
24.900 м. око 25% потенцијала у одосу на саму Шару. Само Пре-
валац, располаже са укупно 16.970м денивелације, што је више од 
упупног збира денивелација познатих зимских центара Копаоника 
и Крањске горе заједно. Примера ради Стара планина и њен Бабин 
зуб налазе се на 27 месту по свом потенцијалу! Поставља се питање 
зашто градимо тамо где нема ни снега, стаза?

Полазећи од утврђеног норматива, да на једног смучара долазе 
два лежаја, потенцијални смештајни капацитети за потребе зим-
ско-спортског туризма на подручју Средачке жупе износили би 
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око 50.000 лежаја, што је приближно једнако половини укупних 
потенцијала Словеније. Денивелациске и конфигурациске каракте-
ристике већине скијашких терена на Средачком делу Шар-плани-
не  у потпуности задовољавају европске нормативе за трасирање 
и уређење такмичарских стаза  за слалом, велеслалом, спуст и ре-
креативно смучање. Већина ових стаза на овом подручју пролази 
преко пашњака и лоциране су на висинама већим од 1600м, што 
омогућава смућање и при минималној дебљини снега и временски 
дуго траје до Маја месеца. Смучарски терени  смештени су већином 
у глацијалним цирковима  који су са својим гребенима заштићени 
од јаких ветрова и великих температурних промена и самим тим 
пружају угодност приликом скијања.

Превалац -  По потенцијалу налази се на трећем месту у бившој 
СФРЈ и само појединачно је јачи од Копаоника и Старе планине! Ње-
гова карактеристика  је значајно пространство за трасирање већег 
броја појединачних стаза али и могућност за трасирање  широких  
скијалишта. Има одличан приступ, јер се налази на регионалном 
путу Призрен -Штрпце - Скопље. Денивелација скијашких стаза из-
носи 16.970м са укупним капацитетом од око 30.000 скијаша. Овом 
податку требамо додати да у збирни потенцијал овог скијалишта не 
улазе и стазе које се налазе на суседној планини Ошљак и на неки 
начин образују и формирају јединствену целину. Ово је највеће по-
тенцијално скијалиште на читавом подручју Шар-планине и шире.
Тренутно је у функцији само један вучни лифт, нема хотела, егзи-
стира само викенд насеље у последње време након завршетка рата 
на простору Косова и Метохије је предмет подивљале изградње ван 
плански изграђених објеката а све у функцији пресецања Српских 
енклава.

Дупница -   То је широко и пространо подручје Алпског изгледа 
са дугачким косама, глацијалним цирковима које се од Кобиличког 
превоја спушта до Доњег Љубиња. Нагиб је континуално експо-
ниран према северу са денивелацијом од 4.750 м, капацитетом од 
10.000 скијаша и висинском разликом од 1.420 м. Ово скијалиште 
своје потенцијале може валоризовати након изградње новог маги-
стралног пута Призрен - Тетово, чија ће траса проћи поред ових 
терена и на тај начин учиниће га доступним. Ово потенцијално 
скијалиште показује колико је саобраћајна повезаност и доступ-
ност природних потенцијала и људских ресура јако битна и чини 
битну компоненту у развоју високопланинског туризма на овом 
подручја. Дупница поред новоподигнутих смештајних капацитета 
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у својој урбано-рецептивној понуди инкорпорира и село Драјчићи 
и Средску са својих седам засеока.

Караниколица - Скијашко подручје са најдужом трасираном ста-
зом на простору Балкана у укупној дужини од 12.000м и висинском 
разликом од 1.400 м. Укупна денивелација износи 3.180м, а број 
скијаша око 7.000.  Потенцијал чију валоризацију очекујемо тек са 
изградњом пута Средска – Опоље - Гора Локвица такође поред но-
воподигнутих смештајних капацитета у својој урбано-рецептивној 
понуди инкорпорира и наведено село које се налази у непосредном 
окружењу.

Закључак

  Будући развој Средачке жупе састоји се у комплексном сагледа-
вању и оцењивању свих расположивих ресурса и потенцијала (при-
родних, антропогених, демографских..) укљућујући и гео-политич-
ки моменат који је пресудан за опстанак Српског народа на овом 
простору у будућности. Око 50% целокупног земљишта ове жупе 
припада Србима и управо је то земљиште од стратешког значаја 
за њен развој, а самим тим и за развој високо планинског туризма 
и очување народа, његове традиционалне архитектуре и наслеђа. 
Проблем развоја, време и стање у које је доведено становништво 
ове жупе и цео српски народ на простору Косова и Метохије при-
морава нас да реално сагледамо решавање нашег националног 
питања на овом простору а посебно након проглашавања незави-
сности Косова. То је резултат вишевековног агресивног деловања 
Албанског националистичког покрета зацртаног у плану Албанске 
лиге из 1878. године и он се де факто остварује. Границе “Велике 
Албаније” исписују се агресивном и рушилачком политиком, тако 
да делови Рашке области, југ Србије, западна Македонија и цело 
Косово и Метохија постану саставни делови те  Велико Албанске 
супер државе - “Арберије”. На основу свих ових елемената указује-
мо на потребу нашe државe Републикe Србијe да предузме све мере 
на очувању свог народа и културног наслеђа на простору Средачке 
жупе и Шарпланине. Овај наш мали Шарпланински ентитет у тој 
интрполацији наше државе на путу ка Европској унији одиграће 
своју позитивну улогу без обзира на свој дуалистички територијал-
ни положај.
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Nebojsa S. Gadžić

SPACE, ARCHITECTURE AND TOURISM AS ELEMENTS OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT ОF SREDČKA DISTRICTON 

ŠAR PLANINA

Summary: The paper analyzes the possibilities for the development of 
sustainable high mountain tourism in the area Sredačka parishes and other 
Serbian enclaves that are located in the area of   Sar massif. This area of   the 
country has the potential and the limitations that are specific in relation to 
other parts of Serbia. The development of tourism relies on the exceptionally 
favorable conditions in this area and it is reasonable to take it as a key factor 
in its future development in general. In doing so, the question of resolving the 
future status of Serbian enclaves in Kosovo and Metohija and Macedonia, 
in particular Sredačka, Sirinićka, Goranske district and Skopje Montenegro 
is crutial. The solution requires an adjustment of the current geo-political 
circumstances, the protection and preservation of our nation and the territory 
in these regions. In the historic, ethnographic, religious and national terms, 
Sredačka parish is one of the richest areas of our country. Its traditional 
rural architecture and rural country setting, church, costume, language and 
common law are known beyond the borders of our country and are unique 
relics of a unique culture. An important component in the development of 
this parish is certainly winter tourism. For its development there are very 
favorable conditions in its territory. However, the gift of natural conditions is 
not the only requirement for its development. There are a number of factors 
that influence this: defining the status and position of the Serbian people 
and other peoples in Kosovo and Metohija and the adoption of specific 
development plans for the utilization and development of the entire area.
Keywords: Sredačka district, space, tourism, rural architecture.
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UMETNOST U JAVNOM POLITIČKOM 
PROSTORU U KONTEKSTU »OTVORENE 

POZORNICE« : TRG SLAVIJA U BEOGRADU
I SPOMENIK DIMITRIJU TUCOVIĆU

Apstrakt: Sedamdesetih godina XIX veka prostor na kome se danas nalazi Trg 
Slavija u Beogradu bio je podvodna livada, koja je dolaskom Škota, Frensisa 
Makenzija počela da se formira u trg. Postojeći saobraćajni oblik trga Slavija 
datira iz 1905. godine. Makenzijeva kuća, koja je bila na mestu nekadašnjeg 
bioskopa »Slavija« 1910. godine je pretvorena u »Socijalistički narodni dom« 
(sedište radničkog pokreta; objekat danas ne postoji). Nakon Drugog svetskog 
rata partijski lideri bili su jednoglasni u tvrdnji da je novija istorija radničkog 
pokreta vezana za prostor Slavije, kao i da je to bilo mesto masovne političke 
aktivnosti radničke klase. Godine 1947. Moša Pijade predlaže da se Dimitrije 
Tucović sahrani na Slaviji, a potom i da se Trg Slavija imenuje u Trg Dimitrija 
Tucovića, kao i da se u središtu trga podigne spomenik Dimitriju Tucoviću. 
Trg Slavija je izraziti tranzitni čvor, bez pogodnih transverzalnih veza u 
jezgru, što ga izdvaja u odnosu na druge beogradske trgove, kao saobraćajni 
trg po urbanističkoj fizionomiji i karakteru. Na Slaviji se sustiču tri pravca: 
longitudinala Kalemegdan–Slavija–Autikomanda, zatim dijagonala Novi 
Beograd–Savski amfiteatar–Slavija–Crveni krst i transverzala Pančevački 
most–Beogradska ulica–Slavija–nova železnička stanica, kao i svi vidovi 
saobraćaja: gradski, javni, individualni, autobuski, tramavajski, trolejbuski 
itd., tako da se bronzanom poprsiju (rad vajara Steve Bodnarova) ne može 
prići osim tokom proslave Međunarodnog dana rada – »1. maja« ili kada se 
postavlja novogodišnja rasveta. U radu će se sa aspekta istorije umetnosti, 
arhitekture i urbanizma, razmatrati odnos tekuće politike zaštite prema 
skulpturi u javnom prostoru, na primeru skulpture Dimitrija Tucovića, kao 
i njene budućnosti u kontekstu novih predloga rekonstrukcije Trga Slavija 
(Trga Dimitrija Tucovića).
Ključne reči: javni prostor, urbanističko planiranje, politika, umetnost

711.4.01 (497.11 Beograd)
316.334.56
714.4:32
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Uvodne napomene

Namera rada je da aktuelizuje sećanja i pamćenja na jedan gradski 
prostor u Beogradu, na njegov nastanak, njegovo stihijsko propadanje 
i rušenje u iščekivanju konačnih rešenja koja će ga planski i oblikovno 
unaprediti, a po najavama nadležnih i „učiniti ga lepšim i značajnijim“ 
nego što je do sada ikada bio. Reč je o beogradskom Trga „Slavija“. U 
tom kontekstu rad se bavi prvim urbanističkim planom geometrijski 
pravilno zasnovane nove varoši van gradskih zidina slovačkog inženjera 
Franca Jankea (1835), predlozima rekonstrukcije varoši („Stari Beograd 
(deo u Šancu) kako sada postoji i kako bi bio regulisan“), prvog srpskog 
urbaniste Emilijana Josimovića (1867), prvim „privatnim“ urbanističkim 
planom u obuhvatu tog prostora iz XIX veka (Makenzi, 1897, retkost u 
domenu planiranja), prostorom Vračara, objektima koji su krajem XIX i 
početkom XX veka nastali na prostoru Slavije, kojih više nema i koji su 
nepovratno nestali, kao i ljudima koji su menjali našu istoriju, a potom 
su voljom nekih drugih ljudi, hotimično ili ne, zanemarivani i skoro 
potpuno zaboravljani (Maksimović 1965: 426-486; Maksimović 1974: 
163-184). Ovde svakako nije reč o potrebi za „ideološkom glorifikacijom“ 
novih tendencija u urbanizmu i arhitekturi početkom XX veka, naročito 
ne onih iz perioda „Obnove i izgradnje“ neposredno nakon Drugog 
svetskog rata, kada su se „marginalizovani heroji“ moderne arhitekture 
i urbanizma i isto takvi „heroji“ iz domena slikararstva, vajarstva ili 
književnosti, preobratili u „vlasnike“ i „promotere“ nekoliko formula i 
opštih mesta i, kako je zanimljivo primetio arhitekta Nikola Dobrović: 
postali „sledbenici sopstvenog poborništva“ (Radović 1979: 18-29). 
Udarnički slogani nastali u tom periodu pod okriljem socijalnih grupa 
i njihovih lidera, kao što su bili „forma sledi funkciju“, „manje je više“, 
preko „funkcionalnog zoniranja“, do „prosečnih normi u arhitekturi i 
urbanizmu“ itd. (Ristanović 2009: 266-267) pretvorili su se u prekomernu 
produkciju monotonih stereotipa moderne arhitekture, nehumanih 
ambijenata tzv. modernizma, koji su se odvojili od onoga što je moderna 
arhitektura u osnovi trebalo da bude „socijalna arhitektura“ i preobratili 
se u mesta otuđenja (Zdravković 1943: 25). 

Jedan od najvažnijih društvenih zadataka u Socijalističkoj Federativnoj 
Republici Jugoslaviji (SFRJ) bio je negovanje revolucionarne tradicije, 
što se naročito ogledalo u podizanju spomen obeležja, (pre)imenovanju 
gradova Titovim imenom i imenima narodnih heroja, isto tako i ulica, 
škola, fabrika imenima palih boraca, ali i u organizovanju marševa do 
mesta gde su se odvijale znamenite bitke ili zasedanja, do Titove rodne 
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kuće ili spomen kuća nekog od narodnih heroja Narodno oslobodilačke 
borebe (NOB) itd. 

Poseban osvrt je dat na ponovni pokušaj oblikovanja Trga Slavija 
odmah nakon 1945. godine, gde se može govoriti ne samo o snažnoj, već 
i krajnje neobičnoj sprezi političara i struke. Ona nije toliko čudna kada 
je reč o primeni herojskog društvenog uzora na graditeljstvo, kao što je 
bila izgradnja „Velikog Beograda“ sa središtem na matrici idealnog grada 
na levoj obali Save (Novi Beograd)1, već u nekontrolisanom idealiziranju 
budućnosti, gde se pribegavalo ne samo privremenom postavljanu (dok 
se trg ne reguliše) spomen-biste Dimitrija Tucovića2, koga se više niko 
nije sećao osim slikara i tadašnjeg vodećeg političara Moše Pijade3, 
koji je zato i pozvan da presudi u korist konkursnog rada vajara Steve 
Bodnarova, koji je najviše ličio na Tucovića, već je doneta i odluka da se 
ispod te spomen-biste sahrane Tucovićevi zemni ostataci, za tu priliku 
preneti iz Lazarevačke crkve u Beograd. 

1  N. Dobrović, Konture i značaj izgradnje Velikog Beograda, tekst kucan na mašini, broj str. 22, 
1946. Studija se čuva u Muzeju nauke i tehnike, Odeljenje arhitekture, Zaostavština arhitekte 
Nikole Dobrovića.
2 Dimitrije Tucović (1881-1914); poginuo kao komandir 20. novembra 1914. godine u borbi 
protiv austrougarske vojske u Kolubarskoj bici u Prvom svetskom ratu; jedan od osnivača i 
teoretičara socijalističkog pokreta u Srbiji, i osnivača Srpske socijaldemokratske partije (1903), 
pokretača i urednika „Radničkih novina“ i „Borbe“.
3  Moša Pijade (1890-1957) istaknuti jugoslovenski revolucionar političar i prevodilac, član 
ilegalne KP od 1920. godine, svoju društvenu delatnost nezaobilazno je iskazao kao kulturni 
delatnik: slikar, novinar i likovni kritičar, revolucionar i učesnik NOB, visoki državni i partijski 
funkcioner FNRJ i KPJ. Učestvovao u zasedanju i donošenju odluka II zasedanja AVNOJ i 
Prvog Ustava FNRJ. Član Srpske akademije nauka i umetnosti, član Udruženja novinara i 
Udruženja likovnih umjetnika. Ostavio je za sobom oko 120 slikarskih radova (od kojih je dve 
trećine izgubljeno) i više stotina skica i crteža, koje je nameravao da prenese na slikarska platna. 
Njegovi govori i tekstovi od 1941-1949. godine objavljeni su u dve knjige. Bio je nepokolebljivi 
revolucionar i ulagao sve svoje umne i fizičke snage za pobedu socijalizma. Sahranjen je u 
“Grobnici narodnih heroja na Klemegdanu”, koja se nalazi u produžetku Velikog savskog 
šetališta, pod samim bedemom Beogradske tvrđave, izgrađene 1948. godine. Posmrtni ostaci Ive 
Lole Ribara (1916-1943) i Ivana Milutinovića (1901-1944) preneti su tu 27. marta 1948. godine, 
a Đure Đakovića (1886-1929) na dvadesetogodišnjicu njegove smrti 25. aprila 1949. godine. 
Moše Pijade je tu sahranjen marta 1957. godine (umro u Parizu na povratku sa predvođenja 
parlamentarne delegacije iz Londona). Poprsja Lole Ribara, Ivana Milutinovića i Đure Đakovića 
izradio je vajar Steva Bodnarov, a poprsje Moše Pijade, vajar Slavoljub Vava Stanković, 1959. 
godine. Na zidu na kojem se nalaze biste stoji natpis „Smrt fašizmu – sloboda narodu“.
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Slika 1. Steva Bodnarov, Spomen-bista Dimitrija Tucovića na Trgu 
Slavija u Beogradu, 1948/1949. godine.

Slika 2. Moša Pijade, Autoportret sa japanskim lutkama, ulje na 
kartonu, Narodni muzej, Beograd 1916. 
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Slika 3. Grobnica narodnih heroja na Klemegdanu u Beogradu (Steva 
Bodnarov, 1949.godine Slavoljub Vava Stanković 1957. godine).

Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića nalaze se sada već skoro 
sedamdeset godina ispod „po sećanju načinjenog lika“ njegove spomen-
biste na ovom beogradskom Trg-skveru, koji ni do danas nije prostorno 
uobličen, iako je više od jednog veka predmet brojnih planerskih i 
projektantskih vizija, konkursa, projekata i studija. Bronzana spomen-
bista (1947. godine; 125cm visoka) je rad vajara Steve Bodnarova, čija 
su dela između ostalog i spomenici, vođa radničkog pokreta, Svetozara 
Markovića (1949; danas ispred Univerzitetske biblioteke u Beogradu) i 
Radovana Dragovića (1953; danas u parku Manjež, pored Jugoslovenskog 
dramskog pozorišta), ali i Ive Lole Ribara, Ivana Milutinovića i Đure 
Đakovića, tri od četri biste »Grobnice narodnih heroja na Klemegdanu” 
u kojoj je 1957. godine sahranjen Moša Pijade (spomen-bista je rad 
vajara Slavoljuba Vave Stankovića, postavljena 1959. godine).

Postavljena u centru saobraćajnog čvorišta, na ozelenjenom kružnom 
ostrvu gde se uliva sedam ulica, ne samo da je nedostupan pešacima 
prolaznicima, već je lik Dimitrija Tucovića udaljen od njihovih pogleda, 
samim tim i ostao nepoznat većini žitelja grada. Mnogi od njih, čak i 
oni rođeni u SFRJ vezuju ga „za jednog iz plejade Titovih partizana i 
komunsta“, potpuno nesvesni da se radi o spomen-bisti poginulom 
oficiru, koji u svetskom ratu više nije govorio o sudbini svoje klase, već 
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svoga naroda i umesto da se bori pod zastavom socijlane revolucije 
borio se i poginuo pod zastavom nacionalne borbe, upravo kao što je i 
akademik Vojislav Korać jednom prilikom zapisao i sam se čudeći ovom 
činu: »Teško je razumeti koja je volja osudila časnog Dimitrija Tucovića 
– poginulog u rovu početkom Prvog svetskog rata – na zaboravljanje 
u kome učestvuje najveći broj gradskih stanovnika. Svaka anketa bi 
pokazala da ogromna većina putnika i pešaka koji prolaze Slavijom 
ne zna da je u pitanju bista Dimitrija Tucovića, a gotovo niko da je on 
sahranjen u sred toga živog i prometnog prostora « (Korać 1997: 43).4 

Ova tendencija sahranjivanja na javnim prostorima u centralnoj zoni 
Beograda će se nastaviti i prilikom prenosa posmrtnih ostataka, prvo 
Lole Ribara i Ivana Milutinovića, potom Đure Đakovića, a nakon smrti 
Moša Pijade, 1957. godine i on je sahranjen uz samu Beogradsku Tvrđavu 
u »Grobnici narodnih heroja na Kalemegdanu”.

Novim Planom detaljne regulacije (PDR) Trga Slavija najavljuje se 
„rekonstrukcija čuvenog beogradskog skvera“, a po svoj prilici i još jedno 
„sahranjivanje“ zemnih ostataka Dimitrija Tucovića i to na Novom 
groblju, uz premeštanje biste na plato ispred zgrade Narodne banke ili 
parka „Manjež“. 

Shodno tome rad se bavi i konkursnim rešenjima iz perioda nakon 
1948. godine, kada je planirano raspisivanje konkursa za izradu 
spomenika Dimitriju Tucoviću, jer je postojeća spomen-bista bila 
privremeno rešenje. Poseban osvrt je dat na konkursno rešenje arhitekte 
Bratislava Stojanovića, po kome je Trg Slavija predodređen da bude 
„Trg-Spomenik revolucionarnog radničkog pokreta“, a jedina ličnost 
dostojna, kako je Stojanović naveo, da se spomenički veže za tu prošlost 
i ovaj prostor je Dimitrije Tucović (Perović i Manević 1982: 203-208). 

Namera rada je da ukaže na slojeve duboko pohranjenih sadržaja 
prošlosti (pamćenje), kao i da ih aktuelizuje (sećanja) kroz drugačiji 
dijalog sa ovim prostorom – kao zbirom simboličkih i drugih artefakata, 
spojem nemerljivih kulturnih resursa, utemeljenih u onim merljivim 
(kao što su istorijska dokumentacija, planska dokumentacija, lokacija, 
objekti, pejzaž itd.). Trgu Slavija se pristupilo kao ambijentalnoj vrednosti 
prostora Beograda, kao složenom pojmu, gde svaki element ima istu 
važnost. Kontinuitet podrazumeva niz transformacija prostornog 
oblika, gde su prošlost i sadašnjost integrisani u urbanoj stvarnosti grada 
i predstavljaju inicijalni oblik budućnosti, upravo zato gradovi zahtevaju 
neprekidnu brigu, poštovanje duha mesta, tačnije njegove memorije 

4  Grupa autora (1997). Beli grad – kulturna istorija Beograda, Beograd: Skupština grada 
Beograda.
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i istorije (Radović 2013: 9-15; Radović 2014: 127-137). Gradovi se 
nasleđuju i predaju drugima jer, upravo kako je prof. Radović napisao: 
„urbanizam nije tehnika već politika, što znači – sposobnost vođenja 
javnih poslova i to na način koji će obezbediti harmoniju između 
pojedinca i zajednice, između sadašnjosti i budućnosti, između urbanog 
jezgra i njegovog ruralnog zaleđa“ (Bjelogrlić 2001: III; Radović 1980: 
15-29).

Trg Slavija: prošlost i sadašnjost integrisane 
u urganoj stvarnosti grada

Staro jezgro Beograda, samim tim što je ujedno i »istorijsko jezgro«, 
s jedne strane je najosetljivije područje za rekonstrukciju, a s druge 
strane je iz decenije u deceniju »napadano« zahtevima »novog vremena« 
za obnovu, izgradnju i uređenje toga prostora (Radović 1982: 21-31; 
Petovar 2003: 73-82). 

Trgovi su prostori koji se po pravilu najduže izgrađuju (decenijama 
i vekovima), ali ipak oni potpunije, od ulica ili građevina, predstavljaju 
dokaz o postojanju nekog grada. Oni su pozornica života toga grada, 
ali i svedoci njegove političke i kulturne istorije, kao i transvormacije 
društva. 

Početkom XIX veka dok su se za prevlast nad Beogradom borili Zapad 
i Istok između njih se »umešala« treća snaga: Nova Srpska država. Na 
relaciji između Kalemegdanskog polja i Topčidera Srbi su u doba Miloša 
Obrenovića zauzeli strateške tačke, rasporedili svoje javne ustanove, 
svoju čaršiju i stambene objekte duž glavnih komunikacija (Vujović 
1990: 66-86). 

Izgradnja novog, srpskog Beograda započela je krajem prve četrvrtine 
XIX veka, u savskom kraju u okvirima Šanca, koji je prestavljao ostatke 
austrijskog utvrđenja zidanog u prvoj polovini XVIII veka, a kojega su 
sačinjavali rov, zemljani bedem, palisad i četri kapije koje su vodile u 
varoš. Šanac se prostirao od današnjeg Kosančićevog venca, Topličinim 
i Obilićevim vencem do Trga Republike, a onda se Francuskom ulicom 
spuštao do Dunava. Nova izgradnja započela je u okviru Šanca, ali se 
vrlo brzo proširila na prostor van Šanca, gde je bilo mnogo slobodnog i 
neizgrađenog prostora.

Izvan Šanca su se nalazile „Savska varoš“ i selo Savamala, ispod 
Tašmajdana se prostiralo selo Palilula, a oko Skadarske ulice i Zelenog 
venca dve ciganske mahale (Maksimović 1974: 299). Knez Miloš je želeo 
da Beograd postane „glavna varoš“ u Srbiji i u tom smislu je uz pomoć 
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Slovaka inženjera Franca Jankea, koji je izvršio geodetsko premeravanje 
terena, na kome je trebalo podići taj novi srpski Beograd 1835. godine 
započeo osnivanje novog Beograda na Vračaru „sa mrežom pravih 
i širokih ulica“, a po uzoru na evropske prestonice toga doba (Vujović 
1990: 67).

Nakom turske predaje tvrđave srpskoj upravi 1867. godine, oslobođeni 
Beograd ulazi u novi period urbanističkog i arhitektonskog razvoja, kao 
i ubrzanog političkog, ekonomskog, društvenog i kulturnog napretka 
sada „glavne varoši“ u Srbiji. Prvi srpski urbanista Emilijan Josimović je 
rekonstruisao varoš u Šancu, a čije su postavke skoro u celosti realizovane.

Rasplamsavanje nacionalne svesti u toku XIX veka istaklo je u prvi 
plan pitanje javnih spomenika. U srpskoj sredini to se posebno ogleda u 
polemici iskrsloj 1857. godine povodom akcije za podizanje spomenika 
Karađorđu i formiranja Odbora na čelu sa Tomom Vučić- Perišićem, ali 
sve se završilo samo na pokušajima koji su lagano jenjavali (Pavlović 1980: 
233-238). Tek 1904. godine povodom proslave stogodišnjice ustanka 
ponovo se oživljava ova ideja. Konkurs za izradu spomenika je objavljen 
1908. godine. Na konkursu je bilo prijavljeno devet radova, a koji su 
naredne 1909. godine bili izloženi u Oficirskom domu u Beogradu, na 
čelu sa prvonagrađenim Paška Vučetića i drugonagrađenim zajedničkim 
radom Simenona Rosandića i arhitekte Branka Tanazevića. Godine 1911. 
raspisan je konkurs za spomenik Dositeju, a 1912. konkurs za spomenik 
na Čukur česmi, dok je i sa Ivanom Meštrovićem bio sklopljen ugovor 
o izradi monumentalne fontane na Terazijama, simbolom pobede nad 
petovekovnim ropstvom pod Turcima. Umesto da simboliku oslobođenja 
nakon balkanskih ratova ponesu sve gore navedene inicijative, javna 
kritika i opšte nezadovoljstvo se obrušilo samo na Vučetićev rad, što 
je u velikoj meri izazvano nesporazumom kritičara, novinara i žirija, 
a najoštriji među njima bio je Moša Pijade, tada vrlo aktivan likovni 
kritičar, kasnije paradoksalno i Vučetićev privatni đak (Pavlović 1980: 
237).

Kod izrade urbanističkog plana Beograda 1912. godine francuski 
arhitekta Alban Šambon unosio je karakteristične crte francuskog 
urbanizma u težnji za većim aksijalnim kompozicijama. On je koristio 
postojeći potez Terazije – Slavija – Savinac, stvarajući kružno zvezdasti 
trg Slavija sa trijunfalnom kapijom u centru trga, završavajući tu 
monumentalnu osovinu na najvišoj koti novom crkvom Sv. Save.

Nakon Prvog svetskog rata Beograd je kao prestonica Kraljevine SHS, 
potom Kraljevine Jugoslavije, između ostalog bio suočen i sa izrazitom 
stambenom krizom, koju koriste vlasnici predratnih stambenih obejkata 
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za obnovu starih i izgranju novih najamnih zgrada, a za koje su dobijali 
građevinske dozvole pre realizacije Generalnog urbanističkog plana 
1923. godine.

Ovaj plan se u svom ostvarivanju suočavao sa brojnim preprekama, 
a koje su se prvenstveno ticale privatne svojine nad građevinskim 
zemljištem i nekretninama, čemu se ni sama Beogradska opština nije 
vidno suprostavljala. Međutim bilo je primera organizovane stambene 
izgradnje i tipskih porodičnih kuća u novim naseljima, kao što su bila: 
Profesorska kolonija, Kotež Neimar, Činovnička kolonija itd., ali i 
pokušaj kao što je onaj iz 1937. godine, da se raseli sirotinjsko naselje 
Jatagan-mala, problem koji će se rešiti tek nakon Drugog svetskog rata i 
usvajanja novog Generalnog urbanističkog plana 1950. godine. Stambeni 
krajevi Beograda su imali svoje nazive, ali svaki od tih toponima je bio 
i nosilac osobenih obeležja, kako u prostorno-fizičkom, tako i u socio-
ekonomskom, kulturološkom ili etničkom smilsu. Osim što su bili 
nazivi prostornih celina Beograda toponimi su označavali osobeni način 
života u tom delu grada, komšijske odnose, profesionalne grupe, socio-
kulturna obeležja, jasno socijalno značenje i status. Sva stambena naselja, 
Dorćol, Profesorska kolenija, Činovnička kolonija, Kotež neimar, Vračar 
– zapadni i istočni, Grantovac, Senjak, Dedinje, Dušanovac, Đeram, 
Zvezdara, Palilula su imala različite urbane matrice nastale u razlučitim 
periodima, ambijentalne karakteristike, tipove stanovanja itd. (Đurić 
Zamolo i Nedić 1993/1994: 65-106).

Sala mira na Vračaru – nukleus budućeg trga Dimitrija Tucovića

Vračar zauzima dosta veliku površinu i nalazi se između Bulevara 
kralja Aleksandra, ulice Kneza Miloša i „Mostara“. Izgradnja na prostoru 
Vračara počela je u vreme kneza Miloša nakon dobijanja Hatišerifa 1830. 
godine (Golubović 2006: 64-67). Širi prostor oko današnjeg Trga Slavija 
nazivao se „Englezovac“ po Škotlanđaninu Frensisu Makenziju (1833-
1895), službeniku britanske ambasade (koji je oko dve decenije živeo u 
Beogradu) i koji je 1879. godine kupio preko 20 hektara imanja Simića 
tzv. „Simićev majur“ kojega su sačinjavale njive sa kukuruzom, ševari i 
strnjike. Makenzijeva zamisao da na ovom zemljištu podigne stambeno 
naselje, započeta je angažovanjem inženjera Svetolika Popovića da kroz 
imanje proseče ulicu i izvrši parcelaciju, tačnije da uradi urbanistički 
plan naselja Englezovac, što je u to vreme bio jedinstven slučaj u 
Beogradu da privatno lice uradi takav projekat (Leko 2003: 43-44). 
Trasirao je ulice i prodavao je placeve za porodične kuće. Englezovac 
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je 1890. godine uključen u Reon Beograda sa do tada izgrađenih 120 
objеkata. Makenzi je sam odredio osnovne uslove izgradnje i placeve 
je prodavao po povoljnim uslovima, na otplatu po minimalnoj kamati, 
ali uz obavezu kupaca da se obavežu da neće u naselju otvarati kafane, 
gde bi se prodavala alkoholna pića, jer će se u protivnom uslovi otplate 
obračunavati po najvećoj kamati (Leko 2003: 304). 

Stanovnici Englezovca pripadali su srednjoj klasi i stanovali 
su prizemnim ili kućama sa po jednim spratom. „Englezovac“ je 
1894. godine dobio novi naziv „Savinac“ povodom obeležavanja 
tristagodišnjice spaljivanja moštiju Sv. Save, a na predlog „Društva za 
ulepšavanje Vračara“ (Djurić-Zamolo i Nedić 1993/94: 90).

Beograd je u to doba dobio regulativne planove i planove razvoja i 
uređenja, ali u isto vreme krajem XIX i početkom XX veka grad je 
živeo i svoj svakodnevni život koji se odvijao i na Vračaru, na Slaviji. 
U pretvaranje Beograda u veliki moderan grad naročitu ulogu su imali 
veliki opštinski radovi – izgradnja vodovoda i kanalizacije, uvođenje 
električnog osvetljenja i tramvajskog saobraćaja (srpsko francusko 
društvo je počelo da gradi tramvajsku prugu 1891. godine). Zatim 
je nakon 1888. godine započelo kaldrmisanje ulica, a „Društvo za 
ulepšavanje Vračara“ (osnovano 1884. sa zadatkom i da potpomaže 
ustavnove koje mogu da doprinesu napretku ovoga kraja) je o svom 
trošku otvorilo Cvetni trg (koji je 1893. prešao u ruke Оpštine), zasadilo 
je drveće u današnjim ulicama: Resavskoj, Svetozara Markovića, Kralja 
Milutina, Kralja Milana, Nemanjinoj, Beogradskoj, Prote Mateje, Miloša 
Velikog, Njegoševoj itd., a tražili su da se podigne trotoar u Makenzijevoj 
i Njegoševoj ulici. Na trgu Slavija sagrađene su apoteka, knjižara, 
štamparija i škola. Apoteka „Crveni krst“ koju je podigao apotekar 
Nikolić 1900. godine po projektu inž. Svetolika Popovića nalazila se 
na uglu sa današnjom Beogradskom ulicom, a na početku današnje 
Makenzijeve ulice nalazilo se srpsko gimnastičarsko društvo „Dušan 
Silni“. Preko puta apoteke nalazila se kafana „Rudničanin“,a preko puta 
nje tzv. dvojnik kafana „Tri seljaka“. Na gornjem delu prostora na uglu 
današnjih ulica Beogradske i Njegoševe nalazila se kafana „Vardar“, a ka 
Cvetnom trgu kafana „Složna braća“. (Gostuški 1979: 31-34) 
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Slika 4. Slavija sa Svetosavskom ulicom. Razglednica. Beograd 1904. 
Izvor: Vicić, D. i S. (2008). Pozdrav iz Beograda 1895-1941, knj. 2. 

Beograd: Atelje Vicić, str. 276.
 

U naselju su podignute dve značajne javne građevine: Hotel „Slavija“ 
(hotel je podignut u vezi sa podizanjem železničke stanice5 ; srušen 
je 6. aprila 1941.) i „Sala mira“, bogomolja bez verskih oznaka. Hotel 
„Slavija“ (1882. -1888. godine) koji se nalazio na uglu današnjih ulica Sv. 
Save i Bulevara Oslobođenja, podignut je po projektu češkog arhitekte 
Františeka Nekvasila (prizemlje i dva sprata, u neoklasičnom duhu, sa 
skromnom plastičnom dekoracijom), a naziv je dobio po tada raširenoj 
ideji panslavizma. Sala hotela „Slavija“, posebna prizemna građevina 
orijentisana prema bašti gde su se održavale različite pripredbe, imala 
je bogato ukrašenu pozornicu. Opisujući zabavni život u Beogradu 
engleski novinar Vivijen 1896. godine pominje i mjuzik-holove među 
kojima je najpoznatija bila Slavija (Vicić 2008: 278). Preko puta hotela 
Slavija nalazila se poslovno-stambena zgrada trgovca Save Popovića, 
sagrađena 1901. godine. 

5  Glavna železnička stanica u Beogradu (1882-1885) je podignuta po projektima Dragutina 
Milutinovića, a sama je povezana sa izgradnjom prve srpske železničke pruge Beograd-Niš, 
dovršene 1884, godine. Zgrada je izgrađena po uzoru na železničke stanice velikih evropskih 
zemalja, na mestu koje se zvalo Ciganska bara, a kasnije Bara Venecija.
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Slika 5. Slavija sa „Salom mira“. Razglednica. Beograd 1904. Izvor: Vicić, 
D. i S. (2008). Pozdrav iz Beograda 1895-1941, knj. 2. Beograd: Atelje 

Vicić, str. 277.

„Salu mira“ je projektovao inženjer Svetolik Popović 1885. godine. 
To je bio prizemni objekat sa trouglastim zabatom na uličnoj fasadi, 
izveden u klasicističkom duhu sa kvadratnom osnovom od 12 m i visine 
od skoro 8 m. Na pročelju je bio postavljen ulaz, naglašen timpanonom, 
na bočnim stranama su bila otvorena po tri lučno završena prozora, 
dok su na zadnjoj fasadi bila dva takva prozora. Sala je 1910. godine 
dograđena, a na pročelju su otvorena dva nova prozora. Uprave „Srpske 
socijaldemokratske partije“ i „Glavnog radničkog saveza“ su kupile 
preostalo Makenzijevo imanje, a od 7. novembra 1910. godine, kada je 
na svečanom otvaranju govorio Dimitrije Tucović, „Sala mira“ postaje 
„Socijalistički narodni dom“, koji je u svom sastavu imao knjižaru i 
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štampariju. Dom je bio stecište pobornika socijalističkog radničkog 
pokreta u Beogradu. Tu su redovno održavani zborovi, konferencije, 
mitinzi, kongresi, ali i zabave. Na širenju ideja socijaldemokratije i 
organizovanju radničkog pokreta (ideja Svetozara Markovića) iz Sale 
Mira delovali su pored Tucovića, Dragiša Lapčević, Dušan Popović, 
Radovan Dragović i mnogi drugi (Pijade 1950: 257-289). 

Slovak Kiril Kutlik6 osnivač prve crtačke i slikarske škole, po dolasku 
u Beograd 1895. godine nastanio se u „Slaviji“, odakle je i vršio upis 
budućih kandidata za svoju školu. U novinskom oglasu od 13. juna 
1895. godine osim vremena održavanja nastave naveo je i sve ostale 
podatke oko upisa, sadržaja nastave, školarine itd., a već 1896. godine 
je organizovao izložbu radova svojih učenika (Vicić 2008: 280). Jedno 
kratko vreme nakon što je izgrađena u „Sali mira“ je radila i „Srpska 
slikarska škola Bete i Rista Vukanovića“.7

Slika 6. i 6a. Bratislav Stojanović, Predlog za rekonstrukciju Trga Dimitrija 
Tucovića, Beograd 1951. Izvor: Perović, M.R. i Manević, Z. (Urednici) 

(1982). Beograd između stvarnosti i sna. Izbor tekstova. Beograd: Zavod za 
planiranje razvoja grada Beograda, str. 206.

6  Slovak Kiril Kutlik (Križice, 1869 – Beograd, 1900) je osnivač prve crtačke i slikarske škole 
u Beogradu, koja je postala kamen temeljac umetničkog obrazovanja u Srbiji. Škola je imala 
odeljenje redovnih i vanrednih učenika, za zanatlije i žene. Najznačajniji njegov đak je bila upravo 
žena – Nadežda Petrović. 
7  Kasnije se slikarski par preselio u svoju kuću izgrađenu po projektu arhitekte Milana 
Kapetanovića, u ulici Kapetan Mišinoj br.13, gde nastavila da radi njihova Slikarska škola (1902-
1905) čime je označena poslednja etapa u organizaciji umetničke nastave kod nas, koju će potom 
preuzeti državna Umetničko zanatska škola, kasnije Akademija likovnih umetnosti.
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Slika 7. Svakodnevni život na Slaviji: Kafana „Rudničanin“ danas se tu 
nalazi tzv. „Mitićeva rupa“; Omnibus spreman za polazak sa Trga ispred 

hotela Slavija. Izvor: Urbanizam Beograda, 55 (XI): 25.

Trg Dimitrija Tucovića (1945-2015) sedamdeset godina posle

Nakon Drugog svetskog rata, arhitekta Nikola Dobrović, osnivač 
Urbanističkog instituta NRS, prvi Glavni arhitekta Beograda, započinje 
sa svojim timom rad na: osmišljavanju „Velikog Beograda“ metropole 
na Savi i Dunavu, čija se svaka tačka reljefa: Banovo brdo, Topčiderska 
zvezda, Opservatorija, Višnjička uzvišica, Milenijumska kula u Zemunu, 
linija Bežanijske kose, Kalemegdam, na planu grada mora jasno istaći, 
a za središnji deo te zamisli određen je budući Novi Beograd, kao i na 
izradi „Idejnog Generalnog plana rekonstrukcije Beograda“ (završen 
1948. godine). U vremenu obnove i izgradnje počinje izrada Generalnog 
urbanističkog plana Beograda koji je prvi put obuhvatio područje 
Zemuna i Novog Beograda, čime je naznačen početak planskog 
povezivanja beogradske konurbacije (plan je usvojen 1950. godine).
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 Da bi se, kako je govorio, ispravile „krupne mane u strukturi 
Beograda“ (Dobrović 1946: 181) Nikola Dobrović već 1946. godine kao 
„neposredne i konkretne zadatke“ predlaže: preuređenje bivše dvorske 
bašte u Beogradu i njeno ustupanje javnoj upotrebi; regulaciju i izgradnju 
Tašmajdanskog kompleksa od Poštanske štedionice do Tehničkog 
fakulteta; rekonstrukciju pozorišnog trga od palate Albanija do Doma 
JNA i izgradnju trga od palate Albanija do Doma JNA; rekonstrukciju 
Terazijske terase; rekonstrukciju trga Slavije; rekonstrukciju kompleksa 
zgrada Ministarstava (uz osvrt na „Savski prospekt“ i tadašnja železnička 
postrojenja); rekonstrukciju Topčiderske zvezde; rekonstrukciju 
Kalemegdana; izgradnju fiskulturnog pojasa od Banjice do Autokomande 
za masovne političko-fiskulturne festivale; rekonstrukciju stambene 
zone „Pionir“ i stambene zone u „Prokopu“ itd. (Vukotić Lazar 2002: 
67-84). Na žalost najznačajniji među ovim predlozima, kao što je i 
rekonstrukcija trga Slavija ni do danas nisu rešeni.

Razvoj područja Slavije, parcelisanje i naseljavanje počinje 
osamdesetih godina XIX veka. Rađena su brojna rešenja Trga Slavija, od 
onih novijih kao što su bila rešenja Nikole Dobrovića, Stanka Mandića, 
Nikole Gavrilovića ili ateljea Bratislava Stojanovića itd., ali sve do 
danšanjih dana trg i dalje nije prostorno uobličena. 

Postavljanjem Tucovićeve spomen-bista udarieni su temelji budućem 
„Trgu-spomeniku revolucionarnog radničkog pokreta“. Ova zamisao, 
kao ni jedna inicijativa namenjena ovom prostoru do sada, nikada se 
nije u potpunosti realizovala, već sve one zajedno u svojoj nedorečenosti 
doprinose vizuelnoj i svakoj drugoj haotičnosti na ovom beogradskom 
trgu. 

Zaključna razmatranja

Trg Dimitrija Tucovića je važno saobraćajno stecište i jedno od 
središnjih mesta Beograda po svom položaju, ka kome prirodno gravitira 
stanovištvo sa približno velikih površina. 

Trg Slavija predstavlja polazište-kapiju uže centralne zone i u tom 
smislu bi trebalo trajno naznačiti karakter i budući status lokacije. 
Glavni pristupni pravcu su Nemanjina-od Glavne železničke stanice 
(veza sa Savskim amfiteatrom i Novim Beogradom); kralja Milana – kao 
značajni urbani potez Slavija – Kalemegdan; Beogradska – kao veza sa 
dunavskom stranom Beograda; Bulevar Oslobođenja-kao glavni pristup 
centru sa auto-puta i Voždovca; Makenzijeva ulica – koja preko Slavije 
povezuje ostale gradske celine sa centrom. 

Primarne gravitacione tačke poteza od Slavije do Autokomande 
su sam Trg Slavija i Vračarski plato, koji prostornim i funkcionalnim 
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elementima dominiraju celim područjem i idelani su za formiranje 
gradskih ambijentalnih spektakala, koji imaju za cilj da vizuelizuju 
određene kako realne, tako i fiktivne ideje. Osim smotri omladinskih 
radnih brigada i osmišljenih na kamionima tzv. „živih slika radničkih 
ruku dela“ uobičajenih gradskih događaja nakon 1945. godine, uglavnom 
vezanih za Trg Slavija, a koji su nam poznati kako iz literature (Ristanović 
2009: 147), tako i sa filmskog platna, „Filmskih novosti“8 i iz „Kinoteke“, 
pamtimo i ne tako davno postavljen balon na Trgu Slavija velikih 
dimenzija u obliku globusa, a u čast proslave “Dana planete Zemlje” 
2008. godine, koji je potom “iz tehničkih razloga” odleteo u nepovrat na 
opšte zaprepašćenje stanovnika Slavije i okruženja. 

Slika 8. i 8a.Beograd je svet. Dan planete Zemlje. Slavija, 2008. godine.
8  Titova soba tajni. Tito i umetnost, režija Kadijević, Đorđe. Filmske Novosti (direktor 
Tomčić,V.). Proizvodnja 2014. Trajanje: 53. min; Koča Popović, režija Marković, Goran. Filmske 
Novosti (direktor Tomčić,V.). Proizvodnja 2014. Trajanje: 62. min.
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Prilikom „čitanja“ i ocenjivanja herojskog doba moderne, važno je sva 
nadovezivanja graditeljskih poduhvata i pojava, posmatrati u kontekstu 
vremena, drugih dodavanja ili rušenja, nastalih u prošlosti, jer svi 
oni zajedno čine nove celine, zasnovane na istoriji i na međusobnom 
preplitanju društvenih i kulturnih identiteta (Dženks 1985: 180). 
Stvaranje urbanog okvira nije puko ređanja zgrada, već mnogo više od 
toga, umetnost stvaranja odnosa zgrada i ljudi u njima, jer „doživljavanje 
prostora nije privilegija darovitih pojedinaca, već naprosto biološka 
funkcija“, kako je jednom prilikom napisao slikar i fotograf Laslo 
Moholji-Nađ.
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Marta Vukotić Lazar

ART IN PUBLIC POLITICAL SPACE IN CONTEXT OF 
THE “OPEN STAGE”: SLAVIJA SQUARE IN BELGRADE AND 

MONUMENT OF DIMITRIJE TUCOVIĆ

Summary: The space where the Slavija Square in Belgrade is nowadays was up 
till the 1870s a large pool. The formation of the square started when the Scott 
Francis Mackenzie came to Belgrade. The existent transport communication 
shape of the Square Slavija dates back to 1905. Mackenzie’s house, in the 
location of the previous cinema ‘Slavija’, was in 1910 turned into the ‘Socialist 
People’s Center’ (gathering place of the workers’ movement). After the Second 
World War the Party leaders were unanimous that the modern history of 
workers’ movement was connected to Slavija and that it was the place of 
mass political activity of the workers’ class. In 1947 Moša Pijade suggests 
that Dimitrije Tucović is to be buried in Slavija, and also, that the Slavija 
Square changes its name into the Dimitrije Tucović Square, and that in the 
center of the Square a monument to Dimitrije Tucović is to be erected. The 
Slavija Square is an outstanding traffic knob, without convenient transversal 
connections within the core, what distinct it in comparison to the other 
squares of Belgrade as a traffic square by its urban planning physiognomy and 
character. Three directions are meeting in Slavija: longitudinal Kalemegdan – 
Slavija - Autokomanda, diagonal Novi Beograd - Sava amphitheater - Slavija 
- Crveni krst and transversal Pančevo bridge - Beogradska st.- Slavija – new 
railway station, as well as all the means of transport: city, public, individual, 
bus, tramway, trolleybus, etc. Consequently, the bronze sculpture (the work 
of the sculptor Stevan Bodnarov) is inaccessible, except during celebrations 
of the International Workers’ Day or when the New Years’ illumination is 
to be situated. From the standpoints of art history, architecture and urban 
planning, this work considers the relation of the current politics of protection 
towards a sculpture in the public space - the sculpture of Dimitrije Tucović 
in this case. Also its future in the context of the new suggestions for the 
reconstruction of the Slavija Square and its place within the works of Stevan 
Bodnarov. 
Key words: public space, urban planning, Belgrade, politics, architecture
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Beograd

DISKVALIFIKUJUĆE SIROMAŠTVO I 
„QUARTIERS SENSIBLES“

Rezime: „Diskvalifikujuće siromaštvo“, kao danas predominantni „elementarni 
oblik siromaštva“ (S.Paugam) u razvijenim zapadnim zemljama, nalazi svoj 
prostorni izraz u u diskvalifikovanim urbanim zonama velikih gradova. Iako 
se ova gradska područja (u Francuskoj poznata kao „zones urbaines sensibles“, 
„quartiers de risque“, „quartiers de rélégation“) ne mogu izjednačiti sa getima 
američkih gradova (L.Vacquant), izgleda da je opravdano govoriti o procesu 
njihove getoizacije. Proces diskvalifikacije ne svodi se samo na prostornu 
koncentraciju defavorizovanih domaćinstava u jednoj gradskoj četvrti, 
najčešće zapuštenom periferijskom HLM naselju, na iznadprosečne stope 
nezaposlenosti i prekarijata, nepotpunih i imigrantskih porodica, napuštanja 
škole, maloletničke delinkvencije i nasilja, i na pojačano prisustvo spoljnih 
aktera radi različitih oblika socijalne intervencije. On podrazumeva i ukupnu 
deteriorizaciju društvenih odnosa u četvrti, podrivanje socijalne kohezije 
i posebne mehanizme konstruisanja kolektivnih identiteta. Za razliku od 
stanovnika prestižnih četvrti koji simbolički baštine akumulirani kapital cele 
populacije kvarta, (P.Bourdieu) stanovnici „osetljivih“ četvrti međusobno 
dele samo stigmu grupe „poraženih“. Stigmatizacija zbog loše reputacije 
naselja pridružuje se drugim transparentnim obeležjima društvenog statusa i 
tako doprinosi smanjenju životnih šansi stanovnika. Proces diskvalifikacije se 
odvija kroz nekoliko faza postepenog kumuliranja hendikepa čiji mehanizam 
treba podrobnije proučiti a koji na kraju može voditi ekstremnom siromaštvu 
i prekidu socijanih veza.
Ključne reči: diskvalifikujuće siromaštvo, getoizacija, kumulacija hendikepa, 
društvena kohezija, prekid socijalne veze

Nakon prvih naftnih šokova krajem sedamdesetih godina prošlog 
veka, sve evropske zemlje, kao i SAD, bile su suočene, iako u različitoj 
meri, sa gubicima radnih mesta i sa značajnim porastom broja nezapo-
slenih. No, degradacija tržišta rada izrazila se i u snažnom porastu bro-
ja poslova sa prekarnim statusom (podzaposlenost). Rizik da se posao 
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izgubi jako se proširio, do te mere da se moglo govoriti o destabiliza-
ciji i onih radnih mesta koja su ranije, decenijama, smatrana statusno 
stabilnim. Najzad, novi oblici proizvodnje „u fluksovima“ kao i politike 
„fleksibilizacije“ radne snage, unele su duboku nelagodu među zaposle-
ne. Prateća intenzifikacija rada (zaposlenih) istovremeno je predstavlja-
la neku vrstu neprestane provere i pretnje socijalnom diskvalifikacijom 
unutar preduzeća i, generalno, na tržištu rada.1 

Kada su se ova „društva sigurnosti“ suočila sa strukturalnom nezapo-
slenošću i prekarijatom, brzi porast broja onih kojima je potrebna po-
moć promenio je kolektivnu percepciju siromaštva.2 

U kolektivnoj svesti dominantna slika sada postaje slika o „porazu“, o 
pojedincu koji je je izgubio svoj socijalni status, ili o siromašnom koji je 
žrtva poteškoća koje ranije nije poznavao.3

Ako se siromaštvo percipira kao poraz koji može da se dogodi i onima 
koji trenutno „pristojno“ žive, ono je povezano sa svešću o postojanju ri-
zika da i nama lično preti takva perspektiva. Diskvalifikujuće siromaštvo 

1  Detaljnija analiza celine svih ovih promena i njihovih društvenih efekata može se naći u 
studiji S. Paugam, Le salarié de la precarité. Les novelles formes de l´integration professionelle, 
Paris, PUF, 2000.

2  U najsiromašnijim evropskim zemljama ili regionima siromaštvo se percipira kao trajno i 
samoobnavljajuće stanje, te prema tome kao fenomen koji je neodvojiv od društvenog sistema, 
integrisan u njega (integrisano siromaštvo). Kada su napredna industrijska društva, zahvaljujući 
privrednom rastu, dostigla punu zaposlenost i mogla da garantuje sigurnost i blagostanje 
najvećem broju stanovnika, siromaštvo je počelo da se percipira kao reziduum, kao preživeli, 
gotovo egzotični ostatak prošlih vremena u okrilju novonastalog „društva obilja“ (rezidualno ili 
marginalno siromaštvo). 

3  Ova slika o siromaštvu kao porazu je osetno jača u naprednijim salarijalnim društvima 
suočenim sa krizom zaposlenja, nego u manje razvijenim društvima evropskog juga.U 
Portugalu, Španiji, Italiji i Grčkoj 28% i 35% ispitanika ima ovakvu predstavu o siromaštvu, a u 
Danskoj, Holandiji, Nemačkoj itd. između 53% i 86%. Ispitanicima koji su prethodno rekli da su 
u svojoj četvrti ili selu susreli ljude koji su ekstremno siromašni, siromašni ili u riziku od pada u 
siromaštvo postavljeno je pitanje da li se radi, po njihovom mišljenju, o ljudima koji su oduvek 
bili u takvoj situaciji ili su, naprotiv, ranije živeli u boljim uslovima. Prva mogućnost odgovara 
“nasleđenom siromaštvu”, a druga siromaštvu nakon “poraza”. Ankete Eurobarometra rađene 
su 1976, 1989, 1993 i 2001. U prvoj, očekivano, percepcija siromaštva kao poraza je najmanje 
raširena (dominantne predstave ostaju obeležene periodom posleratnog tridestogodišnjeg 
neprekidnog rasta), zatim jako raste sve do 1993, kada dostiže maksimum, i opada od 1993 
do 2001, kada se privrede Evrope vidno (privremeno) oporavljaju. Prilično jasno se vidi da sa 
porastom nezaposlenosti i pratećeg broja siromašnih, ovakva predstava jača, i obrnuto. Vid. S. 
Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté, PUF, Paris, 2006, p.178-180.
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se zapravo izražava kroz jednu kolektivnu teskobu koja se teško može 
kontrolisati.

Nekoliko anketa, počev od devedesetih, bilo je posvećeno odnosu 
Francuza prema ekskluziji. Na isto pitanje („Plašite li se da biste jednog 
dana i Vi lično mogli da budete „izopšteni“?), proporcija osoba koje daju 
pozitivan odgovor ostaje velika i stabilna (53%-57%), što nas navodi na 
razmišljanje o „dualnom društvu“: sa jedne strane - „dobitnici“- zašti-
ćeni od pretnje nezaposlenosti i prekarnosti, sa druge - ona polovina 
koja gubi ili može da ubrzo izgubi posao, zbog svoje ekonomske ili „re-
lacione“ fragilnosti. Upravo strah od nezaposlenosti i prekarnih poslova 
pothranjuje pomenutu teskobu u vezi sa izopštenošću.4 Izgubiti posao 
u društvu koje svoje statusne razlike zasniva upravo na participaciji u 
proizvodnji kolektivnog bogatstva, za mnoge predstavlja zapravo- znak 
inferiornosti, zavisnosti od socijalne pomoći, i početka ulaska u bedu.5 

 Ali, ne izgleda li paradoksalno govoriti o strahu od izopštenosti i si-
romaštva u razvijenim evropskim društvima koja svakako spadaju među 
„najsigurnija društva u istoriji“, kako podvlači R. Castel? Ta društva ga-
rantuju fundamentalne slobode, sigurnost dobara i ljudi u okviru pravne 
države, takođe i socijalnu zaštitu od glavnih rizika koji mogu da ugroze 
blagostanje ljudi- bolest, nesrećni slučaj, starost, nezaposlenost. Ono što 
je paradoksalno, smatra Castel, jeste to što je briga za sigurnost posta-
jala sve jača kako su masivni oblici nesreće i nasilja istorijski nestajali. 
On postavlja hipotezu da „ ...moderna nesigurnost ne počiva na odsu-
stvu zaštita, nego predstavlja njihovo naličje, njihovu senku unesenu u 
socijalni univerzum koji je sada organizovan oko neprestane, beskrajne 
potrage za zaštitom, očajničke potrebe za sigurnošću.“(Castel, 2003: 6) 
Ta beskrajna potraga za zaštitom neizbežno proizvodi stalne frustracije. 
Dakle, nesigurnost je druga strana medalje „društva sigurnosti“. 

4  U jednom drugom velikom istraživanju CERC ustanovljena je razlika između onih koji 
imaju stabilan posao i procenjuju nda da nema rizika da ga izgube (52%), onih koji su u istoj 
situaciji ali osećaju strah da bi mogli da ga izgube (28%), onih koji imaju nestabilan posao (8%) 
i nezaposlenih (12%). Dakle, „zaštićeni“ i ovde čine otprilike polovinu populacije. Strah od 
ekskluzije naročito pogađa osobe u aktivnom dobu: čak između 60 i 70% mlađih od 50 godina, 
dok je kod starijih od 65 godina manji od 30%. Dakle, može se pretpostaviti da upravo strah od 
nezaposlenosti i prekarnih radnih mesta pothranjuje tu teskobu u vezi sa izopštenošću.

5  Istraživanja pokazuju da je strah od ekskluzije rašireniji među ženama nego među muškarcima, 
a odavno znamo da su one, i kada imaju jednake kvalifikacije, u mepovoljnijem položaju na 
tržištu rada. Takođe treba naglasiti da ovaj strah, iako više pogađa radnike i službenike, dakle 
kategorije koje su najviše pogođene rizikom od otpuštanja, ne pošteđuje ni tzv. srednje profesije 
i kadrove, što govori o „difuznoj teskobi“ unutar celine zaposlenih.
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Razjašnjenje ove „raširene nelagode“ možda se može naći i u Bour-
dieu-ovom razlikovanju „misère de position“ od uobičajenijeg pojma 
„misère de condition“. Analizirajući brojne produbljene intervjue sa oso-
bama iz različitih društvenih slojeva, on zapaža da je tzv. „petite misère“, 
koju čine „svakodnevne patnje“ (souffrances quotidiennes), povezana sa 
iskustvom socijalne inferiornosti i odgovarajućim osećanjem da osoba 
nije dovoljno priznata i cenjena unutar svog referentnog socijalnog pro-
stora.6 Strah od ekskluzije hrani se upravo tom zebnjom da će čovek biti 
nedovoljno priznat ili, preciznije, da će ga drugi priznati kao inferiornog, 
i da će tako, malo po malo, postati izopšten iznutra.

Dakle, socijalna nesigurnost ima dva različita značenja. Prvo je ono 
koje tom pojmu daje R. Castel: odsustvo, ili bar osećanje odsustva ili 
slabljenja zaštita od glavnih rizika, naročito nezaposlenosti i siromaš-
tva. Drugo je blisko značenju o kome govori Bourdieu insistirajući na 
uslovima u kojima se danas konstituišu društveni odnosi i na oblicima 
dominacije koji ih karakterišu. Socijalna nesigurnost u prvom smislu re-
zultira gubitkom, makar delimičnim, društvenih podrški i zaštita, a u 
drugom – društveno priznatom inferiornošću kao osnovom patnje ili 
raznih oblika psiholoških nevolja, naročito gubitkom samopouzdanja i 
osećanjem sopstvene beskorisnosti. U oba slučaja radi se o pretnji koja 
se nadvija nad pojedincem i njegovim bližnjima.7

Ove dve dimenzije prekarnosti upućuju na duboke transformacije tr-
žišta rada, ali istovremeno i na strukturalne promene u organizaciji rada 
modernih zapadnih društava, i moraju se zajedno proučavati.8 Tenden-

6  P. Bourdieu, La misère du monde, Paris, Seuil, 1993. p. 11.

7  Oba ova značenja povezana su sa pojmom prekarijata, već prema tome da li je predmet 
analize odnos prema zaposlenju (radnom mestu) ili odnos prema radu. Zaposleni je prekaran 
kada je njegovo zaposlenje neizvesno te on nije u stanju da predviđa svoju profesionalnu 
budućnost. To je slučaj sa onima koji imaju radne ugovore na određeno vreme, ali i sa onima koji 
su u stalnom riziku od otpuštanja. Ta situacija se karakteriše velikom ekonomskom ranjivošću 
ali i, bar potencijalnom, restrikcijom socijalnih prava zato što su ona, u velikoj meri, zasnovana 
upravo na stabilnom zaposlenju. Zaposleni u tom slučaju zauzima inferioran položaj u hijerarhiji 
društvenih statusa koju definiše država blagostanja. Ali zaposleni je prekaran i kada mu izgleda 
da je njegov rad nezanimljiv, slabo nagrađen i potcenjen u preduzeću. Pošto njegov doprinos 
nije valorizovan, on se oseća manje ili više nekorisnim.Tada se može govoriti o prekarnosti rada.

8  Prekarnost zaposlenja i prekarnost rada se kumuliraju u tipu profesionalne integracije koja se 
može nazvati diskvalifikujućom integracijom. Zaposleni žive sa stalnim strahom od otpuštanja, 
koji postaje novi, poseban faktor nejednakosti među njima. Uz to, oni ne mogu da se valorizuju 
kroz svoju profesiju. Rad kao takav im je nezanimljiv, jedina prednost koja se iz njega može 
izvući jeste plata, a i ona je često niska (ne treba zaboraviti da sve brojniji korisnici raznih vrsta 
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cija ka autonomiji na radu i ka individualizaciji performansi neizbežno 
pojačava potencijalni rivalitet i tenzije između zaposlenih. Činjenica da 
većina preduzeća nastoji da „ojača“ svoju „fleksibilnost“, takođe pojača-
va strah od gubitka posla i taj strah postaje novi, poseban faktor nejedna-
kosti među zaposlenima. U svakom slučaju, evolucija oblika profesional-
ne integracije ne umanjuje, nego pojačava diferencijaciju i kompleksnost 
socioprofesionalne hijerarhije i fragilizuje sve veću frakciju zaposlenih.

Ta socijalna nesigurnost danas se ne fokalizuje na jednu specifičnu 
grupu. Iako je rizik od ekskluzije uvek nejednako raspodeljen, socijalna 
nesigurnost, u svom dvostrukom značenju, transverzalno prolazi kroz 
celo salarijalno društvo i čini plodno tle za novi društveni odnos prema 
siromaštvu, fundamentalno različit od onog koji je karakterisao period 
„trideset slavnih godina.“

Budući da se društveni status pojedinaca u velikoj meri zasniva na 
njihovom učešću u aktivnostima proizvodnje i razmene moderne pri-
vrede, iskustvo nezaposlenosti će se verovatno izraziti kao deklasiranje 
ili osećanje neuspeha, naročito ako je nezaposlenost trajnija. Nezaposle-
nost je vrlo često povezana sa degradacijom životnog standarda, slablje-
njem društvenog života pojedinaca, marginalizacijom u odnosu na dru-
ge (zaposlene), i svi ovi efekti mogu se kumulirati i dovesti do situacije 
ekstremnog siromaštva na granici društvene izopštenosti. Dakle, više je 
u pitanju jedan proces socijalne diskvalifikacije, nego nekakvo stabilno 
stanje. Obzirom da on ugrožava socijalnu integraciju pojedinaca preteći 
prekidom društvenih veza, ne čudi povećana zainteresovanost sociologa 
za njegovo proučavanje, naročito od 80 tih godina 20. veka. 9 

Strah od ekskluzije podstaknut je i „urbanom nesigurnošću“ i, barem 
u Francuskoj, tzv. „krizom predgrađa“. Problem prostorne koncentracije 

socijalne pomoći zapravo zaposleni, sa malom platom). Oni dolaze na posao bez entuzijazma, 
utoliko više što atmosferu na poslu ocenjuju kao „nezdravu“. Znajući da nemaju šta da očekuju, 
ni od sopstvenog rada, čiju vrednost sami devalorizuju, ni od nadređenih, ni od kolega, oni 
čekaju da prođe radno vreme i osećaju se otuđeni od sebe samih. 

9 Zanimljivo je primetiti da prva velika sociološka istraživanja u ovoj oblasti datiraju iz 30 
-ih godina 20. veka, iz vremena velike ekonomske krize kada nezaposlenost dostiže vrhunac. 
Najpoznatija studija je svakako P. Lazarsfeld, M. Jahoda, H. Zeisel, Marienthal: The Sociology 
of an Unemployed Community, New Brusvick, New Jersey, Transaction Publishers, 1971. U 
posleratnom periodu snažnog privrednog rasta i pune zaposlenosti, ova problematika je daleko 
manje istraživana. Početak nove faze, povezan sa naglim rastom nezaposlenosti i pitanjem 
„novog siromaštva“, u Francuskoj je obeležila studija D. Schnaper: L´ épreuve du chȏmage, 
Paris, Galimard, 1981, a u Velikoj Britaniji studija D. Gallie, C. Marsh, C. Vogler: Social Change 
and the Experiance of Unemployment, Oxford, Oxford University Press, 1994.
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siromaštva nije nov, ali je postao vidljiviji u poslednjih decenijama na-
kon nasilnih sukoba između pobunjene omladine i policije u mnogim 
predgrađima francuskih gradova, naročito 200510. Moglo bi se reći da je 
to nasilje - teritorijalni izraz socijalne diskvalifikacije. Koncept se može 
primeniti na sasvim određene habitate i rezidencijalne zone, pa je oprav-
dano govoriti o prostornoj diskvalifikaciji. Kada se brojna domaćinstva, 
suočena sa nezaposlenošću, prekarijatom i učestalom intervencijom 
spolja (servisi „socijalne akcije“, policija i žandarmerija) nađu koncen-
trisana u istom naselju, koje onda stiče lošu reputaciju, kako spolja tako i 
iznutra, nastaje veliki rizik za razvoj procesa degradacije javnih prostora 
u njemu i pogoršanje društvenih odnosa. Socijalna diskvalifikacija po-
jedinaca i porodica prenosi se na habitat kao celinu i tako doprinosi još 
izrazitijoj socijalnoj segregaciji.

Dok istraživanja geta u SAD imaju veoma dugu tradiciju11, radovi o 
segregaciji u Evropi su neuporedivo manje brojni.12 U njima je u prvom 
planu - kvantitativno ispitivanje prostorne koncentracije siromaštva, dok 
su etnički i rasni problemi najčešće u drugom planu. Termini „geto“ i 
„getoizacija“ ulaze u široku upotrebu u političkom i medijskom diskursu 
krajem osamdesetih godina, i bili su vezani za teme urbanog siromaštva 
i „krizu predgrađa“. Oni su zapravo opisivali mogući horizont razvoja 
nekih predgrađa, rastuće siromaštvo i ekskluziju dela stanovništva koji 
u njima živi, i izražavali osećanje nesigurnosti u suočavanju sa pretnjom 
„socijalnog sloma“, posebno kada je rast maloletničke delinkvencije po-
stao „tema dana“. No, kada se jedan izraz tako generalizovano koristi za 
označavanje zapravo heterogene realnosti, rizik od konfuzije je veliki. Da 
bi se analizirao proces koji se označava kao „kriza predgrađa“, „getoiza-
cija“, „segregacija“, treba se distancirati od te vrste „spontanog“ diskursa 
i sudova.

Prema P. Bourdieu-u, „...govoriti danas o „predgrađima sa problemi-

10  Vid. M Filipović, „Bez izlaza i bez saveznika: pobune u francuskim predgrađima“, 
Sociologija, 2006. No. 3.

11  Problem geta je u velikoj meri povezan sa sa masovnom migracijom američkih crnaca sa 
ruralnog juga SAD u severne industrijske gradove u tidesetim godinama 20. veka. Vid. D. S. 
Massey, N. A. Denton, American Apartheid. Segregation and the making of the Underclass, 
Cambridge, Harvard University Press, 1993; W. J. Wilson, The truly Disadventaged, Chicago, 
University of Chicago Press,1987.

12  Vid. na primer: M. Pinçon-Charlot, E. Preteceille, P. Rendu, Ségrégation urbaine. Classes 
sociales et équipements collectifs en région parisienne, Paris, Anthropos, 1986. E. Morin, Le 
ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, Paris, Seuil, 2004.
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ma“, ili o „getu“, znači  gotovo automatski evocirati - ne „realnosti“ (koje 
oni koji o tome rado govore najčešće i ne poznaju), već fantazme, pot-
hranjene emotivnim iskustvima podstaknutim manje-više nekontrolisa-
nim rečima ili slikama, kakve su one koje eksploatišu senzacionalistička 
štampa i politička propaganda.“13 Ne radi se o tome, po njemu, da se 
negira postojanje ubogih predgrađa, već da se prestane sa pogrešnom 
evidencijom i greškama sadržanim u supstancijalističkoj zamisli o me-
stima, te da se pažljivo analiziraju odnosi između struktura društvenog 
prostora i struktura fizičkog prostora.

Međutim, ti izrazi nisu u upotrebi ni sasvim slučajno. Novinski na-
slovi su često dramatični i preterani, ali izražavaju i ponešto od realnosti 
koja se sreće u nekim naseljima u predgrađima. Potrebno je, dakle, ra-
zlikovati realnost od njene medijske konstrukcije, i analizirati fenomen 
kao celinu, što implicira istraživanje faktora i procesa koji su u njegovom 
korenu.

L. Wacquant, koji je istraživao i američka geta i pariska predgrađa, 
navodi pet ključnih razlika između njih.14 Prva se tiče socijalne ekologije, 
pre svega razlike u veličini: Čikaški geto, na primer, nastanjuje između 
400 000 i 700 000 ljudi i prostire se na stotinama kvadratnih kilometara, 
a njujorška geta imaju gotovo milion stanovnika. Francuska „osetljiva 
predgrađa“ su neuporedivo manja, nijedno ne prelazi desetinu ovih ame-
ričkih geta. Urbani pejzaž u koji su ova francuska predgrađa „utisnu-
ta“ daleko više je „kompozitan“, ona su vrlo često u neposrednoj blizini 
„paviljonskih zona“ u kojima žive radnici, službenici i profesije srednjeg 
nivoa. Američka geta predstavljaju prave enklave, „gradove u gradovi-
ma“, u smislu da tu postoji sopstvena mreža organizacija i da stanovnici 
u njima obavljaju većinu svojih aktivnosti. Prostorna segregacija je ovde 
veoma jasna, odsečna.

Druga razlika tiče se etničkog sastava. Dok je američki geto često 
potpuno afroamerički, francuski „cités“ se karakterišu jačom etničkom 
raznolikošću. Francuski model društvene integracije počiva (o) je na 
odbijanju da se priznaju i uzimaju u obzir kulturni partikularizmi, što 
je imalo za posledicu veću „fluidnost“ etničkih grupa na celini državne 
teritorije. U skladu sa tim modelom, i upravo da bi se izbeglo stvaranje 
imigrantskih geta, uprave HLM naselja su se trudile da „disperzuju“ sta-
nare stranog porekla.

13  P. Bourdieu, „Effets de lieu“ in: La misère du monde, Paris, 1993, p. 159.

14  L. Wacquant, Banlieus françaises et ghetto noir americain: de l´amalgame à la comparaison, 
French Politics & Society, 1992, vol. 10, p. 81-103.
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Treću razliku Vacquant nalazi u činjenici da je nivo siromaštva izrazi-
to veći u američkim getima.Gotovo polovina domaćinstava u njima živi 
ispod zvaničnog praga siromaštva, i vrlo ma la proporcija stanovnika 
ima plaćeni posao. U Francuskoj, sistem socijalne zaštite osigurava tzv. 
„garantovani minimalni prihod“. (Zapravo, ovih „socijalnih minimuma“ 
ima više, poslednji ustanovljeni je „le revenu minimum d insertion“, koji 
osigurava jednu vrstu sigurnosti koje su mnogi amerikanci lišeni.)

Četvrta razlika tiče se stopa kriminala, koje su u Čikaškom getu ili u 
Harlemu tako visoke da su teško uporedive sa „nesigurnošću“ koja vlada 
u francuskim „rizičnim četvrtima“. Ovde nesigurnost ima pretežno oblik 
sitne delinkvencije. Oružane pljačke su retke, a još su ređi oružani obra-
čuni bandi i trgovaca drogom, svakodnevni u američkim getima, gde 
je ubistvo sa predumišljajem prvi uzrok smrti mladih crnaca, a destine 
dece biva svake godine ubijeno u neposrednoj blizini škola.

Najzad, urbane politike koje se vode u Francuskoj u ovim četvrtima 
uspele su da, uprkos ograničenjima, kroz razne projekte rehabilitacije, 
uspore ili ublaže degradaciju uslova života, za razliku od od stalnog „po-
vlačenja“, ili čak ukidanja programa urbanog razvoja u američkim geti-
ma. 

No, iako treba podvući ove razlike između američkih geta i francu-
skih „rizičnih predgrađa“, ne treba ni potceniti krizu kojoj su potonja 
izložena. Lekovi koji su ponuđeni krajem 19. veka za rastući problem na-
gomilavanja sirotinje u gradovima – „stabilizacija“ fabričkih zaposlenja, 
omogućavanje stanovanja u blizini radnog mesta, počeci „socijalnog“ 
urbanizma koji brine o higijeni i zdravlju stanara, danas se ne čine efika-
snim odgovorom na izazove nove društvene polarizacije. J. Donzelot u 
aktualnoj krizi vidi efekat logike „de l´entre-soi“ koja navodi većinu da 
se desolidarizuje od „najneuglednijih“ frakcija društva. „ Ne radi se više 
o tome da sirotinja „osvaja“ društvo, već pre o tome da društvo stvara 
fizičku distancu u odnosu na siromašne, odbija svako mešanje sa njima, 
nameće političke zakone većine toj manjini.“15Tako barijere koje razdva-
jaju siromašne od ostalih društvenih slojeva postaju, prema Donzelot-u 
i fizičke (izgnanstvo u „rizične četvrti“) i moralne (potraga za sigurno-
šću unutar zaštićenih prostora, daleko od delinkvencije i loših škola), 
i političke (uspon populizma - odbrana istorijskih dostignuća „pravih 
Francuza“). Ta logika „biti svoj među svojima“ širi se kroz čitavo društvo. 
Ona je i sama, u stvari, izraz potrage za zaštitom od rastućeg osećanja 

15  J. Donzelot et al., Faire société. La politique de la ville aux États-Unis et en France, Paris, 
Seuil, 2003, p. 39.
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nesigurnosti. Ona je istovremeno i uzrok i posledica diskvalifikujuđeg 
siromaštva.

Izgradnja HLM blokova16u predgrađima na periferiji velikih indu-
strijskih gradova tokom 50tih bila je konkretan je izraz posleratne vere u 
neograničeni rast i progres u zemlji intenzivne industrijalizacije i snaž-
nog porasta životnog standarda. Ova naselja predstavljala su nesumnji-
vi napredak u uslovima života francuske radničke klase koja ubrzano 
napušta prenatrpane i nehigijenske „bidonvilles“ naseljavajući se u no-
vim, bar za ono vreme moderno opremljenim suburbanim stambenim 
kompleksima, doživljavajući selidbu i kao oblik ili izraz uzlazne pokret-
ljivosti, stepenicu ka višem društvenom statusu koji će se, za mnoge od 
njih, kasnije iskazati u kupovini sopstvene porodične kuće („ pavillon“) 
u bliskom, polu-ruralnom susedstvu, oslobađajući mesto za nove dose-
ljenike, sve više sa Magreba, a zatim i iz Turske i subsaharske Afrike. U 
doba pune zaposlenosti i nedostatka radne snage, francuski patronat je 
masovno pozivao u pomoć imigrante, a država se uključivala tek kasnije, 
„après coup“, legalizujući njihov boravak u zemlji.17 

Koncentrišući hiljade ljudi na malom prostoru, građeni na brzinu, od 
betona i prefabrikovanih elemenata , danas uočljivo fizički propali, HLM 
blokovi („cités“) , uz nekoliko korbizijanskih izuzetaka, nisu prijatno 
mesto za život. Nedostatak lokalnog kapitala, povremeni sitni kriminal i 
„nasilje nad svojinom“, doveli su do zatvaranja tržnih centara izgrađenih 
u središtima naselja, a male trgovačke radnje se danas češće zatvaraju 
nego otvaraju. Paralelni razvitak „neformalne ekonomije“, u vidu ilegal-
nih buvljaka sa hranom, odećom, preprodajom ukradene robe, ilegal-
nim taksi servisom, trgovinom drogom itd. doprinose atmosferi depre-
sije, bede , društvenog egzila i bezizlaza.

Iako se često nalaze u neposrednoj blizini velikih saobraćajnica, pruga 
i puteva, ove četvrti žive u naglašenoj izolaciji, vrlo slabo povezane izme-

16 6 HLM - “Habitation à loyer modéré”: stanovanje po niskoj ceni u opštinskim stanovima, 
što bi u SAD odgovaralo izrazima “low rent housing” ili “low income housing”. “Banlieues“ 
zapravo označava gradiće ( u SAD su to „towns“) na obodu grada i njih ne treba mešati sa 
američkim predgrađima („suburbs“). Dok za Amerikance „suburbs“ evocira viziju srednjoklasne 
stabilnosti, „les banlieues“ ima konotaciju onoga što se u SAD zove „inner cities“, naime asocira 
na koncentraciju siromašnih, često rasnih i etničkih manjina, nasilje, getoizaciju, beznađe. 

17  Tako je strana populacija od sredine 50-ih do sredine 70-ih udvostručena, a broj migranata 
sa Magreba porastao je šestostruko, sa 200 000 na 1 200 000, pa alžirska zajednica postaje 
druga po veličini u zemlji, posle portugalske, a u sledećoj deceniji ( po donošenju zakona koji 
je omogućio spajanje porodica- „le regroupement familial“) je i prerasta. Doprinos ove strane 
imigracije francuskoj privredi bio je ogroman.(Noiriel,1998:78, Mucchielli, 2001:96).
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đu sebe, i istovremeno daleko od gradskog centra. Intenziviranju oseća-
nja izopštenosti danas bez sumnje doprinosi i stroga kontrola i nadzor ( 
kamere, policija, žandarmi) na stanicama i u vozovima i autobusima koji 
vode u centar.

U prvo vreme, tokom 50tih i 60tih godina, les cités su bila multirasna 
i multinacionalna naselja gde se lokalna solidarnost zasniva prevashod-
no na zajedničkoj klasnoj pripadnosti, a ne na etničkim ili religijskim 
sličnostima.18.

Sa ekonomskom krizom 70 -ih i deindustrijalizacijom periferije veli-
kih gradova, snovi o uzlaznoj mobilnosti stanovnika predgrađa pretvori-
li su se u košmar fizičke i ekonomske stagnacije.19 Kriza je jako povećala 
prostornu segregaciju uzrokujući koncentraciju u HLM naseljima onih 
porodica koje su bile najviše pogođene nezaposlenošću i siromaštvom. 
Bolje stojeći radnici i pripadnici niže srednje klase su napuštali ove če-
tvrti, delom zbog uzlazne mobilnosti a delom i zato što nisu želeli da 
žive u kraju sa tako puno imigrantskih porodica. U ovim četvrtima, sada 
već nazivanim „quartiers de rélégation“ ( četvrti „proteranih“), ostaju 
tako samo najsiromašnije, većinom imigrantske porodice, posebno se-
vernoafričke. One već čine 50 do 60 % stanovnika cités-a, dok „français 
de souche“(„rođeni“ Francuzi) postaju izrazita manjina. Deca potonjih 
sve češće odlaze u privatne i udaljene škole, dok lokalne ZEP („zones 
d`éducation prioritaire“)20 škole postaju „skladišta za totalne luzere“.

Privredna kriza je strane radnike pogodila više nego bilo koju drugu 
društvenu grupu: oni su bili otpuštani prvi, i njihova stopa nezaposle-
nosti već na početku ovog perida dvostruko je viša nego kod francuskih 
radnika.U izvesnom smislu, oni su bili „amortizeri krize“ koja bi, bez 

18  Socijabilnost karakteristična za svet radničke klase nekadašnjih „crvenih četvrti“ („banlieues 
rouges“) više ne postoji. Bogat društveni život sa sopstvenom kohezijom i organizacijom, 
sa političkim predstavništvom i brojnim asocijacijama koje su osiguravale prelaz od „pukog 
stanovnika četvrti do građanina“ (F. Dubet), nestao je sa odlaskom radničke elite i sve većom 
koncentracijom suburbane imigrantske potklase.

19  Procenat radničkih industrijskih zaposlenja smanjio se sa 50% 1954. na 20% u 80-im. 
Nezaposlenost se praktično udvostučuje svakih 5 godina, dostižući 500 000 1968.,milion 1976., 
2 miliona 1982, 3 miliona1993..., uz 4 miliona tzv. „emplois précaires“ (privremeni, povremeni 
poslovi, poslovi sa skraćenim radnim vremenom, „staževi“- „rezervisan“ pre svega za žene i 
mlade itd.)

20  ZEP su ustanovljene u Francuskoj početkom 80-ih kao varijanta „affirmative action“ 
zasnovana na ideji da „treba dati više onima koji imaju manje“, što se izrazilo u izvesnom 
povećanju sredstava za škole u „osetljivim“ predgrađima, te smanjenju broja učenika u razredu 
u cilju poboljšanja školskog uspeha.
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njih, mnogo teže pogodila francuske radnike.21 Transformacije tržišta 
rada 70-ih i 80-ih najviše su pogodile deo starijih NKV i PKV radnika sa 
jedne strane i, sa druge, sve veći broj mladih koji izlaze iz škole bez stica-
nja diplome.Ovaj dvostruki fenomen veoma često pogađa iste porodice. 
Danas je nezaposlenost omladine (16 do 24 god.) u proseku dvostru-
ko viša (20%) od nacionalnog proseka (oko10%), a među omladinom 
u cités iznosi oko 40%, ponegde čak 70%. Dugotrajna nezaposlenost i 
prekarna zaposlenja takođe daleko učestalija

Jedna od karakteristika diskvalifikujućeg siromaštva je što ono, na di-
fuzan način, potencijalno pogađa brojne frakcije populacije. Proces so-
cijalne diskvalifikacije se izražava, između ostalog, i kroz koncentraciju 
siromašnih domaćinstava u nekim četvrtima, koje postaju prioritetna 
mesta za socijalnu intervenciju.

Socijalno diskvalifikovani habitat nije tek rezultat proste prostorne 
koncentracije defavorizovanih domaćinstava. Analiza kumuliranja hen-
dikepa je nedovoljna za razumevanje mehanizma segregiranja. Potreb-
no je proučiti i lokalne procese koji vode ka kvalifikovanju neke četvrti 
kao „četvrti u krizi“ ili „segregirane četvrti („quartier en crise“, „quar-
tier ségrégé“), što u prvom redu implicira analizu formiranja kolektivnih 
identiteta. 

Prvi simptomi socijalne diskvalifikacije periferijskih HLM naselja su 
uvek isti: odlazak imućnijih stanovnika koji mogu da sebi priušte kupo-
vinu stana ili kuće koji više odgovaraju njihovoj aktualnoj materijalnoj i 
socijalnoj situaciji, i ubrzano doseljavanje imigrantskih domaćinstava ili 
onih u nekoj „urgentnoj“ situaciji (prekarijat, razvod braka, izbacivanje 
iz starog stana itd.) U nekim slučajevima ova “rotacija“ je jako ubrzana,22 
i svakako predstavlja prepreku ustanovljavanju trajnijih društvenih od-
nosa među stanovnicima naselja. „Starosedeoci“ se osećaju na neki na-
čin devalorizovani ovim stalnim odseljavanjima (jer oni ostaju, a „uspeti 
životu“ znači- odseliti se iz tog kraja), a novodoseljeni se ubrzo suočava-
ju sa negativnim „imidžom“ naselja i teže da se osame i oslone na sebe 

21  Posebno su bili pogođeni radnici sa Magreba , koji su ,na samom početku, i većinom 
kao NKV radnici, bili apsorbovani u velika industrijska preduzeća,pre svega u automobilskoj 
industriji. Nasuprot njima, Portugalci, Turci i Azijati više su bili povezani u etničko-porodične 
mreže uzajamne pomoći i prateću praksu nasleđivanje radnih mesta u malim građevinskim 
preduzećima, restoranima, sitnoj trgovini itd.

22  U jednom radničkom naselju (Saint-Brieuc), na primer, izgrađenom početkom šezdesetih, 
između 1980 i 1983 izmenilo se više od polovine stanovnika, a 1986. Gotovo 70% stanovnika je 
bilo obuhvaćeno nekim vidom socijalne pomoći ili staranja.
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same. Treba svakako pomenuti i degradaciju naselja i stanova (loša izo-
lacija, problemi sa grejanjem i vlagom, spoljni zidovi ižvrljani grafitima, 
neodržavani ulazi i stepeništa, razbijeni poštanski sandučići i prozori 
itd). Ovi znaci su indikatori „moralnog“ stanja zajednice i društvenih 
odnosa koje karakteriše nesloga, čak i nasilje među ljudima.

Sve se dešava kao da stanovnici, naročito adolescenti (masovno neza-
posleni ili u „fazi“ napuštanja školovanja), žele da javnosti pruže upravo 
sliku nereda i prljavštine njihovog „kraja“, koja im se „lepi za kožu“ i sa 
kojom se identifikuju. Na taj način oni i sami učestvuju u konstrukci-
ji negativne slike o naselju, pojačavajući u toj slici devalorizujuće crte. 
Oni zapravo samo „primenjuju na sebe“ - sud drugih, onih spolja, koji 
o tom naselju govore kao o „getu“. P. Bourdieu podvlači da, za razliku 
od stanovnika prestižnih četvrti koji simbolički baštine akumulirani 
kapital cele populacije „kraja“, stanovnici „osetljivih urbanih zona“, li-
šeni „...svih aduta neophodnih za učestvovanje u različitim društvenim 
igrama“, međusobno dele samo „zajedničku ekskomuniciranost“ (Bour-
dieu,1993:167). Stanovnici stigmatizovanog naselja ne teže kolektivnoj 
odbrani od negativne slike koja im se pridaje, i to je znak odsustva ose-
ćanja pripadnosti grupi „ujedinjenoj zajedničkom sudbinom“. Zapravo, 
radi se o tome da ove četvrti imaju danas društveno heterogenu popu-
laciju. Obzirom da koncentrišu defavorizovana domaćinstva, objektivne 
razlike među njima verovatno nisu velike, ali se subjektivno doživljavaju 
kao takve. Mnogobrojna domaćinstva su ugrožena socijalnom diskvali-
fikacijom, ali kako se taj proces sastoji iz više faza, ona nisu istovremeno 
suočena sa istim tipom problema. Oni koji procenjuju da mogu da nađu 
posao, da se „snađu“ i odsele, da im je „svetla budućnost“ na dohvat 
ruke, osećaju da ne pripadaju istom svetu kao drugi koji tu dugo žive 
već naviknuti na oslanjanje na socijalnu pomoć. Konstitusanje interne 
socijalne hijerarhije je tako zasnovano na prepoznavanju i pojačavanju 
i najmanjih znakova socijalne distinkcije. Napor uložen u individualnu 
diferencijaciju suprotstavlja se koheziji grupe i nastanku čvršćih veza u 
lokalnoj zajednici. Načini socijalne intervencije takođe mogu da pojača-
ju podele među stanovnicima. Tako na primer, posle nekog od nereda u 
četvrti, zvanične vlasti tragaju za „odgovornima“, najčešće rukovođene 
idejom o postojanju „tvrdog jezgra“ izgrednika koji su začetnici nereda, 
i koje treba udaljiti iz kraja da bi „sve opet bilo u redu“. Ista ideja se širi 
među stanovnicima četvrti, zabrinutim za svoju budućnost i željnim da 
se nepoverenje vlasti skrene na tu specifičnu grupu „odgovornih“, što 
opet vodi naglašenijoj individualnoj diferencijaciji. Slično tome, neki 
pojedinci i porodice teže da imaju „privilegovan odnos“ sa socijalnim 
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radnicima, tražeći zapravo da im se prizna da su oni „sasvim kako treba“ 
i da se oni trude da se „izvuku“, dakle različiti su od onih koji „profitiraju 
od socijalne pomoći“. 

Koncentracija defavorizovanih domaćinstava, ubrzana deteriorizacija 
društvenih odnosa u naselju, češća intervencija spoljnih aktera – javnih 
vlasti i socijalnih servisa koji pokušavaju da reše probleme u četvrti, sve 
to zajedno doprinosi stigmatizaciji stanovnika i pojačavanju njihovog 
ubeđenja da su oni zapravo „prognani“ u naselje čija je loša reputacija 
opšte poznata.23 

Proizvodeći kolektivnu teskobu, diskvalifikujuće siromaštvo utiče na 
društvo u celini i predstavlja pretnju njegovoj koheziji. Broj ljudi koji bi 
mogli imati teškoće na tržištu rada i biti izopšteni iz proizvodne sfere ne-
sumnjivo je sve veći.24 Trajna nezaposlenost ili podzaposlenost za mnoge 
od njih podrazumeva seriju svakodnevnih manjih ili većih poniženja.

Kriza urbanog društvenog tkiva velikim delom je povezana sa krizom 
tržušta rada, no ona ima i izvesne specifičnosti u tom smislu što je, neza-
visno od nezaposlenosti i prekarijata, proizvod društveno-ekonomskih 
nejednakosti koje se „upisuju u prostor“.
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Mirko R. Filipović

DISQUALIFYING POVERTY AND „QUARTIERS SENSIBLES“

Summary: Disqualifying poverty, as predominant elementary form of 
poverty in contemporary western countries (S.Paugam) finds its spatial 
expression in disqualified urban zones of the big cities. Although these urban 
areas (known in France as “zones urbaines sensibles”, “quartiers de risque”, 
“quartiers de relegations”,) should not be equalized with typical American 
ghettos (L.Vacquant), it seems justified to talk about the ghettoization process 
occurring in them. Disqualification process should not be reduced at mere 
spatial concentration of  disadvantaged households in a certain neighborhood, 
mostly an (uncared for) HLM cité, with high rates of unemployed workers and 
those with precarious jobs, ethnic and uncomplete families, school drop-outs, 
youth delinquency and violence, and frequent presence of the exterior actors 
engaged in different forms of social intervention. The analysis of disqualifying 
process should also take into account the global deterioration of social 
relations, the undermining of social cohesion and particular mechanisms of 
collective identities´ construction. While the inhabitants of “beaux quartiers” 
inherit symbolic capital of the whole population of the area (P.Bourdieu), 
those who live in “quartiers sensibles” share only the stigma of the “defeated”. 
The stigmatization caused by poor reputation of the neighborhood goes along 
with other transparent marks of social status, contributing to the reduction of 
life opportunities. Disqualifying process is developing through several phases 
of successive accumulation of handicaps leading at the end to extreme poverty 
and to the rupture of social connections, and needs more detailed research. 
Key words: disqualifying poverty, ghettoization, handicaps´ cumulation, 
social cohesion, social connection´ s rupture
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PROSTOR RADA, ORGANIZACIONI PROSTOR I 
RADNO MESTO: 

IZMEĐU OMEĐENOSTI I FLEKSIBILNOSTI1

Rezime: U prilogu se obrazlaže autorov pogled na mogućnosti sociološkog 
razumevanja organizacionog prostora, kao posredujućeg okvira, s jedne 
strane, između društvenog prostora u kome je svaki rad moguć i, s druge strane, 
između radnog mesta kao specifičnog prostora u okviru koga se ostvaruje 
uloga pojedinca u modernim organizacijama. U nastojanju da tu svoju 
argumentaciju teorijski potkrepi, autor priloga se oslanja na šire saznajne 
izvore koji se tiču sfere rada, ali i na opštesociološko razumevanje društvenog 
prostora (koje je karakteristično za P. Burdijea). Otuda se prvi deo rasprave 
odnosi na međusobnu uslovljenost društvenog prostora rada i organizacionog 
prostora; s ciljem da se u drugom delu obrazlože značenja rada, koja upravo 
proizilaze iz različitih društvenoistorijski omeđenih prostora rada (sela, kao 
„seljakove radionice“; „kućnog rada“, kao dela privatne sfere života; fabrike, 
kao prostora industrijskog/birokratizovanog rada i „deteritorijalizovanog“ 
prostora poslovanja u globalizacijskim okvirima). Na osnovu te teorijske 
rasprave, pristupa se obrazlaganju mesta „radnog mesta“ u organizacionom 
prostoru rada. Pri tome, autor konstatuje da je radno mesto karakteristična 
pojava pre svega za industrijski/birokratski način rada, dok se ono gotovo ne 
prepoznaje u načinu rada seljaka, a u profesionalno-stručnjačkom načinu 
rada u globalnom društvenom prostoru se rastvara u „difuzne” projektne 
zadatke (najčešće u okviru timskog rada). U zaključnim obrazloženjima se 
ukazuje na rezultate prethodne rasprave, uz navođenje u čemu se ogledaju 
sličnosti i razlike između omeđenosti i fleksibilnosti („difuznosti”/”fluidnosti”) 
različitih društvenoistorijskih prostora rada i njegovog organizovanja, koje 
će sve više prožimati sferu rada u budućnosti. 
 Ključne reči: rad, prostor, organizacija, radno mesto, omeđenost, fleksibilnost.

1  Ovаj prilog je urаđen u okviru nаučnoistrаživаčkog projektа Ministаrstvа zа nаuku Republike 
Srbije, zа period 2011-15: „Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kаo činioci evropskih 
integrаcijа Republike Srbije, sа posebnim osvrtom nа AP Vojvodinu“ (179053). 
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Uvod

Organizacije su nužan elemenat svake istorijski date društvene struk-
ture; njima se te strukture oblikuju u manje ili više prepoznatljive (i sa-
znajno „uhvatljive“) prostorne celine. Iako su te celine jednom nastale u 
društvenom prostoru – s ciljem da omoguće prepoznatljivo zadovoljava-
nje potreba (i interesa) ljudi u „realnom“ vremenu – upravo ih vreman-
ska dimenzija društvenosti (usled usložnjavanja potreba) čini istorijski 
privremenim. Otuda je sociološko razumevanje organizacionog prosto-
ra – i njegovog odnosa sa širim (društvenim) prostorom i užim prosto-
rom (radnog mesta) – neodvojivo od vremenske (istorijske) dimenzije 
društva. 

U okviru društvenoistorijskih uslova života i rada ljudi, nastaju razli-
čiti vrednosni sistemi, kojima se osmišljava rad i način njegovog organi-
zovanja. Na taj način, u istorijski specifičnim organizacionim prostorima 
oblikuju se i različita značenja rada za aktere u njima. Iz susreta (objek-
tivnih) strukturalnih društvenih osobenosti i (subjektivnih) značenja 
koje akteri pridju radu u različitim društvenoistorijskim prostorima, 
nastaju pokušaji da se organizacioni prostori transformišu. U tim poku-
šajima, ustaljena (rutinska) forma organizovanja se pojavljuje kao jaka 
prepreka (otpornost), uvek kada se nejednaka raspodela moći iz sfere 
društvenog prostora dosledno „prenese“ na odnose između aktera u or-
ganizacionom prostoru. 

Međutim, kako organizacija rada nije samo formalno-tehnička kon-
strukcija (nego i konstrukcija različitih značenja ljudi na radnim mesti-
ma), njena otpornost popušta u onoj meri u kojoj akteri (iskustveno, ili 
saznajno) razumevaju društvene mogućnosti pod kojima mogu pristu-
piti njihovoj re-konstrukciji. Upravo dominantni savremeni društveni 
procesi (globalizacijske) tranzicije organizacionog prostora pokazuju 
da organizaciona (tradicionalistička, kao i birokratska) rutina (i omeđe-
nost) u organizovanju prostora rada popuštaju pod pritiskom zaintere-
sovanih aktera rada da organizacije učine više „fleksibilnim“ (otvoreni-
jim i životnijim). 

Prostor rada i organizacioni prostor

Prostor rada razumevamo kao opštiju, ali i precizniju, sintagmu za 
označavanje „susreta“ tehno-ekonomske i društvene strane rada; bez 
obzira da li je reč o jasno omeđenom okviru u vidu neke konkretne or-
ganizacije, ili je reč o nedovoljno uobličenom društvenom kontinuumu 
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u kome se može „poslovati“ s ciljem pribavljanja dobara egzistencije. U 
tom smislu, saglasni smo sa Burdijeom, koji kaže da „blizina“ delovanja 
društvenih aktera u prostoru rada – kao strukturalnom delu društvenog 
prostora – predstavlja specifično „polje“ odakle oni taj prostor „kon-
struišu“ na takav način da pojedinačni akteri, grupe ili institucije koje se 
u njemu nalaze imaju utoliko više zajedničkih osobina što su prostorno 
bliže (Burdije, 1998: 146). Društveni prostor rada sačinjavaju, kako samo 
mesto (locus standi) na kome se svaki rad odvija, tako i sve one veze i 
odnosi između ljudi i društvenih grupa, i između njih i predmeta i sred-
stava rada, koji predstavljaju društvenoistorijski okvir u kome je moguć 
društveni život čoveka. Veličina i strukturalni oblik društvenog prostora 
zavisi od količine i kvaliteta ljudskog rada, kojim se taj prostor prisvaja 
i oblikuje. 

Razne vrste društvenih organizacija (privredne, političke, kulturne) 
čine specifična kristalizovana društvena „polja”, u kojima se ukrštaju 
objektivne (strukturalne) mogućnosti i subjektivno (značenjsko) razu-
mevanje tih mogućnosti; što utiče na njihov ambivalentan karakter. Ta 
ambivalentnost se izražava kao protivrečnost između njihovog formal-
nog i neformalnog dejstva na aktere u njima i izvan njih. Međutim, tu 
ambivalentnost ne treba shvatiti samo kao direktnu posledicu saobraža-
vanja oraganizacija njihovim ciljevima i pravilima za njihovo postizanje, 
već (i) kao posledicu sredinskih (širih društveno-strukturalnih) potreba 
za takvim saobražavanjem. Otuda se nastanak, širenje i razvoj društve-
nih organizacija ne može celovito razumeti bez opštije saznajne „kon-
strukcije”, koja tematizuje društvo i društveni razvoj. 

Kako je društvena stvarnost proizvod dvostrukog strukturisanja: 
objektivno (više prepoznatljivo, određeno) i subjektivno (manje prepo-
znatljivo, neodređeno i „semantički elastičnije“) (Burdije, 1998: 153), to 
se i društvene organizacije mogu razumeti kao složen društveni domen 
(„polje“), koji je uvek u relaciji sa ostalim (složenim) društvenim do-
menima. Sociologija se dotiče problema organizacije uvek kada govori 
o povezivanju izvesnih specijalizovanih ljudskih uloga radi ostvarivanja 
nekih zajedničnih ciljeva, pomoću odgovarajućih sredstava (Bauman, 
1969: 399). Na osnovu toga, mogli bismo konstatovati da se društvene 
organizacije javljaju kao „delegirani kolektivi”, kojima društvo postavlja 
posebne ciljeve čijim ostvarivanjem se omogućava zadovoljavanje po-
treba zajednice. U tom smislu i Talkot Parsons razumeva privredu kao 
poseban podsistem sistema društva, koji posredstvom sistema uloga (i 
odgovarajućih statusa) uspostavlja mehanizme sve složenije diferenci-
jacije društvenog sistema (od predindustrijskog, preko industrijskog, 
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do postindustrijskog) – kao pokazatelje podele rada – koji omogućuju 
društvu da povećava svoju kontrolu (pomoću diferencirane upravljačke 
funkcije) nad okruženjem, kao i da iz njega koristi neophodne resurse 
kako bi društvo opstalo (Parsons, prema Lalman, 2004: 88).

Sociologija organizacije, upravo, na tom saznajnom osnovu kritički 
preispituje (i odbacuje) saznajno nedovoljno profilisani „domen“ „nauke 
o organizaciji“; koji više govori „o složenim stvarima organizacije“, nego 
o složenosti društvenih organizacija.2 Iz te, sociološko-saznajne, vizije 
može se dosegnuti do onih objektivnih društvenih domena, koji odre-
đuju strukturalne mogućnosti pojedinih aktera da oblikuju manje ili više 
poželjne organizacije; bar neko vreme. Reč je o domenima odgovaraju-
će istorijske podele rada i njenih modaliteta, koji neposrednije utiču na 
oblikovanje organizacionog prostora. Otuda, u tom društvenom prosto-
ru, akteri imaju ograničene mogućnosti da deluju na prirodu i na među-
sobne odnose. Sociologija organizacije (kao i sociologija rada) upravo 
istražuje mogućnosti aktera rada da savladavaju prepreke koje nameće 
odgovarajuća podela rada, kako bi se njeni deterministički uticaji, prvo, 
razumeli i objasnili, a, potom, kako bi se organizovanje rada što je mogu-
će više prilagodilo potrebama društvenih aktera u njima i izvan njih. Sa-
znajni dometi organizovanja rada koji se svode na utvrđivanje principa 
organizovanja, kao što je to najčešći slučaj u nesadržajnim „holističkim” 
pristupima u „nauci o organizaciji”, upravo ostaju formalizovana teorij-
ska ljuštura zbog zapostavljanja konkretnih društvenoistorijskih uslova 
koje oblikuje društvena (i tehnička) podela rada (Milošević, 2004: 222). 
S druge strane, „plitki” empirizam ima u vidu da su organizacije druš-
tveni prostor specifičnog sadržaja i značenja za aktere rada, ali se iz tog 
pristupa ne mogu saznati uticaji drugih društvenih „polja” (uključujući i 
najšire uticaje prevladavajuće istorijske podele rada u konkretnom druš-
tvu). Za empirizam je karakterističan pojednostavljeni i – kako bi rekao 
Burdije – „supstancijalistički način razmišljanja“,3 koji (uprkos „faktor-
skoj analizi“ u prikazivanju interakcije u društvenom prostoru organiza-
cija) najčešće prikriva uticaje širih strukturalnih domena koji nisu tako 
vidljivi kao što su vidljive prostorne relacije u samim organizacijama 
(Burdije, 1998: 146).

2  Ova tvrdnja bi zahtevala opsežniju kritičku analizu “teoretičara” organizacije. Ovde se ona 
navodi kao prihvatanje Burdijeovog stava “da je složenost u samoj društvenoj stvarnosti, a ne u 
pomalo dekadentnoj želji da se govori o složenim stvarima” (Burdije, 1998: 158).
3  U tom smislu, Burdije vidi razliku između strukture i interakcije, kada kaže: „Interakcije, koje 
su veoma drage naklonjenima empirizmu - zato što ih je moguće posmatrati, snimiti, zapisati, 
ukratko dodirnuti - skrivaju strukture koje se u njima ostvaruju“ (Burdije, 1998: 146/7).
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Dakle, prostor rada je specifičan izraz društvenog života ljudi. Taj pro-
stor je „dizajniran“ raznovrsnim organizacijama rada, i to u manjem ili 
većem skladu sa potrebama i namerama društvenih aktera u konkretnom 
društvu. Svaki rad u istorijski datom društvenom prostoru je uređen na 
osnovu odgovarajućih pravila, a što znači da je organizovan na odgova-
rajući način. Otuda Voren Benis (Waren Bennis) ističe da u društvima u 
kojima preovladava poljoprivredna podela rada preovladava i patrijahal-
na ili stagnantna organizacija rada; da u društvima sa prevladavajućom 
industrijskom podelom rada prevladava birokratska organizacija rada, 
a da u tzv. postindustrijskim društvima nastaje „nerutinski” tip organi-
zacije rada (Bennis, 1966: 21). Proces oblikovanja društvenog prostora 
i njegovog prilagođavanja čovekovim potrebama odvija se u vremenu. 
Zato je moguće govoriti o različitim društvenoistorijskim prostorima 
koji su se oblikovali i koji se oblikuju pod uticajem različitih tipova i 
vrsta rada. Dakle, može se konstatovati da organizacije rada imaju svoju 
prošlost, svoju sadašnjost i budućnost (Milošević, 2004: 215). 

Pogled u budućnost organizacija rada, kao izraz sociološkog predvi-
đanja, aktuelizovao je značaj klasičnih socioloških pristupa u kojima su 
promene i razvoj organizacija rada objašnjavane opštim teorijama druš-
tvenog razvoja. Klasični teoretičari organizacije (Veber, Mikels, Lenjin) 
bavili su se fundamentalnim pitanjima odnosa organizacije (rada) i to-
taliteta društvenoistorijskih promena, s ciljem da se objasne mogućnosti 
slobode čoveka i razvoja demokratskih društvenih odnosa (Milošević, 
2004: 216). Ta pitanja su bila potisnuta iz sociološkog vidokruga od 50-
tih godina 20-tog veka, pod uticajem empirizma u sociologiji rada (Ha-
ralambos, 1989: 287). Preispitivanje klasičnih pristupa organizaciji rada, 
međutim, nije dovelo u pitanje neka predviđanja, iz 60-tih godina, koja 
govore o nastanku „organizacionog društva” (Etzioni 1964: 486) i „čo-
veka organizacije” (Vajt Mlađi, 1967: 27). Još uvek se primećuje dilema 
kod teoretičara organizacije, koja, s jedne strane, u organizacijama vidi 
uzrok ugrožavanja individualnosti, slobode i demokratije, a s druge, one 
se istovremeno shvataju kao bitan preduslov demokratije.

U dugom istorijskom procesu organizacionog strukturisanja i re-
strukturisanja, akumulisalo se dosta neposrednog iskustva u prostoru 
rada, ali (u modernim društvima) i dosta vrednih saznanja koja ta isku-
stva ispituju i preispituju. Sociološka saznanja su doprinela da se kritički 
problematizuju temeljni društveni izazovi, koji su doveli do isčezavanja 
značaja srodničkih, teritorijalnih i tradicionalnih zajednica i do njihovog 
preobražaja u organizacije. Propitivanje tih izazova nije moguće bez ra-
zumevanja samog karaktera rada i bez nastojanja da se razumeju njegova 
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značenja u različitim kulturnim kontekstima (koja manje ili više utiču na 
saznajno razumevanje tih značenja). 

Organizacioni prostor i značenje rada

Iako je „dizajn“ organizacionog prostora u velikoj meri determinisan 
prevladavajućim tipom podele rada u istorijski datom društvenom „po-
lju“, sam proces njegovog „dizajniranja“ je uslovljen opažanjima nepo-
srednih aktera u njemu. Zato se organizacioni prostor, u sociološkom 
razumevanju, tretira kao osobena „društvena stvarnost“ (kao stvarnost 
koja je data po sebi i kao predmet opažanja neposrednih aktera). U tom 
smislu, akteri u organizacionom prostoru – iako pod njegovom „stegom“ 
– nisu njegovi pasivni objekti, već subjekti koji pristupaju razumevanju 
rada u njemu (Burdije, 1998: 149); što utiče da oni u različitim istorij-
skim okolnostima poimaju („konstruišu“) različita značenja rada. Njiho-
va različita poimanja rada deluju na društvenu vidljivost organizacionog 
prostora i na mogućnosti tretiranja tog prostora kao društvenog „polja“ 
u kome se sam rad javlja u relaciji između nužnosti i „prve životne potre-
be“ (Marks, prema Rus i Arzenšek, 1984: 301). Sa nastankom i širenjem 
socioloških pristupa razumevanju rada i njegovog značenja u različitim 
kulturno-istorijskim kontekstima, moglo se pristupiti celovitom razu-
mevanju, kako složene stvarnosti organizacionog prostora, tako i razu-
đenih značenja rada u svakom od tih prostora. 

Dakle, poimanja (značenja) rada, kao čovekove aktivnosti koja je 
neodvojiva od njegovog organizacionog oblikovanja, ima svoj istorij-
ski izraz u sledećim društveno-prostornim domenima: a) rad u selu (sa 
značenjem „rad seljaka“), b) „kućni rad” (čije se značenje najčešće, neo-
pravdano, izjednačava sa „domaćičkim radom”), v) industrijski rad (sa 
značenjem „fabrički“, „razmrvljeni“ rad radnika) i g) „fleksibilni“ rad (sa 
značenjem „deteritorijalizovano“, „virtuelno“ poslovanje). Iza ta tri zna-
čenja rada, pored eksplicitne prostorne omeđenosti značenja, krije se i 
vremenska dimenzija (tj. istorijska faza pojavljivanja).

a) Rad u prostoru sela i njegova transformacija
Selo je, za seljaka, takva vrsta organizovanog i uređenog (geografski 

i društveno omeđenog) prostora u kome se rad isprepliće: s prirodnim 
pogodnostima, s načinom stanovanja i s sociokulturnim vrednostima 
kojima se osmišljava seljakov način života u lokalnoj zajednici. Otuda se 
tradicionalno poimanje rada seljaka vezuje za sve one njegove aktivnosti 
u kojima se on pojavljuje kao „privremeni režiser” u kontinuitetu traja-
nja lokalne zajednice i njoj odgovarajuće tradicionalne kulture. Selo se 
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oblikuje (i dugo traje) kao svojevrsna „seljakova radionica”, u kojoj sva-
ko seljakovo gazdinstvo/domaćinstvo predstavlja središte te „radionice” 
(Vukosavljević, 1965: 64). Seljakov rad, u tom (organizovanom) prosto-
ru, ima dva radna središta: (1) rad u osnovnom središtu (unutar sela 
– okućnica, okućje, atar itd.) i (2) rad u „pomoćnom”/drugom središtu 
(izvan sela – trla, kolibe, katuni, salaši/majuri/stanovi i sl.) (Milošević, 
2004: 128). 

Međutim, treba imati u vidu da se taj dugotrajući istorijski prostor 
rada seljaka, pod uticajem industrijskog rada i tržišnog načina poslo-
vanja - posebno u savremenim procesima globaliozacije - nalazi u tran-
sformaciji. Njegova transformacija se ogleda, ne samo u sadržaju rada 
seljaka, nego i u prostornom oblikovanju seljakove „radionice“; u kojoj 
vezanost za selo gubi na značaju u korist nastanka „ruralnih zajednica“, 
kao širih prirodno-istorijskih (socio-geografskih) celina. Iako se taj pro-
ces još uvek odvija sporije (što je obeležje svega što je vezano za seljakov 
„habitus“), takve zajednice (kao specifični organizacioni prostori rada i 
života seljaka) će se množiti i razvijati u onoj meri koliko budu omogu-
ćavale seljaku da u njima zarađuje novac, da dobija kvalitetne zdravstve-
ne, obrazovne i druge usluge, da ostvaruje zadovoljavajuću unutrašnju 
i spoljašnju komunikaciju (u kojo će sve više sudelovati informacione 
tehnologije), da imaju što bogatiji društveni (uključujući i porodični) ži-
vot i da se s prirodnom sredinom povezuje na dugoročno održiv način 
(jer ona ima poseban značaj za njega) (Milošević, 2013: 44). Takvu tran-
sformaciju seljakovog organizacionog prostora je moguće ostvariti, a da 
se ne dovodi u pitanje njegov smisao za kontinuitet zajednice, u kojoj on 
svoje učešće vidi kao privremeno posredovanje između onoga što je od 
predaka nasledio i onog što ostavlja potomcima. Takvu transformaciju 
radnog i životnog (organizacionog) prostora seljaka, dakle, nije moguće 
ostvariti bez oslonca na kulturno-istorijsku baštinu u specifičnim geo-
grafsko-klimatskim uslovima. 

b) Prostor „kućnog rada“ (rad u domaćinstvu)
„Kućni rad” se poima kao svaka zaokupljenost pripadnika doma-

ćinstva raznovrsnim aktivnostima u njihovoj „privatnoj sferi”, koja do-
prinose zadovoljavanju njihovih zajedničkih potreba. Bitna osobenost 
„kućnog rada” je ta da je on najčešće neplaćeni rad; za razliku od rada u 
javnoj sferi (u industrijskim organizacijama/preduzećima, u državnim i 
javnim službama) koji je plaćeni rad. Svaki „kućni rad” je istovremeno i 
„rad u domaćinstvu” (jer domaćinstvo predstavlja specifičnu organiza-
ciju srodnika koji žive i troše sredstva u zajedničkoj kući/stanu, sa bar 
jednim ulazom). 
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„Kućni rad” se ponekada neopravdano poistovećuje sa omeđenošću 
„domaćičkog rada”. Ipak, „domaćički rad” je samo deo „kućnog rada” 
(osim ako nije reč o samohranim majkama). Zato ne treba poistovećiva-
ti pojam „rada u domaćinstvu” sa „domaćičkim radom”. Naime „kućni 
rad“ (ili „rad u domaćinstvu”) obiluje sadržajima koji (mogu da) obav-
ljaju svi ili većina pripadnika domaćinstva, dok se „domaćički rad” od-
nosi na ativnosti žene-domaćice (a taj rad se sadrži, kako u aktivnosti u 
kući, tako i u nekim aktivnostima izvan kuće – kao što su npr. kupovina, 
baštenski radovi, vodoinstalaterski radovi, higijena kuće, održavanje au-
tomobila i sl.) (Grint, 2003: 10). 

Kako je „kućni rad” karakteriše izvesna dobrovoljnost, to ne znači 
da ga treba poistovećivati sa dobrovoljnim radom uopšte (kojim se za-
dovoljavaju potrebe korisnika u javnoj sferi organizovanog delovanja). 
Ipak, treba naglasiti da je rad u privatnoj sferi („kućni rad” ili „rad u 
domaćinstvu”, ali i „domaćički rad”) neophodan uslov plaćenog rada u 
javnoj sferi (u organizaciji/preduzeću i uopšte u svakom „javnom poslo-
vanju“). Bitna osobenost dobrovoljnog (i volonterskog) rada, u moder-
nim društvima, sastoji se u tome što se on odvija u prostornoj relaciji 
između „kuće“ (u domaćinstvu) i tržišnog ambijenta (u vidu raznih vrsta 
organizovanja/“servisa“ za davanje usluga članovima domaćinstva). Na 
taj način se pomeraju tradicionalne „međe“ „kućnog rada“, pa se i on sve 
više „fleksibilizuje“. 

Iako se, istorijski gledano, „kućni rad“ teško dvoji od delokruga rada 
žena, ceo niz modernizacijskih procesa doveo je do njegove transforma-
cije; tako da se više ne može govoriti da je to prostor rada isključivo žena, 
nego da postaje i prostor rada muškarca. 

v) Rad u prostoru industrijske organizacje/preduzeća (U- i M- forme)
U savremenom zdravorazumskom (pa i u ponekom naučnom) poi-

manju rada široko je rasprostranjeno shvatanje da se „rad u organizaciji/
preduzeću” može gotovo u celosti poistovetiti sa radom uopšte. Među-
tim, kao što sledi iz prethodnih analiza, za organizaciju/preduzeće se 
može reći da je to samo jedna vrsta (organizovanog) prostora u kome 
se odvija čovekov rad; istina, to je najrasprostranjeniji oblik organizacije 
radnog prostora u modernim društvima. 

Ipak, i u vezi sa radom u organizaciji/preduzeću može se identifiko-
vati starije i novije poimanje rada. Ranije poimanje rada u industrijskoj 
organizaciji/preduzeću se odnosi na kruto birokratsko uređivanje odno-
sa između aktera u procesu rada, a savremeno na uređivanje tih odnosa 
na elastičnoji birokratski način. 

Iako se sve češće u nauci govori o birokratskoj organizaciji kao preva-
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ziđenoj (tradicionalnoj) formi organizovanja industrijskog rada, ona se 
još uvek žilavo održava (i učvršćuje). Razumevanje industrijskog rada u 
birokratskoj organizaciji/preduzeću ne odnosi se toliko na sadržaj rada 
neke radne uloge i iz nje izvedenog radnog zadatka, koliko na položaj 
koji nosilac uloge ima u strukturi nejednake raspodele moći u njoj/nje-
mu. Iako se birokratska struktura radnih zadataka dugo održava kao naj-
žilavija forma odnosa između aktera u procesu rada, treba naglasiti da ta 
forma rada može biti „dizajnirana” na dvojak način. 

Jedno je tradicionalno dizajnirana birokratska organizacija rada, u 
kojoj princip nadležnosti u procesima rada u organizaciji funkcioniše 
od „unitarnog” vrha odlučivanja ka sve usitnjenijim organizacionim ce-
linama (otuda se i naziva „organizacija U-forme”/Unitary-form Organi-
sation). Drugo je nešto „mekši” vid birokratskog dizajna odnosa između 
aktera rada u organizaciji/preduzeću, gde se „unitarni” vrh odlučivanja 
deli na više celina ili „diviziona” (otuda se i naziva „organizacija M-for-
me”/Multidivisional-form Organisation). Ovaj drugi vid organizovanja 
rada predstavlja „prelazni” oblik između tradicionalne (okoštale, krute, 
rutinizovane) birokratske organizacije U-forme i savremenijih poimanja 
organizovanja rada u fleksibilnijem prostoru (Milošević, 2013: 145). 

g) Rad u „fleksibilnom“ (i „deteritorijalizovanom“) organizacionom 
prostoru 

„Fleksibilni“ organizacioni prostor, koji se širi uporedo sa opštim pro-
cesom „fleksibilizacije” tržišnoog poslovanja, u globalizacijskim uslovi-
ma (a posebno sa „fleksibilnom” upotrebom „ljudskih resursa”), nameće 
nešto drugačije razumevanje rada u njemu. Rad u tom prostoru se razu-
meva, ne kao sigurno zaposlenje (kao u tradicionalnoj, birokratskoj or-
ganizaciji), nego kao privremena borba za egzistenciju (na sve rizičnijem 
tržištu radne snage). Bitne osobine fleksibilnog organizovanja rada su: 
smanjivanje veličine organizacija (radi lakšeg prilagođavanja promenlji-
vim uslovima na tržištu), „poravnavanje” organizacione hijerarhije (radi 
bolje motivacije svih aktera u organizaciji) i premeštanje organizacija ili 
njenih delova (radi privlačenja jeftinije i/ili kvalifikovanije radne snage) 
(Milošević, 2013: 145/6). 

U fleksibilnom organizovanju rada i njemu prilagođenom dizajnira-
nju preduzeća, značenje („fleksibilnog“) rada podrazumeva, ne samo 
promenu radnog prostora (uključujući i mesto rada) i izmenu rada u 
njemu, nego se i „prava iz radnog odnosa“, kao i putovanje od mesta 
stanovanja do radnog mesta, moraju prihvatiti u značenju „fleksibilni 
rad“ (bez obzira što se to pokazuje kao nejednakost u startu za pojedine 
skupine zaposlenih). Fleksibilno organizovanje savremenog rada - najče-
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šće u vidu timova za izvršavanje projektnih zadataka - utiče da se rad u 
organizaciji/preduzeću (kao i u vidu fleksibilnog zapošljavanja) poima u 
višestrukim značenjima, kao što su: povremeni i privremeni poslovi, rad 
na odrđeno vreme, rad po pozivu, rad na daljinu. Takvo organizovanje 
rada je uveliko potpomognuto „virtuelnim poslovanjem” u „deteritorija-
lizovanom“ (globalizirajućem) prostoru rada. 

Otuda, iz fleksibilnog organizovanja rada, sledi „konstrukcija“ više-
strukih identiteta čoveka koji taj rad obavlja; što još više utiče na „flek-
sibilizaciju” (koja može da ugrozi i samo funkcionisanje organizacije 
kao radnog prostora) (Thompson and McHugh, 1990: 285). U toj sve-
opštoj „fleksibilizaciji“, lični identiteti aktera se mešaju sa formalnom 
organizacionom „prozirnošću“; što pogoduje bujanju organizacionih (i 
menadžerskih) ideologija. Te ideologije, kao i one opštijeg društvenog 
karaktera, zamućuju dugoročnija teorijska predviđanja o budućnosti or-
ganizacija rada. Jedna protivrečnost se, ipak, već sada jasno ocrtava. Ona 
ukazuje da se savremene organizacije rada nalaze u ambivalentnoj situ-
aciji: između težnje za autonomijom i humanizacijom, s jedne strane, i 
rasprostranjene heteronomije i centralizacije gigantskih sistema, s druge 
(Milošević, 2013: 26/7) . 

Posmatrajući razvoj i promene organizacija rada u vezi sa prepoznat-
ljivim tendencijama razvoja savremenih društava, može se očekivati 
nastajanje organizacija budućnosti koje će odlikovati sledeće osobine: 
prilagodljivost, promenljivost i privremenost (Ranković, 1986: 79). Ta 
„fleksibilnost” organizacija rada nastaje kao posledica njihove sve veće 
„isprepletanosti” sa društvenim (globalizirajućim) prostorom u kome 
deluju. Potreba da se prilagođavaju organizacijske strukture savremenim 
(globalnim) društvenim izazovima, nije nastala zbog nekog površnog 
(„kozmetičkog”) karaktera, pa zato zahvata temeljnu izmenu klasične 
strukture (birokratske) organizacije. Od tih promena zavisi postizanje 
uspeha organizacije na (uvek rizičnom) tržištu. Dok se uspeh u birokrat-
skoj organizaciji iskazivao u činiocima kao što su: veličina organizacije 
(obim proizvodnje), jasnoća radnih naloga, specijalizacija uloga, kon-
trola (nadzor); dotle se kao novi činioci uspeha organizacija na global-
nom tržištu smatraju: brzina reagovanja na potrebe tržišta, fleksibilnost 
radnih aktivnosti, integracija radnih zadataka i „inovativnost” u svim 
segmentima poslovanja (Vila, 1999: 345 i 355). 

Društveni procesi globalizacijske tranzicije uslovili su promene u sa-
držaju i obrascima rada, što izaziva dilemu u vođstvenim strukturama 
prevladavajućih birokratskih organizacija; ta dilema se sastoji u tome da 
li da se organizacija adaptira na te promene, ili da rizikuje da ostane u 
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nepodudarnosti („koliziji”) sa radom koji organizuje (Milošević, 2013: 
19/20). Imajući u vidu da su sadržaj rada i način njegovog organizovanja 
u direktnoj zavisnosti od društvenoekonomskih promena, neminovno 
dolazi do pritiska na promene u organizovanju rada i na pojavu i širenje 
novih organizacionih oblika, uvek kada su te društvene promene značaj-
nije (Barley & Kunda, 2001: 1/2). Taj pritisak obuhvata, pre svega, način 
poslovanja i organizovanja celokupnog društvenog života, a, potom, i 
načina života ljudi u organizacijama. Opšti okvir, u kojima se odvijaju 
globalizacijski uticaju na tranziciju pojedinih društava, predstavlja šire-
nje tržišnog načina poslovanja i pluralističkog političkog usmeravanja 
društava, u čijem središtu se nalazi čovek-ličnost, kao slobodan subjekt 
na tržištu rada i kao slobodan građanin u civilnom društvu. Taj okvir de-
lovanja čoveka samo potvrđuje da globalizacijski uticaji snažnije deluju 
na promene u načinu povezivanja („združivanja”) ljudi, kako u zajednice 
i „globalno društvo”, tako i u njihovom organizovanju u sferi rada i u 
celini života ljudi pojedinih društava. 

Potrebe čoveka u uslovima globalizacijske tranzicije se menjaju, pa se 
menja i potreba za određenim vidom organizovanja (rada). Najvažniji 
podsticaji za te promene dolaze iz sve složenijeg i dinamičnijeg društve-
nog prostora, kao što je globalno okruženje (koje se odnosi na globalno 
tržište, tehnologiju i ekologiju). Da bi organizacije rada opstale i razvijale 
se u tom okruženju, prisiljene su da razvijaju marketinške strategije i 
dizajn proizvoda, da razvijaju sposobnosti i umeća svojih članova i da 
razvijaju takva ponašanja zaposlenih koja će im omogućiti da se lakše 
prilagođavaju kontinuiranim promenama. Organizacije zato treba da su 
„fluidne” i „fleksibilne” (Schreyog & Sydow, 2010: 1/2).

„Fluidnost”, kao poželjna osobina organizacija koje nastaju u uslovi-
ma globalizacijske tranzicije, odnosi se na potrebu otklanjanja krute bi-
rokratke ljušture u funkcionisanju organizacija (Clegg & Hardy, 1999: 8). 
Ta osobina organizacija rada utiče na „otvaranje” organizacija za procese 
njihovog međusobnog povezivanja; uvek kada procene da im to omo-
gućava postizanje boljih kompeticija na tržištu. Međusobno povezivanje 
organizacija rada, radi zajedničkog delovanja (konkurencije) na global-
nom tržištu, čini njenu strukturu „fluidnom” u odnosu na spoljašnju sre-
dinu; dok promenjivost („fluktuacija”) radne snage („ljudskih resursa”) u 
organizaciji čini njenu strukturu više dinamičnom i dosta „zamućenom”. 
„Fleksibilnost” (elastičnost) je druga strana procesa sticanja „fluidnosti”; 
jedan proces podstiče drugi. „Fleksibilnost” se nastoji postići, kako u sfe-
ri menadžmenta (u smislu da su svi zaposleni u organizaciji odgovorni 
za poslovanje i uspeh), tako i u sferi procesa rada (u smislu da se produk-
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tivnost može povećati samo ukoliko se zaposleni što više identifikuju sa 
organizacijom i ukoliko razvijaju svoja znanja i veštine, kao osnov „ljud-
skog kapitala”). „Fleksibilnost” dovodi do povećanja nesigurnosti zapo-
slenih u organizaciji (zbog sve veće konkurencije među zaposlenim), kao 
što dovodi i do njihovog razumevanja posla kao nečeg što je privreme-
no, povremeno i lako promenjivo. To su samo neki pokazatelji promena 
u organizovanju rada, od kojih većina ukazuje na opstajanje nejednake 
raspodele moći između pojedinih aktera u organizacionoj strukturi; što 
se ogleda u činjenici da te promene ostavljaju lošije posledice po one 
aktere koji se nalaze u središtu procesa rada organizacija, nego po nji-
hove vlasnike i menadžere (Milošević, 2013: 216/17). Otuda savremena 
„fleksibilizacija” sfere rada posebno pritiska radno mesto svih aktera u 
organizacijama. 

Organizacioni prostor i radno mesto

Nema društva, niti ga je bilo u istoriji, koje nije zasnovano na indivi-
dualnom učešću u organizacionim strukturama. Osobenost organizacija 
se upravo i sastoji u tome što one nastoje da kontrolišu (i sankcionišu) 
učinak i ponašanje pojedinih pripadnika društva dok obavljaju speci-
fičnu ulogu, koja čini elementarni činilac radnog mesta. Organizacije 
to ne bi mogle da ostvare da ne postoji izvesna mera prećutnog ličnog 
pristanka ljudi na saradnju sa organizacionim strukturama (Thompson 
and McHugh, 1990: 13). Otuda „koncept ekonomskog čoveka”, kao mo-
del isključivo materijalne stimulacije za rad organizaciji, koji se već dugo 
održava u pragmatičkim pogledima („nauke o organizaciji“), nije ade-
kvatan za objašnjenje kako ljudi pristaju na racionalizaciju svojih radnih 
navika u organizacijama, a povremeno i na promene u svom načinu rada 
u njima. 

Za razliku od tog užeg (ekonomističkog) koncepta, sociološka (kri-
tička) misao ne gubi iz vida da su organizacije (rada) čovekovo delo i 
da ih čovek (udružen sa drugim čovekom) može da menja; uvek kada te 
organizacije sputavaju njegovu slobodu da traga za boljim i uspešnijim 
načinom zadovoljavanja svojih potreba. Moglo bi se reći da sociološka 
znanja o organizaciji, iako tegobno, na direktan ili indirektan način do-
prinose „onaučavaju” takvog pogleda na organizacije kod svih njenih 
aktera (a ne samo menadžmenta, kao što se može zapaziti u većini pra-
gmatičkih pristupa). Iz te specifične „konstrukcije” značenja i značaja 
svih aktera za funkcionisanje organizacija u užem i širem društvenom 
prostoru, razvija se saznajna potreba za (kritičko) propitivanje svih do-
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mena organizacionog prostora, pa samim tim i domena „radno mesto”. 
Pri tome, treba imati u vidu da se kritičko sociološko propitivanje rad-

nog mesta pretežno odnosi na industrijski (i birokratski) omeđen orga-
nizacijski prostor; upravo zbog toga što je rad seljaka višefunkcionalan, 
a rad u globalizirajućem „deteritorijalizovanom” prostoru fleksibilan. 
Dakle, dok se radno mesto u industrijskom načinu rada ispoljava kao 
osnovna jedinica organizacije rada u preduzeću, dotle se ono gotovo ne 
prepoznaje u načinu rada seljaka, a u profesionalno-stručnjačkom nači-
nu rada u globalnom društvenom prostoru se rastvara u „fluidne” pro-
jektne zadatke (najčešće u okviru timskog rada). 

Prema tome, radno mesto je specifična društvenoistorijski konstrui-
sana realnost, odnosno mesto u organizacionom prostoru odakle poje-
dinci vide organizaciju u kojoj rade. Burdijeova konstatacija o važnosti 
„konstrukcije društvenog prostora“ je posebno značajna za razumevanje 
mesta „radnog mesta“ u modernim organizacijama; jer „ukoiliko nismo 
konstruisali prostor, nemamo nikakvih mogućnosti da vidimo odakle 
vidimo to što vidimo“ (Burdije, 1998: 150). Radno mesto je svojevrstan 
društveni prostor u vertikalnoj i horizontalnoj organizaciji (industrij-
skog, birokratskog) rada. Zato se na radnom mestu ogleda dvostrani 
odnos društvene strukture i formalne strukture svake organizacije. S 
jedne strane, radno mesto je strukturni aspekt u društvenom prostoru 
na kome se obavlja društvena uloga, a, s druge, ono je mikro-prostor u 
formalnoj organizaciji rada. 

Sledeći dalje opštiju Burdijeovu zamisao o mogućnosti razumevanja 
društvenog prostora, možemo dodati da je radno mesto, ne samo forma 
organizacionog prostora, nego i specifičan izraz „habitusa“ velike većine 
ljudi u modernim društvima. Uvežbavajući specifičnu ulogu u organiza-
cionom prostoru, nosioci uloge interiorizuju, kroz praksu, čitav niz na-
vika koje im omogućuju da se u tom prostoru ponašaju što „prirodnije“ 
i da donose odluke koje su, posredstvom tog prostora, značajne za druš-
tvo. U stvari, oni iz tog „habitusa“ konstruišu „smisao za svoje mesto“ i 
odatle posmatraju „smisao za mesto drugoga“ - ne samo u organizaciji, 
nego i u širim društvenim okvirima (Burdije, 1998: 150). 

U tom smislu Slobodan Vukićević operacionalizuje značaj („znače-
nje“?) radnog mesta „kao sveobuhvatnog i neophodnog tipa društvene 
predmetnosti“, koji ima trojako obeležje – opšte, posebno i pojedinačno 
(individualno). Opšti značaj radnog mesta se ogleda u njegovoj pove-
zanosti sa najznačajnijim društvenim i kulturnim (posebno moralnim) 
fenomenima; poseban značaj se ogleda u profesionalnoj tipologiji odre-
đene vrste poslova, obaveza, zadataka, odgovornosti, kao i uslova, stila 
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rada, odgovarajućih pravila i subkultura; dok se u individualnoj ravni taj 
značaj ogleda u isprepletenosti samoartikulacije sa kognitivnim i moti-
vacionim slojevima ličnosti, uz konkretno ostvarivanje interesa, društve-
ne moći i ugleda. „U kontekstu ovih značenja – kaže Vukićević – radno 
mjesto se identifikuje kao mikro-sistem (motivacijski aspekt i aspekt ve-
zan za radno ponašanje) i makro-sistem (institucionalni aspekt)“ (Vuki-
ćević, 2011: 103). Otuda se u međusobnim odnosima pojedinih aktera 
na radnom mestu (zaposlenih u organizaciji) razvija dvostrani odnos: 
prema spolja je vertikalan, a prema unutra je horizontalan. U modernim 
društvima se taj odnos distribuira u direktnoj zavisnosti od obima i vrste 
kapitala. „Tako su akteri – obrazlaže Burdije – podeljeni u društvenom 
prostoru kao na dijagramu; horizontalno prema globalnom obimu kapi-
tala koje poseduju, i vertikalno prema relativnoj zastupljenosti različitih 
vrsta kapitala, ekonomskog, kulturnog, u ukupnom obimu njihovog ka-
pitala“ (Burdije, 1998: 147).

Društvenu suštinu tog strukturalnog odnosa aktera (na radnom me-
stu) zapazio je Niklas Luman (Luhmann); ona se sastoji u načinu na koji 
se dešava rascep između formalne i faktičke moći u modernim (biro-
kratskim) organizacijama (Luhmann, 1979: 1264/5; Milošević, 2013: 
198/9). Taj rascep nije posledica unapred planirane, svesne namere „do-
minantne klase” (vlasnika novca, kapitala) - kao što je to pokušao da 
obrazloži Brejverman (Braverman, 1983: 152) – već je pre proizvod bor-
be suprotstavljenih interesa raznih aktera u procesu industrijskog rada 
(Littler and Salaman, 1982: 256). 

Zbog toga se na osnovu analize odnosa među zaposlenima u orga-
nizaciji može sociološki adekvatnije objasniti kontinuitetni proces cen-
tralizacije funkcija kontrole procesa industrijskog rada, nego na osnovu 
uopštenog pogleda na centralizaciju kapitalističke akumulacije kapitala 
(koji se sastoji u prihvatanju an block dihotomije odnosa između „rada” 
i „kapitala”). U tom kontinuitetnom procesu dolazi do postepenog suz-
bijanja „zanatske tradicije”, što je dovelo do toga da se kontrola (kao ma-
nifestni oblik formalne organizacione moći) postiže pre svega nekontro-
lisanim sredstvima. 

Najznačajnije nekontrolisano sredstvo sadržano je u procesu rada, a 
to je zavisnost na radnom mestu. Zavisnost se izražava kao odnos izme-
đu proizvodno organizacionih kapaciteta i očekivanih potreba (Littler 
and Salaman, 1982: 258; Milošević, 2013: 205). Izvor te zavisnosti je 
strukturalnog društvenog karaktera, koji se manifestuje kao „rezervna 
armija rada”. Što je veći pritisak na „radna mesta”, kao na retka društve-
na dobra, to se mogućnost vlasnika (svojine, novca) jače ispoljava na 
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planu kontrole procesa rada. Otuda se radno mesto pojavljuje ne samo 
kao centar u kojem se odvijaju impresivne promene u samoj srži od-
nosa prema radu (Vukićević, 2000: 398; Vukićević, 2011: 55), već i kao 
neophodan „resurs” na sve oskudnijem tržištu radne snage. Nedostatak 
radnih mesta u pojedinačnoj (tehničkoj) podeli rada uslovljava nastanak 
„rezervne armije rada”. Tzv. rezervna armija rada se, u odnosima moći u 
(proizvodnoj) organizaciji, javlja kao „preventivan”, a tehnologija (proi-
zvodnoorganizacionih kapaciteta) kao „inicijativni” uticaj na kontrolu 
procesa rada (Offe, 1976: 36). Dalje, „inicijativni uticaj” tehnologije pro-
izvodnoorganizacionih sistema na kontrolu procesa rada ispoljava se u 
tehničkoj i birokratskoj formi. Tehnička kontrola je u središtu procesa 
rada, pa se ispoljava kao direktna kontrola na radnom mestu. Birokra-
taska kontrola je u središtu društvene strukture preduzeća, u kojoj se 
odnosi među akterima (komunikacija i disciplina, posebno) ostvaruje uz 
manje ili više indirektni uticaj globalne organizacije društva; dakle, insti-
tucionalizovano (radna pravila, procedure) (Milošević, 2013: 205/6). Na 
taj način se tehnička i birokratska kontrola pojavljuju kao uslov „ome-
đavanja” delokruga rada na radnom mestu, a radno mesto se ispoljava 
kao elementarni činilac koji to „omeđavanje” funkcionalno (po)održava.

Zaključak

Svaki društveni prostor je prirodno-istorijski prostor; što znači da je 
omeđen odgovarajućom podelom rada u društvu. U tome je njegova 
specifičnost u odnosu na čisto prirodni (fizički, geografski) prostor, koji 
predstavlja datost po sebi. Pa, ipak, ta dva prostora nisu bez „interakci-
je“. Imenovanje društvenog prostora kao „prirodno-istorijskog“, upravo 
upućuje na tu „interakciju“. Ne samo da su istorijski konkretna društva 
prepoznatljiva po tome što su (bar neko vreme) njihove strukture i nji-
hov razvoj vezani za „prisvojeni“ deo geografskog prostora, nego su i 
pojedini njegovi akteri – zbog nejednake raspodele moći između njih – 
skloni segregaciji u tom prostoru. „Iako je“ kaže Burdije „gotovo svuda 
moguće posmatrati sklonost ka segregaciji u prostoru, ljudi koji su bliski 
u društvenom prostoru teže da budu bliski – hteli to ili ne – i u geograf-
skom prostoru“; kao što se „ljudi koji su međusobno veoma udaljeni u 
društvenom prostoru mogu sresti, ući u interakciju, bar na kratko i s 
vremena na vreme i u fizičkom prostoru“ (Burdije, 1998: 146). 

Ako se poslužimo Dirkemovom terminologijom, mogli bi konstatova-
ti da su društva u kojima prevladava “mehanička solidarnost“ više „uto-
nula“ u prirodni prostor, a da su društva u kojima prevladava „organska 
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solidarnost“ manje zavisna od prirodnih uslova (iako i u njima – zbog 
nejednake raspodele moći, bogatstva i ugleda – dolazi do segregacije iz-
među pojedinih aktera u geografskom prostoru). Otuda je (predindu-
strijski) organizacioni prostor rada seljaka (kako onaj koji se tiče sela, 
tako i onaj koji se tiče „ruralnih područja“) više vezan za prirodni (geo-
grafsko-klimatski) prostor od (industrijskog, fabričkog) organizacionog 
prostora; a oba više od stvarnog i potencijalnog („deteritorijalizovanog“) 
virtuelnog poslovanja u globalizacijskim razmerama. 

Ima jedna bitna zajednička osobina rada u prostoru sela i u prostoru 
„kućnog rada“; to je njihova dugotrajna prožetost patrijarhalnim vred-
nostima. Ipak, treba naglasiti i izvesnu razliku između ta dva radna am-
bijenta: dok je rad (seljaka) u prostoru sela više omeđen prirodnim am-
bijentom (kroz koji struje patrijarhalne vrednosti), dotle je „kućni rad“ 
više omeđen patrijarhalnim vrednostima (koje žilavo opstaju u „ambi-
jentu“ privatne sfere života). Sa narastanjem globalizirajućeg prostora 
(„virtuelnog“) poslovanja, i jedan i drugi vid omeđenosti se transformiše 
u raspršeni, „fluidni ambijent“. 

U tom smislu može se razumeti relativnost značaja (i značenja) rad-
nog mesta za različite društvenoistorijske prostore rada. Kao što je ra-
zumevanje upotrebe sintagme „društveni prostor“ omogućilo da se 
izbegnu jednostranosti (krajnosti) realizma (strukturalizma) i nomi-
nalizma u proučavanju društvenih pojava (Burdije, 1998: 148); tako je 
i naše razmatranje mesta „radnog mesta“ u prostoru rada ukazalo da 
je proučavanje radnog mesta više značajno za razumevanje društvenoi-
storijske relativnosti industrijskog (i birokratskog) načina rada, nego za 
predindustrijski (seljački) i za tzv. postindustrijski (i uopšte „deteritori-
jalizovani“) način poslovanja.
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Božo V. Milošević

WORK SPACE, ORGANIZATIONAL SPACE AND 
WORKPLACE: 

BETWEEN BOUNDEDNESS AND FLEXIBILITY

Summary: In this paper the author discusses his view on the possibilities 
of sociological understanding of organizational space, as a mediating 
framework, between social space in which all kind of work is possible on one 
side, and workplace as a specific place in which the role of an individual in 
modern organizations is performed, on the other side. In his effort to find a 
solid theoretical basis for his argument, the author leans on wider knowledge 
sources of work, but aso on the general sociological understanding of space 
(seen in Bourdieu’s work). The first paper deals with mutual dependency 
of social space of work and organizational space, with the goal to explain 
meanings of work, which are derived from different socially and historically 
bounded space of work (village, as „peasant’s workshop“; „house work“, as a 
part of the private sphere of life; factory, as space of industrial/bureaucratized 
work and „de-territorized“ space of business in the globalization framework).
On the basis of the theoretical discussion, the author explains the place of a 
workplace in the organizational work space. It is concluded that a workplace 
is a phenomena that characterizes industrial/bureaucratized way of work, 
while it cannot be recognized in the way of work of a peasant, and in the work 
of a professional or expert in the global social space it is melted In „diffuse“ 
project tasks (mostly within teamwork). In the conclusion the results of the 
discussion are pointed out, together with mentioning the similarities and 
differences between boundedness and flexibility („diffuseness“/“fluidness“) of 
different social-historical kinds of space of work and its organization, which is 
going to permeate the sphere of work more and more in the future.
Key words: work, space, organization, workplace, boundedness, flexibility.
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REVITALIZACIJA BRAUNFILDA I PRAVNI 
OKVIR ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO 

PLANIRANJE

Apstrakt: U okviru strategije prostornog razvoja Republike Srbije, 
revitalizacija braunfilda označena je kao jedan od prioriteta, a raspoložive 
braunfild lokacije kao jedan od najvažnijih potencijala (strategije) prostornog 
razvoja Srbije. Ovakav pristup potvrđuje veliki značaj braunfilda i ukazuje 
na potrebu da se ova problematika sistemski uredi i unapredi, posebno ako 
se uzme u obzir veliki broj napuštenih ili zapuštenih industrijskih i vojnih 
objekata i objekata kulture u Srbiji. Ostvarenju navedenih ciljeva mogu 
najpre da doprinesu jedinice lokalne samouprave, tako što bi odgovarajućim 
prostornim i urbanističkim planiranjem sistemski pokrenule i podržale 
revitalizaciju braunfilda na svojoj teritoriji. Preispitivanjem planskih 
dokumenata i strategija razvoja na lokalnom nivou mogli bi da se utvrde 
problemi u procesu revitalizacije i mogućnosti za unapređenje ovog procesa, i 
da se nakon toga problematika braunfilda uključi u prostorne i urbanističke 
planove kako bi se istakao značaj revitalizacije i utvrdile odgovarajuće 
mere za njeno sprovođenje. Zbog toga se u radu analizira pravni okvir za 
prostorno i urbanističko planiranje, uključujući dokumente javne politike 
i planske dokumente pojedinih jedinica lokalne samouprave koje su ovu 
materiju delimično uredile, uz osvrt na najbolju praksu u uporednom pravu. 
Istovremeno se u radu daju određeni predlozi kako da se revitalizacija 
braunfilda integriše u proces prostornog i urbanističkog planiranja, vodeći 
računa o potrebi pravovremenog donošenja odgovarajućih, fleksibilnih 
dokumenata kojima bi se podstaklo i omogućilo nesmetano sprovođenje 
revitalizacije.
Ključne reči: braunfildi, revitalizacija braunfilda, prostorno planiranje, 
urbanističko planiranje, prostorni razvoj
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Pojam brunfilda i značaj njihove revitalizacije

Braunfildi se u literaturi označavaju kao lokacije koje su nastale kao 
posledica prethodnog korišćenja lokacija ili okolnog zemljišta, odnosno 
prethodne namene lokacije; koje su napuštene ili nedovoljno iskorišće-
ne; mogu imati probleme sa zagađenjem; uglavnom se nalaze u urbanim 
područjima; i za čiju ponovnu upotrebu je potrebna intervencija (Ferber 
and Grimski 2002: 9). Ovakva definicija braunfilda slična je onim da-
tim u Strategiji prostornog razvoja Srbije i Zakonu o prostornom planu 
Republike Srbije, ali je od njih obuhvatnija.1 Ipak, Zakon o prostornom 
planu RS jasno ukazuje na ono što je postavljeno kao jedan od glavnih 
ciljeva Strategije – revitalizacija braunfilda može da pomogne u stvara-
nju održivog urbanog ambijenta. 

Revitalizacija braunfilda je ključni aspekt urbane regeneracije (Perović 
i Kurtović Folić 2012: 375) i ključna strategija održivog razvoja u Evropi 
21. veka (Ferber et al. 2006: 3). Naime, ekonomske strukturne prome-
ne i opadanje tradicionalnih industrija dovele su do stvaranja velikog 
broja braunfilda, i shodno tome do gubitka poslova, kao i propadanja 
kvartova, pa čak i čitavih gradova2. Ne iznenađuje stoga što je veliki broj 
zemalja tokom poslednjih decenija uspešno integrisao pitanje revitali-
zacije braunfild lokacija u različite javne politike, kako na centralnom, 
tako i na lokalnom nivou, u pokušaju da na ovaj način podstakne lokalni 
ekonomski razvoj (npr. Ujedinjeno Kraljevstvo i Holandija). Ciljevi ovih 
politika uglavnom su sektorske prirode, a za sada ni na nacionalnom ni 
na međunarodnom nivou ne postoje dokumenti javne politike koji na 
jedinstven način regulišu celokupnu problematiku revitalizacije braun-
fild lokacija3. 

1  Prema definiciji koja postoji u pravu Republike Srbije, braunfild označava zemljište koje je 
ranije izgrađeno i korišćeno, da bi u međuvremenu, usled ekonomsko finansijskih ili drugih 
razloga bilo napušteno. Vid. Strategiju prostornog razvoja RS 2009-2013-2020; Zakon o 
prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine. 
2  Karakterističan je primer Ajndhovena u Holandiji, nakon obustavljanja velikog dela 
proizvodnje u fabrici Filips, oko koje je i izgrađen veliki deo grada. U Srbiji su indikativni 
primeri Rakovice, Bora i Majdanpeka. Postojanje braunfilda negativno utiče na životnu sredinu, 
ekonomsko i socijalno stanje u regionu (Ferber and Grimski 2002: 3).
3  Što i ne iznenađuje, s obzirom na širok spektar tema koje revitalizacija braunfilda obuhvata: 
prostorno planiranje, zaštita životne sredine, državna pomoć, stečaj i privatizacija, poreske 
olakšice, zaštita kulturne i istorijske baštine, i dr. Na nivou Evropske unije takođe ne postoji 
jedinstvena regulativa usmerena na revitalizaciju braunfilda – štaviše, čini se da će pristup ovoj 
problematici ostati sektorski. To ipak ne znači da Evropska unija ne preduzima aktivnosti kojima 
podržava revitalizaciju braunfilda i urbanu regeneraciju (Carpenter 2010: 83-101; Waterhout 
2008: 7 i dalje).
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Pitanje prostornog planiranja je od velikog značaja za revitalizaciju 
braunfilda, naročito zato što u uporednoj praksi zvaničnici često vide 
prostorno planiranje kao jedan od instrumenata javne politike pomoću 
kojeg je moguće postići veću koherentnost javnih politika, odnosno kao 
mehanizam zajedničkog formulisanja javnih politika (Torfaen County 
Borough Council 2004: 5). Ovo se najbolje postiže na regionalnom ili 
lokalnom nivou4. 

U tom pogledu naročito su ilustrativni primeri iz Holandije, zemlje 
koja ima dugu tradiciju urbanističkog planiranja, uglavnom zasnovanu 
na decentralizovanom pristupu (Colantonio and Dixon 2011: 171; Goed-
man, Houtsma and Zonneveld 2008: 1-3), gde je revitalizacija prethodno 
napuštenih lokacija, uglavnom industrijskog nasleđa, postala ne samo 
pokretač lokalnog ekonomskog razvoja, već i kulturne i turističke ponu-
de lokalne sredine, i značajno doprinosi kvalitetnijem životu stanovnika 
(Colantonio and Dixon 2011: 168-185; Beckhoven and Kempen 2003: 
853-875). Naročito je ilustrativan primer Roterdama, gde urbana regere-
nacija tokom poslednjih deceniju i po predstavlja uspešnu kombinaciju 
aktivnog i strateškog pristupa lokalne samouprave rešavanju urbanistič-
kih, ali i socijalnih problema, uključujući napuštene lokacije u centru 
grada (Colantonio and Dixon 2011: 168-186) i inicijativa privatnog sek-
tora, kao što su međunarodno priznati primeri postupne revitalizacije 
bez velikog početnog kapitala – Mini-mall5 i Schieblock6. Ovakav pristup 
revitalizaciji u velikoj meri se oslanja na uspešan primer pretvaranja sta-
re fabrike gasa u Amsterdamu u centar kulturne delatnosti (Koekbakker 
and Verrhagen 2003; Miazzo 2009), ali svoje značajno uporište ima i 
u participativnom procesu planiranja i razvoja7, dok svoj uspeh dugu-
je aktivnom lokalnom privatnom i nevladinom sektoru – naravno, ne 
4  O ograničenjima i uporednoj praksi prostornog planiranja na nacionalnom nivou više u 
Alterman 2001: 1 i dalje; dok za prikaz uporedne prakse u pogledu prostornog planiranja vid. 
naročito Larsson 2006: 1 i dalje. 
5  Mini Mall je projekat postepene revitalizacije stare glavne železničke stanice u Roterdamu. 
Nakon prve faze revitalizacije ovog braunfilda, inače spomenika kulture, Mini Mall je postao 
novi centar kulturnog života u Roterdamu (Garbizu Etxaide 2013; Provoost and Vanstiphout 
2012: 102-10).
6  Schieblock je primer revitalizacije napuštene poslovne zgrade u centru Roterdama u pristupačan 
poslovni prostor za predstavnike kreativne industrije u centru grada; na krovu zgrade nalazi se 
urbana bašta (Buttenberg and Overmeyer 2015: 72; Ballegooijen and Rocco 2015: 1794-1810; 
Buttenberg and Müller 2014: 18-30).
7  Nakon temeljnog istraživanja stavova stanovnika južnog Roterdama, 2005. godine potpisan je 
tzv. južni pakt, sporazum investitora, opštine i građana, koji počiva na tri stuba – jako susedstvo, 
privlačni kvartovi i snažan južni deo grada (Colantonio and Dixon 2011: 174-177; „Pact op 
zuid“). Participativni pristup prostornom planiranju, ali i revitalizaciji braunfilda jeste sine qua 
non uspeha (Pippin 2009: 590-617; Danilović Hristić i Stefanović 2013: 33-39).
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sme se zaboraviti da su politike koje se formulišu na centralnom nivou 
predstavljale, i predstavljaju, značajan preduslov za pronalaženje novih 
modela upotrebe napuštenih zgrada8. 

Jedan od najvažnijih potencijala prostornog razvoja republike Srbije 
jesu raspoložive zapuštene i napuštene industrijske i vojne braunfild lo-
kacije, i mogućnost za izgradnju i obnovu građevinskog fonda na ovim 
lokacijama9. Postojećim dokumentima javne politike, kao što su Stra-
tegija prostornog razvoja i Zakon o prostornom planiranju, u Srbiji se 
nominalno pruža podrška revitalizaciji braunfild lokacija10. Ipak, praksa 
pokazuje da je uspešnih primera revitalizacije u Srbiji prilično malo, i da 
pre predstavljaju rezultat pojedinačnih napora nego sistemskog pristupa 
i partnerstva između jedinica lokalne samouprave i privatnog i civilnog 
sektora. Ujedno, revitalizacija braunfilda u Srbiji trpi značajna regulator-
na i administrativna ograničenja i prepreke, dok istovremeno nedostaju 
jasni sistemski i sektorski podsticaji za ponovnu upotrebu napuštenih 
lokacija. Na koji način se promišljenim prostornim planiranjem na cen-
tralnom i lokalnom nivou može doprineti boljoj iskorišćenosti napu-
štenih lokacija i tako uvećati ekonomski, kulturni i turistički potencijal 
(Bonink and Hitters 2001: 227-240) jedinica lokalne samouprave? 

Dokumenti javne politike Republike Srbije

Dokumenti javne politike, odnosno pravila o prostornom i urbani-
stičkom planiranju Republike Srbije potvrđuju izuzetan značaj revitali-
zacije braunfild lokacija, budući da se ovim pravilima uvodi definicija 
braunfilda, a revitalizacija se označava kao jedan od prioriteta (strategi-
je) prostornog razvoja Republike Srbije. Revitalizacija treba da pomogne 
u rešavanju brojnih ekonomskih, socijalnih i ekoloških problema grado-
va, ali i u zaustavljanju preteranog širenja naselja odnosno uzurpiranja 
poljoprivrednog zemljišta za građenje11. Zato je jedan od glavnih ope-
rativnih ciljeva prostornog razvoja Srbije zaustavljanje i stroga kontrola 
neracionalnog širenja građevinskih područja i veće angažovanje braun-
filda odnosno pažljiv i racionalan pristup grinfild investicijama. Dakle, 

8  U tom smislu naročito se ističe Nacionalni program za obnovu kulturnog nasleđa, kojim su 
definisani ciljevi i osnovna načela politike u ovoj oblasti, a koji je Holandija donela svesna značaja 
obnove starih zgrada, spomenika i kompleksa (Vid. „National Redevelopment Programme“).
9  Vid. Tabelu 6: SWOT analiza prostornog razvoja Republike Srbije, Zakon o prostornom planu 
Republike Srbije od 2010. do 2020. godine
10  Vid. dole u delu „Dokumenti javne politike Republike Srbije“.
11  Vid. t. 293. Strategije prostornog razvoja RS 2009-2013-2020.
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osnovni cilj racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta jeste ograni-
čavanje fizičkog širenja građevinskih reona na razumnu meru, uz sti-
mulisanje urbane obnove i aktiviranje zapuštenih, braunfild lokaliteta12. 

Ovakav pristup braunfild lokacijama predstavlja osnov za njihovu 
revitalizaciju i za sistemsko uređenje i unapređenje ove problematike, 
posebno zbog toga što se u dokumentima javne politike na više mesta 
naglašava značaj revitalizacije. Revitalizacija industrijskih lokaliteta 
označena je kao jedan od elemenata prostorne organizacije industrije u 
Republici Srbiji i njenog održivog prostornog razvoja, i kao mehanizam 
za delotvornije korišćenje teritorijalnog kapitala Srbije, jer se korišće-
njem braunfilda sprečava širenje gradova na račun poljoprivrednog ze-
mljišta koje se nakon prenamene koristi za izgradnju. Ovi dokumenti 
zatim predviđaju da urbana obnova i reciklaža i zaštita graditeljskog na-
sleđa treba da se zasnivaju na aktiviranju braunfilda u urbanim naseljima 
uz prethodno raščišćavanje kontaminiranog zemljišta i prilagođavanje 
savremenim standardima. Predlaže se istovremeno i revitalizacija voj-
nih braunfilda, posebno neperspektivnih kompleksa, ukazivanjem na 
potrebu da se izvrši konverzija statusa posebne namene u drugu, civilnu 
namenu i funkciju.

Kao strateški prioriteti prostorne distribucije i razvoja industrije (do 
2014) određeni su: 1) izrada strategije oživljavanja industrijskih braun-
fild lokacija; 2) izrada katastra braunfild lokacija u svim opštinama i gra-
dovima Republike Srbije; 3) utvrđivanje institucije na državnom nivou 
koja bi se bavila urbanom obnovom, reciklažom i ponudom braunfild 
lokacija. Navedeni ciljevi određeni su kao dugoročni, pa je za njihovo 
održivo ostvarivanje potrebna značajna pomoć države i lokalne samou-
prave (javnog sektora), u saradnji sa svim drugim zainteresovanim akte-
rima (privatnog sektora i civilnog društva). U tom pogledu se u Strategiji 
prostornog razvoja RS daju određene smernice za unapređenje procesa 
revitalizacije, bez utvrđivanja posebnih, konkretnih mera za sprovođenje 
propisanih smernica (npr. utvrđivanje dodatnih podsticaja investitorima 
da ulažu u revitalizaciju;13 aktivna uloga lokalne samouprave u procesu 

12  Vid. t. 184. Strategije prostornog razvoja RS 2009-2013-2020; Zakon o prostornom planu 
Republike Srbije.
13  Neki od ovih podsticaja investitorima mogu biti poreske olakšice (npr. kod plaćanja 
poreza na imovinu, poreza na dobit pravnih lica), subvencije, odnosno grantovi (npr. za izradu 
prethodnih studija izvodljivosti revitalizacije, za finansiranje troškova same revitalizacije, za 
procenu stepena ekološkog opterećenja, za finansiranje troškova remedijacije zemljišta, odnosno 
sanacije braunfilda, za revitalizaciju kulturnih dobara), oslobađanje od pojedinih parafiskalnih 
nameta, mogućnost kupovine braunfilda (ili njihovog zakupa) po ceni nižoj od tržišne ili po 
simboličnoj ceni (uključujući vojne braunfilde i građevinsko zemljište).
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revitalizacije, posebno prilikom donošenja planskih dokumenata; kori-
šćenje privatizacije preduzeća u stečaju kao važnog instrumenta sprovo-
đenja revitalizacije)14. 

Planski dokumenti jedinica lokalne samouprave 

Lokalna samouprava može da učini jedan od prvih koraka ka ostvare-
nju navedenih ciljeva revitalizacije i prostornog razvoja tako što bi odgo-
varajućim prostornim i urbanističkim planiranjem sistemski pokrenula 
i podržala revitalizaciju braunfilda na svojoj teritoriji. Preispitivanjem 
planskih dokumenata i strategija razvoja na lokalnom nivou mogli bi se 
utvrditi problemi u procesu revitalizacije, čime bi se mogao unaprediti 
ovaj proces. Zbog toga bi jedinice lokalne samouprave trebalo da uključe 
ovu problematiku u prostorne i urbanističke planove, da u njima istaknu 
značaj revitalizacije i utvrde odgovarajuće mere za sprovođenje revitali-
zacije15. Praksa, međutim, pokazuje da je malo jedinica lokalne samou-
prave u Srbiji prepoznalo značaj revitalizacije i uvrstilo braunfild lokacije 
u svoje planske dokumente ili ih prilagodilo ciljevima revitalizacije (Stoj-
kov 2007: 179; Miljuš i Vujošević 2013: 150). Gradovi i opštine koji su to 
uradili zato mogu da posluže kao primeri kako revitalizacija može da se 
uredi i podstakne dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja16. 

Neke jedinice lokalne samouprave svojim prostornim i urbanističkim 
planovima označile su revitalizaciju kao jedan od prioriteta prostornog 
razvoja, što bi mogao da bude prvi korak ka sistemskoj podršci revitali-
zaciji. Grad Subotica je npr. kao jedan od osnovnih principa prostornog 
razvoja naveo reaktiviranje braunfilda i ostvarivanje ovog cilja uvrstio u 
prioritetne projekte do 2015, uz navođenje nekih lokacija koje se naroči-
to moraju revitalizovati17, dok Zrenjanin ukazuje na neophodnost izrade 

14  Vid. npr. t. 297-302. Strategije prostornog razvoja RS 2009-2013-2020.
15  Više o kapacitetima lokalne samouprave u procesu održive urbane regeneracije vid. 
Mrđenović 2013: 10-16, a o uporednoj praksi prostornog planiranja u kontekstu urbane 
regenracije vid. Grimski 2007: 11 i dalje. 
16  Analizom izvršenom u ovom radu obuhvaćeni su planski dokumenti nekoliko gradova u 
Srbiji: Subotica (Prostorni plan Grada Subotica), Zrenjanin (Prostorni plan Grada Zrenjanina), 
Niš (Generalni urbanistički plan Niša 2010-2015; Prostorni plan administrativnog područja 
Grada Niša), Valjevo (Generalni urbanistički plan Valjeva; Prostorni plan Grada Valjeva), 
Leskovac (Prostorni plan Grada Leskovca; Generalni urbanistički plan Leskovca od 2010. god. 
do 2020. god), Negotin (Prostorni plan opštine Negotin), Vranje (Generalni urbanistički plan 
Vranja; Prostorni plan grada Vranja), Beograd (Generalni plan Beograda 2021), Šabac (Plan 
generalne regulacije „Šabac“), Vršac (Generalni plan Vršca, Prostorni plan opštine Vršac). Više o 
planskim dokumentima u pravu RS vid. Lovra 2007: 143-150; Dunčić i Dobričić 2014.
17  Subotica je pokrenula proces reaktiviranja braunfilda na svojoj teritoriji kupovinom vojne 
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Strategije oživljavanja industrijskih braunfild lokacija na osnovu katastra 
braunfild lokacija u gradu Zrenjaninu18.

U drugim gradovima su iskorišćene brojne mogućnosti Zakona o 
planiranju i izgradnji i Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji 
omogućavaju jedinicama lokalne samouprave da planskim dokumenti-
ma naročito utvrde braunfild lokacije; vrste i namene objekata koji se 
mogu graditi u pojedinačnim zonama, odnosno planirane namene pro-
stora; mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih 
celina; pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama; ciljevi 
i principi regionalnog prostornog razvoja; mere za podsticanje regional-
nog razvoja; mere i instrumenti za ostvarivanje regionalnog prostornog 
plana i prioritetnih planskih rešenja; uslovi za održivi i ravnomerni ra-
zvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave. 

Tako su npr. Niš, Valjevo, Leskovac i Negotin u svojim planskim do-
kumentima odredili definiciju braunfilda, na sličan način su potvrdili 
značaj revitalizacije, i utvrdili su najznačajnije komplekse, odnosno loka-
litete koji su određeni kao braunfildi ili kao privredno-industrijske zone 
čija namena se opredeljuje u skladu sa revitalizacijom.19 Predviđene su i 
osnovne mere i instrumenti za sprovođenje i podsticanje revitalizacije u 
okviru teritorijalnog razvoja: obezbeđenje uslova za privlačenje investi-
tora (uz povoljnu lokalnu regulativu), što podrazumeva primenu instru-
menata fiskalne, zemljišne i komunalne politike za stvaranje poslovnog 

imovine od Ministarstva odbrane, u okviru projekta „Rehabilitacija vojnog kompleksa“. Grad je 
do sada otkupio gotovo celokupnu vojnu imovinu, uključujući Dom vojske i dve važne kasarne, 
koja bi nakon revitalizacije trebalo da bude iskorišćena za sadržaje kulture, socijalnu zaštitu i u 
komercijalne svrhe. Time se Subotica svrstala u jedinice lokalne samouprave koje su preuzele 
najviše vojne imovine, što se može smatrati rezultatom Projekta rehabilitacije i programa iz 
2009. godine koji je imao za cilj promovisanje održivog urbanog restrukturiranja i obnove, 
izradom regionalnih i lokalnih akata koji će doprineti kvalitetnijem procesu rehabilitacije bivših 
vojnih objekata (Guslov i Kudlik 2008: 109; Isakov 2015; Ilić et al. 2013: 20). Više o prostornom 
planiranju Subotice vid. Aladžić 2013: 17-22.
18  U okviru oživljavanja industrijskih braunfilda i u cilju sveobuhvatnog privlačenja investitora, 
Zrenjanin je formirao bazu braunfild lokacija koja je dostupna na zvaničnoj interent prezentaciji 
Grada (http://www.zrenjanin.rs/1-351-0-0/Brownfield-lokacije, 28.07.2015).
19  Revitalizacija (aktiviranje braunfilda) označena je npr. kao prioritetna aktivnost, kao potencijal 
prostornog razvoja, ili kao jedan od obavezujućih principa (ili jedan od ciljeva) prostornog razvoja 
i kao važan element koncepcije održivog razvoja industrije i poljoprivrede, odnosno privrednog 
razvoja, i urbane obnove i reciklaže, ili se postojeći kapaciteti za braunfild investicije navode kao 
(poseban) potencijal privrednog razvoja. Leskovac naglašava npr. neophodnost urbane obnove 
braunfild industrijskih lokacija i njenu ulogu u stvaranju imidža i brenda grada Leskovca, dok 
Vranje ukazuje na potrebu urbane obnove i zaštitu i obnovu graditeljskog nasleđa i tradicije, kao 
i na potrebu prvenstvenog korišćenja postojećeg građevinskog fonda (braunfild lokacija) radi 
proširenja postojećih i izgradnje novih industrijskih zona – parkova, kako bi se otvorila nova 
radna mesta i razvila privreda.
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ambijenta za privlačenje (braunfild) investicija); zatim, stvaranje infor-
macionog sistema o braunfild zonama, što podrazumeva izradu registra 
(mape) braunfild lokacija i investicionih kataloga za braunfild lokalitete; 
kao i izrada strateških projekata aktiviranja braunfilda.

Pojedini gradovi (Niš, Valjevo, Beograd, Šabac, Vršac) označili su kao 
jedan od prioriteta korišćenje (revitalizacija i rekonstrukcija) starih pri-
vrednih, komunalnih i vojnih objekata koji mogu biti stavljeni u funkciju 
kulture, s tim što se posebno naglašava potreba postepene transforma-
cije vojnih kompleksa (kasarne ili domovi vojske) u gradskom jezgru u 
različite civilne namene, pre svega, u sadržaje kulture20. U Vršcu je npr., 
u okviru projekta koji se realizuje u saradnji sa nevladinim sektorom, 
otvoren obnovljen bivši Dom vojske, koji je godinama bio napušten i 
razrušen, iako se nalazi u centru grada21. Zgrada starog Doma vojske 
sada je pretvorena u „Kreativni generator“ – koristan prostor za lokalnu 
samoupravu, privredu i građane, sa idejom da postane mesto okupljanja 
ljudi iz oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja i promovisanja ponude 
lokalnih proizvođača vina, a sve u cilju unapređenja turističke i kulturne 
ponude opštine. Revitalizovani objekat čini deo većeg istorijskog i turi-
stičkog kompleksa u Vršcu, tako da se njegova revitalizacija može po-
smatrati i kao odraz ostvarivanja jednog od strateških prioriteta zaštite 
kulturnog nasleđa predviđenih planskim dokumentima – revitalizacija 
i očuvanje objekata etno-arhitekture i negovanje i etnološke vrednosti 
područja u saradnji sa lokalnom zajednicom. U skladu sa planskim do-
kumentima, revitalizacija Doma vojske može se posmatrati kao jedna od 
značajnih i usklađenih aktivnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara, 
rekonstrukcije i revitalizacije ostalih objekata koje predstoje primarnom 
gradskom centru Vršca, koji predstavlja u istorijskom i ambijentalnom 
smislu najvredniji prostor grada. Ujedno, revitalizacija Doma vojske 
predstavlja uspešan primer prenošenja najbolje prakse postupne revita-
lizacije i postepene aktivacije iz Holandije u Srbiju22.

Jedinice lokalne samouprave mogu u određenim slučajevima da done-
su i prostorni plan područja posebne namene koji se donosi za područja 
koja zahtevaju poseban režim organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite 
prostora, a naročito za područje sa prirodnim, kulturno-istorijskim ili 
20  O potencijalima vojnih braunfilda i značaju njihove revitalizacije vid. Papić, Lukić i Krga 
2012: 328-339.
21  Više o projektu vid. URL: <http://www.naled-serbia.org/sr/page/163/Revitalizacija-
braunfilda>, 27. jul 2015.
22  Arhitekta Gabriel Raul Penja (http://www.pena-architecture.com), koji je aktivno učestvovao 
u revitalizaciji Mini Mall-a u Roterdamu, takođe je sarađivao sa opštinom Vršac i civilnom 
sektorom na razvijanju koncepta revitalizacije Doma vojske u Vršcu.
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ambijentalnim vrednostima; područje sa mogućnošću korišćenja turi-
stičkih potencijala; ili za realizaciju projekata za koje Vlada utvrdi da su 
projekti od značaja za Republiku Srbiju, što bi moglo da bude značajno 
za revitalizaciju. Moguće je doneti i plan detaljne regulacije za delove 
naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, a 
koji se odnose na braunfild lokalitete.

Donošenje planskih dokumenata, posebno planova detaljne regulaci-
je, može biti predmet sporenja investitora i lokalne samouprave, odno-
sno urbanista, što se, po pravilu, odražava i na revitalizaciju braunfilda. 
Zato je prilikom donošenja ili menjanja planskih dokumenata potrebno 
imati u vidu da njihova rešenja mogu biti odlučujuća za revitalizaciju, 
što znači da često mogu biti prepreka investicijama (npr. ako namena 
zemljišta nije u skladu sa namenom koju je investitor planirao i zbog 
koje je kupio braunfild ili ako kupljeni braunfild nije predviđen planskim 
dokumentima ili ako su predviđena ograničenja u pogledu visine, sprat-
nosti, stepena izgrađenosti ili kontaminacije zemljišta). U zavisnosti od 
toga da li ovi dokumenti omogućavaju revitalizaciju ili je usporavaju, ili 
čak onemogućavaju, investitori bi mogli da usmere svoja ulaganja ili ka 
braunfildima ili drugim tržištima23.

Zbog toga jedinice lokalne samouprave treba da donesu odgovarajuće 
dokumente koji bi omogućili korišćenje braunfilda i njihovu revitaliza-
ciju ne samo u skladu sa javnim interesom, već i u skladu sa interesima 
investitora, budući da rigidnost i kompleksnost planskih dokumena-
ta mogu da budu smetnja revitalizaciji. Planski dokumenti moraju da 
budu dovoljno fleksibilni kako ne bi bili nepotrebna investiciona bari-
jera: ukoliko je npr. regulacioni plan previše detaljan, investitor može 
doći u situaciju da ne može da vrši neophodne građevinske radove na 
objektima koji nisu predviđeni planom sve dok plan ne bude izmenjen. 
Da bi se to sprečilo, planski dokumenti moraju na vreme da se pripreme i 
usklade sa ciljevima revitalizacije, kako investitori ne bi morali da čekaju 

23  Tako je npr. zbog nepostojanja plana detaljne regulacije dovedena u pitanje revitalizacija 
zgrade bivšeg saveznog Ministarstva unutrašnjih poslova koja se nalazi u ulici Kneza Miloša u 
Beogradu, a koja je napuštena i ruinirana 1999. godine, kada je i bombardovana. Beogradska 
opština Savski venac protivi se izgradnji poslovno-stambenog kompleksa (uključujući tržni 
centar) na mestu oštećenog objekta, pozivajući se na urbanističke studije koje pokazuju da bi 
nakon izgradnje planiranog objekta bio blokiran pristup Urgentnom centru Kliničkog centra 
Srbije i saobraćaj u najprometnijoj beogradskoj ulici. Utvrđeno je da saobraćajna mreža u tom 
delu grada ne može da podnese predviđenu površinu kompleksa koji bi trebao da se gradi. 
Investitor otuda godinama bezuspešno pokušava da dobije sve potrebne dozvole i čeka da se 
donese plan detaljne regulacije, bez obzira na to što im je investicija omogućena nakon izmene 
Generalnog plana, kada je promenjena namena ovog lokaliteta. Vid. „Beograd: Hotel umesto 
MUP tek od 2017“ (2013); Mučibabić 2015.
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na njihovo donošenje ili menjanje. Planski dokumenti se usvajaju, po 
pravilu, za duži period, zahtevaju učešće velikog broja aktera i generišu 
velike troškove, što znači da je postupak njihove izmene složen, dug i 
skup24. Investitori u tom slučaju mogu i da odustanu od revitalizacije, 
pa se potrebna fleksibilnost planskih dokumenata mora shvatiti kao ne-
ophodnost i treba da ima za cilj omogućavanje sprovođenje različitih 
projekata u području zahvata plana bez potrebe da se plan menja, kako 
bi se investicije učinile izvodljivim i privlačnim (Živković i Milenković 
2012: 202 i 207).

Investitori često nailaze na ovaj problem u procesu revitalizacije, što 
potvrđuje primer Beograda i gradskih planskih dokumenata. Iako Be-
ograd u svom Generalnom planu pominje braunfilde i ukazuje na po-
trebu, odnosno značaj njihove revitalizacije (npr. u okviru privrednog 
i održivog razvoja, ili izgradnje novog identiteta Beograda), Generalni 
plan je izmenjen 2009. godine, kako bi se, između ostalog, promenila 
namena dela zemljišta u Luci Beograd (na kojem se nalaze i braunfildi) 
i tako omogućile investicije koje imaju posebnu važnost – pretvaranje 
poslovnih kompleksa pored reke u komercijalne, profitabilnije sadržaje, 
odnosno stambeno-poslovne zone. Jedna od analiza Generalnog plana 
Beograda iz 2006. godine pokazala je da su činjene greške prilikom plan-
ske pripreme za investiranje. Da bi privukao investitore, Grad Beograd je 
definisao velike traktove zemljišta za potrebe industrije, dok uopšte nije 
bilo zahteva za postojećim industrijskim zemljištem. To je značilo da će 
nove fabrike biti rezultat grinfild investicije, umesto ohrabrivanja inve-
stitora da očiste i ponovo koriste postojeće industrijske objekte i lokacije 
(Stojkov 2007:176)25. 

24  U skladu sa participativnim pristupom prostornog planiranja, učešće u donošenju planskih 
dokumenata trebalo bi omogućiti različitim akterima: građanima, investitorima, interesnim 
grupama, nevladinim organizacijama, medijima i sl. Njihovo učešće je važno da bi se zaštitio 
javni interes, obezbedila transparentnost procesa donošenja ovih dokumenata, odnosno 
dostupnost informacija, kao i delotvorno sprovođenje tako donetih dokumenata. Time se 
poboljšava i kvalitet planskih dokumenata, jer se javnosti (najčešće uključivanjem stanovništva 
unutar lokalnih zajednica u proces odlučivanja) daje prilika da iznesu predloge, inicijative, 
zahteve ili mišljenja u okviru različitih radionica, na javnim raspravama, prezentacijama i dr. 
Vid. više Danilović Hristić i Stefanović 2013: 33-39. 
25  Grad u svom planu ipak ukazuje na novinu na tržištu nekretnina – revitalizacija ranijih 
privrednih, radnih i skladišnih zona (brownfields). Ovi projekti zbog velikog interesovanja 
investitora proizvode nove stambene kapacitete i povećavaju ukupnu planiranu količinu stanova 
i stambenih površina na nivou grada. Više o procesu revitalizacije braunfilda na lokalitetu Luke 

Beograd i o suprotstavljenim interesima zainteresovanih učesnika u procesu vid. Perić i Maruna 
2012: 62-85.
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Zaključak

Na osnovu izvršene analize može se zaključiti da pravila o prostor-
nom i urbanističkom planiranju mogu presudno uticati na revitalizaciju 
braunfilda i posledično ojačati ili oslabiti pozitivne efekte revitalizacije. 
Ova pravila su često prvi korak u procesu revitalizacije, i u tom smislu 
mogu biti prepreka ili podsticaj ovom procesu, što je potrebno imati u 
vidu prilikom sistemskog uređenja problematike braunfilda i njihove 
revitalizacije. Pored toga, potrebno je dodatno pojednostaviti postupak 
stavljanja u ponovnu upotrebu brojnih napuštenih (javnih) objekata u 
Srbiji i pružiti investitorima podsticaje da ulažu u ovakve objekte. 

Lokalna samouprava može u tom pogledu da preuzme aktivnu ulogu 
i da stvori pravni okvir revitalizacije braunfilda na njenoj teritoriji, od-
nosno u njenoj nadležnosti, kao i da uključi lokalno stanovništvo, civilni 
i privatni sektor u proces usvajanja planskih dokumenata – na taj način 
će sve zainteresovane strane jasnije razumeti urbanističke i razvojne po-
tencijale lokalne sredine i pružiti snažniju podršku budućim aktivnosti-
ma usmerenim ka njihovom ostvarenju. Postojeći, retki primeri jedinica 
lokalne samouprave koje su uspešno učinile ovaj prvi korak potvrđuju 
da je takva praksa neophodna da bi se u potpunosti ostvarili pozitivni 
efekti revitalizacije, iako je potrebno vreme da bi se sveobuhvatno, na 
lokalnom i državnom nivou uredila ova problematika. Primeri najbolje 
uporedne prakse i pojedinih gradova u Srbiji mogu poslužiti kao uzor 
ostalim jedinicama lokalne samouprave da urede revitalizaciju braunfil-
da i time unaprede, odnosno podstaknu sprovođenje ovog procesa.
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BROWNFIELD REVITALISATION AND THE REGULATORY 
FRAMEWORK FOR SPATIAL AND URBAN PLANNING

Summary: The Spatial Develepment Strategy of the Republic of Serbia 
designates brownfield revitalisation as one of its priorities, and identifies 
brownfields as one of the most important potentials for the spatial 
development in Serbia. Given the vast number of derelict and abandoned 
industrial and military facilities and cultural facilities in Serbia and their 
combined potential, it is evident that the issue of brownfield revitalisation 
needs to be systematically regulated and promoted. 
One major step in this direction is within the competence of local self 
governments – targeted and appropriate spatial and urban planning can 
systematically initate and support brownfield revitalization on the local 
level. Re-examination of existing planning documents and development 
strategies on the local level can help identify the key problem issues in the 
revitalization process and also create opportunities for its advancement, by 
including brownfield revitalisation in spatial and urban plan and formulating 
appropriate measures to support brownfield redevelopment. 
The paper analyses the regulatory framework for spatial and urban planning, 
including public policy documents and planning documents developed by 
selected local self-governments, and comparative best practices. In addition, 
the authors formulate proposals for integrating brownfield revitalisation in 
the spatial and urban planning documents, taking care of the need for the 
timely adoption of adequate, flexible documents, which would support and 
enable revitalisation.
Key words: brownfields, brownfield revitalization, spatial planning, urban 
planning, spatial development
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SPACES AND FORMS OF INTERNATIONAL 
CIRCULAR MOBILITY 

Summary: The repetitive back and forth migration is advantageous for both 
the forwarding and receiving countries as well as for individuals of mobile 
lifestyle. The circular systems overwrite one-directional and mass migratory 
waves. Nowadays (from the aspect of Serbia) not only the continuous 
migration of young experts and the phenomenon of brain-drain are worrying, 
but also the influx of one-directional, mass international migration from 
Asia. These migrants aim to get to a country of the EU (mostly Germany) by 
crossing the state borders illegally and consider the countries of the region as 
transit states. The phenomenon is alarming for local individuals of circular 
mobility as well as for both governments. It is worthy of analyzing the 
motives, dimensions and consequences of both types of mobility (back and 
forth circulation and one-directional refugee type of migration), especially 
by quantitative, statistical as well as qualitative (interview) methods. The 
purpose of the present paper is to describe the forms and features of one-
directional and several directional international mobility in Hungary, since 
these are not independent of each other. According to our hypothesis, political 
reactions on the new type of refugee flow negatively influences the already 
existing and functioning circular mobility system in the border region of 
Hungary and Serbia. 
Keywords: international migration, circular migrant, spatial pattern, 
Hungary.
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Introduction

Within the system of international circular mobility individuals who 
dispose of a substantial migratory fund prove to participate in back and 
forth fluxes. Circular mobility were formed along the state border zone 
of Serbia and Hungary during the South-Slavic civil war (Wastl-Walter 
et al. 2011). Mass and wave migrations were first detected from Serbia 
towards Hungary during the civil war (the unemployed looking for jobs, 
students, entrepreneurs, seasonal workers, smugglers, etc.) (Gábrity Mo-
lnár 2012). In Hungary quantitative and qualitative changes began in 
1988 after four decades of a controlled and restrictive migration regime. 
Due to the political transformation process in Central and Eastern Eu-
rope there was also a turn in the types of international migration flows. 
Hungary got integrated into the European and international migration 
systems again after the collapse of state socialist era. 

There was a significant growth of international migration of foreign 
citizen flows in Hungary which became a receiving and a transit coun-
try after a long period of being a sending area. This development was 
strongly connected to the collapse of the People’s Democratic Republic 
of Germany (GDR), the last phase of Ceausescu’s rule in Romania, the 
civil war in the former Yugoslavia. In 1990-1991 the number of immi-
grants to Hungary reached a peak and thereafter fell steeply till the mid-
1990s when it started to rise again. The yearly absolute number of foreign 
immigrants stabilized around 15 000 and the number of emigrating fo-
reign citizens stabilized at the 2000 level. In the second half of 1990’s the 
yearly numbers increased to 20 thousand immigrants and there was no 
change in the emigration flow. As a result of the continuous inflows and 
moderate outflows the number of foreign citizens staying in Hungary 
rose steadily. At the end of 1999 more than 150 000 long-term immigrant 
were living in Hungary, so their share within the total population rose 
above 1.5%. It is worth mentioning that it is a low proportion in Euro-
pean context. The mass immigration during the change of regime later 
diminished, then it grew again but did not reached its former level. In 
spite of continuing processes the stock of foreign immigrants decreased 
radically one year to another (110,000 at the end of 2000) and then the 
stock has been moving hectic manner.

During the accession negotiations to the European Union in the 
Chapter of Free Movement of Persons has been practically closed in June 
2001. An increase of international immigration flow could be measured 
in the years following Hungary accession (1st May, 2004). Number of 
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immigrants exceeded 25,000. The surplus came from the other coun-
tries of European Union. We saw that the nearness in western direction 
plays a rather small role in the quantity of immigration. Compared to 
the neighboring Austria more German and may be surprising, British 
citizens stay in Hungary for a longer period (over one year). The number 
of the French and Italian citizens is almost the same that of the Austrian 
citizens. The common history of the long centuries (Austro-Hungarian 
Monarchy), the lively economic relations is not reflected in the above 
figures. The significant role of Germany is proved by the fact that from 
every ten citizen arriving from the EU six are German. This order of 
magnitude can be attributed to the fact that Germany is the first econo-
mic partner of Hungary within the EU. Additionally, we did not forget 
the factors based on ethnic relations and family-related reasons. Swedish 
and Dutch citizens live in Hungary in a number still significant. They 
were followed by Finnish, then by Belgians, and also a few citizens of 
Spain, Portugal, Ireland, Denmark and Luxembourg stayed in Hungary 
longer than one year.

The attraction of Hungary has been diminishing till 2006. In parallel 
with this Hungary has been falling into economic crises from the end of 
2008. The stock of foreign citizens living in Hungary 1st January, 2009 
was 184,358 persons, so their share within the total population increased 
above 1.8%. Thirty-six per cent moved from Romania at about one-tenth 
from Ukraine and Serbia. Only 3% came from the neighboring Slovakia. 
Germans had 9% plus other Europeans 17%. Chinese possessed 6% plus 
other Asians 7%. Citizens of American countries had 2% while Africans 
had 1%.

The emigration of foreign citizens heavily rose in 2009 and 2010. As 
a consequence of outward migration and the simplified naturalization 
process came into force in 2001 the positive balance of international mi-
gration diminished deeply. The stock immigrant living in Hungary more 
than one year at the start of 2013 was 141,357 persons according the data 
of Hungarian Central Statistical Office, so their share within the total po-
pulation decreased 1.4%. 25% moved from Romania, at about 8% from 
Ukraine and only 3% from Serbia. 5% came from the neighboring Slova-
kia. Germans rose to 12% plus other Europeans 21%. Chinese possessed 
8% plus other Asians 9% in which two-third (6%) were Vietnamese. Ci-
tizens of American countries had 4% while Africans had 3%.

The issues of asylum seekers and refugees are completely different 
from international migrant. The Office of Immigration and Nationality 
(OIN) gained and published data about them. The legal regulations esta-
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blished three different categories: refugee according to Geneva Conven-
tion (menekült), temporary protected asylum seekers (menedékes) and 
persons granted subsidiary protection (oltalmazott-befogadott). In the 
middle of 1990’s with the escalation of war at Yugoslav successor sta-
tes ethic Bosnians Serbs and Albanians arrived in Hungary and applied 
for temporary shelter and they gained asylum-seeker status. Before the 
accession to EU the average number of asylum application was high (5 
thousand per year). After that it diminished an average of 2 thousand 
per year level. All in all the asylum applicants was 41 thousand between 
2001 and 2012. More than three-quarters arrived illegally with the help 
of human traffickers. Many applicants moved forward the west from re-
fugee camps before the Hungarian official decision was ever born be-
cause their initial aims were to reach Western Europe and only a few 
applicants were granted any asylum status (less than 10%). For instance 
between 2001 and 2012 only 1616 persons received conventional refugee 
status in Hungary. The first part of the period investigated the majority 
of asylum applicants were Afghan, Iraqi and Bangladeshi. Till 2007 the 
most significant receiving countries were Serbia and Kosovo. Considera-
ble quantitative change has been staring from 2013 due to the liberaliza-
tion of legal rules. It means that asylum applicants who arrived illegally 
have not been arrested during examination of their application. The first 
half of 2013, 11 741 asylum applicants arrived in Hungary mainly from 
Kosovo, Pakistan and Afghanistan. The stock of recognized applicants 
were as follows at the firs of January 2013 in Hungary: 1513 persons as 
refugees, 1121 temporary protected asylum seekers and persons granted 
subsidiary protection.

Hungary – as member of the European Union and part of Schengen 
area – is committed to fulfill all requirements concerning controlling 
and protecting of external borders of EU. Hungary lies on the illegal mi-
gration route from the Balkans to Western Europe. As a transit country 
emphasis needs to be placed on handling the “transit traffic”, intensifying 
border control and maintaining internal security. Hungary’s accession 
to the Schengen area in December 2007 has not affected the illegal mi-
gration routes in the short term; it has not changed it in any significant 
way. Main source and transit areas of the continuously increasing illegal 
migration flows are the Middle East, Asia Minor, Northern Africa and 
the Balkans.

Literature review

The concept of the usual place of residence is one of the basic ele-
ments of the definition of international migration adopted by the Uni-
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ted Nations (Bilsborrow 1997; Poulain 2006). According to this concept, 
migration is a single (non-recurring) event that happens rarely during 
an individual’s life. A long-term international migrant was generally a 
lifetime settler and perhaps never returned to his or her motherland. 
However, migratory movements have been developing as a type of re-
curring event. Multiple displacements from one home to another have 
become increasingly frequent during the epoch of globalization. We 
argued that circulation, as a part of international migration, should be 
viewed as interlinked processes rather than a single event. The transna-
tional dimension of migration is increasing. Certain international mi-
grants become circular migrants. They devoted their time and activity to 
both their country of origin and their destination country (Brickell and 
Datta 2011; Jeffery and Murison 2011; McLoughlin et al. 2011; Casado-
Díaz et al. 2014). 

Based on the traditional statistical view, migration is a single, i.e., non-
repeating event. Long-term migration is considered an exceptional event 
within the individual life cycle. The steps of the process are strictly sepa-
rated from each other. From the demographic point of view, circulation 
consists of repeatable events, and the analysis of its parity (the number of 
times that a given individual migrates to a country, or in other words the 
serial number) is a problem that can be solved through biographical data 
sets, life course analysis and event history analysis (Henry 1976; Fischer 
and Malmberg 2001; Beguy et al. 2010). Multiple moves of individuals 
often show particular systematic features. Even the simplest migration 
system consists of at least two elements. Return migration, typical of this 
pattern, inevitably includes the preceding migration (King and Christou 
2011; Kovács et al. 2013). If the migrant explores more than one new co-
untry, we have a case of serial migration (Ossman 2004). Moreover, the 
multiple moves of individuals interconnect two or more geographical 
locations.

Concept and definitions

“A single immigration may mean a migration (from the country of 
origin to the host ... of origin) or a repeated migration (from the host co-
untry to a third country). In our view, circulation contains two or more 
instances of immigration to the same country.” (European Commission 
2011: 21). By analogy to the distinction stated by the European Com-
mission, two different perspectives can be identified on non-nationals 
as viewed from the destination country. We might differentiate between 
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non-national circulars residing in the country of origin (inwards circu-
lation) and non-national circulars settled in the host country (outwards 
circulation). From a methodological point of view, the analytical value 
of these two perspectives is completely equivalent. For practical reasons, 
the inwards perspective was utilized in present research. In cases invol-
ving two immigrations of the same person to the same host country, 
we can identify four different cases (host-origin-host; host-third-host; 
host-third-origin-host; host-origin-third-host) from the point of view of 
the host country. The next logical step can then be taken by considering 
analogous cases involving three immigrations. The occurrences of three 
instances of immigration by the same person to the same host country 
comprise 16 potential spatial cases. In a general sense, n (n=1, 2, 3…) 
immigrations may occur as 2 2(n-1) different cases from the perspective of 
the host country.

Students of transnationalism claim that multiple affiliations are in-
herent in recent world conditions (Portes and DeWind 2004; Walton-
Roberts 2004; Lévai 2006; Papademetriou 2006; Amelina and Vasilache 
2014; Hárs 2014). One of the distinguishing features of transnational 
migrants was that their status transcended the exclusive relationship 
between the territory of the nation-state and its population (Tóth 2011). 
Several phenomena involving multiplicity accompanied the more frequ-
ent recurring spatial movements in the era of globalization. These phe-
nomena included multiple residence (McHugh 1995; Klinthäll 2006), 
multiple citizenship (Bloemraad 2004), multiple property ownership 
(Hall and Müller 2004), multiple employment and multi-occupationa-
lity (Kaufmann 2004; Lundborg 2010), multiple social and political ac-
tivities (Waldinger 2008), multiple identity (Tannenbaum 2007; Tamaki 
2011), multiple knowledge (Williams and Baláž 2008), multiple loyalty 
(Waldinger 2008; Sirkeci 2009; Tamaki 2011) and multiple partnershi-
ps (family, friendly, marital) (Hondagneu-Sotelo and Avila 1997; Hagan 
2008). We are aware that this list was not complete. We could expand the 
roster. However, we only cited those newly emerging multiple phenome-
na that might exhibit a close relationship with circulation as a migratory 
system.

The general working definition of circulation is as follows: circulation 
is a type of spatial mobility system containing at least three interlinked and 
individual return moves (Illés and Kincses 2009). We intentionally use 
the broadest concepts applicable to human movements, such as “spatial 
mobility system” and “move”, to allow a more workable conceptualizati-
on of the notion of circulation with additional connotations of tourism, 
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commuting and migration (Hall 2005). The concept usually involves re-
turn and repetition. For the specific purpose of this research, we create 
a particular definition. The exact working definition of international cir-
cular migration is as follows: international circular migrations is a type 
of spatial migratory system including at least three interlinked and return 
individual migrations among the countries involved (Illés and Kincses 
2012). According to this definition, international circular migration con-
stitutes multiple return moves within the same spatial system.

Data and methods

Clearly, given the macro scope of this research (Sanderson 2010), not 
all dimensions of circulation can be investigated (Bailey 2010; Williams 
et al. 2011; Skeldon 2012; Beauchemin 2014). We studied the immigrants 
for the years 2006, 2007 and 2008 and determined the number of indi-
viduals who registered since 2001. Immigrants registered twice, three ti-
mes, four times and more constitute the long-term international circular 
migrants, the topic of this paper.

The primary database consists of individual data files on legal im-
migrants each year between 2001 and 2008. According to the official 
statistical definition, the term ‘immigrant’ means a foreign citizen who 
entered Hungary in a given year and obtained a permanent residence 
or settlement permit for one year or more than one year. This definiti-
on is consistent with the recommendation of the United Nations on the 
gathering of international migration data (Haug 2002; Fassmann 2009). 
The documented legal status guarantees free movements and appears to 
encourage border crossing. These data are obtained from the Office of 
Immigration and Nationality. We utilise data on the flow of immigrants 
because net migration figures conceal multiple movements, e.g., circula-
tion. The researchers had access to the primary database on internatio-
nal immigrants to Hungary. Individual immigrants were identifiable in 
this database. The individual data files include the immigrant’s surname, 
given name, sex, date of birth, place of birth, marital status, citizenship, 
and the address of the immigrant’s usual place of residence in Hungary. 

An original method was established for the creation of a secondary 
database on international circular immigrants in Hungary as our group 
of interest. In this method, we compared one of the three years under 
investigation with the previous years, starting with 2001 (for example, 
2006 with 2001-2005, 2007 with 2001-2006 and 2008 with 2001-2007). 
We created a special computer programme as a multi-level identification 
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system to identify the same individual over different time periods. Ove-
rall, we obtained an exceptional secondary database. In this database, 
natural persons returning different numbers of times to Hungary were 
recognised as long-term international circular migrants.

As mentioned above, this analysis covers a three-year interval. We 
chose to investigate flow data from 2006 through 2008. This choice was 
made because the results (numbers, patterns, structures) for separate ye-
ars differed markedly year by year. This solution helped to decrease the 
distortion produced by the highly changeable character of year-to-year 
international circular migration (Triandafyllidou 2013).

Spatiality from inward perspective

The classification by citizenship shows that circulation is more typi-
cal for the citizens of the countries to the east and south direction from 
Hungary, such as Romania, Ukraine and Serbia. Because these migrants 
originated primarily from the Hungarian minorities living in these co-
untries, their language created no real barriers (Gödri 2010; Tóth 2011; 
Gábrity Molnár 2012, Tátrai at al. 2013). More than one-half of the in-
ternational circular migrants originated from Romania (50.6 per cent). 
Citizens of Western European countries or other, more distant countri-
es generally do not return to Hungary as circulars. The exceptions to 
this pattern are Germans (2.3 per cent) and Chinese (5.7 per cent). The 
inclusion of German citizens can be explained by the observation that 
former Hungarian emigrants and German pensioners moved back and 
forth between their first and second homes (Illés and Michalkó 2008). 
The role of Chinese international circular migrants is explained by the 
emerging Chinese Diaspora and is associated primarily with the capital, 
Budapest (Egedy 2009; Kőszeghy 2010).

It is extremely probable that ethnic Hungarians fluent in their own 
language returned as multiple immigrants from neighbouring countri-
es. Circulation functioned as an original solution to the dilemma of re-
maining in the homeland (motherland) or going to the home country 
(mother country) to obtain work or an education (Popov 2010). Note 
that the initiatives originating from above (from national and internatio-
nal bodies) failed due to several reasons linked to contemporary history. 
Circulation, as a spatial process extending upwards from the ground le-
vel, has been involved in an effective solution of the situation of Hunga-
rian minorities in neighbouring countries since the beginning of the era 
of the free movement of people related to Hungary (Kocsis 2006; Tátrai 
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at al. 2013). International circular migration mediates the migrants’ mul-
tiple engagement with their home countries and their countries of desti-
nation.

 In addition to the principal countries of origin, Norway, Russia and 
Syria contribute significant percentages of circular immigrants. The high 
proportion of circulars within the immigrants from Norway and Syria 
is consistent with the mass international immigration of third level stu-
dents (Findley 2011) to Hungary (Langerné 2009). The relatively signifi-
cant percentage of circular immigrants from Russia is in agreement with 
the occurrence of strengthened economic motives and the phenomenon 
of international retirement migration to Hungary (Illés and Kincses 
2008).

Conclusion

As the result of effects of globalization, there is not any part of the 
world that is not affected by the problem of migration. The results of 
this research conducted in 2013 indicate that the long-term circulation 
(multiple immigration) of foreigners to Hungary as the host country is 
a mass phenomenon. Based on the unique data processing method used 
in this study, more than 14 per cent of all immigrants arriving in Hun-
gary were long-term circular migrants between 2006 and 2008. They had 
well-founded experience with living conditions in the host country due 
to their previous stay as international immigrants (Rátz and Michalkó 
2013). Of these registered circular immigrants, 75.9% entered the coun-
try for the second time, 21.6 per cent for the third time, and 2.5% for the 
fourth time. 

Due to the multiple selection processes, the group of international 
circular immigrants includes a significantly lower share of children, stu-
dents and elderly people than the total subpopulation of immigrants. 
Most circular migrants are aged 25-54. Naturally, the age structure of 
circular migrants is older overall than that of non-circulars. However, in 
contrast to previous expectation, the average age of international circular 
migrants does not increase evenly by parity. Therefore, we can assume 
that the primary selection factors affecting these groups in the popula-
tion include both the need to make money in the host country and the 
desire to continue their usual lifestyle in their country of origin. Circula-
tion is most typical for single persons at productive ages from Romania, 
Ukraine, and Serbia. These individuals circulate primarily within well-
established ethnic Hungarian networks.
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Attempt has been made to embed our research results in a broader 
scientific context, but we have found few opportunities to perform inter-
national comparisons. The investigation of international circular immi-
grants on macro scale is fundamental. The definition of long-term inter-
national migration advanced by the United Nations can facilitate the use 
of the method presented above for the creation of secondary data on in-
ternational circular migration worldwide. The emerging databases acro-
ss countries may be important resources for international comparisons 
and may allow us to test the robustness of the findings of this case study.
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Sándor Illés, Iren Gabrić Molnar, Áron Kincses

PROSTORI I FORME MEĐUNARODNE CIRKULARNE 
MIGRACIJE

Apstrakt: Kružna mobilnost je korisna i za zemlju porekla i za ciljnu zemlju, 
kao i za pojedinca. Ovakvi kružni oblici migracije menjaju dosadašnju 
formu masovne jednosmerne selidbe stanovništva. Sa aspekta Srbije, 
zabrinjavajuća pojava je ne samo permanentni „odliv mozgova” mladih 
stručnjaka, nego i omasovljavanje jednosmerne međunarodne imigracije 
iz Azije. Izbegli prilikom ilegalnog prelaska granice prema Evropskoj uniji 
(uglavnom u Nemačku) koriste našu državu kao tranzitni prostor. Sve ovo 
se odvija uz veliku zabrinutost lokalnog stanovništva koji je do sada kružio, 
a i vlada obe države. Bilo bi korisno analizirati motive, dimenzije i efekte 
dva oblika mobilnosti (prekogranični cirkularni i jednosmerni izbeglički), pre 
svega pomoću statističkih podataka i metodom dubokog intervjua. Cilj rada 
je da prikaže karakteristike i forme jednosmerne i višesmerne međunarodne 
prostorne migracije u Mađarskoj. Naš stav je da dosadašnje zvanične političke 
rekcije na novi tip izbegličke migracije koče dosada izgrađene i funkcionalne 
sisteme cirkularne migracije u srpsko-mađarkom pograničnom regionu.
Ključne reči: međunarodna migracija, kružni doseljenik, prostorni raspored, 
Mađarska
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Марица Шљукић
Филозофски факултет
Нови Сад

ИНДУСТРИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: 
ПРОСТОР ЗА САРАДЊУ И СУКОБЕ1

Апстракт: Полазећи од става да је индустријски развој предуслов 
друштвеног развоја, ауторка у овом раду настоји да укаже на по-
тенцијале српске (девастиране) индустрије, а кроз сагледавање инду-
стријских организација као специфичних простора у оквирима којих 
се обликују услови за сарадњу, али и за сукобе. Рад је настао као резул-
тат студије вишеструког случаја и у њему се осим анализе интерних 
организационих фактора који доприносе сарадњи, односно сукобима, 
ови односи разматрају и кроз анализу комуникације организација са 
окружењем.
Кључне речи: индустријске организације, сарадња, сукоби, окружење, 
Србија.

Увод

Настојање да се индустријске организације сагледају као особе-
ни простори за сарадњу и/или сукобе подстакнуто је (сазнајном) 
потребом да се кроз анализу једног специфичног аспекта органи-
зовања индустријског рада установе могућности обнове и развој-
ни потенцијали девастиране српске индустрије2. Значај питања 
развојних потенцијала индустрије једног друштва посебно је акту-
елан у периодима његове трансформације, нарочито ако се има у 
виду чињеница да се у пракси3 индустријски развој показао осно-
вом привредног, али и свеукупног друштвеног развоја. Будући да 

1 Рад је настао као резултат активности на пројекту 179053, који финансира Министарст-
во просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. 
2 Опширно о девастацији српске индустрије и привреде уопште у: Savić 2010.
3 Мисли се на искуства најразвијенијих друштава.

658 (497.11)
316.334.22/.23
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се српско друштво већ четврт века трансформише4 у циљу његовог 
„структуралног прилагођавања“ захтевима неолибералне идеоло-
гије, сасвим је могуће претпоставити да постоји озбиљан проблем, 
прво у ревитализацији саме индустрије, а потом и у ревитализа-
цији целокупне привреде.

Метод

Подаци који се анализирају у тексту резултат су емпиријског ис-
траживања које је применом метода вишеструког случаја реализо-
вано на територији Србије у периоду од 2011 – 2013. године, у шест 
индустријских организација из различитих сектора индустрије: 
текстилној, хемијској, металској, дрвној, електро/машинској и 
прехрамбеној.5 Случајеви су пажљиво одабрани, при чему се осим 
критеријума припадности различитим индустријским секторима, 
водило рачуна и о критеријумима величине организације6, типу де-
латности, типу власништва, а значајан фактор у селекцији била је 
и информација о дужини постојања организације7. До података се 
дошло из више различитих извора8: применом упитника затворе-
ног типа (који је послужио за прикупљање релевантних података од 
запослених у индустријским организацијама9); на основу структу-
рисаног интервјуа (који је реализован са представницима управе); 
уз помоћ непосредног посматрања (при чему су тако добијени уви-
ди бележени у посебне теренске дневнике); коришћењем доступне 
архивске грађе; на основу резултата интерних фабричких истражи-
вања (у оним организацијама у којима су таква истраживања реа-
лизована, а реч је углавном о истраживањима задовољства запо-

4 Много дуже него што је то случај са осталим пост-социјалистичким друштвима.

5  С обзиром на то да је реализовано истраживање проблемски шире, у раду је представљен 
само део добијених података.

6  Водило се рачуна о томе да се организације, због репрезентативности узорка, разликују 
по броју запослених, као и по обиму производње.

7  Узете су у обзир оне организације које имају релативно дуго временско трајање.

8 Разноврсност извора података представља конститутивну особину метода вишеструког 
случаја (Baxter and Jack 2008: 554; Yin 2009: 62-63). Коришћење података из различитих 
извора има за циљ да повећа сазнајну вредност резултата и да помогне у решавању питања 
појмовне ваљаности и поузданости целе студије (Bogdanović 1993: 103).

9  Испитано је укупно 147 запослених у свих шест истраживаних индустријских 
организација.



Ekonomski, pravni i organizacioni prostor

365

слених радом у организацији). Осим тога, коришћени су и подаци о 
структури организација (од органиграма до карактеристика струк-
туре запослених), писани материјали о различитим стратегијама 
организација, као и подаци Републичког завода за статистику.

Прикупљени подаци омогућили су увид у специфичности интер-
них организационих фактора који доприносе сарадњи, односно су-
кобима, као и увид у карактеристике комуникације организација са 
окружењем, која је такође значајна за разматрање наведених односа 
(сарадње и сукоба).

Интерни организациони фактори који су анализирани, а који 
директно утичу на специфичну организациону „климу“, од које 
зависи да ли ће у организацијама бити подстицана или инхиби-
рана сарадња, било да је реч о сарадњи међу запосленима (хори-
зонтална раван) или о сарадњи између запослених и представника 
менаџмента, односно управе (вертикална раван), су: услови рада; 
доминантан начин организовања рада (тип контроле, могућност 
партиципације у одлучивању, једносмерна/двосмерна комуника-
ција); плата (сразмерност висине плате и уложеног рада, динамика 
исплате); прековремени рад (оправданост прековременог рада, да 
ли је плаћен или не); очекивања послодаваца са једне, и очекивања 
запослених, са друге стране, у погледу квалитета рада, флексибил-
ности и слично; карактеристике организационе културе.

Када је реч о факторима средине, односно карактеристикама 
организационог окружења које (ин)директно утиче на односе са-
радње/сукоба, потребно је нагласити да се овде имају у виду, пре 
свега, специфичности трансформативног српског друштва у окви-
ру ког функционишу истраживане индустријске организације, а то 
су: проблем велике и растуће незапослености (посебно у сектору 
индустрије); услови транформације (приватизације) организација; 
проблем наплате; компликована администрација; проблеми ви-
соких дажбина (пореза); оптерећење високим ценама банкарских 
услуга; нестабилност и неизвесност тржишта10. У ову групу факто-
ра потребно је укључити и елементе различитих вредности и иде-
ологија које су утицале и које утичу на обликовање и усмеравање 
индустријских организација у Србији. Ти елементи претстављају 
најинтензивнију конекцију између унутрашње структуре органи-

10  Нестабилност и неизвесност тржишта јесте универзални проблем друштава отворене 
тржишне привреде, али он у оквирима српског друштва има своје специфичности о којима 
ће у наставку рада бити речи.
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зација и њиховог окружења, а садржани су у примењеним формама 
организовања, у специфичним пословним стратегијама, у особеној 
организационој комуникацији и контроли, у очекивањима запо-
слених, у међуодносу са привредно-политичким организацијама и 
институцијама.

Резултати

Анализа добијених података показала је да облици актуелног 
организовања индустријског рада у српском друштву представљају 
резултат прилагођавања индустријске производње комплексним 
и често амбивалентним захтевима окружења, односно својеврсно 
усклађивање елемената савремене тржишне привреде са објектив-
ним (не)могућностима конкретних индустријских организација, 
које су више или мање оптерећене „баластом“ прошлости. 

У сагледавању карактеристика радних услова у истраженим ор-
ганизацијама, треба поћи од податка да у њима постоји већа или 
мања несразмера између обима посла и броја запослених у пого-
нима. У индустријској организацији која је у већинском државном 
власништву (једина у узорку), запослених је знатно више него што 
је потребно, док је у индустријским организацијама које су у при-
ватној својини, ситуација обрнута. Мањак запослених у приватном 
сектору индустрије условљава интензивирање прековременог рада 
који најчешће није плаћен11, услед чега се јавља проблем флуктуа-
ције радника (упркос истовременом проблему велике незапослено-
сти индустријских радника, условљеним девастацијом индустрије 
током досадашње трансформације српског друштва). Проблем 
флуктуације је нарочито изражен у истраженим организацијама из 
приватног сектора. На њега је посебно указало руководство ових 
организација, а свакако су га приметили и запослени у погонима, 
који су навели да их „кратко задржавање извесног броја запосле-
них“ спречава да са њима интензивније сарађују, а некада чак и да 
се упознају.

Упркос томе што је већина испитаника у свакој од шест истра-
жених индустријских организација (а 51.8% у укупном узорку ис-
питаника) директно одговорила да је углавном задовољна усло-

11  Чак 74.8% испитаника у укупном узорку често или повремено раде прековремено, а 
само њих 14.5% је навело да су за прековремени рад додатно плаћени. Апсолутна већина 
испитаника којима је прековремени рад плаћен запослени су у организацији која је у 
већинском државном власништву. 
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вима рада, индиректно је могуће уочити да је незадовољство ипак 
присутно, али да се „стидљиво“ испољава. Наиме, нешто више од 
трећине испитаника указује на проблем неадекватних услова за ис-
пољавање знања и способности12. Осим тога, у свим истраженим 
организацијама упадљиво је отсуство „ротације“ посла, што са јед-
не стране доприноси монотонији у процесу рада, а са друге стра-
не упућује запослене на ограничен број сарадника, што спречава 
ширу (макар неформалну) сарадњу. Лошим радним условима у ис-
траженим индустријским организацијама доприноси и константан 
притисак на запослене који ствара чињеница да је незапосленост 
велика, а да су они који услед једноставних (рутинских) и репети-
тивних послова које обављају у процесу рада, лако замењиви13. Та-
кав положај спречава запослене да се залажу за боље услове рада. 
Ово потврђује податак да нешто више од две трећине испитани-
ка у укупном узорку страхује да ће остати без посла, а чак 72.8% 
испитаника никада није учествовало у штрајку. Оптерећеност по-
слом, релативно лоши радни услови и неизвесност радног места, 
интензивирали су у транзицијском периоду14 (већ дуго пре тога 
присутан) инструменталан однос према раду, као и страх од суко-
бљавања (не само са представницима управе, него и са колегама). 
Иако су очекивања од рада у истраженим организацијама сведена 
на очекивање зараде, њом испитаници углавном нису задовољни. 
У укупном узорку 52.4% испитаника сматра да плата коју добијају 
није сразмерна њиховом залагању на послу, у смислу да више раде 
него што су за тај рад плаћени, док чак 87.1% испитаних наводи да 
им плата коју добијају није довољна ни за трошкове живота, а о 
уштеди да се и не говори.

У погледу начина на који је организован рад у индустријским ор-

12  Занимљиво је да док се испитаници/запослени жале на то да у организацијама не 
постоје услови за испољавање и примену знања и вештина којима располажу, представници 
управе мисле да запослени често не располажу адекватним и довољним знањем и због 
тога су њима посебно незадовољни (посебно стручњацима чије се неадекватно знање не 
може тако лако исправити, а мање погонским радницима чије се лоше или непотпуно 
знање решава краћом обуком).
13 Представници управа са којима је обављен интервју нагласили су да је за обављање 
једноставних погонских послова довољна кратка обука, те да у таквим случајевима нема 
потребе за садржајнијим, систематским образовањем.

14  Будући да транзиција траје већ четврт века све је више простора за претпоставку 
да она, са свим проблемима које је донела, није прелазно и пролазно него трајно стање 
српског друштва на почетку двадесет и првог века. 
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ганизацијама обухваћеним студијом, подаци показују да су све ис-
тражене организације хијерархијски структурисане, са изразитом 
централизацијом у одлучивању, као и са доминантно непосредном 
(директном) контролом радног процеса. Апсолутна већина испи-
таника у пет од шест истражених организација (а 70.1% у укупном 
узорку) не партиципира у одлучивању, а њих 70.1% је као доми-
нантан облик контроле на радном месту, навело да њихов рад не-
посредно контролише пословођа/шеф, док је контролор у случају 
14.3% испитаних у укупном узорку неко од представника вишег 
руководства. Упркос изразито хијерархијској структури, апсолут-
на већина испитаника у свих шест организација обухваћених сту-
дијом задовољна је (двосмерном) комуникацијом са руководством, 
која је у пет од шест истражених организација често непосредна.15

Како би се потпуније сагледале карактеристике комуникације 
у истраживаним организацијама, представници управе, као и за-
послени, упитани су о постојању сукоба у организацијама, као и 
о њиховом евентуалном учешћу у њима. Иницирање сагледавања 
овог односа у индустрији теоријски је подржано Дарендорфо-
вом анализом карактеристика индустријског сукоба. Полазећи 
од тога да је индустријско предузеће „императивно координиса-
на асоцијација“16, Дарендорф у њему разликује две „квази-групе“, 
групу капиталиста и групу најамних радника, које се налазе на су-
протним странама конфликтног односа (Dahrendorf 1959: 242). Из 
ових квази-група могу се регрутовати интересне групе (које су за-
право сличне Марксовом појму „класе за себе“): асоцијација посло-
даваца на једној страни и синдикати на другој, са својим посебним 
манифестним интересима (Dahrendorf 1959: 258). Да би се устано-
вило да ли су у истраживаним индустријским организацијама ин-
тереси различитих група, а пре свега интереси запослених у непо-
средној производњи, артикулисани на манифестном нивоу (што 
утиче на особеност комуникације и евентуалне сукобе), потребно 
је размотрити неколико добијених података.

Наиме, представници управе у организацијама обухваћеним 

15  Изузетак је организација из сектора прехрамбене индустрије у којој су односи између 
запослених и (вишег) руководства посредни, а нешто више од петине (22.7%) испитаника 
из ове организације који су запослени у производним погонима комуницирају само са 
пословођом.

16  За Дарендорфа је „императивно координисана асоцијација“ свака организација у којој 
постоји подела рада на управни и извршилачки.
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студијом углавном су сагласни да у њиховим организацијама нема 
посебних проблема са сукобима, нити са штрајковима (као најин-
тензивнијим облицима сукоба)17. То у извесној мери потврђују и 
одговори испитаника (запослених), на основу којих се може видети 
да се у укупном узорку 68% испитаних никада не сукобљава са ко-
легама, а 71.4% никада не долази у сукоб са руководством. Анали-
зирајући различите обрасце управљања конфликтом у индустрији, 
Жупанов је пошао од уверења да су конфликти између „оних који 
управљају“ и „оних којима се управља“ у индустрији, неизбежни 
(при чему он индустријске конфликте не посматра искључиво као 
дисфункционалне, него у одређеним околностима и у одређеној 
мери, и као корисне). Са тог становишта, Жупанов анализира раз-
личите моделе решавања конфликата (Županov, 1991), с обзиром на 
то да високодиференциране организације треба да имају одгова-
рајуће методе интеграције и решавања сукоба (Pugh and Hickson, 
2007). Будући да су сукобљавања и на хоризонталној и на вертикал-
ној равни у истраженим индустријским организацијама спорадич-
ни и ретки, а да их пракса индустријског рада заправо подразумева, 
било је интересантно проверити постоји ли у истраженим органи-
зацијама стратегија решавања потенцијалних конфликата.

На основу података добијених из разговора са представницима 
управе у истраженим индустријским организацијама запажено је 
да формалну стратегију решавања и превазилажења сукоба има 
само једна истражена организација (из сектора металске инду-
стрије), мада није дата ни једна додатна информација о елементима 
те стратегије. У јединој организацији која је у већинском државном 
власништву нема посебне формализоване стратегије, али постоји 
институција колективног преговарања на основу колективног уго-
вора. У већини организација из узорка, сукоби се решавају ad hoc, 
и тек ако до њих дође.

Значајну улогу у успостављању односа сарадње, односно суко-
ба у индустријским организацијама имају синдикати, који се могу 
сматрати и интерним и екстерним факторима18 који имају удела у 
обликовању специфичних односа у организацији. Наиме, у четири 
истражене индустријске организације које су основане још у пе-

17  Што је потврдио раније изнет податак да 72.8% испитаника никада није учествовало 
у штрајку.

18  Осим синдикалних организација које су обликују изван индустријских организација, 
у фабрикама се наилази и на интерне фабричке синдикате.
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риоду командно-планске привреде19 део испитаника је синдикал-
но ангажован, док у две „млађе“ организације20 ниједан испитаник 
није члан ниједног синдиката. Подаци показују да у укупном узорку 
половина испитаника јесте, а половина није члан ниједног синди-
ката.21 Испитаници нису јединствени у погледу синдиката ком ће 
се се приклонити (ни у оквиру исте организације), а приметно је да 
активни синдикати нису испитаницима довољно препознатљиви, 
чак до те мере да поједини испитаници нису били сигурни ни како 
се зову синдикати чији су чланови.22 Уз све то, више од половине 
испитаника сматра да постојећи синдикати немају довољно моћи 
нити утицаја да помогну индустријским радницима у Србији. Са 
друге стране, представници управе у истраженим организацијама 
немају нарочито добро мишљење о актуелним синдикатима. Главни 
проблем једног дела синдиката они виде у томе што у комуникацији 
одмах полазе од конфликта, а не од сарадње. Сматрају да се синди-
кати током досадашњег транзиционог процеса нису трансформи-
сали и да манипулишу радницима („праве проблеме уместо да их 
решавају“). Власник једне од истражених организација (из сектора 
дрвне индустрије) сматра да тренутна ситуација у Србији одгова-
ра актуелним синдикатима јер они „не виде себе (такве какви јесу) 
у уређеном друштву“. Он као посебно значајан проблем истиче то 
што актуелни синдикати послодавце a priori сматрају противници-
ма, а не сарадницима.

Последњи у низу (условно) интерних организационих фактора 
који су неизоставни у анализи односа у (индустријским) органи-
зацијама јесу карактеристике организационе културе23. Од значаја 
за разумевање карактеристика организационих култура инду-
стријских организација које су обухваћене студијом је раније наве-

19  Реч је о металској, дрвној, електро/машинској и прехрамбеној фабрици.
20 Организације из сектора текстилне и хемијске индустрије.

21  Истраживање Чеданке Андрић (Andrić 2001:48), које је реализовано деценију пре овог 
истраживања такође је показало да се половина запослених у Србији налази у неком од 
синдиката, а половина запослених није члан ниједног синдиката.

22  У истраживању Ч. Андрић, такође је констатовано да има оних који не знају у ком 
су синдикату (7%), или наводе неке синдикате, често непрепознатљивог назива (Andrić 
2001:48-49). 

23  Јанићијевић одређује организациону културу као “систем претпоставки, веровања, 
вредности и норми понашања које су чланови једне организације развили и усвојили кроз 
заједничко искуство и који усмерава њихово мишљење и понашање“ (Janićijević, 1997: 42).
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ден податак да је у свакој од њих комуникација међу припадницима 
различитих хијерархијских нивоа (управе и запослених) двосмерна 
и да није нужно индиректна. Важност овог податка је у специфич-
ном наговештају да таква пракса у комуницирању међу запослени-
ма доприноси њиховој бољој интеграцији, иако је нужно не подра-
зумева. У настојању да се установи да ли се међу испитаницима у 
организацијама у којима су запослени формирају пријатељске везе, 
које су потенцијални фактор, али истовремено и индикатор њихо-
ве интензивније повезаности (која је услов успостављања сарадње), 
постављено им је питање да ли се након радног времена друже са 
колегама са посла и установљено да се апсолутна већина испита-
ника (53.7%) у укупном узорку тек понекад дружи са колегама са 
посла, док то често чини 29.2%, а никада 17% испитаних. 

Други потенцијални фактор јачања интеграције запослених, 
односно њиховог усвајања специфичних образаца организацио-
не културе, јесте подстицање тимског рада у оквиру организације. 
Подаци су показали да тимског рада има у свим организацијама и 
да је он организован и формално и неформално (спонтаним гру-
писањем), али да нису сви испитаници укључени у тимски рад. 
Уколико се ангажованост у тимском раду посматра у корелацији 
са дружељубивошћу испитаника, односно са њиховом жељом да 
се друже са колегама са посла и по истеку радног времена, онда је 
могуће констатовати да тимски рад доприноси развијању и јачању 
колегијалних/другарских односа међу запосленима јер подаци по-
казују да се испитаници који су ангажовани у неком тиму чешће 
друже са колегама и изван организације. Иако на први поглед може 
изгледати да присуство тимског рада доприноси ублажавању хије-
рархијских односа у организацијама, потребно је нагласити да рад 
у тиму (пре свега када је реч о формалним облицима тимског рада) 
у свих шест истражених организација није у функцији стварања 
„равних“ (flat) организација, у смислу прерасподеле моћи у орга-
низацијама. Радни тимови се формирају искључиво као последица 
потребе за рационалнијом/ефикаснијом организацијом посла.

Да је руководство истражених организација свесно значаја ин-
тегрисаности запослених у организацији за њену ефикасност 
(Lawrence and Lorsch 1967; Greenwood, Hinings and Ranson 1975) 
показује пракса повремених, пригодних заједничких прослава, која 
је присутна мање или више у свим истраженим организацијама, 
као и пракса награђивања заслужних радника. У свим истраженим 
организацијама такође постоје различита формализована правила 
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и процедуре, која апсолутној већини запослених у укупном узорку 
(74.5%) нису била нарочит проблем у процесу адатације у органи-
зацији.

На односе сарадње и/или сукоба који се обликују у организа-
цијама утицај имају и екстерни фактори, односно фактори среди-
не (Thompson and McEwen 1958; Hage and Aiken 1969; Pfeffer and 
Salancik 1978; Rus 1982; Hinings ang Greenwood 2002). Утицај ових 
фактора најчешће је индиректан, али се не сме игнорисати ни у 
оквиру микро анализа интерне организационе комуникације. За-
право, сви наведени интерни организациони фактори који утичу 
на специфичне односе у организацији резултат су (и) утицаја сре-
дине. Један од најзначајнијих екстерних фактора који је допринео 
формирању специфичних односа у истраженим индустријским 
организацијама јесте укључивање организација у (свеопште) тран-
сформативне процесе путем приватизације. Четири од шест истра-
жених организација су прошле кроз процес приватизације24 и то је 
значајно утицало на „вертикалне“ односе у организацији, највише 
на тај начин што је „утишало“ раднике, у смислу да их је инхиби-
рало у евентуалној намери да интервенишу за побољшавање својих 
позиција у процесу рада25. Приватизацијом организација (у контек-
сту институционалног слома) изгубљена је сигурност радног места, 
односно појачан је страх од губитка посла, што је имало утицања на 
смањење сукобљавања у интерним односима у оним индустријским 
организацијама које су „преживеле“ приватизацију.

У међуодносу са комплексним и нестабилним транзиционим 
окружењем, све истражене организације се срећу са бројним и 
готово истоветним проблемима, међу којима се посебно истичу: 
проблем наплате, проблем сарадње са банкама (високе цене бан-
карских услуга, високе камате на кредите), компликоване процеду-
ре и високе таксе у добијању разних дозвола (услед лоше органи-
зованости државне администрације), споро и неефикасно судство, 
недовољно адекватне поједине законске регулативе и слично. Осим 
ових фактора, на отежано пословање домаћих индустријских орга-
низација утиче и све већа конкуренција не само на страном, него и 
на домаћем тржишту.

24  Две организације из узорка основане су током пост-социјалистичких трансформативних 
процеса.

25  У периоду реал-социјализма запослени у овим, али и другим индустријским 
организацијама су били много гласнији у испољавању својих захтева и заштити свог 
интереса.
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Сви наведени фактори утичу на односе у организацијама на тај 
начин што појачавају притисак на њих, у смислу да су организа-
ције услед неизвесности тржишта, великих трошкова, сировинске 
и техничке зависности26, принуђене да константно рационализују 
процес рада, што често значи отпуштање радника или смањивање 
њихових зарада. То онда утиче на стварање напетости у организа-
цијама, те на интензивирање страха међу запосленима и принуђе-
ност на сарадњу, чак и ако су услови за то неповољни. 

Дискусија

Анализа података показује да у истраженим индустријским ор-
ганизацијама има услова за сарадњу, али много више за сукобе. 
Основне одлике индустријског рада који се у њима одвија и орга-
низује, а које су потенцијални (директни или индиректни) „оки-
дачи“ за сукобе су: прековремени рад (који најчешће није плаћен); 
флуктуација; проблем неадекватних услова за испољавање знања 
и вештина запослених (на шта се жале запослени), уз истовремено 
незадовољство послодаваца знањима и способностима запослених 
стеченим у процесу формалног образовања (посебно се то одно-
си на неадекватно и недовољно знање стручњака, а мање на лоше 
знање радника које се лако надокнади једноставним обукама27); 
отсуство ротације посла које подстиче монотонију и отуђење; ин-
струменталан однос запослених према раду; мала плата; хијерар-
хијска структура која условљава централизацију у одлучивању и 
непосредну контролу радног процеса; недружељубивост запосле-
них, односно њихова незаинтересованост да се друже са колегама 
изван радног времена. Целокупна слика постаје још неповољнија, 
ако се свему овоме додају и изразито неповољни утицаји окружења. 

Са друге стране, сарадњу подстичу: солидна вертикална комуни-
кација, постојање тимског рада (који, додуше, апсорбује само један 
део запослених); пракса заједничких прослава; пракса награђивања 
заслужних појединаца; организациона правила и процедуре које 
запослени лако прихватају и које не доживљавају као посебан при-
тисак.

26  Све истражене организације су делимично или потпуно усмерене на увоз сировина 
и технике.

27  Овај налаз потврђује актуелност Брејверманове тезе (Braverman 1983) о 
деквалификацији рада, односно радника у капитализму.
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Ако се у обзир узму и фактори који подстичу сукобе и они који 
иницирају сарадњу, показује се да постоје изразите разлике у по-
зицијама актера који непосредно учествују у процесу рада у истра-
женим индустријским организацијама: послодаваца (представника 
управе) са једне стране и запослених (оних који су ангажовани у 
процесу производње) са друге стране. Изразите разлике између 
управних и извршилачких функција (посебно изражене у непарти-
ципирању запослених у процесу одлучивања), као и незадовољство 
платом, могле би да упућују на то између ове две дарендорфски ре-
чено „квази-групе“, долази до повремених или честих сукоба, међу-
тим, сукоби у значајној мери изостају. Отворени (манифестни) су-
коби су врло ретки и спорадични и ако их има онда су најчешће на 
релацији менаџмент – радници. 

Изостанак сукоба се може објаснити, пре свега, страхом од губит-
ка посла, услед велике незапослености (и упоредо са њом постојања 
велике „резервне армије радника“) која карактерише српско друш-
тво, а која је посебно изражена када је реч о индустријским радни-
цима. Сукоба нема или су ретки и услед немоћи синдиката да за-
штите интересе запослених или, пак, услед убеђености запослених 
да их разбијени и разједињени синдикати не могу заштити.

Са друге стране, иако услова за сарадњу има у истраженим инду-
стријским организацијама, она је услед константног и интензивног 
дејства неповољних интерних и екстерних фактора, пре свега под-
стакнута принудом, односно чињеницом да уколико не сарађују за 
њих нема места у организацији.

Иако су манифестни сукоби (пре свега између запослених/рад-
ника и управе) у истраженим организацијама ретки и спорадични, 
извесно је да у латентној сфери постоји потенцијал за сукобе, јер у 
организацијама постоје две групе актера са битно различитим ин-
тересима. Уколико се нешто значајније не промени28, јасно је да се 
не може озбиљније рачунати на допринос индустрије друштвеном 
развоју.

28  Пре свега, уколико се значајније не промени однос државе (политичке елите) према 
домаћој индустрији.
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Marica Šljukić

INDUSTRIAL ORGANIZATIONS IN SERBIA: SPACE FOR 
COOPERATION AND CONFLICTS

Summary: Starting from the claim that the industrial development is a 
prerequisite of a social development, in this paper the author tries to point 
out the potentials of the Serbian (devastated) industry, through the analysis 
of industrial organizations as a specific space in which conditions for both 
cooperation and conflicts are produced. The paper, which appears as the 
result of a multiple case study, deals with internal organizational factor 
that contribute to cooperation and conflicts, and with the same phenomena 
through analysis of communication of organizations with its environment.
Key words: conflict, cooperation, environment, industrial organizations, 
Serbia.
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PROSTORNA POKRETLJIVOST STANOVNIŠTVA 
I SOCIO-DEMOGRAFSKE PROMENE U 

PROCESU TRANZICIJE U SRBIJI

Apstrakt: U prvom delu rada se ukazuje na prostornu pokretljivost 
stanovništva u procesu tranzicije u Srbiji. Postoji više uzroka pokretljivosti 
stanovništva. Uzroci pokretljivosti su evidentni u gotovo svim regionima, 
oblastima i naseljima u Srbiji. U drugom delu rada dat je osvrt na socio-
demografske promene stanovništva od 90-tih godina prethodnog veka 
do danas u našoj zemlji. Trend promena stanovništva je nastavljen. 
Podaci o strukturnim promenama stanovništva prostorno pokazali su niz 
zakonomernosti koje nastaju u promeni ruralnih i gradskih područja. Mnoga 
naselja u ruralnim područjima su ostala prazna a značajan broj naselja ima 
do stotinak stanovnika. Nastao je demografski slom stanovništva i značajno 
smanjenje stanovništva u nekim naseljima ruralnih područja ali i gradskih. 
Migracije pre svega mlađih uticali su osim na pražnjenje naselja, smanjenje 
udela radno aktivnog stanovništva, prirodni priraštaj, depopulaciju, polnu, 
starosnu, obrazovnu strukturu što je doprinelo i stagniranju razvoja privrede 
i društva pojedinih regiona, oblasti i naselja. Usled pokretljivosti stanovništva 
u gradovima je došlo do povećanja i koncentracije stanovništva.
Ključne reči: prostorna pokretljivost, socio-demografske promene, struktura 
stanovništva, tranzicija.

Uvod

Prostor naše zemlje, regioni, oblasti i naselja zahvaćeni su stalnim pro-
stornim pokretljivostima stanovništva. Postoji više uzroka pokretljivosti 
stanovništva /migracija/ od socijalnih, ekonomskih, etničkih, političkih 
i dr. Pokretljivost stanovništva su dobrovoljna ili prinudna, pojedinačna 
ili masovna, planska ili stihijna. Pomeranja stanovništva su prisutna u 
gotovo svim regionima, oblastima i naseljima u Srbiji a posebno su izra-
žena u regionu juga i jugoistoka zemlje.

314.1/.8 (497.11)
330.342 (497.11)
311:314.15 (497.11)
325:312 (497.11)
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U procesu tranzicije društva od 1991. godine do danas migracije su 
pre svega usmerene ka gradovima zbog ekonomskih razloga. U gradove 
su se pokretali najveći udeo stanovništva iz ruralnih naselja. Intenzivnije 
pomeranje stanovništva bilo je ka većim gradovima centrima regiona i 
oblastima. Pravci pomeranja stanovništva zavise od ekonomski razvije-
nog prostora.

Poslednja decenija prethodnog veka obeležena je sa masovnim migra-
cijama stanovništva sa prostora nekadašnje zajedničke države. Migracije 
su uticale na demografski rast stanovništva pojedinih regiona i oblasti.

U prvoj deceniji ovog veka a i drugoj migracijske tendencije stanov-
ništva su nastavljene u Srbiji na relaciji ruralna naselja gradska. Nastav-
ljen je proces odlaska radne snage, najbolje radne snage i reproduktivne 
dobi, put gradova ali i van naše zemlje. Trend promena stanovništa je 
nastavljen. Podaci o strukturnim promenama stanovništva prostorno 
pokazali su niz zakonomernosti koje nastaju u promeni ruralnih i grad-
skih područja. Mnoga naselja u ruralnim područjima su ostala su prazna 
a oko 1000 naselja ima do stotinak stanovnika. Nastao je demografski 
slom stanovništva i značajno smanjenje stanovništva u nekim naseljima 
ruralnih područja ali i gradskih. Migracije stanovništva populacije mla-
đih uticali su osim na pražnjenje naselja, smanjenje udela radno aktivnog 
stanovništva, prirodni priraštaj, depopulaciju, polnu, starosnu, obrazov-
nu strukturu što je doprinelo i stagniranju razvoja privrede i društva po-
jedinih regiona i oblasti. Takođe, pomeranje stanovništva uticalo je na 
koncentracije stanovništva u regionima i većim gradskim centrima.

Očigledno u procesu tranzicije nije postojao društveni konsenzus 
o osnovnim pravcima društvenih promena a nije postojala ni strategi-
ja privrednog i društvenog razvoja. Da bi se posledice migracija ubla-
žile u pojedinim regionima zemlje pre svega jug i jugoistok neophod-
no je stvarati preduslove za razvoj komparativnih prednosti područ-
ja, razvoj delatnosti za koje postoje uslovi uz aktivno učešće lokalne 
zajednice,regiona,države i šire, što će pozitivno uticati i na razvoj privre-
de i društva, poboljšanje uslova života stanovništa u navedenim područ-
jima i ostanak mladog stanovništva.

Neka obeležja pokretljivosti stanovništva

Prostorna pokretljivost stanovništva predstavlja jedan od veoma slo-
ženih pokazatelja i oblika društvenog razvoja. Svako prostorno pokreta-
nja stanovništva odraz je određenog stepena i oblika društvenog razvoja 
(Tripković, Pušić, Šljukić 2007:81-82) 
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Pokretljivost stanovništva /migracije/ su kretanje ljudi iz jednog mesta 
u drugo s ciljem privremene ili stalne promene mesta boravaka. Migra-
cije su povezane sa razvojem proizvodnih snaga, reprodukcijom stanov-
ništva, teritorijalnim razmeštajem, strukturom stanovništva, urbanizaci-
jom. Postoje različite vrste migracija: prema trajanju (stalne, sezonske), 
prema prelasku državne granice (spoljašnje, unutrašnje), prema uzroci-
ma (političke, ekonomske, administrativne, ekološke). Uzroci migracija 
su najčešće ekonomski. Visok prirodni priraštaj, elementarne nepogode, 
bolesti, glad, ratno stanje takođe utiču na odlazak na rad u druge zemlje. 
Na razmeštaj, gustinu i koncentraciju stanovništva odlučujući uticaj 
imale su unutrašnje migracije (lokalne i regionalne) kojima su formirani 
snažniji populacioni potencijali u metropolitenskom području Beograda 
kao i u makroregionalnim centrima Novom Sadu i Nišu.

Tabela 1. Doseljeno stanovništvo sa područja Republike Srbije 2011.
godine

Godina Republika 
Srbija

Beogradski 
region

Region 
Vojvodine

Šumadija 
i Zapadna 

Srbija

Južna i 
Istočna 
Srbija

1991-1995 136.197 31.490 33.427 40.081 31.199

1996-2000 253.746 71.109 51.104 74.065 57.468

2001-2005 199.948 53.068 56.061 48.216 37.603

2006 i 
kasnije 266.229 68.314 83.411 64.816 49.661

Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije

Po kriterijumu podele naselja na gradska i seoska (ostala naselja), 
migracije se dele na međuseoske, međugradske, migracije grad – selo i 
migracije selo – grad. Razlozi odlaženja iz sela u grad jeste zbog traženja 
boljih uslova za život, pre svega radi zapošljavanja, radi kvalitetnijeg ob-
razovanja, boljih zdravstvenih usluga. Migracije grad – selo, uglavnom 
se tumače dubokom ekonomskom krizom i zatvaranjem velikih indu-
strijskih kompleksa. 
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Tabela 2. Doseljeno stanovništvo iz inostranstva u Srbiji 2011. godine

Godina Republika 
Srbija

Beogradski 
region

Region 
Vojvodine

Šumadija 
i Zapadna 

Srbija

Južna i 
Istočna 
Srbija

1991-1995 217.493 78.920 97.225 27.366 13.982

1996-2000 62.244 15.441 33.836 9.062 3.405

2001-2005 40.444 14.136 14.528 8.167 3.613

2006 i kasnije 44.190 16.445 14.778 8.822 4.145

Izvor: Republički zavod za statistiku

Najviše doseljenog stanovništva iz inostranstva tj. bivše SFRJ (Bosna 
i Hercegovina, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora) jeste u pe-
riodu 1980-tih, 1991-1995. godine i u periodu 1996-2000. godine kada 
su vladale ratne okolnosti. Najviše doseljenog stanovištva je u regionu 
Vojvodine, a najmanje u regionu Južne i Istočne Srbije. Od početka 90-
tih, Srbija je primila veliki broj izbeglica i interno raseljenih lica, gde su 
izbeglice uglavnom činili Srbi koji su uglavnom koji su dolazili iz drugih 
republika bivše SFR Jugoslavije. Srbija je zemlja ekonomske emigracije, 
mada je doživela nekoliko priliva imigranata kojre su uglavnom činili 
etnički Srbe sa prostora bivše SFRJ. Emigracija u periodu tranzicije pod-
staknuta je ekonomskim faktorom. Takođe, većina imigranaljta koji su iz 
zemlje odlazili emigracija ka prekomorskim zemljama (SAD I Kanada) 
su činili visokoobrazovani kadrovi i studenti „odliv mozgova“ (Predoje-
vić –Despić: 2008). 

Nešto više od 50% stanovništva Srbije od rođenja stanuje u istom na-
selju. Kao što se može primetiti na grafikonu, u našoj zemlji dominiraju 
unutrašnje migracije. Najveći procenat doseljenog stanovništva se dose-
lilo iz druge oblasti (17%), iz drugog naselja iste opštine (10%) i iz druge 
opštine iste oblasti (10%). Ukoliko uporedimo podatke iz prethodnog 
popisa 2002. godine, možemo primetiti da su i tada dominirale unutraš-
nje migracije i to najviše migracije iz druge opštine iste oblasti (38%). U 
periodu od 1991. do 2002. godine u našu zemlju je doseljeno oko 867000 
stanovnika. U tom periodu, značajno učešće od 22% su imale i migracije 
iz bivših republika SFRJ, naročito tokom 1990.-ih godina, kada je došlo 
do ratnih sukoba između jugoslovenskih zemalja, i raspada SFRJ. Tada 
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je u našu zemlju doseljen značajan broj stanovnika iz Hrvatske, Bosne i 
Hercegovine itd, i to su bile prisilne migracije. 

Najmanji procenat doseljenih, čini stanovništvo koje se doselilo u 
našu zemlju iz drugih zemalja, i taj procenat danas iznosi samo 1,15%. 
Procenat doseljenih iz drugih zemalja se u poređenju sa prethodnim pe-
riodom jako malo povećao (sa 0,9% na 1,1%), i to iz razloga što naša 
zemlja u poslednjih desetak godina nije mnogo ekonomski napredovala, 
niti je drastično poboljšala uslove života i rada.

Najveći procenat stanovnika koji od rođenja žive u istom naselju ima 
region Šumadije i Zapadne Srbije (30%), dok Beogradski region ima naj-
manji procenat ovih stanovnika (20%). 

Što se tiče unutrašnjih migracija, region Šumadije i Zapadne Srbije je 
dominantan u pogledu doseljenih iz drugog naselja iste opštine (43%), 
kao i doseljenih iz druge opštine iste oblasti (29%). Najviše doseljenog 
stanovništva iz druge oblasti se doselilo u Beogradski region (oko 36%), 
i to zbog boljih uslova života i rada, većih mogućnosti za usavršavanje i 
obrazovanje i lakšeg zadovoljavanja ekonomskih, socijalnih, kulturnih i 
drugih potreba. 

Najviše doseljenog stanovništva iz inostranstva, tačnije iz bivših repu-
blika SFRJ i iz drugih zemalja, imaju region Vojvodine i Beograda.

Posebnu ulogu i značaj imaju dnevne migracije stanovništva i po-
drazumevaju svakodnevno napuštanje stalnog mesta boravka od strane 
određenog lica, radi obavljanja nekog zanimanja, školovanja ili zadovo-
ljavanja nekih drugih potreba.

Dnevne migracije koje su najdominantnije u Srbiji jesu migracije u 
istoj oblasti u okviru iste opštine. Značajan deo stanovništva je seosko.
Dnevni migranti su uglavnom aktivno stanovništvo koje obavlja zani-
manje, i učenici i studenti koji se školuju. Dnevne migracije aktivnog 
stanovništva koje obavlja zanimanje u istoj oblasti u okviru iste opštine 
zauzimaju najveći procenat (38%). Što se tiče učenika i studenata, najveći 
procenat zauzimaju takođe oni koji svakog dana putuju u škole u istoj 
oblasti u okviru iste opštine (17%). Ove migracije su bile dominantne i 
u prethodnom periodu i prema prethodnom popisu su iznosile takođe 
17%. 

Jedna od karakteristika dnevnih migracija u našoj zemlji je i ta da su 
dnevne migracije više zastupljene u seoskim, nego u gradskim područ-
jima. Seoska područja nisu dovoljno infrastrukturno opremljena, tako 
da stanovnštvo nema mogućnost da u mestu u kome živi, istovremeno 
radi i obrazuje se. Zbog toga je prinuđeno da svakodnevno migrira u 
najbliže razvijenije područje, bilo ono gradsko ili ne, koje može da mu 
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pruži usluge koje su mu potrebne, bilo da je u pitanju obavljanje nekog 
zanimanja, obrazovanje ili neka druga vrsta usluge.

Posmatrano po regionima, najveći broj dnevnih migranata ima region 
Šumadije i Zapadne Srbije i region Vojvodine, a najmanje Beogradski 
region, što je i očekivano, s obzirom na to da je reč o urbanom regionu, u 
kome se nalaze kako poslovne, tako i obrazovne institucije.

Dnevne migracije u istoj oblasti u okviru iste opštine aktivnog sta-
novništva (40%) i učenika (48%) su najveće u regionu Šumadije i Zapad-
ne Srbije. Beogradski region dominira u dnevnim migracijama u istoj 
oblasti u drugoj opštini (aktivno stanovništvo 44% i učenici 33%), dok u 
regionu Vojvodine dominiraju dnevne migracije u drugoj oblasti (43% 
za aktivno stanovništvo i 48% za učenike). Najveći procenat aktivnog 
stanovništva (35%) i učenika (46%) koji svakodnevno migriraju u neku 
drugu državu je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije.

Socio-demograske promene strukture stanovništva

Stanovništvo se menja u pogledu ukupnog broja, teritorijalnog ras-
poreda kao i u pogledu svojstava po zakonitostima svojstvenim u odre-
đenom razdoblju. Da bismo sagledali socio-demografsku strukturu 
stanovništva Srbije navedena su neka obeležja kao što su: starost, pol, 
školska sprema, pismenost i dr.Navedena obeležja strukture ukupnog 
stanovništva a posebno seoskog pokazuju promene. Na osnovu analize 
socio – demografskih obeležja stanovništva, i izvršene komparacije sta-
tističkih podataka između popisa, moguće je odrediti intenzitet i smer 
demografskih promena. Promene koje nastaju u dinamičkom i struk-
turnom razvoju stanovništva imaju veliki uticaj u ekonomskom razvoju 
zemlje i zbog toga ih je veoma važno istražiti. U navedenom kontekstu, 
moguće je oceniti koja to socio – demografska obeležja stanovništva 
imaju veći, a koja manji uticaj na privredni, kulturni i ekonomski razvoj 
Srbije.

Popisi predstavljaju jedan od najvažnijih izvora podataka o stanovniš-
tvu. Na osnovu njih mogu se dobiti podaci o broju stanovnika na odre-
đenoj teritoriji i u određenom trenutku, kao i o određenim obeležjima 
(pol, starost, mesto rođenja, školska sprema, ekonomska aktivnost, broj 
živorođene dece, nacionalnost, veroispovest itd.). (Penev, Marinković, 
2012.) Kao i kod ispitivanja svih masovnih pojava, obeležja stanovniš-
tva takođe mogu biti atributivna, odnosno kvantitativna. Znatan broj tih 
obeležja ima opšti značaj.
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Tabela 3. Promene broja stanovnika u Republici Srbiji, 1991- 2011. 
godine

  Broj 
stanovnika   Republika 

Srbija
Beogradski 

region
Region 

Vojvodine
Šumadija i 

Zapadna Srbija

Južna i 
Istočna 
Srbija

1991.

ukupno 7.822.795 1.602.226 2.013.889 2.266.428 1.940.252

urbano 4.214.698 1.310.920 1.115.562 946.535 841.681

ruralno 3.608.097 291.306 898.327 1.319.893 1.098.571

2002.

ukupno 7.498.001 1.576.124 2.031.992 2.136.881 1.753.004

urbano 4.218.479 1.274.924 1.152.674 956.586 834.295

ruralno 3.279.522 301.200 879.318 1.180.295 918.709

2011.

ukupno 7.186.862 1.659.440 1.931.809 2.031.697 1.563.916

urbano 4.271.872 1.344.844 1.146.731 963.548 816.749

ruralno 2.914.990 314.596 785.078 1.068.149 747.167

S t o p a 
p r o m e n e 
1991-2002.

ukupno -0,4 -0,1 0,1 -0,5 -0,9

urbano 0 -0,3 0,3 0,1 -0,1

ruralno -0,9 0,3 -0,2 -1 -1,6

S t o p a 
p r o m e n e 
2002-2011.

ukupno -0,5 0,6 -0,6 -0,6 -1,3

urbano 0,1 0,6 -0,1 0,1 -0,2

ruralno -1,3 0,5 -1,3 -1,1 -2,3

Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije    

Jedan od najvećih strukturno-razvojnih problema jeste prebrzo sma-
njivanje seoskog stanovništva (depopulacija sela) koje prevazilazi čak i 
veoma brzi tempo smanjivanja poljoprivrednog stanovništva. Tipična 
slika depopulacije srpskih sela jeste slučaj kad se u selu ukida škola, koja 
ostaje bez đaka zato što je selo ostalo bez dece. Ako se ukine osnovna 
škola, a u njemu se ipak rodi neko dete, čim ono doraste do škole, pred 
njegovim roditeljima se otvara dilema – otići ili ostati. Ovu nedoumicu 
naš seljak najčešće razrešava na “moderan” način – seli se sa porodi-
com iz takvog sela, traži perspetkivu za sebe i za svoju decu u obližnjem 
manjem gradu. Od 4927 seoskih naselja u centralnoj Srbiji, u 60% se 
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smanjuje broj stanovnika odseljavanjem. To su sela sa starijim stanovniš-
tvom, gde je natalitet manji, smrtnost veća, prirodni priraštaj negativan, 
te je prirodna depopulacija još izraženija od emigracije. 

Rezultati popisa u periodu tranzicije pokazuju da je iz godine u godi-
nu broj ukupnog stanovništva ima tendenciju stalnog opadanja, posebno 
u ruralnim područjima. Stopa promene ukupnog broja stanovnika u pe-
riodu 2002-2011. godine iznosi – 0,5% što znači da je došlo do znatnog 
pada ukupnog broja stanovnika, što je prvenstveno posledica negativnog 
prirodnog priraštaja i odlaska u inostranstvo. Nepovoljni trend se ogleda 
u svim regionima, a najizraženiji je u Južnoj i Istočnoj Srbiji gde stopa 
promene u periodu 1991-2002. godine iznosi -1.6%, a u periodu 2002-
2011. godine iznosi čak -2.3%. Međutim, ako posmatramo Beogradski 
region, možemo videti da je došlo do blagog porasta broja stanovnika. 
Ovo je posledica masovnih migracija stanovništva iz ruralnih područja 
u gradove u potrazi za boljim uslovima za život, kvalitetnijim obrazova-
njem, boljim zdravstvenim uslugama, a prvenstveno za većim šansama 
za zapošljavanje. Region Šumadije i Zapadne Srbije je jedini u kojem 
više stanovnika živi u seoskim nego u gradskim naseljima.Stanovništvo 
u Srbiji u blagom je porastu u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, dok su 
ostali delovi teritorije u manjem ili većem minusu. Na primer, Zaječar je 
1991. godine imao 71.000 snjtanovnika a 2011. godine 57.000, Trstenik 
je 1991. godine imao 55.000, a danas 41.000, Kula je 1991. godine imala 
49.000 a prošle godine 42.000 (Politika 2015: 7-10).

Starosno – polna struktura stanovništva je pokazatelj osnovnog tren-
da razvoja stanovništva, naročito tendencija u njegovoj prirodnoj dina-
mici, ali i dostignutog stepena društveno – privredne razvijenosti pro-
stora. Takođe, ovo obeležje je značajan pokazatelj potencijala ekonomski 
aktivnog stanovništva, odnosno radne snage, što je veoma važan faktor 
koji određuje trend budućeg društveno – privrednog razvoja neke ze-
mlje.Prema podacima poslednjeg popisa 2011. godine nastavljene su 
tendencije uvećanja udela stanovništva starijeg a posebno seoskog.

Promene vrednosti osnovnih indikatora starosti stanovništva ukazuju 
da se demografsko starenje ipak brže odvijalo kod gradskog stanovniš-
tva. Uzroke intenzivnijeg starenja gradskog stanovništva treba tražiti u 
karakteru migracionih tokova koji su bili prisutni u periodu 1991-2011. 
godine. Naime, tokom 1990-ih godina izbeglički talas je prvenstveno bio 
usmeren ka gradskim sredinama, što je s obzirom na starosnu strukturu 
izbeglica, uticalo na ubrzanje procesa starenja ukupnog stanovništva u 
gradovima. Istovremeno migracije na relaciji selo-grad, koje su tokom 
prethodnih decenija predstavljale najvažniju ’’demografsku transfuziju’’ 
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za gradsko stanovništvo Srbije, nisu više imale raniji intenzitet, što je 
značajno ublažilo njihovo dejstvo na usporavanje odvijanja procesa sta-
renja. Takođe među emigrantima su brojčano bili dominantni stanovni-
ci gradova, a među njima su u najvećem broju bila mlađa lica. 

Što se tiče velikih gradskih centara (Beograd ,Novi Sad, Subotica, Kra-
gujevac, Niš,) njihova starosna struktura se bitnije ne razlikuje od staro-
sne strukture ukupnog gradskog stanovništva. Izdvaja se samo Beograd 
koji ima demografski najstarije stanovništvo. 

Povećanja stanovništva u gradskim naseljima je evidentno pre sve-
ga u navedenim gradovima. Međutim, u seoskim naseljima smanjenje 
stanovništva je u kontinuitetu a i u najvećem broju sela. U ukupnom 
stanovništvu zemlje 1991. godine seosko stanovništvo je činilo 45,88%, 
2002. godine 43,64% i 2011. godine 40,60% u odnosu na ukupno sta-
novništvo. Udeo seoskog stanovništva u životnoj dobi od 0-29 godina 
se permanentno smanjivao a stanovništvo 65 i više godina je beležilo 
povećanje. 

Seosko stanovništvo je na oba velika područja demografski starije od 
gradskog stanovništva, s tim što je razlika u Centralnoj Srbiji izraženija. 
Starenje seoskog stanovništva pre svega se odvijalo pod uticajem nasle-
đene starosne strukture. 

Najveće učešće u starosnoj strukturi imaju stanovnici od 30 – 49 godi-
na starosti, što nam govori i prosečna starost stanovništva (42,2 godine). 

Ukoliko se uporedi prosečna starost stanovništva iz prethodnog popi-
sa iz 2002.godine, može se zaključiti da je ona porasla, (sa 40,2 godine na 
42,2 godine). Kontinuirano starenje stanovništva Srbije je prisutno već 
duži vremenski period, i predstavlja jedan od većih problema u našoj ze-
mlji. Ovo je vrlo nepovoljna pojava i veoma zabrinjavajuća, ako se uzmu 
u obzir posledice, a to su da u 1458 naselja nije rođeno nijedno dete, a 
da čak 82,5% naselja ima negativan prirodni priraštaj. Pored toga, veće 
učešće starijeg stanovništva ima nepovoljan uticaj na ekonomski razvoj, 
jer se smanjuje potencijal radno – sposobnog stanovništva.

Polna struktura stanovništva je svakako jedna od najznačajnijih karak-
teristika stanovništva, pa se sagledava prilikom svakog popisa. Biološki 
faktor je od najvećeg uticaja na brojni odnos između polova. „Analiza 
socio-demografskih struktura iz perspektive rodnosti omogućava upo-
znavanje karakteristika stanovnika oba pola i uočavanje međusobnih ra-
zlika. Različitosti struktura ženskog i muškog stanovništva, posmatraju 
se kao posledice demografskih i socijalnih faktora, ali i kao pokazatelji 
neravnopravnog i nejednakog položaja i statusa u društvu (Kuburović, 
2007: 119).“
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Polna struktura stanovništva zavisi od udela dečaka i devojčica u uku-
pnom broju živorođene dece, zatim od nivoa smrtnosti po polu, kao i od 
strukture migranata po polu. Struktura živorođenih po polu je određena 
biološkim činiocima. 

Smanjenje udela muškog stanovništva je intenzivnije nastavljeno u 
međupopisnim periodima 1991-2011.godine. Na osnovu Popisa 2011. 
godine, muško stanovništvo čini 48,69% a žensko stanovništvo 51,31% 
od ukupnog stanovništva Srbije.U naznačenom periodu polna struktura 
se neznatno menjala, ali je učešće muške populacije manje u odnosu na 
žensku populaciju. Struktura stanovništva prema polu po regionima i 
oblastima je neujednačena i te razlikje su izraženije. Za dvadesetak go-
dina zabeležen je ukupan pad stanovništva za 635933 stanovnika gde 
je broj muškaraca manji za 342541 i žena za 293392. Neujednačenost 
strukture stanovništva prema polu u dobi od 15. do 64. godine može se 
dovesti u vezu sa rodnim razlikama, migracijskim tendencijama stanov-
ništva, posebno pokretljivosti stanovništva na relaciji selo grad i razlika-
ma u mortalitetu. Intenzitet migracija ženskog stanovništva posledica je 
pre svega obrazovanja, zapošljavanja, udaje ali i veće zastupljenosti žen-
ske populacije (sa drugih područja) iz republika nekadašnje Jugoslavije. 
U dobi 65 i više godina razlike su značajnije u strukturi stanovništva po 
polu ženskog u odnosu na muško stanovništvo.

U periodu od 1991. do 2011. godine, broj stanovnika se smanjio za 
635933 hiljadu a u periodu od 2002. do 2011. godine, broj stanovnika se 
smanjio za oko 311 hiljada, tako da Srbija danas ima 7186862 stanovni-
ka. Od sadašnjeg ukupnog broja stanovnika, 51% čine žene a muškarci 
49%. Prema istraživanjima, važi pravilo da se odnos polova izjednačava 
posle 35 godine, a nakon toga, sve više menja u korist žena. Ova tenden-
cija je dominantna u najvećem broju zemalja, što je slučaj i sa našom 
zemljom. Pod dejstvom veoma odmaklog demografskog starenja, dolazi 
do smanjenja ukupnog broja stanovnika naše zemlje i pojave negativnog 
prirodnog priraštaja što je posebno izraženo u seoskim područjima. 

Najveća koncentracija stanovništva u gradskim naseljima je u Beo-
gradskoj oblasti, Južnobačkoj, Nišavskoj, Južnobanatskoj, Raškoj, Zlati-
borskoj i Sremskoj. U seoskim naseljima najveća koncentracija stanov-
ništva je u Beogradskoj oblasti, Južnobačkoj, Sremskoj, Mačvanskoj, 
Rasinskoj, Raškoj i Nišavskoj. Više seoskog stanovništva u odnosu na 
gradsko imaju sledeće oblasti: Sremska, Kolubarska, Mačvanska, Pomo-
ravska, Rasinska, Braničevska i Jablanička oblast. 

Obrazovna struktura stanovništva je povezana sa ostalim strukturama 
ali i sa društveno-ekonomskim, kulturnim i drugim uslovima, uticajima 
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i promenama. Dva osnovna indikatora obrazovne strukture stanovniš-
tva, školska sprema i pismenost su pokazatelji nivoa obrazovanosti sta-
novništva i društveno-ekonomskog razvoja zemlje (Popis 2011:13). 

Učešće nepismenih lica u ukupnom stanovništvu danas iznosi skoro 
2%. Ukupan broj nepismenih se u poslednjih deset godina smanjio za 
oko 100000, i to sa 232925, koliko ih je bilo prema prethodnom popisu, 
na 127463. Pozitivne promene u opismenjavanju stanovništva Srbije u 
dužem periodu, kao i poslednjih godina, značajno su doprinele smanje-
nju udela nepismenih, a time i smanjenju razlika u odnosu na zemlje sa 
najnižim učešćem nepismenih.

“Teritorijalni raspored nepismenog stanovništva u Srbiji značajno 
korelira sa nivoom društveno-ekonomskog razvoja pojedinih regiona” 
(Radivojević 2003:1). Posmatrajući po regionima, najveći udeo nepisme-
nih lica u ukupnom broju nepismenih je u regionima Šumadije i Zapad-
ne Srbije i Južne i Istočne Srbije. Najmanje nepismenih lica posmatrano 
kako ukupno, tako i prema starosti je u Beogradskom regionu, iz razloga 
što je ovo urbana sredina i obrazovanje je dostupnije i odvija se u nešto 
boljim uslovima, za razliku od ostalih regiona. Prema podacima pret-
hodnog popisa od broja nepismenih, 81,1% je u Centralnoj Srbiji, a u 
Vojvodini ili 18,9%, što nam pokazuje da se teritorijalni raspored nepi-
smenih lica nije značajno promenio u periodu između dva popisa.

Posmatrajući učešće nepismenih lica po regionima starih 65 i više 
godina u Beogradskom regionu ima ih 7,85%, Region Vojvodine ima 
17,61%, Region Šumadije i Zapadne Srbije 38,92% i Region Južne i Istoč-
ne Srbije 35,61% u odnosu na ukupan broj lica starih 10 i više godina. Či-
njenica da sa povećanjem godina života se povećava učešće nepismenih.

Umesto zaključka

U našoj zemlji u procesu tranzicije podaci ukazuju da je prisutna pro-
storna pokretljivost stanovništvlja u gotovo svim regionima, oblastima 
i naseljima. Pokretljivost stanovništva je značajna na relaciji seoska na-
selja gradska. Među, nekim indikatorima pokretljivosti je ekonomski. 
Masovnije migracije su nbastale u poslednjoj deceniji prethodnog veka 
i pokretljivost stanovništva sa prostora nekadašnje zajedničke države. 
One su uticale na rast stanovništva pojedinih gradova i oblasti. 

Struktura stanovništva se nalazi u stalnom procesu promena. Socio-
demografske karakteristike govore o ukupnom broju stanovnika, polnoj, 
obrazovanoj strukturi stanovništva. Rezultati popisa 1991. i 2011. go-
dine pokazuju da je iz godine u godinu broj ukupnog stanovništva ima 



Društvo i prostor

388

tendenciju stalnog opadanja, posebno u ruralnim područjima. Jedni od 
razloga ovog negativnog demografskog trenda jesu migracije i pokretlji-
vost stanovništva u Srbiji a posebno na relaciji selo grad i negativan pri-
rodni priraštaj. Ako posmatramo po regionima u Južnoj i Istočnoj Srbiji 
došlo je do opadanja ukupnog broja stanovnika, kako urbanog tako i ru-
ralnog stanovništva, u Beogradskom regionu došlo je do blagog porasta 
broja stanovnika, a region Šumadije i Zapadne Srbije je jedini u kojem 
više stanovnika živi u seoskim nego u gradskim naseljima. 

Rezultati popisa stanovništva prema polu pokazuju da na teritori-
ji Srbije nema velike razlike između broja žena i muškaraca. Jedna od 
ključnih demografskih karekteristika stanovništva Srbije je sve nepovolj-
nija starosna sturukura. Rezultati pokazuju konstantno opadanje broja 
mladih, a porast strarijeg stanovništva, što je još izražajnije u ruralnim 
područjima.

Ako poredimo stanovništvo u seoskim i urbanim područjma, stanov-
ništvo u seoskim sredinama se nalazi u gorem položaju po pitanju obra-
zovanja. Kod gradske i urbane populacije najveće je učešće stanovništva 
sa srednjim obrazovanjem. Za razliku od ruralne kod gradske populacije 
znatno je veće učešće visoko obrazovanog stanovništva 16,69%.
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Sreten Jelić

SPATIAL MOBILITY OF THE POPULATION AND SOCIO-
DEMOGRAPHIC CHANGES IN THE PROCESS OF TRANSITION 

IN SERBIA

Summary: In the first part of the paper points to the spatial mobility of the 
population in the process of transition in Serbia. There are several causes of 
population mobility. Causes mobility are evident almost in all regions, areas 
and settlements in Serbia. In the second part of this paper a review of the 
socio-demographic changes in the population of the 90-ies of the last century 
to the present day in our country. The change of the population continued. 
Data on the structural changes of the population spatial showed a series of 
regularities that arise in changing rural and urban areas. Many settlements 
in rural areas are empty, and a significant number of settlements has up to a 
hundred people. There was a demographic breakdown of the population and 
a significant reduction in the population in some villages in rural areas and 
city. Migration primarily the young are influenced in addition to emptying 
the village, reducing the share of working population, natural increase, 
depopulation, gender, age, educational structure, which contributed to the 
stagnation of economic and social development of individual regions, areas 
and settlements. Due to the mobility of the population in cities has been an 
increase and concentration of population.
Keywords: spatial mobility, socio-demographic changes, population 
structure, transition.
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IMA LI MESTA ZA SVE: SOCIJALNE 
IMPLIKACIJE SAVREMENOG POPULACIONOG 

RASTA1

Apstrakt: Dvadeseti vek je, između ostalog, obeležen enormnim populacionim 
rastom. Svet je 1800. godine imao milijardu stanovnika da bi u XX vek ušao 
sa 1,6 milijardi a danas ih ima preko sedam milijardi. Sa populacionim 
rastom je direktno bio povezan i buran naučno-tehnološki razvoj. Prostim 
uvećavanjem broja stanovnika i podizanjem kvaliteta svakodnevnog života, 
s jedne strane narastaju potrebe rastućeg broja stanovništva a s druge strane 
se neprestano vrši degradacija životne sredine tj. dolazi do sudara civilizacije 
tj. ljudskog sveta s jedne strane i prirode s druge strane. Cilj ovog rada je 
da ukaže na kontradiktorne procese koji se odvijaju povodom populacionog 
rasta. Njih je moguće posmatrati na ekološkom nivou kao neposredni odnos 
ljudskog sveta i prirode ali i na socijalnom nivou kao izmenjenu društvenu 
realnost koja se ostvaruje pod pritiskom rapidnog uvećanja broja stanovnika. 
Na ekološkom nivou u ove procese treba ubrojati pitanje obezbeđivanja 
hrane i zemljišta upotrebljivog za njenu proizvodnju, pijaće vode, čistog 
vazduha ali takođe i pitanje podele životnog prostora između ljudske vrste 
i ostatka živog sveta. Na socijalnom nivou reč je o pitanju neravnomernog 
prostornog rasporeda stanovništva u odnosu na ekonomske kapacitete 
globalnog planetarnog društva, pitanjima kvaliteta života i održivog razvoja, 
urbane prenaseljenosti, siromaštva, globalnih migracija, proizvodnje 
genetski modifikovane hrane, sistematskog uništavanja prirodnih resursa 
da bi ljudski svet mogao da funkcioniše itd. Zaključak je da je svet danas 
prenaseljen te da je čovek za sebe prisvojio više prostora nego što mu to, s 
obzirom na mogućnost održavanja prirodne ravnoteže, realno pripada. U 
skladu s tim neophodno je pokrenuti akciju kako bi se populacioni rast stavio 
pod kontrolu.
Ključne reči: populacija, populacioni rast, čovek, živi svet, životni prostor

1  Rad je urađen u okviru projekta Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na 
Balkanu u procesu evropskih integracija (179074) koji realizuje Centar za sociološka istraživanja 
Filozofskog fakulteta u Nišu, a finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

572:911 (100)
314.182:711 (100)
364.2:613.24 (100)
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Noviji period se odlikuje veoma dinamičnim populacionim rastom. 
Procenjuje se da smo u dvadeseti vek ušli sa 1,65 milijardi stanovnika a 
da smo iz njega izašli sa nešto malo više od šest milijardi. Danas, samo 
petnaest godina kasnije, planeta zemlja ima preko sedam milijardi sta-
novnika. Prostim uvećavanjem broja stanovnika i podizanjem kvaliteta 
svakodnevnog života, s jedne strane narastaju potrebe rastućeg broja sta-
novništva a s druge strane se neprestano vrši degradacija životne sredine 
tj. dolazi do sudara civilizacije tj. ljudskog sveta s jedne strane i prirode s 
druge strane. Cilj ovog rada je da ukaže na kontradiktorne procese koji 
se odvijaju povodom populacionog rasta. Njih je moguće posmatrati na 
ekološkom nivou kao neposredni odnos ljudskog sveta i prirode ali i na 
socijalnom nivou kao izmenjenu društvenu realnost koja se ostvaruje 
pod pritiskom rapidnog uvećanja broja stanovnika. 

Ovako dinamičan rast je produkt globalnog razvoja novijeg doba. 
Samo pre 200 godina ukupan broj stanovnika na Zemlji je bio manji od 
jedne milijarde. Do tada je ukupan broj stanovnika bio u blagom pora-
stu. Procene su da smo u novu eru ušli sa 170 miliona a u drugi mileni-
jum sa oko 265 miliona stanovnika (Kremer, 1993). 

Tabela 1: Rast stanovništva kroz istoriju (u milionima)

Izvor: do 1950. god. (Krenmer, 1993); od 1950-2014. (US Census Bu-
reau, 2012); od 2015. (UN, 2015).

Godina Broj Godina Broj Godina Broj Godina Broj Godina Broj
-1000000 0,125 1500 425 1959 3.000,54 1980 4.450,44 2001 6.167,06
-300000 1 1600 545 1960 3.019,30 1981 4.533,93 2002 6.243,87
-25000 3,34 1650 545 1961 3.083,80 1982 4.614,02 2003 6.320,37
-10000 4,4 1700 610 1962 3.139,92 1983 4.695,11 2004 6.397,32
-5000 5 1750 720 1963 3.209,63 1984 4.773,87 2005 6.474,23
-4000 7 1800 900 1964 3.280,98 1985 4.855,69 2006 6.552,10
-3000 14 1850 1.200 1965 3.350,19 1986 4.939,72 2007 6.630,76
-2000 27 1875 1.325 1966 3.420,42 1987 5.026,26 2008 6.709,62
-1000 50 1900 1.625 1967 3.490,05 1988 5.113,55 2009 6.788,21
-500 100 1920 1.813 1968 3.562,01 1989 5.200,38 2010 6.866,33
-200 150 1930 1.987 1969 3.636,83 1990 5.333,52 2011 6.944,06
1 170 1940 2.213 1970 3.693,37 1991 5.370,83 2012 7.022,35
200 190 1950 2.516 1971 3.789,94 1992 5.455,72 2013 7.101,03
400 190 1951 2.594,92 1972 3.866,16 1993 5.538,20 2014 7.178,72
600 200 1952 2.636,73 1973 3.941,66 1994 5.618,94 2015 7.349
800 220 1953 2.681,99 1974 4.016,16 1995 5.699,77 2030 8.501
1000 265 1954 2.730,15 1975 4.088,62 1996 5.780,31 2050 9.725
1100 320 1955 2.782,00 1976 4.159,72 1997 5.859,12 2100 11.213
1200 360 1956 2.835,18 1977 4.231,62 1998 5.936,61
1300 360 1957 2.891,21 1978 4.303,65 1999 6.013,68
1400 350 1958 2.947,98 1979 4.378,57 2000 6.090,32



Društvo i prostor

392

Naravno, možemo postaviti pitanje koji su uzroci ovakve populacio-
ne dinamike. Pokušaj valjanog odgovora na ovo pitanje mora obuhvatiti 
najmanje dva činioca, (1) tehničko-tehnološki i uopšte naučni razvoj sa 
svim posledicama koje iz njega slede i (2) kulturni kontekst (Miladino-
vić, 2012).

Vezu razvoja nauke i populacionog rasta moguće je pratiti iz više pra-
vaca. Jedan podrazumeva naučno-tehnološki i s njim povezan ekonom-
ski razvoj kojim se poboljšava životni standard. Viši standard omoguća-
va bolji kvalitet života (kvalitetniju ishranu, bolje stambene uslove, bolju 
zdravstvenu zaštitu i sl.) Drugi red ovih promena su nova medicinska 
otkrića (pre svega antibiotika i lekova protiv nekada opasnih ili zaraznih 
bolesti koje su sada lako izlečive. Ovim se poboljšavalo zdravstveno sta-
nje ljudi, produžavao njihov životni vek i, što je posebno značajno, sma-
njivala se smrtnost dece. Time se otvorila mogućnost za zadovoljavanje 
objektivnih pretpostavki za rast broja ljudi u razvijenim zemljama. Stoga 
je i razumljiva populaciona dinamika XIX veka. Dinamika XX veka, a 
posebno njegove druge polovine, je delom posledica interesa razvijenog 
dela sveta za stanje zdravlja ljudi iz nerazvijenih delova sveta. Ako ne 
drugačije, onda razni vidovi tehničke i humanitarne pomoći stižu i u 
najmanje razvijene delove sveta sa kojima dolaze i medicinske ekipe, le-
kovi, vakcine i ostala medicinska sredstva kojima se suzbijaju zarazne 
bolesti, vrši imunizacija stanovništva čime se čime se blagodet tehnološ-
kog razvoja prenosi i na nerazvijenog deo sveta.

Međutim, zbog nižeg nivoa kulturnog razvoja (koji mnogo sporije 
prodire u ove delove sveta i ostaje vezan za tradicionalni način života) 
i neravnomerne razvijenosti Evrope i Amerike u odnosu na nerazvijeni 
deo sveta, u njemu ne dolazi do pada stope nataliteta. Mnoge Afričke i 
Azijske zemlje još uvek žive u nekom obliku predindustrijskog društva. 
Način proizvodnje upravo pogoduje održavanju velikih porodica sa puno 
dece. Radi se o, često, politički i ekonomski nestabilnim društvima sa re-
ligijsko-tradicionalnim sistemom vrednosti u kojem (velika) porodica 
ima centralno mesto. Nerazvijenost industrije pogoduje i slabo razvije-
nom sistemu socijalne zaštite te se rađanje velikog broja dece pojavljuje u 
funkciji faktora socijalnog obezbeđenja za doba starosti. Takođe i nizak 
nivo urbanizacije i generalno nizak kvalitet života pogoduju usporenom 
formiranju društvene svesti u kojoj bi malobrojna porodica značila bolji 
kvalitet svakodnevnog života i viši životni standard. Uz to, mnoga od ne-
razvijenih društava ulaze u fazu stvaranja nacionalnih država u kojima 
vladaju nacionalistički i populistički režimi koji prenaglašavaju značaj 
visokog nataliteta kao faktora nacionale afirmacije i vojne moći u ionako 
nestabilnim političkim uslovima u širem okruženju.
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Tabela 2: Svetsko stanovništvo u 2015. 20130, 2050 i 2100. prema 
srednjoj varijanti (u milionima)

Regije 2015 2030 2050 2100
Svet 7.349 8.501 9.725 11.213
Afrika 1.186 1.679 2.478 4.387
Azija 4.393 4.923 5.267 4.889
Evropa 738 734 707 646
Latinska Amerika i Karibi 634 721 784 721
Severna Amerika 358 396 433 500
Okeanija 39 47 57 71

Izvor: (United Nations; 2015: 1)

Prema procenama Ujedinjenih nacija populacioni rast će se nastaviti 
i u XXI veku, mada sporije nego do sada. Pre deset godina, svetska po-
pulacija je rasla za 1,24% godišnje. Danas porast iznosi 1,18%, ili oko 83 
miliona ljudi godišnje tako da se procenjuje da će kroz samo petnaest 
godina na Zemlji živeti oko 8,5 milijardi ljudi da bi ih dvadeset godina 
kasnije moglo biti 9,725 milijardi. Očekuje se da ćemo iz XXI veka izaći 
sa više od jedanaest milijardi stanovnika te da će se stanovništvo Afrike 
učetvorostručiti a da će Evropa doživeti depopulaciju. Ostali kontinenti 
će imati značajno manji populacioni rast2 (United Nations, 2015: 1). 

Nažalost, projektovana razvojna dinamika ne nudi mnogo nade oni-
ma koji pokušavaju da nađu svoje mesto u savremenom svetu3. Problem 
je što zemlje s najvećim rastom nemaju dovoljno kapaciteta da razviju 
sopstvenu privredu do mere koja garantuje da se može ući u ravnoprav-
nu trku sa razvijenim delom sveta a vrlo često nisu u stanju da svojim 
građanima obezbede niti mogućnost zaposlenja niti zadovoljavajući ži-
votni standard. Gledano iz današnje perspektive ostaje nejasno kako će 
se postojećim resursima zadovoljiti osnovne potrebe tolikog broja ljudi. 
Teško da je u bliskoj budućnosti moguća bi bilo kakva planetarna pre-
raspodela resursa i ljudi, čak ni pod pretpostavkom da bi moćni i bogati 
2  Navedeni podaci predstavljaju srednju varijantu očekivanog rasta. Procenjuje se, sa stepenom 
poverenja od 95%, da će svetsku populaciju 2030. godine činiti između 8,4 i 8,6 milijardi ljudi 
a 2100. će ih biti između 9,5 i 13,3 milijardi. Ovo znači da će broj stanovnika sasvim sigurno 
u doglednoj budućnosti nastaviti da raste. Procenjuje se, sa 23% verovatnoće, da će se broj 
stanovnika krajem XXI veka stabilizovati ili početi da opada
3  Razvojni paradoks bliske budućnosti se već danas oseća u tome da u nekim regionima (Afrika, 
Bliski Istok) populacije brže raste nego u ostatku sveta, dok u nekim regionima ona brže stari 
(Evropa i Istočna Azija), pa čak imamo i regione u kojima se populacija smanjuje. Istočna Evropa 
i Zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza već beleže depopulaciju. Australija, Kina, Japan, Novi Zeland i 
Zapadna Evropa su regioni koji su na pragu depopulacije. Procenjuje se da će se ovom skupu oko 
2060. godine pridružiti Južna Azija i Pacifik (World Water Assessment Programme, 2009: 29).
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na nju pristali, koja bi uspela da spreči preopterećenost Zemlje. Već sada 
se jedna od globalnih svetskih protivrečnosti ogleda u tome da, uprkos 
rapidnom industrijskom razvoju, danas u svetu gladuje više ljudi nego u 
bilo kom prethodnom periodu. 

Više od polovine svetske populacije danas živi u urbanim sredinama. 
Tokom XX veka urbano stanovništvo se uvećalo sa 220 miliona na 2,8 
milijarde. Očekuje se da će u narednih nekoliko decenija doći do enor-
mnog urbanog rasta u zemljama u razvoju te da će tamošnje urbano 
stanovništvo činiti 81% ukupnog svetskog urbanog stanovništva (World 
Water Assessment Programme, 2009: 30). Realno očekivanje je da će u 
bliskoj budućnosti masa siromašnih živeti u ogromnim gradovima koji 
neće biti dovoljno funkcionalni da svojim žiteljima omoguće minimum 
kvaliteta života.

Ako uzmemo u obzir da urbani rast, ukoliko je dobro planiran, ima 
potencijal da omogući ljudima bolji pristup obrazovanju, zdravstvenoj 
zaštiti, stanovanju i drugim javnim uslugama te da otvora prostor za eko-
nomski razvoj i bolje upravljanje životnom sredinom tada je očigledna 
i potencijalna korist od urbanizacije. Međutim, ubrzana urbanizacija 
podstaknuta ubrzanim populacionim rastom donosi brojne probleme. 
Za poslednjih dvadeset godina je urbana populacija narasla sa 2,3 mili-
jarde (1994) na 3,9 milijardi (2014) a procenjuje se da će se trend nasta-
viti te da će 2050. biti 6,3 milijardi urbanog stanovništva, što je iznos veći 
od onog koji je ukupna populacija imala pri ulasku u XXI vek4. Navedeni 
populacioni rast će se vidno odraziti na socijalne odnose (zdravstvena 
zaštita, obrasce proizvodnje i potrošnje, obrazovanje, migracije, socijal-
ne konflikte, pitanje rodnih ne/jednakosti i sl.) i životnu sredinu5.

Za ovo vreme ruralna populacija je ostala u neizmenjenom broju a 
očekuje se da će ona opasti za oko 300 miliona. Megalopolisi postaju 
sve brojniji, zauzimaju sve veći prostor i u njima živi tek 10% svetske 
populacije. U narednih deset godina se očekuje da će taj broj porasti na 
14% a da će se učešće stanovništva koje živi u gradovima sa manje od 500 

4  Naravno, urbanizacija se ne odvija ravnomerno u svim delovima sveta. Latinska Amerika i 
Karibi su danas regija sa najvećim udelom urbane populacije. Trenutno čak tri četvrtine tamošnjeg 
stanovništva živi u gradskim naseljima, čime staju rame uz rame sa razvijenim zemljama Amerike 
i Zapadne Evrope. S druge strane Afrika i Azija su znatno manje urbanizovane. (41-47% urbanog 
stanovništva), te se očekuje da će ove regije do 2050 imati značajno bržu stopu urbanizacije. 
5  U urbanim regijama čovek stvara velike vodonepropusne površine i objekte (ulice, krovovi, 
parkirališta i drugo) koji blokiraju filtriranje kišnice i topljenje snega u zemlju što utiče na 
smanjivanje kvaliteta vode i lokalna zagađivanja. Nedovoljno fleksibilni sistemi urbanog 
odvodnjavanja povećavaju učestalost poplavljivanja terena što u kritičnim trenucima može 
uzrokovati ljudske žrtve i štete na urbanoj infrastrukturi.
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hiljada stanovnika smanjiti sa sadašnjih 51% na 43%. (Department of 
Economic and Social Affairs, Population Division, 2014: 26-28). Samo u 
prvoj deceniji XXI veka broj megalopolisa sa više od 10 miliona stanov-
nika u obalskim zonama se uvećao sa 18 na 276.

Ono što se može očekivati kao zakonomerna posledica rapidnog uve-
ćanja broja stanovnika i nerešenog pitanja pokretanja privrede je pokre-
tanje velikih talasa međunarodnih migracija iz nerazvijenih ka razvije-
nim delovima sveta7. Bez obzira na pozitivne posledice mešanja ljudi 
iz različitih kultura i socijalnih miljea realno je očekivati da će ovakva 
razvojna tendencija pre voditi širenju i produbljivanju socijalnih nape-
tosti između novopridošlog i starosedelačkog stanovništva u zemljama 
odredišta ali mnogo je verovatnije da će doći do zatvaranja granica imi-
grantima ili njihove izolacije i getoizacije8.

Migracije treba shvatiti kao podsticajni mehanizam za ekonomski i 
društveni razvoj s obzirom da mogu uticati na rebalans tržišta rada kako 
u zemljama porekla tako i destinacije kao i na širenje novih ideja i tehno-
logija i dodatnih prihoda za zemlje porekla9. Ekonomske i demografske 
disproporcije će verovatno i dalje ostati značajan pokretač međunarod-
nih migracija. Očekuje se da će i dalje najveći primaoci međunarodnih 
migranata ostati SAD, Kanada, Velika Britanija, Australija, Nemačka Ru-
ska federacija i Italija. S druge strane se očekuje da će najveći odliv imati 
Indija, Bangladeš, Kina, Pakistan i Meksiko (United Nations, 2015: 6-7).

6  Najmnogoljudniji grad na svetu je Tokio (37,2 miliona), slede Meksiko Siti i Njujork (20,4 
miliona), Šangaj (20,2), Sao Paolo (19,9),. Očekije se da će u narednih deset godini najveći gradovi 
biti Tokio, Delhi, Šangaj, Mumbai, Meksiko Siti, Njujork, Sao Paolo, Daka, Peking i Karači sa po 
preko 20 miliona stanovnika.
7  Međunarodne migracije se ubrzavaju pod pritiskom demografskih promena, ekonomskih 
razlika, liberalizacije trgovine, ekoloških promena a pre svega klimatskih promena i nestašica 
vode ali i usled razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija. S jedne strane imamo procese 
demografskog buma, koji u sadejstvu sa ekonomskom nerazvijenošću gura ljude da migriraju 
u razvijene zemlje a s druge strane imamo opadanje i starenje stanovništva razvijenih zemalja, 
koje ih podstiče da primaju doseljenike koji su spremni da rade za manje zarade od domicilnog 
stanovništva (World Water Assessment Programme, 2009: 30)
8  Ovo već počinje d se vidi u postupcima nekih od razvijenih zemalja Evropske unije prema 
izbeglicama iz Sirije i ekonomskim migrantima sa Bliskog i Srednjeg istoka.
9  Od polovine XX veka do danas najveći primaoci migranata su bile razvijene zemlje Evrope, 
Severna Amerika i Okeanija. Migranti su najčešće dolazili iz Afrike, Azije, Latinske Amerike i sa 
Kariba. Od početka XX veka do danas je neto godišnja migracija na relaciji pomenutih zemalja 
iznosila 2,8 miliona ljudi. Gledano po prihodima zemalja primalaca, zemlje visokih prihoda su 
primale 4,1 milion neto migranata godišnje iz zemalja niskih i srednjih prihoda. Očekuje se da 
će u budućnosti neto migracije davati glavni doprinos rastu stanovništva mnogih zemalja sa 
visokim prihodima. Očekuje se da će, prema srednjoj varijanti neto migracije činiti 82% rasta 
stanovništva u razvijenim zemljama.
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Ključni prirodni resurs neophodan za opstanak ljudske vrste je voda. 
Ona je s jedne strane neophodan uslov za fizički opstanak a s druge stra-
ne je ključni element u proizvodnji. S jedne strane, populaciona dina-
mika (uvećavanje broja stanovnika, starosna distribucija, urbanizacija i 
migracije) utiče na povećavanje tražnje za vodom i njeno zagađivanje 
usled povećane upotrebe. S druge strane i dostupnost i kvalitet vode, kao 
i trendovi njene upotrebe, mogu uticati na demografske procese. Kon-
kretno, godišnji rast stanovništva Zemlje za oko (preko) 80 miliona ljudi 
dodatno uvećava tražnju za oko 64 milijarde kubnih metara vode. Oče-
kuje se da će 90% od oko 3 milijarde novododatih ljudi do 2050. godine 
biti u zemljama u razvoju a mnogi od njih upravu u regijama gde i danas 
ljudi nemaju održivi pristup zdravoj pijaćoj vodi i odgovarajućim sanita-
rijama. Mnoge od tih zemalja nemaju adekvatna finansijska sredstva i in-
frastrukturu da bi se izborile sa rastućim potrebama za vodom10 (World 
Water Assessment Programme, 2009: 29). 

Globalna kriza vode se još uvek ne sastoji u tome da vode nema do-
voljno da zadovolji sve potrebe već u tome da vode ili nema dovoljno 
svuda gde je potrebna ili da je neodgovarajućeg kvaliteta. To, vodi zaoš-
travanju konkurencije zbog vode među različitim ljudskim zajednicama 
i privrednim sektorima što potencijalno može dovesti i do sukoba, uklju-
čujući i ratne sukobe. Stoga efikasno upravljanje i raspodela vode za piće 
i sanitarne potrebe predstavljaju najkritičniji moment za dalju održivost 
i razvoj ljudskog društva (Schuster-Wallace and Sandford 2015: 7).

Klimatske promene podstaknute ljudskim delovanjem vode ka uče-
stalom intenziviranju ekstremnih vremenskih prilika što bi takođe mo-
glo dovesti do pojačanog kretanja ljudi u bliskoj budućnosti. Procenjuje 
se da bi između 24 – 700 miliona ljudi moglo da bude raseljavano pod 
pritiskom ekoloških problema dovedenih u vezu sa vodom. Ipak ovde 
stoji napomena da je vrlo teško proceniti veličinu potencijalnih migraci-
ja koje su rezultat faktora životne sredine. U svemu ovome je pozitivno 
što se migracijama smanjuje pritisak na opustošenu zemlju koja se na-
pušta, što može dovesti do postepenog oporavka ekosistema11, što se već 
dešavalo prilikom ruralnih eksodusa u Severnoj Americi i Evropi (World 

10  Procena je da će se više od 60% rasta svetskog stanovništva do kraja ovog veka odvijati u 
Podsaharskoj Africi (32%) i Južnoj Aziji (30%) te da će na kraju ovog perioda tamo živeti više od 
polovine svetske populacije.
11  Odnos vode i masovnih migracija je dvosmeran. Problemi oko vode (nestašice, poplave i sl.) 
pokreću migracije a migracije vode ka stvaranju problema zbog vode. U ovakvim situacijama 
doseljavanje novih ljudi može samo da pojača postojeću krizu i ugrozi kapacitete postojeće 
infrastrukture. Migracije i prisustvo izbeglica može samo da povećaju konflikte oko vode i to 
može da ugrozi krhku ravnotežu ljudi i vodnih resursa.
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Water Assessment Programme, 2009: 32). 
Voda je čvrsto povezana i sa energijom. Voda je ključna komponen-

ta u procesima proizvodnje i potrošnje energije. Da bi se stvorila ener-
gija potrebna je voda (za hlađenje, skladištenje, proizvodnju biogoriva 
ili hidroenergije itd.). Takođe, da bismo mogli da obezbedimo pijaću ili 
tehničku vodu potrebna je energija (za pumpanje, desalinizaciju, preči-
šćavanje id.). Bez energije i vode nije moguće zadovoljavati ostale ele-
mentarne ljudske potrebe. Ovde, pre svega, treba imati u vidu proizvod-
nju hrane za ubrzano rastući broj ljudi kao i obezbeđivanje ekonomskog 
rasta. Nažalost, danas 1,3 milijardi ljudi nema pristup električnoj energiji 
a oko 800 miliona koristi vodu iz neuređenih izvora. Mnogo ih je više 
koji koriste nebezbednu vodu (United Nations, 2015: 6-7). Očekuje se 
da će u narednom periodu drastično porasti potreba za pijaćom vodom, 
energijom i hranom i, što je najvažnije, zavisićemo od istih, ograničenih, 
ugroženih i ne retko zagađenih vodnih resursa kojima i danas raspola-
žemo. 

Globalna potražnja za vodom i energijom će se u narednom periodu 
ubrzano uvećavati. Procene kazuju da će se nastaviti ogromna potrošnja 
fosilnih goriva što podstiče globalno zagravanje i efekat staklene bašte, i 
dalje zagađivanje vode i vazduha. To znači da klimatske i druge promene 
koje proizvodi čovek mogu na različite načine uticati na dostupnost vode 
ali i na njen kvalitet. S obzirom da se svet suočava sa rastućom krizom 
vode, to postoji pretnja da potražnja može nadmašiti potencijalnu ispo-
ruku, čime se dodatno zaoštrava trka za vodom. Sporovi oko energije 
postaju sve evidentniji u mnogim delovima sveta a posebno tamo gde 
prete nestašice vode. To, u sledećem koraku, može ozbiljno da ugrozi 
ekosisteme i ljudsko zdravlje (Lindström and Oristaglio, 2014: 21) ali i 
da predstavlja ozbiljnu pretnju po mir i bezbednost na svetskom nivou.

Nagli porast broja stanovnika je često identifikovan i kao jedan od 
glavnih faktora degradacije životne sredine. Evidentna je uska poveza-
nost stanovništva i životne sredine a njihov međuodnos zavisi od niza 
društvenih, ekonomskih, kulturnih, političkih i razvojnih činilaca. Po-
pulacioni rast utiče na životnu sredinu, između ostalog, kroz promene 
u korišćenju zemljišta i kroz industrijske aktivnosti. Potreba za proširi-
vanje životnog prostora je postavila pitanje osvajanja novih zemljišnih 
površina kako za stanovanje tako i za proizvodnju hrane. To znači da je 
dinamika kojom se uvećava stanovništvo i te kako značajna i za pitanje 
održivosti šuma (Asongu and Jingwa, 2011: p. 3-4). 

Jedan od najviše eksploatisanih mehanizama koji bi trebalo da se 
obezbedi životni prostor za rastući broj stanovnika je seča šuma. Šume 
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se seku ne samo radi osvajanja novog prostora već i radi dobijanja niza 
sirovina za dalju obradu ali i radi korišćenja drveta kao energenta, danas 
uglavnom za ogrev. U periodu od 2000-2010. godine krčenje šuma se 
odvija po stopi od 13 miliona hektara godišnje što iznosi 20% globalne 
emisije gasova koji učestvuju u stvaranju efekta staklene bašte. Nije po-
trebno posebno naglašavati koliko šume imaju važnu ulogu u regulisa-
nju kruženja vode i ugljenika i naravno životno neophodnog kiseonika12. 

Uticaj šuma na vodu je trostruki on se ogleda u (1) regulisanju hodro-
loških ciklusa, (2) održavanju kvaliteta voda (filtracija) i 3. smanjivanju 
opasnosti vezanih za vodu koje mogu da se odnose na ublažavanje lo-
kalnih i manjih poplava, klizišta, suša, desalinizaciju zemljišta ili stva-
ranje pustinja. S obzirom da usled klimatskih promena voda postaje sve 
manje predvidiv resurs to i uloga šuma u obezbeđivanju vodnih resursa 
postaje kritična. S druge strane šume su dom za preko 100 miliona au-
tohtonih ljudi koji skoro potpuno zavise od njih. Ovome treba dodati još 
800 miliona ljudi koji žive u ruralnim područjima i koji iz šuma obez-
beđuju hranu, gorivo i prihode. Od ovog broja oko 350 miliona njih živi 
u najsiromašnijim zemljama sveta. One predstavljaju stanište za više od 
polovine živih vrsta na zemlji (Restiani, Malmer, and van Hensbergen, 
2014: p. 35). 

Na prostoru Afrike, u slivu reke Kongo koji pokriva 500 miliona juta-
ra zemlje, leži druga po veličini tropska šuma koja predstavlja splet reka, 
šuma, močvara, savana i poplavljenih šuma. Reč je o jednom od najvećih 
divljih područja na Zemlji izuzetno bogatog biodiverziteta. Lokalnom 
stanovništvu, koje živi u šest država, ova šuma (prašuma) nudi mnoš-
tvo značajnih životnih i ekonomskih pogodnosti od mogućnosti sticanja 
ekonomskih koristi, preko regionalnog regulisanja klime i protoka vode, 
zaštite kvaliteta vode, prirodnog stanište za mnoge životinjske i biljne vr-
ste, sve do nalazišta raznih minerala od kojih neki imaju i veliku tržišnu 
vrednost. Sticajem okolnosti, jedna od glavnih ekonomskih aktivnosti 
ovog basena je proizvodnja drveta. Procenjuje se da je samo u periodu 
od 1993-2001. godine proizvodnja drveta u ovih šest država porasla za 
47% (Asongu and Jingwa, 2011: 7).

Postoje tri ključna razloga zbog kojih su se uništavale tropske šume: 
da bi se pretvorile u njive i pašnjake, da bi se drvo koristilo za industrij-
sku obradu i da bi se koristilo za ogrev i gorivo. Populacioni pritisak je 

12  Prema proceni FAO (2005) najveći šumski resursi se nalaze u Ruskoj Federaciji (809 miliona 
hektara), Brazilu (478 miliona hektara), Kanadi (310 miliona hektara), SAD (303 miliona 
hektara), Kini (197 miliona hektara), Australiji (164 miliona hektara) i Demokratskoj Republici 
Kongo (134 miliona hektara).
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bio u pozadini sva tri. Povećavanjem broja ljudi koji žive u ruralnim regi-
jama se povećavao pritisak za pretvaranje šuma u poljoprivredno zemlji-
šte dok je globalni rast stanovništva podsticao tražnju za drvetom kako 
u cilju dalje industrijske prerade tako i za ogrev. Evidentno je da krčenje 
šuma s jedne strane narušava ekosistem i ugrožava biodiverzitet dok s 
druge strane donosi ekonomsku korist. To će i dalje izazivati sukobe in-
teresa brojnih socijalnih aktera koje je potrebno na dugi rok balansirati 
ne bi li se zaustavilo uništavanje velikih šumskih ekosistema. 

Jedno od ključnih pitanja dovedenih u vezu sa enormnim populaci-
onim rastom je i pitanje kvantiteta zemljine površine koju ljudska vr-
sta može da prisvoji radi obezbeđivanja sopstvenog fizičkog opstanka i 
nasuprot tome koji deo zemljine površine može ili mora biti prepušten 
ostatku živog sveta (Wilson, 1992). Da bi se taj problem rešio potrebno 
je nešto promeniti u globalnom sistemu vrednosti ali i u konkretnoj so-
cijalnoj akciji koja bi podrazumevala da čovek prema prirodi ne postupa 
kao gospodar već kao jedna od karika u celokupnom prirodnom sistemu. 
Problem je višesložan s obzirom da se kao zadatak postavlja održavanje 
zadovoljavajućeg životnog standarda za sve a ne samo za privilegovane 
što znači da treba smanjiti razliku između bogatih i siromašnih, a da isto-
vremeno treba povećati i proširiti održivost kapaciteta na Zemlji. Ovakvi 
rezultati se teško mogu postići bez rapidnog smanjenja broja stanovnika 
najmanje na dve do tri milijarde u naredna dva veka (Smail, 2002). 

Nesumnjivo da je populacioni rast povezan sa skoro svim pitanjima 
sa kojima se savremeno čovečanstvo suočava. Nekontrolisani rast popu-
lacije se javlja kao jedna od ubedljivo najvažnijih pojava u kompleksu (i 
sinergiji) ekoloških, biokulturnih i sociopolitičkih kretanja.

Veza populacionog rasta i životne sredine je odavno uočena. Još je 
Maltus (Malthus, 1798: 6-11) pisao o tome da rastuća populacija vrši 
pritisak na povećanje proizvodnje hrane koja se sada vrši na sve većim 
i većim površinama koje su sve lošijeg i lošijeg kvaliteta. Novija pitanja 
u odnosu populacionog rasta i životne sredine odnose se na kvalitet ži-
votne sredine po sebi koji se meri količinom šuma i odsustvom zagađe-
nja zemljišta, vazduha i vode. U tom smislu se okruženje ne posmatra 
kao faktor koji ograničava produktivnost kako se stanovništvo uvećava 
već kao opšte dobro čiji je kvalitet degradiran rastućom populacijom. To 
znači da se sam populacioni rast često navodi kao uzrok kako krčenja 
šuma da bi se pretvorile u obradivo zemljište tako i zagađivanja životne 
sredine iz čega slede zaključci da je za unapređenje kvaliteta životne sre-
dine neophodno populacioni rast držati pod kontrolom (Cropper and 
Griffiths, 1994). 
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Tehnološki razvijenije zemlje mogu amortizovati populacioni rast in-
tenziviranjem poljoprivredne proizvodnje smanjujući na taj način tra-
žnju za poljoprivrednim zemljištem. Takođe će imati više mogućnosti za 
saniranje raznih vrsta zagađenja životne sredine do kojih nužno dolazi 
povećanom koncentracijom ljudi na istom prostoru. Nažalost, problem 
je u tome da se veliki populacioni rast uglavnom događa u sredinama sa 
nižim stepenom ekonomskog i tehnološkog razvoja koje i inače imaju 
manji kapacitet za saniranje svih činilaca degradacije životne sredine a 
vrlo često imaju i nedemokratske političke sisteme koji nemaju sluha za 
ekološku problematiku.

Praktično, populacioni rast zauzima ključno mesto i ima mnogo veći 
značaj i dalekosežnije posledice za savremeni društveni razvoj nego što 
se to na prvi pogled čini. Stoga je bitno shvatiti da zuaustavljanje i sma-
njivanje populacionog rasta u kontekstu razvoja (i promena) političkih, 
ekonomskih, društvenih i etičkih prioriteta čovečanstva predstavlja pro-
ces koji će, bez ikakve sumnje, imati višegeneracijsko trajanje i skoro 
sigurno se neće završiti tokom ovog veka. Sada se značajno smanjenje 
broja ljudi postavlja kao jedan od globalnih uslova opstanka kako ljud-
ske vrste tako i našeg životnog okruženja sa punim diverzitetom živog 
sveta u njemu. Mnogo je bolja varijanta da ovaj proces u početku bude 
pod svesnom kontrolom ljudi, makar bio i bolan, nego da se pretvori u 
stihiju koja vodi u ekološku i socijalnu katastrofu. 

Nema sumnje da će ključni problem koji sledi iz prenaseljenosti pla-
nete u narednom periodu biti problem proizvodnje hrane za rastući broj 
stanovnika a način njegovog rešavanja će umnogome definisati odnose 
između razvijenih i nerazvijenih, siromašnih i bogatih. Još od sredine 
osamdesetih dolazi do globalnog pada poljoprivredne proizvodnje i po-
rasta potrošnje što je pokrenulo brojna istraživanja u oblasti genetskog 
inženjeringa i uopšte biotehnologije. Već je postignut veliki napredak na 
polju stvaranja hibrida, poboljšanja kvaliteta i prinosa poljoprivrednih 
kultura, ojačavanja stoke i sl. i očekuje se da će se ovaj trend nastaviti i 
tokom XXI veka i to najviše na razvijenom Severu a vrlo malo na Jugu 
koji, gledano iz današnjih perspektiva, nije u mogućnosti da se u taj pro-
ces efikasno uključi. 

Problem hrane nije rešiv bez povećanja produktivnosti poljoprivred-
ne proizvodnje baš u nerazvijenom delu svetu (na Jugu), s obzirom da 
kvantitet poljoprivredne proizvodnje u razvijenom delu sveta ne može 
da zadovolji potrebe svih. Neke od relativno nerazvijenih ali mnogoljud-
nih zemalja (kao što su npr. Indija i Kina) su poslednjih godina uložile 
velike napore na razvoju biotehnike. Očekuje se da će XXI vek biti obe-
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ležen razvojem biotehnike. Nažalost, sa razvojem biotehnike se otvara 
pitanje mogućih ekoloških i medicinskih posledica masovnog korišćenja 
genetski modifikovane hrane koja se polako ali sigurno, ubacuje u ljud-
sku ishranu i pored mnogih kontroverzi o njenom kvalitetu i zdravstve-
noj prikladnosti za ishranu.
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Slobodan Miladinović

IS THERE A PLACE FOR ALL? SOCIAL IMPLICATIONS OF 
CONTEMPORARY POPULATION GROWTH

Abstract: The twentieth century was, among other things, marked by enormous 
population growth. The world had a population of one billion inhabitants in 
1800 but the twentieth century came with 1.6 billion and today there are over 
seven billion. The turbulent scientific and technological development was 
directly linked to the population growth. By simply increasing of the number 
of inhabitants and raising the quality of everyday life are growing needs of a 
growing population on the one hand and constantly performs environmental 
degradation on the other hand. In other words, there is a collision of the 
human world and nature. The aim of this paper is to show the contradictory 
processes that occur on the occasion of population growth. They can be seen 
on the ecological level as the direct relationship between the human world and 
nature, but also on the social level as a new social reality which is realized 
under the pressure of rapid population growth. At the ecological level in these 
processes we should mention the issue of providing food and land usable for 
its production, drinking water, clean air, but also the issue of division of living 
space between the human species and the rest of the living world. On the social 
level it is about issue of uneven spatial distribution of population in relation 
to the economic capacity of the global planetary society, the issues of quality 
of life and sustainable development, urban overpopulation, poverty, global 
migrations, genetically modified food production, the systematic destruction 
of the natural resources because of the human world could operate and so 
on. The conclusion is that the world is overpopulated and that today‘s man 
has appropriated more space for the themselves than it is realistically belongs 
given the possibility of maintaining a natural balance. Accordingly, it is 
necessary to initiate action to put population growth under control.
Key words: population, population growth, human, wildlife, living space
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PROSTORNE SPECIFIČNOSTI SOCIO-
DEMOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA 
SREDOVEČNIH ŽENA U SRBIJI, KAO 

DOPRINOS SAGLEDAVANJU
RODNE NERAVNOPRAVNOSTI

Rezime: Definicija rodnih uloga kao društvenih konstrukcija implicira 
raznovrsnost obrazaca ponašanja i rodnog odnosa, s obzirom na socio-
kulturološki kontekst. Specifičnosti socio-demografskih karakteristika 
ženskog stanovništva posmatranog područja, omogućavaju kristalisanje 
pojedinih pitanja koja nisu istim intenzitetom uočljiva na nivou ukupne 
populacije, doprinoseći potpunijem poznavanju rodne neravnopravnosti. 
Sredovečno žensko stanovništvo Beograda, odlikuje se povoljnijom 
obrazovnom i socio-profesionalnom strukturom, u poređenju sa ženama 
iz ostalih regiona. Neravnopravnost u odnosu na mušku populaciju, tiče se 
obavljanja bolje plaćenih poslova, zastupljenosti na pozicijama rukovođenja 
i odlučivanja, kao i usklađivanja profesionalne karijere i roditeljstva. 
Nasuprot tome, karakteristike sredovečnih žena iz ostalih regiona ukazuju 
da se rodna ravnopravnost, još uvek, tiče sticanja visokog obrazovanja i 
ekonomske samostalnosti. Takođe, postoje prostorne specifičnosti bračnog 
statusa, mada su udate žene najčešća opcija na posmatranim podrčjima. 
Ona je češća u centralnoj Srbiji (bez područja grada Beograda) i u Vojvodini, 
dok su udeli razvedenih žena i onih koje nisu sklapale brak najveći u 
Beogradskom regionu. Raznovrsnost pozicija na mikro nivou upućuje na 
relevantnost rodnog odnosa unutar braka, kako iz ugla položaja žene, tako i 
iz ugla bračnog ponašanja. 
Različitosti socio-demografskih karakteristika žena jesu posledica 
preovlađujućih modela ponašanja na posmatranim područjima, a one su 
bitne za bliže određenje društvenog položaja žena, kao i za sagledavanje 
rodne neravnopravnosti. 
Ključne reči: društveni položaj žena, rodna neravnopravnost, socio-
kulturološki uticaji, socio-demografske karakteristike, prostorna 
diferenciranost

342.722-055.1/.2(497.11)
316.662-055.2(497.11)
305-055. 1/.2(497.11)
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Uvod

Veza između prostora i društvenog položaja žena temelji se na shvata-
nju rodnih uloga kao socio-kulturoloških tvorevina. Kao takve one imaju 
određenu varijabilnost s obzirom na društvene uslove u najširem smislu. 
Određeni prostor odlikuje se specifičnim socio-ekonomskim okolnosti-
ma, kulturnim normama, postignutim promenama u društvenom polo-
žaju žene i ublažavanju rodnih razlika, kao i formama ponašanja ženskog 
stanovništva. Otuda se u prostornim okvirima, međusobno različitim po 
svim ili po nekom od aspekata, uspostavljaju pojedine specifičnosti rod-
nih modela. 

Na globalnom nivou, važnost konteksualnih osobenosti rodnog re-
žima i društvenog položaja žene prepoznaje se kroz odnos „centra i po-
luperiferije“ (Blagojević, 2003; Hughson, 2015). Mada i „poluperiferiju“ 
čine međusobno različite socio-ekonomke prilike, kulture, javne politike 
i institucije, akcenat je na difrenciranosti u o odnosu na „centar“. Uprkos 
specifičnostima društvenog razvoja i tranzicije „poluperiferije“, među 
državama ovog prostornog okvira, postoje bliskosti u pogledu obrazaca 
rodnih uloga i rodnog odnosa (Blagojević, 2003). Osobenosti društve-
nog razvoja i rodnih režima u odnosu na centar, imaju suštinsku važnost 
za razumevanje stanja na „poluperiferiji“ i za rešavanje ne samo rodnih 
pitanja, već za društveni oporavak u celini (Blagojević, 2015).

O prostornim specifičnostima rodnog režima moguće je govoriti i na 
nivou regionalnih celina unutar države, međusobno različitih u pogledu 
ekonomskog razvoja i socio-kulturoloških osobenosti. Otuda interesova-
nje da se rodne razlike i socio-demografske osobenosti ženskog stanov-
ništva na području Srbije sagledaju u kontekstu diferenciranosti između 
Beogradskog regiona, preostalog područja centralne Srbije i Vojvodine 
(Šobot, 2014). Demografija uvažava prostor kao specifičnu dimenziju, 
a analiza pojedinih obeležja pruža reprezentativnu sliku u definisanom 
prostornom okviru. Korišćenje demografskih izvora podataka o pojedi-
nim karakteristikama ženskog stanovništva, znači uvid u aspekte rele-
vante iz ugla definisanja različitosti pozicija žena i muškaraca, kada su 
u pitanju bitni aspekti rodne neravnopravnosti (Šobot, 2010a). Putem 
podataka iz popisa stanovništva dobijaju se saznanja o prostornoj dis-
tribuciji ženskog stanovništa, o bračnosti, obrazovanju i o ekonomskoj 
aktivnosti žena u određenim prostornim okvirima. 

Opšta slika u vezi ovih karaktetistika pruža odgovor na neka od osno-
vih pitanja koja se tiču društvenog položaja žena u Srbiji, a uočavanje 
prostornih specifičnosti znači bolje poznavanje i kristalisanje pojedinih 



Društvo i prostor

406

pitanja koja nisu vidljiva na najopštijem nivou. Socio-demografske ka-
rakteristike žena unutar regionalnih celina impliciraju različite fokusne 
tačke. Prostorna difernciranost govori o razlikama unutar ženske popu-
lacije kada je reč o društvenom položaju i rasprostranjenosti pojedinih 
modela ponašanja u pogledu braka, obrazovanja, ekonomske aktivnosti.

O determinisanosti rodnih uloga

Društvena konstrukcija ponašanja i društvenog položaja žena i muš-
karaca na mikro i na makro nivou podrazumeva distinkciju između pola 
i roda koja se nalazi u osnovi kritike rodne neravnopravnosti kao druš-
tvenog odnosa. U feminističkom sociološkom diskursu kritika se odnosi 
na „interpretaciju ljudske različitosti biološkog porekla kao nepromenlji-
ve i nepobitne osnove društvene nejednakosti“, čime se „opravdavaju ne-
jednaki odnosi među ljudima, kao odnosi među nejednakim prirodama“ 
(Papić, 1989:78). Upotrebom pojma „rod“ istaknuta je društvena deter-
minisanost ženskih i muških modela, koja se bazira na suprostavljenosti 
privatne i javne sfere. U proučavanju društvenog položaja žene polazi se 
od koncepta nejednakosti, u odnosu na društveni položaj muškaraca, 
u čijoj osnovi su biološke različitosti, jasno vidljive kroz reproduktivnu 
ulogu žene, a koriste se kao „s jedne strane, argument za tvrdnju o nez-
bežnosti hijerarhizovanja polova, a s druge kao argument za tvrdnju o 
postojanju patrijarhata kao transistorijske činjenice (Blagojević, 1991). 
Društvena uslovljenost nije samo osnova nastanka, već ona doprinosi 
i održavanju nejednakog društvenog položaja žena, a kao suštinske se 
vide razlike koje se tiču zanimanja, obavljanja poslova unutar domaćin-
stva, dohodvnih nejednakosti, ali i „subjektivno doživljavanje rada“ što 
ima specifičnu težinu za položaj žene s obzirom na „veću verovatnoću da 
obavlja one poslove koji su alijenirajući“ (Ibid: 19).

Socio-kulturološka uslovljenost je važan segment složenog procesa 
usvajanja i razvoja rodnih karakteristika, koji paralelno sa psihološkim 
faktorima i procesima unutar pojedinca, determinišu rasprostranjenost 
određenih modela ponašanja žena i muškaraca (Bussey and Bandura, 
1999). Diferenciranost rodnih uloga jeste socio-kulturološki fenomen 
jer se njihovo etabliranje odvija unutar široke mreže društvenih uticaja 
putem kolektivnih prenosioca (roditelji, vršnjaci, mediji, obrazovanje, 
praktičnog iskustva), a ne izvan društvenog konteksta. Otuda i kulturo-
loška raznovrsnost rodnih obrazaca, koja se vidi kao karakteristika koja 
osporava biološki determinizam u uspostavljanju rodnih razlika i druš-
tvenog položaja žena. Društveni uticaji su prisutni od najranijih godina 
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života u kojima se odvijaju prva određenja i saznanja u pogledu roda, 
kroz sticanje rodnog koncepta, delovanje regulatora i učenje rodnih ulo-
ga kroz iskustva neposredne okoline.

Neravnopravan položaj žena u odnosu na muškarce jeste posledica 
polne podele rada, koja je produkt društvene strukture, a na temeljima 
uspostavljene diferenciranosti ovaj kulturni obrazac opstaje uprokos 
određenim promenama (Burdije, 2001). On je podrazumevan i opšte 
prihvaćen, tako da uspostavljanje jednakosti žena i muškaraca u formal-
no-pravnom smislu nije označilo ukidanje rodne nejedankosti, već ju je 
samo na određeni način zamaskiralo. Društvena konstrukcija označava 
kontinuiranost neravnopravnog položaja žena koji se manifestuje u ra-
zličitim formama. To je socio-kulturološki obrazac koji implicira druš-
tveno uobličeno shvatanje zadataka, delovanja i uloga žena i muškaraca 
u privatnoj i u javnoj sferi, a u tim okvirima je definisano i društveno 
očekivanje (Petrušić, ur. 2007). Drušveni razvoj modifikuje rodnu ne-
jednakost, ali je ne ukida (Đurić-Kuzmanović, 2002). Drugačiji oblici 
produkuju nova pitanja društvenog položaja žena, a složenost deter-
minističkog sklopa za posledicu ima i određene prostorne specifičnosti 
rodne neravnopravnosti.

Društveni položaj žena na početku 21. veka

Putem analize stavova i praksi podele rada u privatnoj sferi identifiko-
vana su tri modela, u čijoj osnovi su različiti istorijski putevi rodnih kul-
tura, koje zajedno sa socijalnim politikama i odnosom prema zaposleno-
sti žena uobličavaju rodni režim na određenom prostoru (Aboim, 2010). 
U osnovi rodne nejednakosti su norme koje impliciraju muškarca kao 
glavnog hranioca porodice, kao i one norme iz kojih proističu nešto blaži 
vidovi segregacije ali za posledicu ima jasnu želju za većom uključenošću 
muškarca u privatnu sferu. Treći model implicira obostranu zaposlenost 
i obostranu brigu, a rezultat jeste jednak status žena i muškaracabaziran 
na jednakoj podeli plaćenog i neplaćenog rada.

Rodnu neravnopravnost u savremenom društvu karakterišu nejedna-
ke pozicije u pogledu mogućnosti profesionalne afirmacije i postizanja 
rezultata, kao i ekonomske nejednakosti ispoljene kroz neravnopravnost 
na tržištu rada i rodni jaz u zaradama, a usled nejednake podele uloga 
unutar porodice, porodični razlozi postaju ograničavajući faktori (Eu-
ropean Commision, 2005; Eurostat 2007; European Commision 2008; 
European Commision 2012). Kada je reč o Srbiji, poslednja decenija 
dvadestog veka odlikovala se intenzivnim trošenjem ženskih resursa u 



Društvo i prostor

408

privatnoj sferi, pri čemu su se visoko obrazovane žene suočavale sa naj-
intenzivnijim konfliktom uloga (Blagojević, 1997). I u prvim decenija 
21. veka, poslovi unutar domaćinstva i briga o članovima porodice su u 
većoj meri obeležja ženskog rada, i iz ugla većeg učešća žena u ovoj sferi 
i iz ugla vremena koje provode u ovim aktivnostima (RZS, 2012, Blago-
jević-Hjuson, 2013). I pored pomaka u mlađim generacijama, koji znače 
ujednačeniju podelu poslova koji se tiču roditeljstva i domaćinstva, nije 
promenjen preovlađujući model koji podrazumeva pretežnu angažova-
nost žena.

Prostorna dimenzija položaja ženskog stanovništva Srbije iz ugla 
demografske analize

Posmatranje prostorne diferenciranosti u ovom radu, odnosi se na 
rasprostranjenost modaliteta bračnog statusa, zastupljenost lica prema 
postignutom stepenu školske spreme, prisutnost na tržištu rada, zaposle-
nost i socio-profesionalne karakteristike sredovečnog ženskog stanov-
ništva. Da li se sredovečne žene u Srbiji međusobno razlikuju po ovim 
karakteristikama s obzirom na region u kojem žive? Identifikovanje pro-
stornih razlika odvija se na uočavanju distinkcija u pogledu zastupljeno-
sti žena koje nisu sklapale brak i onih koje su razvedene, žena koje imaju 
visoko obrazovanje i onih koje imaju obrazovanje niže od srednjeg, žena 
koje su ekonomski aktivne i onih koje nisu. U slučaju zaposlenih, pro-
storna diferenciranost se posmatra iz ugla strukture po zanimanjima i 
feminzacije određenih grupa zanimanja. Centralno pitanje jeste da li po-
stoji suštniska razlika u ponašanju i u društvenom položaju žena po po-
dručjima, ili se radi o specifičnostima u pogledu učestalosti određenog 
modaliteta bračnog statusa, obrazovnog nivoa i ekonomske aktivnosti, 
bitnim za rasvetljavanje fenomena rodne neravnopravnosti u Srbiji.

Polna struktura stanovništva i bračni status sredovečnih žena
Već na prvoj tački demografske analize uočena je prostorna specifič-

nost koja se tiče odnosa broja žena i muškaraca određenih starosnih ko-
horti (Šobot, 2012). Polni disbalans, ispoljen kroz veći broj sredovečnih 
žena nego muškaraca na području grada Beograda, koji ne postoji na 
preostalom području centralne Srbije, objašnjava se osobenostima mi-
gratornih kretanja1.

1  Polazeći od biološke pravilnosti o rađanju većeg broja dečaka nego devojčica promena polnog 
sastava sredovečnog stanovništva, privlači pažnju iz ugla prostorne pokretljivosti stanovnika oba 
pola, s obzirom da u tom životnom dobu migracije mogu imati bitniji uticaj na polnu strukturu 
nego mortalitet. 
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Prema podacima popisa stanovništva Srbije, 2011. godine u Beograd-
skom regionu je za oko 5% bio veći broj žena nego muškaraca starosti 
između 25 i 44 godine, dok je na preostalom području centralne Srbije 
i u Vojvodini odnos bio drugačiji. Demografi ukazuju da u migracijama 
unutar područja Srbije preovladava žensko stanovništvo, ali je to u većoj 
meri vidljivo u lokalnim nego u regionalnim migracijama kod kojih je 
manji uticaj faktora sklapanja braka (Stevanović, 2006). Takođe, unu-
trašnje migracije u Srbiji krajem 20. veka, uslovljene su i ekonomskim i 
socijalnim faktorima, a pojava „viška“ mlađe sredovečnih žena u najra-
zvijenijim gradskim centrima objašanjava se privlačećim uticajima ži-
votnog standarda na ovim područjima (Nikitović, 2011). Otuda bi se fe-
minizacija mlađe sredovečnog stanovništva Beogradskog regiona mogla 
objasniti težnjama za povoljnijim uslovima života, mada je pitanje koliko 
su pokretački motivi (pronalaženje posla, bolje zarade, mogućnosti izbo-
ra...), zaista u skladu sa realnim životnim situacijama.

U poređenju sa ostalim regionima, sredovečno žensko stanovništvo 
glavnog grada ima nešto drugačije bračne karakteristike. Na području 
grada Beograda, prema podacima popisa iz 2011. godine, blizu dve tre-
ćine ženske populacije starosti 24-29 godina su činile neudate žene. To je 
bio gotovo za jednu petinu veći udeo u odnosu na zastupljensot neuda-
tih u ovoj starosnoj grupi među ženama preostalog područja centralne 
Srbije (63,9% prema 46,7%). Diferenciranost je bila još naglašenija kada 
je reč o ženama starosti 30-39 i 40-49 godina. Neudate žene su bile go-
tovo dva puta zastupljenije u Beogradskom nego u regionima centralne 
Srbije2.

Diferenciranost između područja postoji i u pogledu udela razvede-
nih žena. Ovaj modalitet bračnog statusa bio je prisutniji u Beogradskom 
regionu (7,4% prema 4,6%), ali postoji određena specifičnost u pogledu 
zastupljenosti razvedenih žena po starosti. Mada je u starosnoj grupi 25-
29 godina reč o malim udelima razvedenih žena, one su zastupljenije na 
preostalom području centralne Srbije (2,7% prema 1,8%). To je pre svega 
posledica razlike u pogledu rasprostranjenosti braka među ženama ove 
starosti, a ne razlike u pogledu ponašanja kada je reč o razvodu3. Sa sta-

2  U Beogradskom regionu 32,6% žena starosti 30-39 godina i 16,5% starosti 40-49 nije sklapalo 
brak, dok su na preostalom području centralne Srbije udeli iznosili 19,5% i 8,9%.

3  Polovina žena starosti 25-29 godina na području centralne Srbije bila je udata, dok je to bio 
slučaj sa jednom trećinom žena ove starosti u gradu Beogradu. Veća zastupljenost braka je okvir 
koji utiče i na zastupljenost razvoda braka, pa je otuda udeo razvedenih veći na području u kojem 
je brak pristuniji među ženama ove starosti.  
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rošću se intenzivira razlika izražena kroz veću zastupljenost razvedenih 
među ženama Beogradskog regiona, pa je njihov udeo kod žena starosti 
50-59 godina i 60 ili više godina bio oko dva puta veći nego na preosta-
lom području centralne Srbije4.

Obrazovne i ekonomske karakteristike
Intenzivna orijentacija ženske populacije ka višem ili visokom obrazo-

vanju i pad interesovanja mlađih generacija muškaraca (Šobot, 2010b), 
ali i mortalitet generacija žena koje su se odlikovale nepovoljnim obra-
zovnim karakteristikama, prema podacima Popisa 2011. godine, rezulti-
rali su ujednačenom zastupljenošću visoko obrazovanih lica, na svakom 
od posmatranih područja. Međutim, unutar ženske populacije postoji 
prostorna diferenciranost, mada je kod onih koji su imale 20-29 godina 
bila slabijeg intenziteta (tabela 1). U starosnim kohortama između 30 i 
54 godine udeo vidoko obrazovanih kod žena Beogradskog regiona je 
bio oko dva puta veći nego u druga dva regiona centralne Srbije, a kod 
starijih je razlika bila još izraženija.

Tabela - 1. Lica sa osnovnim ili nižim obrazovanjem i lica sa višimi 
ili visokim obrazovanjem kod sredovečnih žena, po starosti - regioni, 

Srbija, 2011. (%).
Osnovno i niže Više i visoko

Beograd Vojvodina Šumadija 
i 

Zapadna 
Srbija

Jugoistočna 
Srbija

Beograd Vojvodina Šumadija 
i Zapadna 

Srbija

Jugoistočna 
Srbija

 20-24 6,2 11,5 10,8 13,2 13,5 11,0 9,9 9,0
 25-29 5,4 13,1 14,5 16,0 43,0 29,7 25,2 25,2
 30-34 6,2 16,6 19,0 19,9 44,7 27,4 21,1 23,2

 35-39 7,0 18,8 21,4 21,9 39,2 21,7 17,4 19,7

 40-44 8,2 21,7 25,2 24,6 34,3 18,2 15,1 16,9
 45-49 9,9 22,9 27,9 26,8 33,1 16,9 14,7 15,6
 50-54 14,5 30,0 37,3 38,9 29,5 15,8 13,1 13,3
 55-59 20,2 41,7 51,8 52,9 27,3 12,8 10,1 10,4
 60-64 24,3 49,4 57,7 60,0 26,7 12,5 10,3 10,2

Izvor: Izračunato na osnovu podataka Popisa sanovništva i domaćin-
stava Srbije 2011, RZSS.

4  U Beogradskom regionu je 11% žena starosti 40-49 godina bilo razvedeno, a na preostalom 
području centralne Srbije 7,4%. U starosnoj grupi 50-59 udeo razvedenih u Beogradu je iznosio 
12,2% žena, a među starima 60 ili ivše godina 8,2%. U druga dva regiona centralne Srbije ovi 
udeli su iznosili 6,6% i 3,8%. 
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Pored toga, nepovoljnost obrazovne strukture ženske populacije van 
područja grada Beograda vidi se i kroz do tri puta veću zastupljenost lica 
koja su imala osnovno ili niže obrazovanje među ženama starsoti 25-49 
godina (rođene 1961 ili kasnije). U Beogradskom regionu, kod starih od 
20 do 49 godina postoji relativno ujednačena zastupljenost lica koja su 
završila samo osnovnu školu ili manje od toga, dok se u ostalim regioni-
ma razlika intenzivira sa starošću. 

Podaci Popisa stanovništva 2011. godine pokazuju nešto veću eko-
nomsku aktivnost ženskog stanovništva u Beogradu (44,9% ženske po-
pulacije starosti 15 ili više godina), u odnosu na žene preostalog područja 
centralne Srbije (38,2%). Žene starosti između 25 i 59 godina prisutnije 
su na tržištu rada u Beogradskom nego u ostalim regionima, a ta razlika 
je manja od deset procentnih poena5. Ekonomska aktivnost ženske po-
pulacije starosti 20-24 godine u određenoj meri je uslovljena sticanjem 
visokog obrazovanja. Ipak u Vojvodini je bila nešto veća stopa ekonom-
ske aktivnosti žena ove starosti (39%), nego na području centralne Srbije 
bez Beograda (36,3%) i u Beogradu (34,2%). 

Kada je reč o ženama koje su imale 60-64 godine, ekonomski najak-
tivnije bile su one sa područja centralne Srbije bez Beogradskog regiona 
(10,1%). Žene ove starosti u Beogradskom regionu imale su veću sto-
pu ekonomske aktivnosti (7%) nego žene u Vojvodini (4,8%). Imajući 
u vidu da je granica penzionisanja žena bila 60 godina starosti na jed-
noj strani, kao i to da bi se moglo očekivati da bavljenje poljoprivredom 
ima većeg uticaja na ekonomsku aktivnost žena u Vojvodini na drugoj 
strani, što je relevantno iz ugla duže ekonomske aktivnosti, nameće se 
pitanje razloga veće ekonomske aktivnosti žena starosti 60-64 godine u 
Beogradskom regionu.

Izraženija nepovoljnost ekonomskih pozicija sredovečnih žena pod-
ručja centralne Srbije bez Beograda i Vojvodine vidljiva je i kroz veće 
stope nezaposlenosti. Na svim područjima postoji problem nezaposle-
nosti mladih, ali u centralnoj Srbiji bez Beograda on je bio najnaglašeni-
ji. Gotovo polovina žena koje su imale 20-24 godine bila je nezaposlena, 
dok je u Beogradskm regionu to bio slučaj sa 36,2% žena ove starosti. Ra-
zlika u nezaposlenosti između ova dva područja najizraženija je bila kod 
žena starosti 30-49 i 50-59 godina, ispoljena kroz blizu dva puta veću 

5  Prema podacma Popisa stanovništva i domaćinstava Srbije 2011 godine, u starosnim grupama 
25-29, 30-49 i 50-59 godina udeo ekonomski aktivnih žena u Beogradskom regionu iznosio je 
70,2%, 81,4% i 53,8%. Na preostalom području centralne Srbije 63,1%, 70,8% i 44,7%, stopa 
ekonomske aktivnosti žena u Vojvodini bila je bliska ovim vrednostima (66,5%, 71,8% i 42,4%).  
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nezaposlenost na preostalom području centralne Srbije6.
Posmatrana područja su se međusobno razlikovala i s obzirom na za-

stupljenost žena koje su u toku dana najveći deo vremena provodile u 
poslovima vezanim za domaćinstvo, a nisu bile prisutne na tržištu rada 
niti su obavljale neke plaćene poslove7. U starosnim grupama između 20 
i 59 godina, udeli ovih žena u centralnoj Srbiji bez Beogradskog regiona 
bili su dva i gotovo dva i po puta veći nego na području grada Beograda. 
Udeli su bili najveći među ženama starosti 50-59 godina (u centralnoj 
Srbiji bez Beograda 27,4%, a u Beogradu 14,9%), a razlika između ova 
dva područja je bila najveća kod žena sarosti 25-29 godina (20,5% prema 
8,6%). 

Između dva područja postoji očigledna razlika u strukturi zaposlenih 
žena prema zanimanjima (tabela 2). Najčešća zanimanja zaposlenih žena 
Beogradskog regiona pripadala su grupi stručnjaci i umetnici, dok su 
na preostalom području centralne Srbije najčešću opciju činila usluž-
na i trgovačka zanimanja. U Beogradu su jedino žene starosne kohorte 
15-24 godine najvećim delom bile zaposlene u uslužnim i trgovačkim 
zanimanjima, i to nešto češće nego u druga dva regiona centralne Srbije. 
Međutim, najintenzivnija diferenciranost po područjima manifestuje se 
kroz zanemarljivu prisutnost žena sa zanimanjima iz primarnog sekto-
ra u Beogradskom regionu, za razliku od preostalog područja centralne 
Srbije gde je svaka šesta zaposlena žena obavljala ova zanimanja. To jeste 
bila odlika pre svega žena starosti 55-64 godine (34,8%), ali kod mlađih 
generacija udeli žena sa ovim zanimanjima dostizali su blizu 10%. Tako-
đe, u strukturi zaposlenih žena Beogradskog regiona bio je tri put manji 
udeo žena koje su obavljale zanatlijska zanimanja.

6  Prema podacima Popisa 2011. godine u centalnoj Srbiji bez Beogradskog regiona je četvrtina 
žena starosti 30-49 i starosti 50-59 godina bila nezaposlena, a u beogradu 14,8% i 16,2%. 

7  Ranijim popisima stanovništva korišćen je pojam „domaćice“ koji se odnosio na ekonomski 
neaktivne žene.
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Tabela - 2. Struktura zaposlenih žena po zanimanjma i starosti, Beo-
graski region i preostalo područje centralne Srbije, 2011.

Izvor: Isto kao tabela 1.

Zajednička karakteristika oba područja jeste vrlo slaba zastupljenost 
žena koje su obavljale rukovodeća zanimanja ili bile na pozicijama od-
lučivanja. Ipak, u centralnoj Srbiji bez Beograda njihov udeo je bio dva 
puta manji nego u Beogradu (tabela 2). U odnosu na ovu grupu zanima-
nja, u Beogradskom regionu žene su tri puta češće obavljale neka jedno-
stavna zanimanja, a na preostalom području centralne Srbije čak sedam 
i po puta.

Različitost socio-profesionalne strukture nije proizvela bitnije pro-
storne specifičnosti u pogledu feminizacije određene grupe zanimanja 
(tabela 3). Postoji razlika u intenzitetu, ali kao pavilnost na oba područja 
evidentno je veća prisutnost žena nego muškaraca u četiri grupe zanima-
nja: stručnjaci i umetnici, inžinjeri, stručni saradnici i tehničari, admi-
nistrativni službenici i u zanimanjaima uslužnih i trgovakih delatnosti. 
Izuetak predstavljaj zaposleno žensko stanovništvo starosti 15-24 godine 
u Beogradskom regionu, jer je u ovom slučaju nešto veći broj zaposlenih 
muškaraca nego žena službeničkih zanimanja. Posmatrano po starosti, 
najintenzivnja feminizacija je u slučaju stručnjaka i umetnika kod starih 
do 45 godina, dok je među starima 45-54 godine najizraženija feminiza-
cija zanimanja adminisrativnih službenika.

Rukovodioci, 
funkcioneri i 
zakonodavci

Stručnjaci 
i umetnici

Inženjeri, 
stručni 

saradnici i 
tehničari

Administrativni 
službenici

Uslužna i 
trgovačka 
zanimanja

Zanimanja 
primarnih 
delatnosti

Zanatlije i 
srodni

Rukovaoci 
mašinama i 

postrojenjima, 
monteri i vozači

Jednostavna 
zanimanja

Beogradski region

Svega 2,8 28,9 24,0 11,6 19,4 0,5 2,4 0,9  8,8
15‒24 0,7  9,8 20,0 16,0 42,6 0,5 2,5 0,8  5,8
25‒34 2,4 31,1 24,5 12,5 22,0 0,2 1,5 0,5  4,7
35‒44 3,1 29,1 24,2 10,9 19,5 0,4 2,6 0,9  8,7
45‒54 2,9 25,9 25,6 11,5 16,2 0,6 3,2 1,3 12,3
55‒64 3,8 37,2 20,1 9,8 11,3 1,1 2,3 0,8 13,0

Centralna Srbija bez Beograda
Svega 1,3 16,0 18,3  8,3 19,7 15,7 7,3 2,8  9,7
15‒24 0,4  5,6 13,7 12,7 38,7  9,5 7,5 3,6  6,1
25‒34 1,1 18,5 20,3 10,2 27,4  6,1 6,4 3,0  5,7
35‒44 1,4 17,7 18,9  8,1 21,7  9,0 9,0 3,4 10,0
45‒54 1,7 15,5 21,8  8,8 15,4 12,6 8,7 3,0 11,8
55‒64 1,3 17,5 13,2  5,1  8,4 34,8 3,4 1,3 14,0
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Tabela - 3. Stope feminiteta zaposlenih po starosti, Beograski region i 
preostalo područje centralne Srbije, 2011.

Izvor: Isto kao tabela 1.

O čemu govore i na šta upućuju uočene razlike?

Prostorne osobenosti se tiču diferencirane zastupljenosti žena određe-
nog bračnog statusa, nivoa obrazovanja, onih koje se ekonomski aktivne, 
kao i zatupljenosti žena određenih grupa zanimanja. U Beogradskom 
regionu sredovečne žene češće nisu sklapale brak, češće su razvedene, 
češće imaju diplome viših škola ili fakulteta i češće su ekonomski aktivne 
i zaposlene, u odnosu na žene iz preostala dva regiona centralne Srbije 
i iz Vojvodine. Gotovo dva puta je veća zastupljenost žena stručnjaka ili 
umetnica u Beogradu, što je preovladavajuće socio-profesionalno obe-
ležje zaposlenih žena ovog regiona. Na preostalom području centralne 
Srbije u većoj meri su prisutna pitanja koja se tiču položaja sredovečnih 
žena sa nižim obrazovnim nivoima, nezaposlenosti, odsustva sa tržišta 
rada, i preovladavajuće zaposlenosti žena u uslužnim i trgovačkim zani-
manjima.

To što osobenosti udela lica pojednih karakteristika na posmatranim 
područjima naglašavaju pitanja koja se tiču određenog bračnog statusa, 
nivoa obrazovanja, ekonomske aktivnosti ne znači da na tom području 
nisu važna i druga pitanja koja su relevantna za položaj žena. Ova analiza 
ukazuje na važnost položaja razvedenih, visoko obrazovanih i zaposle-
nih žena, ali i na neophodnost unapređenja pozicija sredovečnih žena 

Rukovodioci, 
funkcioneri i 
zakonodavci

Stručnjaci i 
umetnici

Inženjeri, 
stručni 

saradnici i 
tehničari

Administrativni 
službenici

Uslužna i 
trgovačka 
zanimanja

Zanimanja 
primarnih 
delatnosti

Zanatlije i 
srodni

Rukvaoci 
mašinama i 

postrojenjima, 
monteri i vozači

Jednostavna 
zanimanja

Beogradski region

Svega 554,5 1445,8 1110,6 1499,8 1226,2  295,9 132,4  68,8 1793,5
15‒24 590,9 1857,6 1007,8  985,6 1370,9  228,4  87,5  56,5  357,3
25‒34 728,5 1633,9 1153,7 1453,4 1354,4  303,4  96,9  49,4 1015,7
35‒44 608,8 1682,8 1143,9 1640,8 1287,0  386,2 152,0  69,4 2178,9
45‒54 555,8 1509,4 1324,4 1962,6 1265,8  352,0 179,4 101,0 3166,2
55‒64 349,7  900,2  649,7  977,1  605,9  204,8  90,2  46,3 1998,9

Centralna Srbija bez Beograda
Svega 409,5 1317,7 1160,7 1205,1 1040,2  465,2 239,4 154,1 1005,8
15‒24 355,9 1705,4 1045,3 1254,0 1242,5  291,8 175,3 150,6  289,9
25‒34 512,9 1612,0 1270,5 1301,7 1198,8  396,4 203,2 151,0  610,1
35‒44 471,1 1754,0 1231,2 1331,6 1061,4  461,5 314,5 184,1 1208,8
45‒54 438,6 1246,8 1318,0 1344,6 1000,6  495,7 288,9 165,8 1416,6
55‒64 226,8  717,3  626,0  577,9  496,4  432,7  94,3  66,7 1034,3
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koje su u braku, kao i onih koje imaju nepovoljnije obrazovne i socio-
profesionalne karakteristike. Pored toga, zastupljenost celibata može da 
bude vid odgovora žena na teškoće koje se tiču usklađivanja privatne i 
profesionalne sfere, u uslovima kada briga o članovima domaćinstva i 
kućni poslovi još uvek podrazumevaju pretežno njihovu angažovanost. 
Takođe, veća zastupljenost razvedenih među ženama starosti 25-29 go-
dina na području centralne Srbije bez Beograda i pored toga što je reč o 
malim udelima, može da bude jedan od pokazatelja uticaja rodne nerav-
nopravnosti na bračni status.

Prostorne specifičnosti su iskristalisale određene grupe pitanja koje ne 
bi u toj meri bile vidljive kada se posmatraju socio-demografski aspekti 
društvnog položaja žena na nivou Srbije u celini. Opšta slika, upućuje na 
brak, na srednji nivo obrazovnja i na ekonomsku aktivnost kao preovla-
davajuće karakteristike sredovečnih žena u Srbiji. Prostorna dimenzija 
je označila i neka specifičnija pitanja koja su važna na određenom po-
dručju, s obzirom na diferenciranost demografskih i socio-ekonomskih 
karakteristika žena.
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Ankica Šobot

THE SPATIAL SPECIFICITIES OF SOCIO-DEMOGRAPHIC 
CHARACTERISTICS OF MIDDLE AGED WOMEN, 

AS A CONTRIBUTION TO THE ANALYSIS 
OF GENDER INEQUALITY IN SERBIA

Summary: The definition of gender roles as social constructions implies the 
diversities of pattern behavior in gender relationship, taking into account the 
socio-cultural context. Specifics of women`s socio-demographic characteristics 
in an observed area enable crystallization of certain matters which are not 
apparent in the same intensity in the whole population, contributing to a 
more complete understanding of gender inequality.
Middle-aged women in Belgrade are characterized by a more favorable 
educational and socio-professional structure, compared with women from 
other regions. Inequality in relation to the male population refers to the 
performance of better paid jobs, to the representation in positions of leadership 
and decision-making, as well as the reconciliation between professional career 
and parenthood. In contrast, characteristics of middle-aged women from 
other regions suggest that gender equality still refers to the acquisition of high 
education and economic independence. Also, there are spatial differences of 
marital status, although married women are the most common option in 
the observed areas. It is more common in central Serbia (without the City of 
Belgrade area) and Vojvodina, while the shares of divorced women and single 
women are the highest in Belgrade region. The diversity of positions at the 
micro level refers to the relevance of gender relationships within the marriage, 
both from the standpoint of women’s position, as well as from the perspective 
of marital behavior.
Differences of female socio-demographic characteristics demonstrate the 
consequences of the prevailing patterns behavior in the observed areas, but 
they are essential for closer definition of women`s social position, as well as 
the consideration of gender inequality.
Key words: social status of women, gender inequality, socio-cultural 
influences, soci-demographic characteristics, spatial differentiation.
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MLADI I PROSTOR: RADNI RESURSI, 
ORIJENTACIJE I DELANJE GRADSKIH I 

SEOSKIH MLADIH U SRBIJI1

Apstrakt: U radu se analizira uticaj prostorne dimenzije ili tipa naselja 
na radne resurse, orijentacije i obrasce delanja mladih iz grada i mladih 
sa sela u Srbiji. Uprkos stavovima nekih autora da je distinkcija urbano-
ruralno moderna zamisao koja nema svoju važnost u tzv. postmodernim 
vremenima u tekstu se nastoji pokazati da tip naselja u velikoj meri utiče 
na socijalne biografije mladih u sferi rada u Srbiji. Grad, kao projekcija 
društva u prostoru, tj. projekcija društvenog totaliteta u prostoru produkuje 
i reprodukuje i društvene strukture, institucije, načine života, vrednosti, 
odnose koji sačinjavaju strukturu, itd. Benevolo smatra da „suprotstavljenost 
sela i grada, tj. razdvajanje sveta u dva suprotstavljena dela ostaje zadugo 
dominantno, bilo u fizičkom okružju, bilo u mentalnoj i institucionalnoj 
organizaciji”. Navedena suprotstavljenost podrazumeva i različite obrasce 
sticanja i reprodukovanja različitih nivoa kapitala porodica i pojedinaca 
u gradskim i seoskim sredinama – ekonomskog, kulturnog i socijalnog. 
Osnovna teza rada je da tip naselja putem pomenutih obrazaca u velikoj 
meri utiče i na radne resurse, orijentacije i delanja gradskih i seoskih mladih 
u Srbiji.
Ključne reči: Srbija, prostor, gradski mladi, seoski mladi, rad

Uvod 

Problemom odnosa dva glavna oblika ljudskih naselja u istoriji – sela i 
grada – bavili su se brojni naučnici iz oblasti društvenih nauka. Razliko-
vanje pojmova ruralnog i urbanog deo je i rasprava u svakodnevnom ži-
votu i politici, kako na lokalnom tako i globalnom nivou (Bonner, 1998: 
166). Dugo vremena se ovoj debati pridavala velika pažnja i u sociologiji. 

1  Tekst je nastao kao rezultat rada na projektu „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: 
koncepti i akteri”, br. 179035, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije.

316.346.32-053.6 (497.11)
316.334.55/.56-053.6 (497.11)
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Ipak, ovo razlikovanje je u novije vreme proglašeno sociološki nevažnim, 
bar prema mišljenju Pahla (1968) i Gansa (1968), između ostalih. Glo-
balizacija (Giddens, 2007) modernog društva izgleda da je, bar prema 
nekim autorima, učinila dihotomije sociologa kasnog devetnaestog veka 
nevažnim za kraj dvadesetog veka. Da li je zaista distinkcija urbano-ru-
ralno moderna zamisao koja nema svoju važnost u tzv. postmodernim 
vremenima, pita se Bonner (1998)? O tome će, između ostalog, biti više 
reči na narednim stranicama u kontekstu analize uticaja prostorne di-
menzije ili tipa naselja na kreiranje radnih biografija mladih u Srbiji.

Razlike gradskih i seoskih naselja i kreiranje 
radnih biografija mladih

Može se utemeljeno reći da se razlikovanje sela i grada zasniva na 
nekoliko već klasičnih dihotomija u sociologiji. Tako se najčešće jedna 
od najvažnijih dihotomija često povezuje sa tipovima naselja. Naime, 
poznati nemački sociolog Ferdinand Tönnies podelio je sve društvene 
oblike na dva glavna tipa: Gemeinschaft i Gesellschaft. Prvo je „zajednica”, 
a drugo je „društvo”; kao tipičan primer za prvi oblik uzeo je selo, a za 
drugi oblik uzeo je grad (Kostić, 1975: 160). Prema Mitroviću (1998: 19), 
svi pokušaji razumevanja odnosa u „seoskoj zajednici” i „građanskom 
društvu” nužno polaze od ove dihotomije i njegove klasične argumen-
tacije, čak i kada se ona ne prihvata u celini ili na različite načine relati-
vizuje.

Dirkemo shvatanje dve vrste solidarnosti – mehaničke i organske ta-
kođe je dovođeno u vezu sa dva različita tipa naselja – seoskim i grad-
skim. „Porast velikih gradova izazvanih ubrzanom industrijalizacijom u 
XIX veku ovaj je sociolog povezao sa svojim viđenjem dva osnovna tipa 
solidarnosti: mehaničkom i organskom. On posmatra grad kao central-
nu pojavu, koja objašnjava prelaz iz društva mehaničke u društvo organ-
ske solidarnosti. Grad, a naročito velegrad, ovde je konkretizacija jednog 
od osnovnih tipova solidarnosti, i to organske solidarnosti” (Vujović, 
Petrović, 2005: 31-32).

Najzad, za razlikovanje sela i grada značajno je i Redfieldovo protiv-
stavljanje narodne (folk) i urbane (urban) kulture, tj. narodnog i urbanog 
društva (Redfield, 1947). Ovi pojmovi predstavljaju idealne tipove, mi-
saone konstrukcije koje služe za bolje razumevanje društvene realnosti. 
Sam autor većinom se bavi narodnim društvom i kulturom, dok se ka-
rakteristike urbanog društva i kulture posredno naziru kao njihova lo-
gička suprotnost. Implicitno se može uočiti povezivanje ovog poslednjeg 
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tipa sa urbanim društvom uopšte, a čiji najpribližniji oblik predstavljaju 
moderna zapadna društva (Miner, 1952: 530).

Suprotnost između grada i sela spada u red onih suprotnosti koje su 
se najranije javile i najduže održale u ljudskom društvu. Marx ističe da 
„suprotnost između grada i sela počinje prelazom iz varvarstva u civili-
zaciju, iz plemenske zajednice u državu, iz lokalne ograničenosti u na-
ciju, i provlači se kroz čitavu istoriju civilizacije, sve do današnjih dana” 
(Milovančević, 1961: 164). Ona se javlja i razvija uporedo s društvenom 
podelom rada, ali tako da se i samo izdvajanje grada od sela može shva-
titi kao podela rada. Otuda se kao rezultat prve velike podele rada – iz-
dvajanja stočarstva od zemljoradnje – javlja i prvi veliki rascep društva 
na klase, na gospodare i robove, na eksploatatore i eksploatisane. Kao 
posledica tog istog procesa javlja se i diferenciranje dva osnovna tipa 
ljudskih naselja – grada i sela.

U genezi kapitalizma, smatra Lefebvre, grad je odigrao određujuću 
istorijsku ulogu istovremeno se prevazilazeći. Zahvaljujući svojoj spo-
sobnosti udruživanja („centralnosti”), grad podređuje selo i stvara pro-
cese koje rezultiraju u industriji, a s pojavom industrije, grad (i njegova 
unutrašnje-spoljašnja sposobnost udruživanja, koncentracije, ujedinja-
vanja) prestaje za Engelsa i Marxa da se pojavljuje kao subjekt istorij-
skog procesa (navedeno prema Vujović, Petrović, 2005: 34). U Kapitalu 
se razvoj buržoaskog društva više ne ispituje polazeći od ranijih pojmova 
kao što su grad i selo. Proučavanje industrije, a ne poljoprivrede, dolazi 
u prvi plan. Grad i selo se podređuju opštijim kategorijama: proizvodnji, 
potrošnji i kapitalu (Vujović, Petrović, 2005: 36).

Za dalju analizu u ovom radu potrebno je dati određenja sela i grada. 
Prema Mitroviću (1998: 242), selo je „društveno-prostorna skupina koja 
istorijski nastaje oblikovanjem prvih stalnih naselja, kada se pojedinci 
i grupe, u uslovima nerazvijene podele rada, povezuju u malu lokalnu 
zajednicu, u kojoj se sa članovima svoje porodice bave poljoprivredom, 
stanuju u zasebnoj porodičnoj kući, stupaju u neposredne (primarne) 
odnose – međusobno, sa susedima i sa prirodom – stvarajući pritom 
osobene obrasce mišljenja, ponašanja i delovanja (tzv. narodnu ili seljač-
ku kulturu)”. Gradovi su, pak, „naselja u kojima se koncentrišu globalne 
društvene funkcije i glavne političke, ekonomske i kulturne ustanove, pa 
samim tim i stanovništvo koje se uglavnom bavi nepoljoprivrednim de-
latnostima. Zato su gradovi postali centri moći i središta kulture u svim 
društvima. U gradovima je, za razliku od sela, razvijenija društvena i 
tehnička podela rada, a odnosi među ljudima u većoj meri su sekundarni 
i depersonalizovani” (Mitrović, 1998: 243).
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Prema Wirthovom mišljenju, moderna vremena karakteriše koncen-
tracija ljudi u velikim aglomeracijama iz kojih „zrači” civilizacija. Ovaj 
autor daje „minimalnu” sociološku definiciju grada kao „relativno gu-
ste, velike i stalne naseobine socijalno heterogenih individua” (Wirth, 
1964: 66). Za našu analizu je od najvećeg značaja činjenica da Wirth grad 
shvata kao oblik društvene organizacije suprotstavljajući ga osobinama 
seoskog društvenog života. U definisanju pojma grada zanimljivo je i Le-
febvreovo određenje prema kojem je grad „projekcija društva u prosto-
ru“, tj. projekcija društvenog totaliteta u prostoru: društvene strukture, 
institucija, načina života, vrednosti, odnosa koji sačinjavaju strukturu, 
itd. Značaj ovakvog određenja grada je u isticanju povezanosti urbanog 
fenomena i globalnog društva i njegove strukture, a u vezi je s tvrdnjom 
da svaki način proizvodnje stvara svoj prostor, tj. sa tezama o proizvodnji 
prostora i o društvenom prostoru (Vujović, 1982: 10).

Uprkos stavovima nekih autora sa početka ovog teksta, čini se da se 
može na tragu ranije pomenutih klasičnih dihotomija (zajednica/druš-
tvo, mehanička/organska solidarnost), analitički ipak ostati pri dihoto-
miji selo/grad, pogotovo kada je reč o vidovima društvenosti i karakteru 
međuljudskih odnosa (međusobno poznavanje/nepoznavanje stanov-
nika – Weber) ili socijalnoj homogenosti/heterogenosti (Lewis Wirth). 
„Otuda su pojmovi ‘selo’ i ‘grad’ u izvesnom smislu ‘idealni tipovi’ koji 
mogu da nam posluže da bolje razumemo stvarne uslove u kojima nasta-
ju različiti društveni odnosi i kulturne tvorevine” (Mitrović, 1998: 244). 
Podsetićemo i na slikovit iskaz Benevola (2004: 16) da „suprotstavljenost 
sela i grada, tj. razdvajanje sveta u dva suprotstavljena dela ostaje zadugo 
dominantno, bilo u fizičkom okružju, bilo u mentalnoj i institucionalnoj 
organizaciji”.

Selo i grad shvataju se na specifičan način kao društveno-prostorni 
okviri koji, pored drugih činilaca, prema pristupu socijalne biografije 
(više u Tomanović, 2012) postavljaju uslove, mogućnosti i ograničenja 
za delanje. Pomenute strukture omogućavaju ali i ograničavaju mlade 
ljude u stvaranju njihovih socijalnih biografija, pogotovo u društvima 
u transformaciji. U ovom tekstu se nastoji ukazati na povezanost ranije 
pomenute suprotstavljenosti (sela i grada) i eventualnih razlika u radnim 
resursima, orijentacijama i delanju gradskih i seoskih mladih u Srbiji. 
Naime, navedena suprotstavljenost podrazumeva i različite obrasce sti-
canja i reprodukovanja različitih nivoa kapitala porodica i pojedinaca u 
gradskim i seoskim sredinama – ekonomskog, kulturnog i socijalnog, 
što utiče posledično i na radne resurse, orijentacije i delanja mladih u 
seoskim i gradskim sredinama.
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Metodologija i hipoteze istraživanja

Analiza predstavljena u ovom radu zasnovana je na anketnom istra-
živanju sprovedenom tokom februara i marta 2011. godine na teritoriji 
Srbije (bez Kosova i Metohije) na uzorku od 1627 mladih ispitanika sta-
rosti od 19 do 35 godina u četiri kohorte – 19/20, 24/25, 29/20 i 34/35 
godina (više u Stanojević, 2012: 44). Kada je reč o kreiranju socijalnih 
biografija u sferi rada mladih u Srbiji analiza je izvršena na nivou ce-
lokupnog uzorka mladih ispitanika, ali i poduzoraka nezaposlenih, te 
zaposlenih mladih. Osnovna hipoteza rada bila je da grad i selo (kao 
društveno-prostorni okviri) omogućuju sticanje različitih nivoa kapitala 
(porodičnih i pojedinačnih), što odlučujuće utiče na sticanje resursa, a 
time i na orijentacije i delanja/prakse mladih kada je reč o sferi rada.

Rezultati i diskusija

Na početku analize pošlo se od pretpostavke da mladi iz grada i mladi 
sa sela imaju različita „uporišta“ za stvaranje svojih radnih biografija, 
tj. finansijsku podršku za započinjanje ili pronalaženje posla. Moglo se 
pretpostaviti da je oslanjanje na rođačke veze dominantnije u seoskim 
naseljima, a oslanjanje na prijateljske i institucionalne veze u gradskim 
sredinama. No, uprkos izvesnim razlikama, pokazuje se da te razlike nisu 
statistički značajne. Može se reći da je najupečatljiviji rezultat da više od 
četvrtine i jednih i drugih ne može navesti nikoga ko bi pružio takav 
vid finansijske pomoći. No, ilustrativan nalaz je, čini se, i da samo 1,7% 
mladih iz istraživanja novčanu potporu za zapošljavanje ili započinjanje 
sopstvenog posla očekuje od državnih institucija (1,9% gradskih mladih 
i 1,4% seoskih mladih)!

Tabela 1. Izvor finansijske podrške

Cramer’s V=0,045; sig=0,786

Ako bi Vam bila potrebna finansijska podrška na koga biste se mogli osloniti

ukupnona 
roditelje na rođake na prijatelje na nekog 

drugog

ni na koga, niko 
mi ne može pružiti 

takvu pomoć

na partnera/
supružnika

pomoć 
imstitucije

grad 532 
55,4%

53 
5,5%

93  
9,7%

6  
0,6%

249   
25,9%

9 
0,9%

18 
1,9%

960 
100,0%

selo 333 
53,4%

36 
5,8%

73  
11,7%

6  
1%

163   
26,1%

4 
0,6%

9 
1,4%

624 
100,0%

ukupno 856 
54,6% 116 10,5% 166 

10,5%
12 

0,8%
412   
26%

13 
0,8%

27  
1,7%

1584 
100,0%
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Kada je reč o individualnim resursima stvari stoje nešto drugačije. 
Naime, ispitanike smo pitali da procene svoje sposobnosti i veštine (ne-
zavisno o obrazovanja i nivoa kvalifikacija) koje bi mogle biti od koristi 
prilikom dobijanja posla ili pronalaženja boljeg zaposlenja. Pokazalo se 
da razlike nema kada je reč o znanju vožnje (posedovanja vozačke do-
zvole B ili C kategorije), ali da postoji statistička značajna povezanost iz-
među mesta stanovanja i poznavanja stranih jezika (Kramerov V 0,250, 
sig=0,000), kao i poznavanju rada na računarima (Kramerov V 0,206, 
sig=0,000)).

Tabela 2. Znanje stranog jezika

Tabela 3. Rad na računaru

Kod analize radnih orijentacija zanimao nas je stav prema radu na-
spram stava o slobodnom vremenu kao vrednostima kojima treba stre-
miti u životu. T testom nezavisnih uzoraka (sa nivoom značajnosti 0,005) 
potvrdilo se da postoji statistički značajna razlika. Ovde je, shodno oče-
kivanjima i ranije pomenutim razlikama između obrazaca društvenosti 
u gradskim i seoskim naseljima potvrđeno da seoski mladi nešto veći 
značaj pridaju radu (aritmetička sredina 6,60 naspram 6,33 na skali od 
1 – Slobodno vreme je ono za šta vredi živeti do 10 – Rad je ono za šta 
vredi živeti). 

Znanje stranog jezika
ukupno

da delimično ne
grad 527 

54,7%
302  

31,4%
134  

13,9%
963 

100,0%
selo 202   

32,1%
233 

 37,0%
195  

31,0%
630  

100,0%
ukupno 729

45,8%
535

33,6%
329

20,7%
1593

100,0%

Rad na računaru
ukupno

da delimično ne

grad 642
66,4%

244
25,2%

81
8,4%

967
100,0%

selo 312
49,1%

191
30,0%

133
20,9%

636
100,0%

ukupno 954
59,5%

435
27,1%

214
13,3%

1603
100,0%
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Tabela 4. Vrednovanje rada vs. vrednovanje dokolice

Analiza orijentacija mladih u vezi sa faktorima izbora zaposlenja u 
uporednom okviru – 2003. i 2011. godine (više u Mojić, 2012), pokazala 
je zanimljive i očekivane rezultate, pogotovo imajući u vidu ekonomsku 
krizu od 2008. godine (praćenu dramatičnim porastom nezaposlenosti) 
i njen uticaj na pomenute orijentacije mladih. Kod faktora izbora zapo-
slenja 2003. godine ubedljivo je dominirala visina zarade, dok je 2011. 
ovaj faktor izbora posla i dalje na prvom mestu, ali sa manjim učešćem 
preferencija u zbiru I i II ranga. Nagli rast beleži od 2003. do 2011. si-
gurnost zaposlenja, kao i stalnost mesečnih prihoda. Reč je, nesumnjivo, 
o pomenutom uticaju dramatičnog rasta nezaposlenosti i izraženijem 
vrednovanju bilo kakve sigurnosti (zaposlenja i zarada). No, donekle 
neočekivano, u ovom pogledu nema statistički značajne razlike između 
gradskih i seoskih mladih.

Istraživanjem dobijeni podaci dalje pokazuju da postoji statistički 
značajna povezanost između mesta stanovanja i orijentacije na privatno 
preduzetništvo, s tim da je jačina veze veoma slaba (Kramerov=0,097). 
Naime, očekivano su mladi iz gradskih naselja skloniji rizičnijem i ino-
vativnijem ponašanju u kreiranju svojih socijalnih biografija – što usme-
renost na otvaranje svojih privatnih firmi svakako jeste. 

Tabela 5. Orijentacija na privatno preduzetništvo

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Koliku važnost 
vi pridajete radu 
u poređenju sa 
slobodnim vremenom i 
rekreacijom

grad
969 6,33 1,905 0,061

selo 634 6,60 1,74 0,078

Da li nameravate da osnujete privatnu firmu?

ukupnoveć imam 
privatnu 

firmu
ne

da, 
razmišljao 

sam

da, već sam 
prikupio potrebne 

informacije

da, prikupljm 
kapital, tražim 

prostor

da, sve je 
spremno za 
registraciju 

firme

grad 52
5,5%

555
58,2%

299
31,4%

32
3,4%

14
1,5%

1
0,1%

953 
100,0%

selo 41
6,5%

402
64,2%

167
26,7%

6
1,0%

9
1,4%

1
0,2%

626
100,0%

ukupno 93
5,9%

957
60,6%

466
29,5%

38
2,4%

23
1,5%

2
0,1%

1579
100,0%



Ekonomski, pravni i organizacioni prostor

425

Nezaposlenost mladih u Srbiji izraženo je dugoročna po svom karak-
teru, što je potvrdilo i naše istraživanje (prosek trajanja nezaposlenosti 
je 47 meseci ili blizu četiri godine). Rodne razlike su se u tom pogledu 
potvrdile i u ovom istraživanju: prosečna dužina trajanja nezaposlenosti 
za devojke je znatno veća (52,78 meseci u odnosu na 41,21 mesec za 
mladiće). Dužina trajanja nezaposlenosti snažno je povezana sa pose-
dovanjem individualnih (broj godina školovanja, dodatne aktivnosti) i 
porodičnih resursa (kulturni kapital, obrazovanje roditelja, prosečni pri-
hodi po članu domaćinstva), pošto mladi sa oskudnijim navedenim re-
sursima znatno duže čekaju na zaposlenje. Kod nezaposlenih se uočava 
jasna razlika kada je reč o dužini trajanja nezaposlenosti. Iako i mladi iz 
gradskih i mladi iz seoskih naselja veoma dugo traže posao, razlika izme-
đu njih je statistički značajna. Dok mladi iz grada traže posao u proseku 
41,59 meseci, mladi iz seoskih naselje traže znatno duže – 53,15 meseci. 

Tabela 6. Dužina nezaposlenosti

Znatno više gradskih nego seoskih mladih radi u svojoj struci (51,1% 
naspram 43,3%), a slično je i sa odnosom prema poslu koji trenutno 
obavljaju (52,7% prema 47,4%). No, zanimljivo je da znatno više mladih 
sa sela (26,6%) ne razmišlja o tome da li voli svoj posao ili ne (udeo kod 
mladih iz grada je 16,4%).

Tabela 7. Rad u struci 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
grad 227 41,59 51,068 3,390
selo 200 53,15 56,247 3,977

Da li radite posao u struci (za koju ste se školovali) ili ne?
ukupnoradim u struci radim posao izvan svoje struke 

ispod kvalifikacija
radim posao izvan svoje struke, ali na 

istom nivou kvalifikacija

grad 224
51,1%

112
25,6%

102
23,3%

438
100,0%

selo 130
43,3%

72
24%

98
32,7%

300
100,0%

ukupno 354
48,0%

184
24,9%

200
27,1%

738
100,0%
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Inače se pokazalo da je obrazovanje ispitanika jasno povezano sa od-
nosom prema poslu koji trenutno obavljaju. Naime, „rastom obrazovnih 
kvalifikacija povećava se i udeo zaposlenih mladih koji vole sadašnji po-
sao od 44,7% kod ispitanika sa osnovnom školom, preko 45,4% onih sa 
srednjom do 61,1% mladih sa završenom višom školom ili fakultetom. 
Slična veza se zapaža i kada je reč o radu u struci (takav posao obavlja 
34,4% mladih sa osmogodišnjim obrazovanjem, 41,4% sa srednjoškol-
skim i 62,8% sa višim i visokim obrazovanjem)“ (Mojić, 2012: 125).

Tabela 8. Odnos prema sadašnjem poslu 

Cramer’s V=,125; sig=,003

U situaciji izražene nezaposlenosti i sveopšteg siromaštva mladi su 
prinuđeni da rade dodatne poslove pored redovnog zaposlenja ili stu-
diranja. U istraživanju nas je zanimalo koji je glavni motiv tog rada. 
Očekivano je to znatno češće sigurnije zadovoljavanje osnovnih život-
nih potreba („preživljavanje“) kod seoskih nego kod gradskih mladih 
(51,4% naspram 40%). Nasuprot tome, dodatni radni angažman je izra-
ženije povezan sa ličnim zadovoljstvom (hobijem) kod mladih iz grada 
(24,8%) prema 15,8% kod mladih iz seoskih naselja. 

Tabela 9. Glavni motiv dodatnog rada 

Cramer’s V=,145; sig=,000

Volite li posao koji radite ili biste radije radili nešto drugo?
ukupno

volim sadašnji posao radije bih radio nešto drugo ne razmišljam o tome

grad 228
52,7%

134
30,9%

71
16,4%

433
100,0%

selo 139
47,4%

76
25,9%

78
26,6%

293
100,0%

ukupno 367
50,6%

210
28,9%

149
20,5%

726
100,0%

Ako da, koji je glavni motiv tog rada
ukupnosigurnije zadovoljavanje 

životnih potreba
viši životni 
standard lična satisfakcija, hobi nešto 

drugo
grad 205

40,0%
169

32,9%
127

24,8%
12

2,3%
513

100,0%
selo 179

51,4%
112

32,2%
55

15,8%
2

0,6%
348 

100,0%
ukupno 384

44,6%
281

32,6%
182

21,1%
14

1,6%
861

100,0%
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Zaključak

U radu smo nastajali ukazati na uticaj tipa naselja (gradsko/seosko) 
na radne resurse, orijentacije i delanja mladih u Srbiji danas. Pokazalo se 
da određene razlike u tom pogledu postoje, ali da nisu izražene u meri 
u kojoj smo to očekivali. Zaključak je da prostorna dimenzija društvene 
svakodnevice deluje na kreiranje radnih biografija mladih, ali da je po-
sredovana sveukupnim tegobnim položajem mladih osoba u postsocija-
lističkoj transformaciji srpskog društva. U savremenoj sociologiji omla-
dine se s pravom ističe da je rastuća nesigurnost tranzicije u odraslost 
najvažniji zajednički imenitelj života mladih širom Evrope (Walther, 
2006). Rastuća nesigurnost (uvek neizvesne) tranzicije od obrazovanja 
ka zaposlenju daje pečat sveukupnom položaju mladih u savremenim 
društvima. 

Mladi su fragmentizovani po više osnova, jedna od najuticajnijih je 
radni status (zaposleni/nezaposleni), ali se pokazalo da i tip naselja pred-
stavlja takođe važnu osnovu fragmentizovanja mladih. Ta fragmentacija 
se ogleda u različitim resursima, pristupu institucijama, orijentacijama i 
praksama kada je reč o sferi rada. U takvoj situaciji radne aspiracije su 
logično usmerene ka sigurnosti posla i zarade (pogotovo seoskih mla-
dih), dok kreativnost i mogućnost usavršavanja i napredovanja prinud-
no gube na značaju u percepciji mladih u Srbiji danas. 
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Dušan Mojić

YOUTH AND SPACE: WORK RESOURCES, ORIENTATIONS 
AND AGENCY OF URBAN AND RURAL YOUTH IN SERBIA

Summary: The impact of space dimension or type of settlement on work 
resources, orientations and agency patterns of urban and rural youth in 
Serbia has been analyzed in the paper. In spite of some authors’ views that 
urban-rural distinction is a modern notion with no relevance in so called 
postmodern times, the text intends to show that the type of settlement to a 
large extent influences the social biographies of youth in the sphere of work 
in Serbia. City, as a projection of society in space or projection of social 
totality in space produces and reproduces also social structures, institutions, 
ways of life, values, relationships that create structure, etc. Benevolo claims 
that “the opposition of a village and a city, or division of the world in two 
opposite parts have remained for a long time dominant, either in physical 
environment, or in mental and institutional organization”. This opposition 
implies also different patterns of production and reproduction of various levels 
of family and individual capital in urban and rural areas – economic, social 
and cultural. The main proposition of the paper is that type of settlement 
throughout the above-mentioned patterns to a large extent influences work 
resources, orientations and agency of urban and rural youth in Serbia.
Keywords: Serbia, space, urban youth, rural youth, work



Društvo i prostor

430

Željka Manić
Filozofski fakultet
Beograd

MATERIJALNI POLOŽAJ GRADSKOG I 
SEOSKOG STANOVNIŠTVA U SRBIJI1

Apstrakt: Predmet rada je analiza materijalnog položaja gradskog i seoskog 
stanovništva u Srbiji, a osnovni cilj utvrđivanje da li postoje značajne 
razlike u materijalnom položaju navedenih društvenih grupa tokom kraja 
socijalističkog poretka, ubrzane postsocijalističke transformacije i stabilizacije 
kapitalističkog poretka u Srbiji. Analiza je zasnovana na podacima 
prikupljenim u anketnim istraživanjima realizovanim na reprezentativom 
uzorku stanovništva Srbije 1989, 2003. i 2012. godine, koji omogućavaju 
empirijsko-istorijski pristup proučavanju materijalnog položaja gradskog 
i seoskog stanovništva. Prvo su analizirani indikatori osnovnih dimenzija 
materijalnog položaja (prihodi, imovina i potrošnja) gradskog i seoskog 
stanovništva, a sledi analiza ukupnog materijalnog položaja iskazanog 
kompozitnim indeksom. Indeks je prikazan u obliku intervalne skale sa 
pet nivoa materijalnog položaja: niži, niži srednji, srednji, viši srednji i viši 
materijalni položaj. Analizom indikatora osnovnih dimenzija (prihoda, 
imovine i potrošnje) i ukupnog materijalnog položaja iskazanog kompozitnim 
indeksom, utvrđeno je da je materijalni položaj gradskog stanovništva u 
Srbiji znatno viši od položaja seoskog stanovništva u sva tri posmatrana 
perioda. 
Ključne reči: materijalni položaj, gradsko stanovništvo, seosko stanovništvo, 
prihodi, imovina

Uvod

Predmet rada je analiza materijalnog položaja gradskog i seoskog sta-
novništva u Srbiji od kraja socijalističkog poretka, preko početka ubr-
zane postsocijalističke transformacije, do stabilizacije kapitalističkog 
poretka. Osnovni cilj je utvrđivanje da li između gradskog i seoskog 
stanovništva postoje značajne razlike u pogledu materijalnog položaja u 

1  Rad je nastao u okviru projekta „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“ 
(evidencioni broj 179035), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije.

314:316 (497.11)
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posmatranom periodu, a pretpostavka da gradsko stanovništvo nezavi-
sno od osnove reprodukcije sistema ima viši materijalni položaj od seo-
skog. U dosadašnjim istraživanjima društvenih nejednakosti u Srbiji je 
pretežno analiziran materijalni položaj klasa i/ili slojeva, s obzirom na to 
da je materijalni položaj društvenih grupa uslovljen njihovim položajem 
u reprodukciji sistema društvenih odnosa. U ovom radu je pažnja usme-
rena na prostornu dimenziju društvene diferencijacije.

Analiza počiva na podacima prikupljenim u anketnim istraživanjima 
realizovanim na reprezentativnom uzorku stanovništva Srbije: istraživa-
nje iz 1989. godine je realizovano na kombinovanom kvotnom uzorku 
od 4.382 ispitanika, 2003. godine na višeetapnom uzorku od 2.997 res-
pondenata, a 2012. godine na višeetapnom uzorku od 2.557 ispitanika.2 
Podaci omogućavaju proučavanje materijalnog položaja gradskog i seo-
skog stanovništva u empirijsko-istorijskoj perspektivi jer su upotrebljeni 
upitnici pretežno uporedivi. 

Materijalni položaj je meren pomoću indikatora o prihodima, potroš-
nji i imovini domaćinstava ispitanika. Na osnovu navedenih indikatora 
je napravljen kompozitni indeks materijalnog položaja, koji predstavlja 
intervalnu skalu sa pet nivoa: niži, niži srednji, srednji, viši srednji i viši 
materijalni položaj. Najpre su analizirani pojedinačni indikatori dimen-
zija materijalnog položaja (prihodi, imovina i potrošnja) gradskog i se-
oskog stanovništva, a zatim i njihov ukupni materijalni položaj iskazan 
kompozitinim indeksom. 

Uprkos uporedivosti, postoje razlike u instrumentima za merenje ma-
terijalnog položaja. Osnovne se tiču odsustva pitanja o visini prihoda i 
tržišnoj vrednosti stambenog objekta domaćinstva u upitniku iz 1989. 
godine. Radi stvaranja indeksa materijalnog položaj rekonstruisani su 
nedostajući podaci: visina prihoda prema zanimanju ispitanika, a vred-
nost stambenog objekta pretpostavljajući da su nosioci stanarskog prava 
otkupili stanove (Lazić i Cvejić 2004: 54). Druge razlike se odnose na 
indikatore opremljenosti domaćinstva, imajući u vidu promenu njiho-
vog pretpostavljenog značaja, kao i vrstu i formulaciju pitanja, koje utiču 
na mogućnost poređenja rezultata, o čemu će biti reči u odgovarajućim 
delovima rada. 

2  Istraživanje o kvalitetu života iz 1989. godine je realizovao Konzorcijum Instituta društvenih 
nauka Jugoslavije. Prikupljanje podataka 2003. godine je izvršeno u okviru projekta Istraživanje 
društava jugoistočne Evrope. Istraživanje o izazovima nove društvene integracije iz 2012. godine 
je sprovedeno u okviru Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
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Prostorna dimenzija društvene diferencijacije

Prilikom analiziranja materijalnog položaja gradskog i seoskog sta-
novništva u Srbiji ne treba zanemariti da su „nejednakosti u raspodeli 
životnih sredstava, odnosno u načinu života pripadnika društvenih gru-
pa, posledica (empirijska manifestacija) nejednakih položaja tih grupa u 
reprodukciji određenog načina proizvodnje društva“ (Lazić 2011: 148). 
Materijalni položaj gradskog i seoskog stanovništva je neodvojiv od nji-
hovog mesta u reprodukciji sistema, čije razmatranje prevazilazi okvire 
ovog rada,3 ali i od mesta stanovanja, odnosno resursa kojima prostor i 
njegovi stanovnici raspolažu. Materijalni položaj seoskog stanovništva 
uslovljen je nizom međusobno povezanih problema ruralnog razvoja u 
Srbiji: nepovoljnom starosnom i obrazovnom strukturom, siromaštvom 
i socijalnom isključenošću, nepovoljnom posedovnom strukturom, re-
gionalnim razlikama, rodno-imovinskim nejednakostima itd. (detalj-
nije videti u: Vujović 2013). Uprkos značaju razlikovanja uslova života 
gradskog i seoskog stanovništva, podela prema mestu življenja uglav-
nom nema važniju ulogu u istraživanjima društvene diferencijacije u 
domaćoj sociologiji. Predstavlja dimenziju društvenog položaja samo u 
istraživanju društvene strukture Hrvatske iz 1985. godine (Lazić 1994), 
kada je smatrana značajnom usled povlašćenih uslova života koje grad 
omogućava svojim žiteljima u odnosu na selo. „Najbolji indikator privi-
legovanih uslova života koje gradovi osiguravaju grupama koje u njima 
žive (posao, zdravstvena zaštita, školovanje, kulturne institucije i tsl.) je 
masovna migracija stanovništva: ono se usmeravalo prema obećavaju-
ćim životnim izgledima, a to znači da se kretalo prema nekom centru 
utoliko više ukoliko je njegov hijerarhijski položaj bio viši“ (Lazić 1994: 
80). Istraživanje strategija društvenih grupa iz 2003. godine je ukazalo na 
značajne razlike u distribuciji društvenih slojeva prema tipu naselja u Sr-
biji i iz nje proizašle razlike u standardu stanovanja (Petrović 2004: 286). 

Kada je reč o prostornom rasporedu stanovništva u Srbiji, intenzivna 
urbanizacija nakon Drugog svetskog rata, čiji je glavni subjekt bila drža-
va, uslovila je njegovu značajnu promenu. Kvantitativno je urbanizacija 
izražena kroz porast broja gradskog naspram seoskog stanovništva, a 
kvalitativno prenošenjem gradskog načina života u seoska naselja (Mi-
trović 1989: 122). Gradsko stanovništo je činilo 22,5% stanovništva Srbi-
je 1953. godine, a 1981. godine 46% (Vujović 1990: 38). Pretežno seosko 
poreklo gradskog stanovništva ilustruje istraživanje društvene strukture 

3  Materijalni položaj društvenih klasa i/ili slojeva u Srbiji je proučavan u nizu empirijskih 
istraživanja, a sažeto videti u Lazić 2011: 148-160.
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Srbije iz 1974. godine (Popović (ur.) 1977), kada je utvrđeno seosko po-
reklo većine (58%) pripadnika gradskih društvenih slojeva (Janićijević 
1977: 43).4 

Urbanizacija je usko povezana kako sa industrijalizacijom, tako i sa 
deagrarizacijom. Industrijalizacija je bila prioritet države u SFR Jugo-
slaviji i „pretežno zasnovana na ekstenzivnom zapošljavanju uglavnom 
nekvalifikovane i polukvalifikovane radne snage sa sela“ (Vujović 1990: 
41). S tim u vezi dolazi do napuštanja seoskih naselja, poljoprivredne 
delatnosti, dnevnih migracija između sela i grada itd. Značajne promene 
kroz koje su prošla seoska gazdinstva ilustruju izraženu deagrarizaciju u 
drugoj polovini XX veka. Udeo isključivo poljoprivredno orijentisanih 
gazdinstava u Srbiji je sa 63,7% 1960. godine smanjen na 25,9% 1991. 
godine, udeo nepoljoprivrednih gazdinstava je u istom periodu sa 4,7% 
porastao na 46,8%, a broj mešovitih gazdinstava ostao ujednačen (Mi-
trović 1998: 224). 

Stanovništvo Srbije danas pretežno živi u gradskim naseljima. Re-
zultati popisa stanovništva iz 2002. godine pokazuju da je u gradskim 
naseljima živelo 56% stanovništva, s tim da treba imati u vidu da se u 
kategoriji ostalo ne razlikuju seoska i mešovita naselja (Šljukić i Šljukić 
2012: 277). Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji 
je 2013. godine živelo 4.272.059 stanovnika u gradskim, a 2.892.073 u 
ostalim naseljima (Procena stanovništva, po starosti, polu i tipu naselja 
za 2013. godinu).5 

Prostor reflektuje društvene promene, a o transformaciji kroz koju 
je prošao poredak u Srbiji, od sloma socijalističkog (1988-1990), preko 
blokirane postsocijalističke transformacije (1991-2000), do stabilizacije 
kapitalističkog poretka (2000-), čiji je početni period nazvan ubrzanom 
postsocijalističkom transformacijom, opsežno je pisano i ovde nije mo-
guće detaljnije prikazivanje njihovih osobenosti,6 kao ni uticaja sistem-
skih promena na prostorni aspekt društva. Pažnja je dalje usmerena na 
komponente (prihode, imovinu i potrošnju) i ukupni materijalni položaj 
dve kategorije stanovništva Srbije prema prostornoj dimenziji.

4  Gradske društvene slojeve čine NKV radnici, KV radnici, službenici sa SSS, stručnjaci, 
rukovodeće osoblje i privatnici, odnosno svi društveni slojevi osim poljoprivrednika i seljaka-
radnika.
5  Na dalji porast udela gradskog u ukupnom stanovništvu ukazuje procena da je četiri godine 
ranije u gradskim naseljima živelo 4.279.035 stanovnika, a u ostalim 3.041.772 (Mojić 2012: 

82-83). 
6  Detaljnije videti u Lazić 2011.
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Prihodi gradskog i seoskog stanovništva
Prihodi domaćinstva predstavljaju neizostavan indikator materijal-

nog položaja, ali treba imati u vidu da „raspoloživi novčani prihod može 
da varira između ruralnih i urbanih sredina a da pri tome obavezno ne 
ukazuje na značajan stepen realnih materijalnih razlika zbog različitog 
tipa delatnosti (visok udeo poljoprovrednih i mešovitih domaćinstava u 
ruralnim područjima), koji uslovljava daleko veći stepen samoprovizije 
u ruralnim područjima“ (Petrović 2009: 116). 

Iako se ne raspolaže podacima o visini dohotka gradskog i seoskog 
stanovništva 1989. godine, uvid u prihode tokom socijalizma nije one-
mogućen. Prema rezultatima istraživanja iz 1974. godine, gradski druš-
tveni slojevi su imali više prihode od seljaka- radnika (Janićijević 1977: 
58-59).7 Prikaz ukupnih mesečnih prihoda domaćinstava gradskog i 
seoskog stanovništva u Srbiji 2003. i 2012. godine (Tabela 1) uslovio je 
oblik skale pomoću koje je prikupljana građa u istraživanju realizova-
nom 2003. godine. 

Tabela 1. Ukupni mesečni prihodi 2003. i 2012. godine (u %)

Ukupni mesečni prihodi 
domaćinstva

2003. 2012.

Grad Selo Grad Selo

Do 499 evra 78,3 90,3 56,5 73,1

500–999 evra 17,8 7,7 30,5 20

1.000–1.999 evra 3,2 1,3 8,9 5,6

2.000–9.999 evra 0,4 0,6 3,2 1,2

10.000 i više evra 0,3 0,1 0,9 0,1

Ukupno 100 100 100 100

Rezultati ukazuju da su prihodi gradskog stanovništa viši od prihoda 
seoskog u oba perioda. Iako su mesečni prihodi gradskih i seoskih do-
maćinstava pretežno iznosili do 499 evra, seosko stanovništvo je prisut-
nije u kategoriji najnižih prihoda.8 U kategorijama viših prihoda je grad-
sko stanovništvo zastupljenije od seoskog, osim kada je reč o dohotku od 
2.000 do 9.999 evra 2003. godine. Kod obe grupe je uočen porast prihoda 

7  Materijalni status je meren ukupnim stalnim mesečnim prihodom po članu domaćinstva, koji 
ne obuhvata prihode privatnika, uključujući poljoprivrednike, i dvojne izvore prihoda seljaka- 
radnika. 
8  Nalazi istraživanja o socio-ekonomskim strategijama domaćinstava u Srbiji iz 2007. godine 
su pokazali da je zastupljenost siromašnih domaćinstava, merena prosečnim prihodom po članu, 
viša u seoskim nego u gradskim područjima (detaljnije videti u: Petrović 2009: 115-116).
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između posmatranih perioda, osim u kategoriji od 10.000 evra i više kod 
seoskog stanovništva, koji je posledica ekonomskog rasta tokom ubrzane 
postsocijalističke transformacije. Međutim, od 2009. godine se i u Srbiji 
osećaju posledice svetske ekonomske krize koje su nesumnjivo uticale na 
smanjenje prihoda stanovništva. 

Imovina gradskog i seoskog stanovništva

Po pravilu su podaci o imovini pouzdaniji pokazatelj materijalnog 
položaja nego podaci o prihodima, posebno imajući u vidu povećanu 
važnost imovine u postsocijalizmu usled ograničenih mogućnosti njene 
akumulacije tokom socijalizma. Predmet analize su sledeći pokazatelji 
imovinskog stanja gradskog i seoskog stanovništva u Srbiji: vlasništvo 
nad stambenim objektom, njegova tržišna vrednost, tehnička opremlje-
nost i površina, posedovanje dodatne stambene jedinice, poslovnog pro-
stora, zemljišta i automobila.

U vezi sa vlasništvom nad stambenom jedinicom, socijalistički pore-
dak je karakterisalo postojanje privilegije u vidu upotrebe društvenog 
stana (Vujović 1987: 83), koju je 1989. godine uživalo 43,2% ispitani-
ka iz grada i 2,3% iz sela. Društveni stanovi su bili urbani fenomen, iz 
čije su raspodele poljoprivrednici i preduzetnici bili isključeni (Petrović 
2004: 282-283), a nalazi ukazuju na povoljniji stambeni položaj grad-
skog stanovništva. Tokom postsocijalističke transformacije vlasnički sta-
tus postaje manje diskriminatoran indikator nejednakosti u stanovanju, 
s obzirom na to da je izvršena privatizacija stanova u društvenoj svojini. 
Rezultati istraživanja ukazuju da su 2003. godine razlike po pitanju vla-
sničkog statusa između gradskog (63,8%) i seoskog stanovništva (64,8%) 
zanemarljive, dok je 2012. godine seosko stanovništvo prisutnije među 
vlasnicima (92,6%) od gradskog (86,7%).9 Nalazi iz 2012. godine poka-
zuju i razlike u kreditnom zaduženju pri rešavanju stambenog pitanja, 
koje je pet puta prisutnije kod gradskog (3,7%) nego kod seoskog sta-
novništva (0,7%), što se može objasniti višim i stabilnijim prihodima 
prve grupacije.

Ujednačavanje vlasničkog statusa nad stambenim objektima u Srbi-
ji čini njihovu tržišnu vrednost značajnijim indikatorom nejednakosti. 
Podaci nisu dostupni za 1989. godinu, ali je za 2003. i 2012. godinu po-

9  Razlike u vlasništvu nad stanom 2012. godine su verovatno posledica privlačnosti grada 
za stanovništvo koje nije obezbedilo vlasnički status prilikom doseljavanja. Podstanarska 
domaćinstva su među gradskim stanovništvom 22 puta prisutnija nego među seoskim, a devet 
godina ranije su bila tri puta zastupljenija. 
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znata tržišna vrednost stana prema sledećim kategorijama: objekti male 
(do 39.999 evra), srednje (od 40.000 do 89.999 evra) i velike vrednosti 
(90.000 evra i više). Rezultati istraživanja ukazuju da je seosko stanov-
ništvo u oba perioda zastupljenije u kategoriji vlasnika objekata male 
vrednosti (82,8% 2003. godine i 76,4% 2012. godine), a gradsko u ka-
tegorijama srednje (34,5% 2003. godine i 40,2% 2012. godine) i velike 
vrednosti (9,9% 2003. godine i 3,6% 2012. godine). Razlike su najizra-
zitije u kategoriji stanova velike vrednosti, koje je gradsko stanovništvo 
dvostruko (2003) i petostruko (2012) više posedovalo nego seosko. Ne-
jednakosti su posledica uticaja tržišta nekretnina na vrednost stanova u 
gradu i selu, kao i privatizacije koja je omogućila gradskom stanovništvu 
sticanje vlasničkog statusa po niskim cenama i to uglavnom stanova veće 
vrednosti. 

Razlike u standardu stanovanja gradskih i seoskih domaćinstava bile 
su izrazite tokom socijalizma, a između ostalog su posledica ulaganja 
u izgradnju kolektivnih stambenih zgrada u gradovima, koje ispunja-
vaju uslove savremenog stanovanja. Indikativan je podatak da je 1971. 
godine u Srbiji kupatilo posedovalo 42,3% gradskih i 3,2% seoskih sta-
nova (Hodžić 1976: 55). Tehnička opremljenost domaćinstva je pokaza-
telj standarda stanovanja, a imajući u vidu da se tokom vremena menja 
značaj indikatora, u upitnicima iz 1989, 2003. i 2012. godine su prisutne 
razlike. U analizi primat imaju pokazatelji upotrebljeni u poslednjem 
istraživanju, a poređenje sa ranijim periodima je vršeno kada su dostu-
pni relevantni podaci (Tabela 2). 

Tabela 2: Tehnička opremljenost domaćinstava 1989, 2003. i 2012. 
godine (%)

Tehnička opremljenost 
domaćinstva

1989. 2003. 2012.

Grad Selo Grad Selo Grad Selo

Frižider 97,7 94,3 - - 99,3 98,4

Zamrzivač 88,3 86,6 91,2 93,4 87,8 95

Mašina za pranje veša 92,3 71,1 93,3 74,7 96,1 89

Klima uređaj - - - - 42,5 13,7

Vredniji muzički stub 45,6 25,1 19,4 10,1 18,4 6,7

Mašina za pranje 
posuđa

9,7 2,3 9,6 4,7 23,8 8,5

Kompjuter 11,60 1,6 31,3 10,5 71,6 43

Mobilni telefon - - 67,2 47,7 91,6 81,9

Kablovska televizija / 
satelitska antena

- - 38,2 8,4 70,1 24

Internet - - 22,6 4,9 61,3 30,6



Ekonomski, pravni i organizacioni prostor

437

Gradska domaćinstva su tehnički bolje opremljena od seoskih. Jedi-
ni uređaj koji seosko stanovništvo poseduje češće je zamrzivač (2003. i 
2012. godine), što nije iznenađujuće imajući u vidu njegovu neophod-
nost u uslovima proizvodnje hrane. Nalazi o tehničkoj opremljenosti 
upućuju da veća površina stambenih objekata seoskih domaćinstava ne 
izražava nužno bolji materijalni standard. U sva tri analizirana perioda 
je gradsko stanovništvo češće živelo u stanovima male (do 50 ) i 
srednje površine (50–99 ), a seosko u objektima velike površine 
(100  i više).

Veoma diskriminatoran indikator višeg materijalnog položaja pred-
stavlja posedovanje dodatne stambene jedinice (vikendice, kuće, stana).10 
Gradsko stanovništvo u sva tri perioda češće poseduje dodatnu stam-
benu jedinicu nego seosko. Tokom socijalizma je 22,1% gradskog i 8% 
seoskog stanovništva posedovalo dodatni stambeni objekat. U periodu 
ubrzane postsocijalističke transformacije raste udeo onih koji poseduju 
dodatnu stambenu jedinicu u obe grupacije (25,6% gradskog i 13,1% se-
oskog stanovništva), a objašnjenje može počivati u stabilnijoj ekonom-
skoj situaciji praćenom višom potrošačkom moći. Tokom konsolidacije 
kapitalizma opada vlasništvo nad dodatnim stambenim objektom kod 
obe grupacije (12,2% gradskog i 7,7% seoskog stanovništva), što može 
biti posledica ekonomske krize, odnosno prodaje imovine radi zadovo-
ljavanja egzistencijalnih i drugih potreba.

Razlike u materijalnom položaju izražava i posedovanje poslovnog 
prostora i njegova tržišna vrednost, a podaci su prikupljeni samo 2012. 
godine. Gradsko stanovništvo dvostruko češće poseduju poslovni pro-
stor (4,8%) od seoskog (2,3%). Ne samo da je prisutnije među vlasni-
cima, već češće od seoskog poseduje poslovni prostor srednje (40.000-
89.999 evra) i velike vrednosti (90.000 evra i više). S druge strane, seo-
sko stanovništvo očekivano češće poseduje zemlju (84,9% 1989. godine, 
78,8% 2003. godine i 73,5% 2012. godine) od gradskog (20,3% 1989. go-
dine, 35,8% 2003. godine i 16,3% 2012. godine), s tim „da većini seoskog 
stanovništva poljoprivreda nije osnovna delatnost“ (Vujović 2013: 98). 

Naposletku, prikupljeni su i podaci o posedovanju vozila, a rezulta-
ti pokazuju da gradsko stanovništvo u Srbiji češće poseduje automobil 
(59,7% 1989. godine, 55,2% 2003. godine i 59,4% 2012. godine) od seo-
skog (50,3% 1989. godine, 52,1% 2003. godine i 58% 2012. godine), ali i 
da se razlike postepeno smanjuju.

10  Podaci o tržišnoj vrednosti dodatne/ih stambene/ih jedinice/a prikupljeni su u poslednja dva 
istraživanja, ali razlika u formulaciji pitanja onemogućava njihovo poređenje.
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Potrošnja gradskog i seoskog stanovništva

U istraživanjima iz 1989, 2003. i 2012. godine su proučavani različiti 
aspekti potrošnje, a razmatrani su oni čiji su podaci uporedivi ili se od-
nose na poslednji analizirani period. Reč je o odlasku na godišnji odmor, 
odredištu i vrsti smeštaja na odmoru, nabavci odeće i obuće, kao i o na-
bavci sredstava za higijenu.

Potrebu za godišnjim odmorom češće zadovoljavaju žitelji gradova 
nego sela. Razlika je bila izrazitija 1989. godine kada je na godišnji od-
mor išlo 51,9% ispitanika iz grada i 17,2% iz sela. U naredno razdoblju 
dolazi do smanjenja razlike, uz gotovo ujednačene rezultate iz 2003. i 
2012. godine. Na godišnji odmor su 2003. godine išli pripadnici 42,3% 
gradskih i 18,1% seoskih, a 2012. godine članovi 42,2% gradskih i 17,2% 
seoskih domaćinstava. 

 Odredište godišnjeg odmora je poznato za 2003. i 2012. godinu. Grad-
sko stanovništvo je u oba perioda ređe provodilo odmor u zemlji (57,6% 
2003. godine i 17,1% 2012. godine), nego seosko stanovništvo (74,6% 
2003. godine i 26,9% 2012. godine). Nalazi sugerišu višu platežnu moć 
gradskog stanovništva, s obzirom na to da je godišnji odmor u zemlji 
po pravilu jeftiniji nego u inostranstvu, a zaključak podupiru rezultati o 
odmoru na dve lokacije. Gradsko stanovništvo je u oba posmatrana peri-
oda duplo češće provodilo odmor i u zemlji i u inostranstvu od seoskog.

Vrsta smeštaja na godišnjem odmoru je bila predmet interesovanja 
samo u istraživanjima iz 1989.11 i 2012. godine. Najzastupljeniji tip sme-
štaja u oba posmatrana perioda bio je privatni, kako kod gradskog, tako 
i kod seoskog stanovništva. Drugi po učestalosti je bio hotelski smeštaj, 
koji je koristilo 25,5% gradskog stanovništva 1989. godine i 31,3% 2012. 
godine, dok ga je 18,2% seoskog stanovništva koristilo 1989. godine i 
22,3% 2012. godine. Češće provođenje godišnjeg odmora u hotelskom 
smeštaju ukazuje na veću platežnu moć gradskog stanovništva pod pret-
postavkom da je (naj)skuplji.

Pitanje o načinu nabavke odeće i obuće gradskog i seoskog stanovniš-
tva je postavljeno samo 2012. godine. Nalazi pokazuju da obe grupacije 
pretežno kupuju novu odeću i obuću, ali pažljivo biraju cenu (Tabela 3). 
Višu potrošačku moć gradskog stanovništva sugerišu nalazi da dvostru-
ko više od seoskog prvo obraća pažnju na kvalitet, a potom na cenu, kao 
i da kupuje kvalitetnu robu ne vodeći mnogo računa o ceni. Razliku u 

11  Podaci o vrsti smeštaja 1989. godine nisu potpuno precizni, što je verovatno posledica 
beleženja više od jednog odgovora, ukoliko su ispitanici više puta išli na godišnji odmor i 
odsedali u različitim vrstama smeštaja. 
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potrošačkoj moći najviše ispoljava nalaz da seosko stanovništvo gotovo 
tri puta češće dobija odeću i obuću kao pomoć. 

Tabela 3. Način nabavke odeće i obuće 2012. godine (%)

Način nabavka odeće i obuće Grad Selo
Ne kupujemo, niti dobijamo odeću i obuću 0,6 0,7
Dobijamo odeću i obuću kao pomoć 4 11
Kupujemo polovnu odeću i obuću 6,4 6,9
Kupujemo novo, ali pažljivo biramo cenu 70,1 72,2
Prvo gledamo kvalitet, a tek potom cenu 15,8 7,8
Kupujemo kvalitetnu robu, ne vodimo mnogo računa o ceni 3,1 1,4
Ukupno 100 100

Podaci o nabavci sredstava za higijenu su takođe dostupni samo za 
2012. godinu, a rezultati ukazuju na evidentne razlike između gradskog 
i seoskog stanovništva u vezi sa ovim aspektom potrošnje. Za razliku od 
gradskog stanovništva, koje se gotovo podjednako troši samo osnovna 
sredstva za higijenu (48,8%) i luksuznija pored osnovnih (48,6%), seosko 
stanovništvo mahom troši samo osnovna sredstva (69,4%), dok i luksu-
znija može da priušti nešto više od četvrtine domaćinstava iz ove grupa-
cije (26,2%). Stanovnici obe vrste naselja se suočavaju sa nemogućnošću 
da obezbede i osnovna sredstva za higijenu, s tim da je problem češće 
prisutan kod seoskog (4,4%), nego kod gradskog stanovništva (2,6%). 

Materijalni položaj gradskog i seoskog stanovništva

Naposletku, predmet razmatranja je ukupni materijalni položaj grad-
skog i seoskog stanovništva 1989, 2003. i 2012. godine, meren kompo-
zitnim indeksom, na osnovu indikatora o prihodima, imovini i potrošnji 
domaćinstva. Nije suvišno ponoviti da je predstavljen u obliku skale koju 
čine niži, niži srednji, srednji, viši srednji i viši materijalni položaj. 

Nalazi ukazuju da je materijalni položaj gradskog stanovništva kon-
stantno viši od položaja seoskog (Tabela 4). Gradsko stanovništvo je u 
sva tri posmatrana perioda prisutnije u kategorijama srednjeg, višeg 
srednjeg i višeg materijalnog položaja, a seosko u kategorijama nižeg i 
nižeg srednjeg, osim 2012. godine kada je gradsko stanovništvo češće 
imalo niži srednji materijalni položaj od seoskog. Rezultati podupiru na-
laze iz 2003. i 2007. godine o povoljnijem materijalnom položaju doma-
ćinstava gradske od seoske omladine (Mojić 2012: 83), odnosno nalaze 
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iz 2007. godine o koncentraciji većine domaćinstava iz urbanih područja 
u tri više kategorije i nadpolovičnog broja domaćinstava iz većine rural-
nih područja u dve niže kategorije materijalnog položaja (Petrović 2009: 
117).  

Tabela 4. Materijalni položaj 1989, 2003. i 2012. godine (u %)

Rezultati istraživanja pokazuju i da 2012. godine, u odnosu na 1989. i 
2003. godinu, dolazi do pogoršanja materijalnog položaja gradskog i se-
oskog stanovništva usled snažne ekonomske krize. „Posledice ove krize 
negativno utiču na svakodnevni život većine stanovništva u vidu neza-
poslenosti, siromaštva i socijalne isključenosti i razvijanja raznih pojedi-
načnih i grupnih strategija preživljavanja“ (Vujović 2013: 97).

Zaključna razmatranja

Analiza materijalnog položaja gradskog i seoskog stanovništva u Srbi-
ji ukazala je da gradsko stanovništvo ima znatno viši materijalni položaj 
od seoskog tokom kraja socijalističkog poretka, početka ubrzane postso-
cijalističke transformacije i stabilizacije kapitalističkog poretka. Njegov 
viši materijalni položaj izražavaju pokazatelji o prihodima, imovini i 
potrošnji, kao i na osnovu njih konstruisan kompozitni indeks materi-
jalnog položaja. 

Gradsko stanovništvo u Srbiji ima više prihode od seoskog, kako 
2003, tako i 2012. godine, uprkos tome što ukupni mesečni prihodi obe 
grupacije pretežno iznose do 499 evra. Razlike su prisutne i u pogledu 
imovinskog stanja. Tokom socijalizma je gradsko stanovništvo imalo po-
voljniji stambeni položaj od seoskog, uživajući privilegiju raspolaganja 
društvenim stanom, koji je zadržan i u postsocijalizmu, o čemu svedoči 
posedovanje tehnički bolje opremljenih stanova veće tržišne vrednosti. 

Godine

Indeks materijalnog položaja

Ukupno
Niži Niži srednji Srednji Viši srednji Viši

Grad Selo Grad Selo Grad Selo Grad Selo Grad Selo

1989. 8,3 37,1 33,2 47,8 29,5 13,1 20,2 1,8 8,8 0,1 100

2003. 9,6 27,1 33,1 46,3 29,3 18,9 19,8 5,5 8,3 2,2 100

2012. 25,7 48,2 42,5 38,2 20,5 11 8,5 2,1 2,9 0,5 100
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Uprkos lošijoj tehničkoj opremljenosti domaćinstava seoskog stanovniš-
tva, jasno je da su „suvremena sredstva za rad u domaćinstvu, za zabavu, 
dokolicu i sl., ušla [...] u njegov svakodnevni život i omogućila mu pro-
mjene“ (Hodžić 2006: 98). Pored toga, gradsko stanovništvo konstan-
tno češće raspolaže dodatnom stambenom jedinicom od seoskog, što je 
izuzetno diskriminatoran pokazatelj višeg materijalnog položaja. Na po-
voljniji imovinski status ukazuju i nalazi da gradsko stanovništvo češće 
od seoskog poseduje poslovni prostor i to veće tržišne vrednosti, kao i 
automobil. Ove dve kategorije stanovništva se razlikuju i po potrošnji. 
Gradsko stanovništvo češće od seoskog odlazi na godišnji odmor i to 
skuplji, a može da priušti i kvalitetniju odeću i obuću, kao i sredstva za 
higijenu od seoskog. Ukupni materijalni položaj ukazuje da je gradsko 
stanovništvo u sva tri razdoblja zastupljenije u kategorijama srednjeg, vi-
šeg srednjeg i višeg materijalnog položaja, a seosko u kategorijama nižeg 
i nižeg srednjeg.

Iako dolazi do smanjenja razlika u uslovima života gradskog i seoskog 
stanovništva u Srbiji, evidentno je da opstaju nejednakosti u njihovom 
materijalnom položaju, nezavisno od promena osnova reprodukcije si-
stema. Na osnovu konstantnog porasta udela gradskog u ukupnom sta-
novništvu jasno je da su poboljšani uslovi života u seoskim područjima 
„još uvek nemoćni da bi kontrabalansirali privlačnost velikih gradova“ 
(Vujović 1990: 31).
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Željka Manić

ECONOMIC POSITION OF URBAN AND RURAL 
POPULATION IN SERBIA

Summary: The subject of this paper is an analysis of the economic position of 
urban and rural population in Serbia, and the main objective is to determine 
whether there have been significant differences in the economic position of 
these social groups during the end of the socialist order, accelerated post-
socialist transformation, and stabilisation of the capitalist order in Serbia. 
The analysis is based on the results of surveys conducted on a representative 
sample of population in Serbia in 1989, 2003 and 2012, which allow empirical-
historical approach to examine the economic position of urban and rural 
population. First are analysed indicators of basic dimensions of economic 
position (income, property and consumption) of urban and rural population, 
and then followed the analysis of the overall economic position measured 
through a composite index. The index is presented through an interval scale 
with five levels of economic position: lower, lower middle, middle, higher 
middle, and higher economic position. The analysis of indicators of basic 
dimensions (income, property and consumption), and overall economic 
position presented through a composite index shows that urban population 
in Serbia have significantly higher economic position than rural population 
in all three time periods.
Key words: economic position, urban population, rural population, income, 
property
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UDRUŽENJA RATNIH VETERANA U SRBIJI: 
PROSTORI SOCIJALNE REHABILITACIJE I 

INTEGRACIJE

Apstrakt: Mreže institucija nastale samoorganizovanjem građana bitan 
su društveni prostor za uključivanje građana u različite neformalne grupe 
i organizacije preko kojih građani zadovoljavaju određene potrebe. Isto 
tako udruživanjem oni počinju da brinu za svoju zajednicu, počinju da 
pružaju usluge širem krugu članova, pri čemu se beleži porast socijalnog 
kapitala uže grupe okupljene oko udruženja, pa i  šire zajednice. U tekstu 
su izloženi rezultati istraživanja rada udruženja ratnih veterana sa ciljem 
da se utvrdi, između ostalog, koliki su kapaciteti ovih udruženja da se bave 
sistemskim promenama za poboljšanje položaja ratnih veterana u društvu. 
Rezultati istraživanja ukazuju da udruženja ratnih veterana imaju malo 
moći u sistemskoj promeni položaja ratnih veterana u društvu, te da malo ili 
nedovoljno sarađuju sa NVO sektorom kao i da imaju nedovoljno razvijen 
odnos sa državnim institucijama. Navedeno upućuje na zaključak da ova 
udruženja nisu prepoznata u zajednici kao relevantni akteri i partneri države 
u rešavanju mnogobrojnih statusnih pitanja ratnih veterana, te da je njihovo 
dominantno polje delovanja jeste društveni prostor humanitarnog karaktera 
sa socijalnom i integrativnom funkcijom, tj. prostor za upoznavanje ljudi, 
sticanje prijateljstva, izlaz iz samoće i socijalne izolacije. I kao takva, ona 
imaju značajno mesto u socijalnom životu ratnih veterana kao vulnerabilne 
grupe, gotovo u potpunosti izuzete iz mera socijalne podrške koja ne 
podrazumeva samo pasivnu socijalnu pomoć. 
Ključne reči: udruživanje građana, ratni veterani, sistemske promene, 
socijalna i integrativna funkcija, organizacija.
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Uvod

Mreža institucija koje formiraju građani predstavljaju društveni pro-
stor u koji se oni uključuju da bi ostvarili i zadovoljili neke svoje privatne 
i opštedruštvene interese, motive i potrebe. Ove organizacije ne osniva 
država, a od ostalih nedržavnih organizacija izdvaja ih karakteristika ne-
profitnosti, budući da im cilj nije stvaranje i uvećavnje profita (Paunović, 
2012). Zbog toga je širi naziv za područje delovanja ovakvih organiza-
cija treći sektor (prvi sektor su državne/javne organizacije, drugi sektor 
je privatni profitni). Dobijaju na značaju sa politikom održivog razvoja 
(društveno odgovorni profitni sektor, decentralizovano upravljanje i vla-
danje, aktivan sektor građanskog društva) koja zagovara reorganizaciju 
države i društva i participaciju građana u rešavanju društvenih proble-
ma.  

Njihov pravni osnov nalazi se u pravu čoveka i građanina na slobodu 
udruživanja i delovanja sa drugim ljudima koji predstavljaju konstitutiv-
ni princip modernizacijskih procesa1. Bez podrške udruženih građana 
pojedinac ima malo mogućnosti da se odbrani od zloupotrebe državne 
moći. U zavisnosti od odnosa prema državi i njenoj ulozi, postoje sta-
novišta koja sumnjiče udruženja za narušavanje jedinstva i opšte volje, 
ovakva stanovišta zastupaju ideju da država ima većeg udela i uticaja na 
društvo i nastoji da ga što više kontroliše, zajedno sa ograničavanjem 
slobode pojedinca2. Suprotno navedenom3, stoje stanovišta o poverenju 

1  O ovome je pisao još J.S. Mil u studiji „O slobodi“:...postoji krug delovanja u kojem društvo, 
za razliku od pojedinca, ima samo posredan interes... on obuhvata sve ono u životu pojedinca 
što se tiče ponašanja samo njega samog ili ako se tiče drugih, to je samo s njihovim slobodnim, 
dobrovoljnim i nezavedenim pristankom i učestvovanjem...iz te slobode svakog pojedinca sledi 
sloboda, u istim granicama, udruživanja pojedinaca, sloboda da se ujedine u bilo kom cilju koji 
ne podrazumeva povredu drugih, ako su osobe koje se udružuju punoletne i nisu prisiljene ili 
obmanute“ (Mil, 1998: 44-45).
2  R. Dal u knjizi Dileme pluralističke demokratije navodi da nezavisne organizacije i 
pored poželjnih svojstava imaju i negativne osobine koje on ubraja u probleme pluralističke 
demokratije: „U velikim političkim sistemima nezavisne organizacije pomažu u sprečavanju 
dominacije i uspostavaljnju zajedničke kontrole...nezavisne organizacije su takođe, čini se, 
povezane sa četiri problema demokratskog pluralizma: one mogu doprinositi stvaranju nepravdi, 
iskrivljavanju građanske svesti, izokretanju programa društvenih poslova i otuđivanju konačne 
kontrole nad onim što je zacrtano kao društveni program. (Dal, 1994: 60,68). Ideje da nezavisne 
organizacije mogu pričinjavati štetu društvu nalazimo još kod Rusoa koji ih smatra opasnima 
za formiranje “opšte volje”. “Razlike se svode na manji broj I daju manje opšti rezultat. Najzad 
kada jedna od tih grupa postane toliko velika da nadmaši sve druge, kao rezultat nemate više zbir 
malih razlika, već jednu veliku razliku: tada više nema opšte volje, a mišljenje koje preovlađuje 
jeste pojedinačno mišljenje” (Žan Žak Ruso, 1993:46). 
3  Suprotno stanovište koje odbacuje pojam opšte volje nalazimo kod jednog od ključnih 
teoretičara koji podržavaju autonomiju mnoštva grupa i interesa i podržavaju pluralistička 
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u udruženja i njihovo mnoštvo različitih interesa, više se polaže na ci-
vilno društvo i njegove pluralne funkcije poput asocijativnosti, kontrak-
tualnosti, pluralizam (društveni i interesni), individualitet, solidarnost, 
samoorganizacija, privatnost, humanizam i humanitarnost itd. (Pauno-
vić, 2011:259; v. takođe i Pavlović, 2006:57). Istraživanja su pokazala da 
su glavni izvori prihoda neprofitnog sektora vlastita sredstva od naplata 
usluga koje daju i obavljanje profitnih delatnosti (51%). Od javnog sek-
tora (države) dobijaju 39%, a od donacija i filantropskih davanja svega 
10%. Učešće države u finansiranju neprofitnog sektora najveće je u Za-
padnoj Evropi sa 51% sredstava, dok u zemljama Istočne Evrope ono 
iznosi 31%, a u Latinskoj Americi svega 15% (Lester M. Salamon i Hel-
mut K. Anheier, 1999, prema: Paunović, 2012).

Udruženja ratnih veterana specifična su udruženja po tome što nisu 
nastala i razvijala se kao novonastale organizacije u neprofitnom sektoru 
(često pominjane kao nevladine organizacije, što je jedan od modela or-
ganizacija iz trećeg sektora). Ove organizacije nastale su na ideji i istoriji 
organizacija boraca Narodno oslobodilačkog rata (NOR) kada je država 
preuzimala gotovo u potpunosti brigu o raznim ugroženim društvenim 
grupama, pa tako i o ratnim veteranima, tada borcima NOR-a. Kako 
onda, tako i danas, struktura mreže veteranskih udruženja je direktno 
uslovljena organizacijom i delovanjem Sektora za boračko-invalidsku 
zaštitu Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije. Ovo se vidi 
iz izvora finansiranja koja navode udruženja (dalje u tekstu). Kao što je 
već rečeno, ovaj sektor radi na izradi nacrta zakona i propisa iz oblasti 
boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata, zaštite spome-
nika i obeležavanje značajnih istorijskih događaja. Putem ovog Sektora 
se raspodeljuju finansijska sredstva veteranskim udruženjima iz četiri 
oblasti: 1. Udruženja boraca ratova devedesetih, 2. udruženja ratnih i 
mirnodobskih vojnih invalida, 3. udruženja porodica palih boraca rato-
va devedesetih i 4. udruženja za zaštitu spomenika i negovanje tradicije 
oslobodilačkih ratova Srbije. Prema ovom modelu svaka od ove četiri 
grupe ime svoja udruženja na republičkom, opštinskom i gradskom ni-
vou. Budžet Sektora za finansiranje udruženja za 2015. godinu iznosi 
nešto malo više od 26 miliona dinara (26.110.000,00), za koja, prema 
rečima nadležnih iz ovog sektora, konkuriše 81 udruženje (Ministratstvo 

shvatanja društva i slobode, Harolda Laskija: „Ako odbacimo jednu opštu volju ovom idealnom 
obliku, mi nismo prinuđeni da računamo samo s jednim sistemom udruženja kao metodom 
kojom se cilj društva može najbolje postići. Svako udruženje, recimo, treba da ima mogućnost 
da utiče na socijalni poredak“ (Laski, 1934: 82, prema: Paunović, 2011).
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rada, zapošljavanja i socijalne politike, 2015)4. 
Kao što ne postoji evidencija veterana, evidencija poginulih i nestalih 

pripadnika vojske, tj. državljana republike Srbije koji su poginuli u gra-
đanskom ratu na prostorima bivše Jugoslavije, tako ne postoje ni poda-
ci o tačnom broju veteranskih udruženja. Bilo da pripadaju navedenoj 
mreži ili da ne pripadaju ni jednom „savezu udruženja“ koji imaju svoje 
predstavnike na republičkom nivou, budući da ima i takvih udruženja. 
Brojna su se veteranska udruženja registrovala kao udruženja građana, 
tj. nevladine organizacije ali su mnoga u međuvremenu i prestala sa ra-
dom. 

Udruženja ratnih veterana, iako formalno-pravno registrovana kao 
nevladine organizacije najčešće ne sarađuju sa drugim organizacijama iz 
nevladinog sektora koja deluju izvan mreže njihovog udruženja. Uzroke 
ovome treba tražiti u činjenici da je NVO sektor u Srbiji nastao iz gra-
đanskih inicijativa ‘90-ih koje su izrasle iz antiratnog aktivizma i kampa-
nja za zaštitu ljudskih prava. Međutim, primećen je trend da određeni, 
manji, broj veteranskih organizacija se aktivno uključuje u mrežu ne-
vladinih organizacija koje u svom radu imaju antiratne aktivnosti. Ovo 
ne znači da i druge veteranske organizacije nisu u svoje delovanje in-
korporirale antiratne vrednosti i ciljeve već je po sredi pitanje metoda 
kojima se ostvaruju ti ciljevi. O ovome biće više reči prilikom analize 
ciljeva  zbog kojih su organizacije formirane, kao i osnovnih i dopunskih 
aktivnosti.

Istraživanje je sprovedeno putem upitnika za čelnike udruženja, na 
uzorku od 15 udruženja. Regionalno, ispitivana udruženja, nalaze se na 
području Vojvodine, u regionu Beograda i regionu Južne Srbije. Kako 
bi utvrdili način rada i funkciju koju pomenuta udruženja imaju u živo-
tu ratnih veterana, obavljeno je istraživanje pomoću standardizovanog 
obrazca za beleženje odgovora. Obrazac za ovo istraživanje predstavlja 
adaptiranu formu upitnika koji je sproveden u istraživanju organizacija 
osoba sa invaliditetom (Petrović, 2007:210) budući da je struktura in-
strumenta takva da suštinski „pokriva“ značajne segmente funkcionisa-
nja udruženja RVI. Dodatni razlog je što najveći broj udruženja ratnih 
veterana obuhvata među svojim članstvom upravo ratne vojne invalide. 
Nadalje, ratni veterni, ratni vojni invalidi i osobe sa invaliditetom dele 
karakteristike marginalnih grupa i zbog toga je njihov položaj u društvu, 
ali i sistem organizovanja zasnovan na suočavanju sa sličnim problemi-
ma. 

4  Ukupna raspoloživa sredstva u budžetu RS su od 2015. godine smanjena na 26 miliona dinara, 
međutim od 2011. – 2014. raspoloživa sredstva u budžetu iznosila su više od 50 miliona dinara. 
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Korišćeni upitnik sadrži nekoliko grupa pitanja: prvu koja se odno-
si na elementarne podatke o samom udruženju (naziv, vreme formira-
nja, broj članova); druga grupa pitanja odnosila se na ciljeve formiranje 
udruženja, na aktivnosti i realizovane akcije usmerene na promenu po-
ložaja u širem društvu, te vidove pomoći koje organizacija pruža svojim 
članovima; treća grupa pitanja odnosila se na komunikaciju udruženja 
sa širom društvenom zajednicom, i na kraju, postavljena su pitanja o 
oceni onoga što udruženje čini za svoje članove kao i o mišljenju o radu 
ovakvih udruženja u Srbiji, te o njihovom tretmanu od strane državnih 
institucija. 

Rezultati istraživanja

Udruženja rade na volonterskoj bazi udruživanja. Većina udruženja 
u svom sastavu nemaju zaposlene osobe u smislu plaćenog nameštenja. 
U čak 80% udruženja nema stalno zaposlenih, dok su u ostalim sluča-
jevima zaposleni angažovani po osnovu trenutno aktualnih projekata, 
dakle bez stalnog zaposlenja. Udruženja najčešće rade u prostoru koji 
im je dat na korišćenje sa ili bez minimalne naknade od strane lokalne 
vlasti (53,3%). U iznajmljenom prostoru radi 26,7% udruženja, sredstva 
za iznajmljivanje poslovnog prostora iz budžeta države obezbedilo je 
13,3%, dok je 6,7% udruženja prostor za rad obezbedilo uz pomoć svoje 
centrale na republičkom nivou. 

Do opreme udruženja su došla na različite načine ali kao i kod prosto-
ra dominantni način je da lokalna vlast pribavi neophodnu opremu za 
rad udruženja (33,3%). Ostali načini dolaženja do opreme za rad su: po-
moć resornog ministarstva (13,3%), preko realizacije različitih projekata 
(13, 3%), kao i iz sopstvenih sredstava (13,3%). Ostali sporadični5 načini 
su: uz pomoć stranih donacija, uz pomoć donacije članstva i od Saveza 
sa republičkog nivoa. Posmatranjem je ustanovljeno da je uglavnom reč 
o veoma skromnim prostorima i opremi. Udruženja svoj rad finansije 
dominantno obezbeđuju iz članarina (53,3%), ostali načini finansiranja 
su državni budžet/javni sektor (26,7%) i fondovi stranih organizacija, što 
je zabeleženo kod jednog udruženja (6,7%). Već sam pogled na izvore 
finansiranja ukazuje nam na veoma niska sredstva za rad kojima ras-
polažu ove organizacije, zbog čega se i dve trećine organizacija (66,7%) 
izjašnjava da su im sredstva oskudna i da ni približno ne zadovoljavaju 
potrebe i planirane aktivnosti. Delimično uspevaju da pokriju potrebe 

5  Po jedno udruženje, odnosno 6,7%.
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20% udruženja, dok svega 13,3% udruženja u potpunosti pokriva svoje 
aktivnosti iz navedenih izvora. 

Ciljevi formiranja udruženja odnose se dominantno na poboljšanje 
društvenog položaja ratnih veterana sa naglaskom na izmenu struktur-
nih društvenih činilaca i formulisani su na sledeći način: Unapređenje 
društvenog i materijalnog položaja ratnih veterana (53,3%), borba za 
institucionalna prava ratnih veterana (40%), informisanje veterana o nji-
hovim pravima (33,3%), unapređenje prava iz oblasti zdravstva i borač-
kog dodatka (20%). U ciljevima formiranja udruženja uočena je potreba 
za humanitarnom pomoći najugroženijim članovima iz grupe RVI-a 
i članova porodica poginulih boraca (26,7%). Dok su ciljevi iz oblasti 
društvene reintegracije u vidu uključivanja u razvoj civilnog društva jav-
ljaju sporadično i to u sledećim oblicima: prevazilaženje posledica rata 
(13,3%), izgradnja mira (20%) i konstruktivna upotreba veteranskog 
iskustva (13,3%). 

Na koji način su navedeni ciljevi formiranja udruženja razrađeni 
pokazaće osnovne i dopunske aktivnosti u udruženjima. Dominantne 
osnovne aktivnosti udruženja su: pomoć članovima kod ostvarivanja 
prava i beneficija koje navodi gotovo tri četvrtine udruženja (73,3%) i 
ovome blisko informisanje članova o njihovim pravima (60%). Ako ovo-
me dodamo i humanitarna pomoć najugroženijim članovima (40%), te 
psihološko savetovalište i terapija za osobe traumatizovane u ratu 20%, 
onda ovakvi podaci idu u prilog hipotezi da su udruženja prvenstveno 
usmerena na pshiosocijalnu i humanitarnu pomoć iako u svojim ciljevi-
ma proklamuju borbu za sistemsku izmenu uzroka nejednakog tretmana 
u društvu. Ovo, tim pre, jer je eliminisanje predrasuda prema veteran-
skoj populaciji kao osnovna aktivnost udruženja prisutna u tek 33,3% 
udruženja, dok je konstruktivna društvena upotreba veteranskog isku-
stva zastupljena u 13,3% aktivnosti. 

Reintegracija veterana u mirnodobsko društvo u vidu uključivanja 
članova u programe za izgradnju mira (40%), upoznavanje javnosti sa 
potrebama veteranske populacije (26,7%), rad sa mladima (20%), te 
društveno korisni rad (13,3%) dominiraju u oblasti dopunskih aktivnosti 
udruženja. Pored ovoga u dopunske aktivnosti uključeni su i seminari, 
obuke (26,7%), organizacija okruglih stolova (40%), te kulturno-umet-
nički program (20%) i sportska takmičenja (40%). Dakle, možemo reći 
da su podsticanje veterana na aktivnu ulogu u izgradnji civilnog društva, 
integracija u lokalnu zajednicu i uticaj na promenu stava sredine prema 
veteranima u grupi dopunskih aktivnosti veteranskih udruženja. 

U odgovoru na konkretno pitanje o pokretanju akcije za promenu tre-
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tmana veterana u društvu sva udruženja su potvrdno odgovorila (100%). 
Međutim, u analizi pomenutih akcija uočava se da su takve akcije razli-
čito shvaćene. Naime, najveći broj udruženja naveo je kao akcije pridru-
živanje i organizovanje javnog protesta spram određenih odluka koje su 
državne strukture planirale (ili po sistemu diskriminacije nisu planirale) 
da upute prema ovoj populaciji. Dobri primeri su  javni protest protiv 
novog predloga zakona o pravima veterana i članova njihovih porodica 
(20%) i javni protest zbog diskriminacije jednog dela veteranske popu-
lacije prilikom novčane nadoknade za vreme provedeno u rezervnom 
sastavu oružanih snaga u periodu trajanja NATO bombardovanja, tzv. 
ratne dnevnice (20%). Na ovom mestu treba napomenuti, iako to nisu 
učinili čelnici udruženja, da su udruženja organizovala svoje članove za 
podnošenje krivične prijave protiv Republike Srbije pred međunarod-
nim sudom pravde u Strazburu zbog diskriminacije jednog dela vete-
ranske populacije prilikom isplate tzv. ratnih dnevnica. Ovaj spor je tre-
nutno u fazi koja ne odgovara veteranima, budući da prvobitna presuda 
po kojoj je  međunarodni sud naložio da država plati odštetu po ovom 
osnovu „svim licima koja na to imaju pravo bez bilo kakvih diskrimina-
cija“ (Ministratstvo pravde, 2012), preinačena nakon zahteva za reviziju 
podnetog od strane države Evropskom sudu za ljudska prava, sa zaključ-
kom da nisu iscrpljena sva pravna sredstva pred domaćim pravosuđem 
(Ministratstvo pravde, 2014)6.  

Ostale akcije usmerene na promenu tretmana veterana u društvu od-
nose se na akcije za izgradnju mira (20%) u kojima se uglavnom po-
drazumevaju programi susreta veterana iz sukobljenih strana, te njihovo 
zajedničko suočavanje sa prošlošću. Potom, navode se akcije koje spada-
ju u red konkretne pomoći članovima kao što su: zdravstvena rehabili-
tacija (20%), te letovanje za decu poginulih boraca i njihovo opremanje 
školskim materijalom (6,7%). Na kraju treba napomenuti da je 13,3% 
udruženja navelo da nijedna akcija koju su preduzeli u pravcu promene 
tretmana veterana u društvu nije bila uspešna. 

Kada je u pitanju konkretna pomoć članstvu organizacije kao naj-
značajniju meru navode jednokratnu novčanu i materijalnu pomoć 

6   Ovaj sudski spor pod nazivom „Vučković i 29 drugih protiv Srbije“ kako je zaveden u Sudu u 
Strazburu je po mnogo čemu jedinstven: to je prvi slučaj protiv Srbije koji je dospeo pred veliko 
veće koga čine sudije iz 17 zemalja, to je najobimniji slučaj iz Srbije sa oko 7000 predstavki, to 
je jedini slučaj u kome je prihvaćena žalba Srbije i u kome je prvostepeno veće promenilo odluku 
malog sedmočlanog veća. 25. marta 2014. Sud je objavio presudu u kojoj je prihvatio argument 
državnog tima Srbije da oni nisu iscrpeli sva pravna sredstva zaštite pred domaćim sudovima 
(Više o ovome videti npr. u Mreža, 2015). 
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najugroženijim članovima (86,7%). Ovaj podatak nesumnjivo svedoči 
o materijalnom položaju članova koji u tako značajnoj meri potražuju 
ovakvu vrstu pomoći i sa druge strane o nedostatku društvene moći sa-
mih organizacija koja nisu u stanju da učine više po pitanju rešavanja 
nekih krucijalnih životnih problema kao što je problem nezaposlenosti. 
Tako da se posredovanje kod zapošljavanja javlja u tek 20% slučajeva 
konkretne pomoći koju organizacije pružaju svojim članovima. Ostali 
vidovi konkretne pomoći prate mahom i prethodno navedene rezultate 
o glavnim i sporednim aktivnostima i ciljevima formiranja udruženja, 
i odnose se najčešće na pomoć prilikom ostvarivanja prava i beneficija 
veterana (40%). Udruženja kao konkretnu pomoć navode i pomoć po-
rodicama poginulih boraca kod obeležavanja pomena, premda se radi 
o uzgrednoj aktivnosti (20%), dok je konkretna pomoć u vidu organi-
zovane terapije od strane specijalnog psihologa najmanje zastupljena sa 
6,7% iako su ispitanici u delu o ratnoj traumi iskazali značajnu potrebu 
za ovom vrstom konkretne pomoći. 

Zanimljivo je pogledati kako čelnici udruženja ocenama od jedan 
do pet (raspon značenja od „ništa ne može da učini“ do „veoma mno-
go može da učini“) ocenjuju mogućnosti vlastitog udruženja da učini 
za svoje članove u pogledu sledećih oblasti. U ovom istraživanju čelni-
ci udruženja su se složili da veoma mnogo mogu da učine po pitanju 
razmene iskustva sa drugim veteranima, kao i kod psihološke podrške 
i drugih vidova ne materijalne pomoći u smislu razumevanja i podrške 
u procesu resocijalizacije svojih članova. Druženje, lepo provođenje vre-
mena, socijalizacija, informisanje i upoznavanje javnosti sa potrebama 
veteranske populacije su ocenjene kao oblasti u kojima se može mnogo 
učiniti. Za razliku od pomenutih aktivnosti, udruženja su najslabije oce-
nila praktično najkonkretnije vidove pomoći u smislu finansijske i ruge 
materijalne pomoći, kao i pomoć kod zapošljavanja i rešavanja drugih 
egzistencijalnih problema svojih članova. Ovi su odgovori u neskladu sa 
napred pomenutim odgovorom u kojem se o konkretnoj materijalnoj i 
finasijskoj pomoći članovima izjašnjava čak 86,7% udruženja. Taj nalaz 
može biti protimačen time što su potrebe članova za materijalnom po-
moći daleko veće od mogućnosti udruženja iako su oni svoj konkretni 
rad sa članovima bazirali upravo na ovoj vrsti pomoći. Dakle, možemo 
zaključiti da se radi o članstvu čije zadovoljavanje egzistencijalnih potre-
ba je veoma ugoženo. U ovoj grupi su i stvaranje prilike svojim članovi-
ma da se iskažu u poslovima u kojima su dobri, ali i učenje i obrazovanje 
članova. 
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Borba za prava i zaštitu veterana, aktivnost koja je najzastupljenija u 
ciljevima formiranja udruženja, ali i u osnovnim aktivnostima, te kon-
kretnoj pomoći koju udruženja pružaju svojim članovima, ocenjena je 
različito u pojedinim udruženjima. U ukupnom nalazu  identičan udeo 
26,7% ispitanih predstavnika udruženja tvrdi da njihove organizacije 
mogu da učine malo, odnosno mogo i veoma mnogo u ovoj oblasti. Ste-
čeni utisak koji su izrazili čelnici udruženja verovatno zavisi od uspeš-
nosti konkretnih akcija koje su sprovodili ali i od ciljeva koje je svako 
udruženje postavilo u pogledu borbe za prava i zaštitu veteranske popu-
lacije. Čini se da iako veteranske organizacije treba da obezbede usluge 
veteranima u kontekstu ličnog, socijalnog i ekonomskog osnaživanja taj 
zadatak još uvek nije ostvariv u socijalnim okolnostima u kojima funk-
cionišu. 

Većina udruženja ostvaruje kontakte i saradnju sa sličnim udruženji-
ma u zemlji (90%). Ova saradnja bazira se u najvećoj meri na zajedničke 
akcije pritiska na državu radi izmene društvenog konteksta za nejednak 
tretman veterana u društvu (50%), ovome se pridružuje razmena isku-
stava i informacija u radu (42,9%) ili saradnja na nekim zajedničkim 
projektima (7,1%). Iz navedenog nameće se zaključak da su udruženja 
osvestila potrebu za udruživanjem kako bi prizvela veći efekat kod akcija 
pritiska na državu, što se ne bi moglo reći za saradnju u oblasti zajednič-
kih projekata. 

Saradnja sa drugim nevladinim organizacijama zasnovana je na pro-
gramima za razvoj civilnog društva i izgradnju mira (33,5%), u drugim 
slučajevima reč je o saradnji oko humanitarne i psihosocijalne pomoći 
(4,8%), te ostale sporadične7 aktivnosti kao što su: obeležavanja značaj-
nih istorijskih datuma, razmena informacija i lepo provođenje vreme-
na, razmena iskustva sa udruženjima veterana iz inostranstva. Ovakvi 
podaci govore u prilog tezi da veteranska udruženja slabije sarađuju sa 
organizacijama koje se ne bave problematikom ratnih veterana. 

Saradnja udruženja sa državnim institucijama koje su zadužene za 
oblasti od značaja za ratne veterane je veoma retka i ona se zasniva jedino 
na inicijativi veteranskih udruženja, koja se odnosi na potrebu za rešava-
njem nekog konkretnog problem, u čak 53,3%, još više obeshrabruje je 
što te saradnje uopšte nema u čak 26,7% slučajeva, dok je 20% udruženja 
zadovoljno svojom saradnjom sa državnim organima. Dakle, iz nalaza 
istraživanja je lako uočiv nedostatak komunikacije i saradničkog osnosa 
između udruženja i državnih struktura. U kontaktu sa udruženjima na-

7  Po jedno udruženje 6,7%.
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glasak na problemu u saradnji sa državnim institucijama pokazao je ve-
liku važnost, odnosno tačku koja je udruženjima veoma bolna.  Čelnici 
udruženja su imali priliku da u formi slobodnih odgovora zabeleže svoj 
ukupan utisak o radu udruženja u Srbiji kao i da dodaju ono što smatraju 
važnim po pitanju funkcionisanja udruženja. Ove odgovore karakteriše 
isticanje nerazumevanja državnih institucija za njihov rad. U tom smislu 
čelnici udruženja naglašavali su da su naišli na veliku nezainteresovanost 
i odbojnost državnih struktura prema problemima zbog kojih su im se 
obraćali. Ovo se objašnjava pre svega kao potreba države da se distan-
cira od svih ratova koji su se dešavali na prostoru bivše Jugoslavije i to 
ignorisanjem problema proisteklih kao direktna posledica rata i danas 
postoje u društvu. Odnos države i relevantnih državnih institucija doživ-
ljava se kao puka implementacija postojećeg zakona u smislu elementar-
ne socijalne skrbi, što se uglavnom svodi na redovnu isplatu invalidnina 
ratnim vojnim invalidima i porodičnih penzija za porodice poginulih 
boraca. Ovim kompenzacijskim metodama se završava svako dalje i du-
blje interesovanje za probleme sa kojim žive ratni veterani i RVI. Čelnici 
udruženja smatraju da je jedini objektivni razlog ovakve politike prema 
veterenima teška materijalna situacija u zemlji koja ne dozvoljava veća 
izdvajanja za ovu kategoriju stanovništva, dok su svi drugi razlozi po-
litičke prirode. Dalje, čelnici udruženja koji su imali prilike da budu u 
kontaktu sa relevantnim državnim institucijama smatraju da je namera 
ovih struktura da razjedine udruženja u njihovoj borbi za bolji društveni 
položaj veterana i to tako što ih svrstava u različite tabore. Naime, govori 
se o nekolicini republičkih udruženja koje državne strukture favorizuju 
i kojima uplaćuju značajna materijalna sredstva kako bi oni predstavljali 
veteransku populaciju na način kakav odgovara političarima, dok su sva 
druga veteranska udruženja marginalizovana. Istinsku želju za rešava-
njem problema čelnici udruženja bi videli u studioznom pristupu izradi 
zakonskog akta, a po ugledu na zemlje u okruženju gde se kao primer 
navodi Hrvatska u kojoj su, prema njihovim rečima, stručnjaci među-
narodne zajednice i međunarodnog monetarnog fonda izradili zakon za 
veteransku populaciju. Što se tiče efekata ovakvog odnosa prema vete-
ranskim udruženjima oni su takvi da se većina udruženja gase i postoje 
samo fiktivno tj. bez ikakvih aktivnosti, prostora i članstva. Kod onih koji 
su još uvek aktivni, rad se sveo na nekolicinu akcija, uglavnom humani-
tarnog karaktera opet u svrhu lične promocije i koristi samih čelnika 
udruženja. Zbog svega navedenog ni članovi udruženja, tj. sami veterani 
nisu više spremni da daju svoj volonterski doprinos radu tih udruženja. 
I na kraju, sledi jedan pesimistički zaključak da sva postojeća udruženja 
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nemaju snagu da skrenu pažnju javnosti na goruće egzistencijalne i so-
cijalno integrativne probleme populacije ratnih veterana. Dakle, u formi 
zaključka izvedenog vlastitim rečima čelnici udruženja situaciju opisuju 
u veoma negativnom kontekstu i što je još bitnije bez nade da će se ova-
kva situacija u bliskoj budućnosti promeniti, razumevaći je kao rezultat 
slabog kapaciteta samih udruženja ratnih veterana i nezainteresovanosti 
državnih struktura što zapravo čini međuzavisnost u kojoj situacija u 
jednoj oblasti reprodukuje drugu.  

Zaključak

Prikupljeni podaci o funkcionisanju udruženja ratnih veterana potvr-
dili su pretpostavku da ukupna situacija u oblasti socijalne politike usme-
rena ka populaciji ratnih veterana i slabi rezultati veteranskih udruženja 
u borbi za sistemsku izmenu uzroka nejednakog tretmana u društvu čine 
da veteranska udruženja imaju pre svega humanitarni karakter. Drugim 
rečima, iako prisutan stav udruženja da njihov suštinski cilj formiranja 
treba da bude rad na izmeni okolnosti koje proizvode marginalizaciju 
ratnih veterana u socijalnom okruženju, ona još vrše ulogu primarne 
zaštite ove populacije u postojećim društvenim okolnostima. Čini se da 
će udruženja moći da budu bliže ostvarenju svog suštinskog cilja koji 
predstavlja izmenu okolnosti koje proizvode marginalizaciju ratnih ve-
terana u socijalnom okruženju tek u okolnostima kada ih država počne 
da razumeva kao istinske partnere u realizaciji socijalne podrške ovoj 
populaciji. 

Država je u ovom slučaju oličena, pre svega, u Sektoru za boračko 
– invalidsku zaštitu, pri Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. Odnos 
između udruženja i Sektora je blizak iako često stoje na suprotstavljenim 
stanovištima. Blizak je zbog toga što su ciljevi postojanja udruženja di-
rektno upućeni na izmenu strukturalnih činilaca, tj. normativnog reguli-
sanja statusa ratnih veterana u društvu, a u sprovođenju tog cilja partner 
za pregovore je upravo Sektor za boračko-invalidsku zaštitu. Bliskost se 
očituje i u finansijskoj zavisnosti od donacija države, koje dobijaju pre-
ko Sektora. Oba razloga za bliskost su istovremeno i razlozi za surenji-
vost, suprotstavljena stanovišta, a često i otvorene sukobe. Finansijska 
zavisnost od samo jednog donatora čini da imaju oskudne materijalne 
i ljudske resurse što kao rezultat donosi nemogućnost realizacije pla-
niranih aktivnosti. Što dalje za posledicu ima da se udruženja gase ili 
postoje samo fiktivno tj. bez aktivnosti, prostora i članstva. Budući da 
takva situacija već predugo traje ljudski resurski angažovani volonter-
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ski sve su iscrpljeniji. Državne donacije za projekte sa kojima konkurišu 
udruženja uglavnom imaju psihosocijalni i folklorni karakter (negovanje 
tradicije)8, a iznosi su tek simbolični, kako se udruženja ne bi ugasila. 

Sa druge strane glavne aktivnosti usmerene na promenu struktural-
nih uzroka marginalizacije ratnih veterana kreću se u dve dominantne 
oblasti: prva, javni protesti protiv predloga novog Zakona o ratnim ve-
teranima i druga, protesti ali i tužbe protiv diskriminacije države pred 
Evropskim sudom za ljudska prava. Rezultati u obe oblasti nisu dobri i 
posle 15, odnosno 20 godina organizovanja i sprovođenja aktivnosti. Ra-
zloge ovog neuspeha kada je u pitanju država možemo tražiti u činjenici 
da ulaganje u ljudske resurse nije prioritet državne politike. Opravdanja 
koja država nudi su loše finansijske okolnosti ali to je najčešće korišćen 
i upotrebljavan izgovor ali je suštinsko pitanje kako se raspoređuje no-
vac iz budžeta i koji su to politički prioriteti. Sa druge strane, udruženja 
ratnih veterana nemaju jedinstven nastup u svojim potraživanjima i to 
oslabljuje njihovu pregovaračku poziciju. Takođe, oni ne uključuju celo-
kupnu javnost u debatu o novom Zakonu o ratnim veteranima jer će se 
taj Zakon odnositi na celokupnu populaciju, već daju svojim zatvorenim 
krugovima monopol na odlučivanje o ovakvim pitanjima koja se zapravo 
tiču cele javnosti. 

I upravo kada se čini da splet aktualnih okolnosti tvori ovakvu situaci-
ju, pregled istorije društvenog položaja ratnih veterana u modernoj srp-
skoj državi ukazuje da su neadekvatna zakonska rešenja, diskriminacija, 
marginalizacija i sukobi među udruženjima dominantni oblici položaja 
ratnih veterana u srpskom društvu. Moglo bi se kazati da su na delu kon-
tradiktorni procesi u čijoj osnovi leži još uvek neprofilisan stav države i 
društvo  (u vrednosnom smislu) kako prema ratnim sukobima u kojima 
je Srbija učestvovala, tako i prema učesnicima ratova neretko mobili-
sanim ne samo vojnim pozivima, nego i tadašnjim javnim mnjenjem. 
Sve skupa čini da ratni veterani i njihova udruženja nisu integrisani u 
društvo, već društveni prostor na drugačiji način doživljavaju i dele sa 
svojim sunarodnicima.

8  o nazivima projekata više videti u Odluci.
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Olivera Marković - Savić

WAR VETERANS ASSOCIATIONS IN SERBIA: 
AREAS OF SOCIAL REHABILITATION AND INTEGRATION

Summary: Networks of institutions resulting from citizens’ self-organization 
are important social areas for involving citizens in various informal groups 
and organizations through which they meet certain needs. By forming these 
associations, citizens start caring for their community, they start providing 
services to a wider range of members, with a strong growth of social capital of 
the narrow group gathered around the association and wider community. The 
paper presents the results of a research on the work of war veterans associations 
in order to determine, among other things, the capacity of these associations 
to deal with systematic changes to improve the position of veterans in society. 
Research results indicate that war veterans associations have little power in 
a systematic change of the veterans’ position in society, that they have little 
or insufficient cooperation with the NGO sector in society, and that they 
have not sufficiently developed a relationship with the state institutions. The 
above suggests that these associations are not recognized in the community 
as relevant actors and partners of the state in addressing the many questions 
regarding the status of war veterans, and that their dominant field of action 
is the social area of a humanitarian character with social and integrative 
functions, i.e., places for meeting people, gaining friendships, overcoming 
loneliness and social isolation. Even as such, they have an important position 
in the social life of war veterans as a vulnerable group, almost completely 
excluded from the measures of social support which do not  include only a 
passive social assistance.
Keywords: association of citizens, war veterans, systematic change, social 
and integrative function, organization.
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Ивана М. Миловановић
Факултет спорта и физичког васпитања
Нови Сад

 СВАКОДНЕВИЦА ЖЕНА У ПРИСИЛНОЈ 
„ТРАНЗИЦИЈИ“ 

ДРУШТВЕНОГ (УРБАНОГ) ПРОСТОРА1

Апстракт: Овај рад представља прилог проучавању свакодневице 
жена у постконфликтним друштвеним условима, уз специфичније 
образлагање утицаја политичке сегрегације урбаног простора на сва-
кодневицу жена и осталих друштвених актера, који су њиховом сва-
кодневицом директно повезани. У раду су представљени резултати 
обимнијег емпиријског истраживања реализованог у етнички и ин-
ституцијално подељеном граду – Косовској Митровици – који више 
од петнаест година представља друштвени, политички и просторни 
оквир транзиције из једног друштвеног уређења (Р. Србије) у „друго“, 
такозвано „косовско друштво“. Иако се у таквом урбаном простору 
преламају актуелни (гео)политички утицаји, наши истраживачки 
налази указују на опстајање наслеђених културоисторијских (наци-
оналних) особености, које прожимају свакодневицу жена (Српкиња, 
Албанки, Бошњакиња и Ромкиња) и њихових породица, у виду мањих 
или већих могућности помирења етничких заједница којима припа-
дају. Теренско истраживање је реализовано у неколико квартова тог 
„подељеног“ града, који су и сами специфични по етничког сегрегацији, 
јер у њима живи нека „изолована“ етничка група (попут Ромске ма-
хале, у којој живе само Роми; или Баира, у коме живе само Албанци); до 
делова у којима припадници различитих етничких група живе зајед-
но, али „једни поред других“ (Мирконасеље и Бошњачка махала). Ре-
зултати истраживања указују на то да шеснаестогодишње обита-
вање у политички сегрегисаном урбаном простору снажно утиче на 
свакодневицу жена и њихових породица. Такав утицај манифестује се 
најпре у томе што су сви припадници етничких група, у зависности 
од дела града у коме живе, „сврстани“ у „етничку већину“ или „ет-
ничку мањину“, од чега даље зависе понашања тих актера у области 
свакодневице.
Кључне речи: свакодневица, жене, урбани простор, просторне стра-
тегије, постконфликтно друштво, Косово и Метохија. 

1 Рад је написан у оквиру пројекта „Материјална и духовна култура Косова и Метохије 
(ев.бр. 178028) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р. 
Србије.
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Увод

Свакодневица је постала неизоставна тема социолошких про-
мишљања у српској социологији, по разарању СФР Југославије. 
Томе сведоче зборници радова и монографије које проблематизују 
свакодневицу и оправдавају релевнатност те истраживачке области 
у општој науци о друштву.2 Заједнички именилац у наведеним ис-
траживањима свакодневице јесте нагло осиромашење друштвених 
актера, који у друштву постсоцијалистичке трансформације трагају 
за стратегијама преживљавања имајући у виду да су друштвени, 
економски и безбедносни ризици постали видљиво деструктивни 
и уткани у све поре живота друштвених група. Свакодневица је, 
испоставило се, и двадесетпет година касније, актуелна истражи-
вачка област у српској социологији, јер процес постсоцијалистичке 
трансформације није завршен, а очекиване друштвеноекономске 
промене с почетка 2000-их година нису донеле потпуни опоравак 
друштва већ нове, за друштвене актере животне, а за социологе 
истраживачке изазове. Осим социолошке оправданости за проуча-
вање свакодневице грађана Србије, читав је део српског друштва 
– Косово и Метохија (КиМ) остао недовољно социолошки истра-
жен3, а свакодневица актера на том друштвеном простору веома је 
значајна истраживачка област, јер су стратегије преживљавања на 
КиМ осим незавршене постсоцијалистичке трансформације (као 
сличности са осталим деловима српског друштва) дубоко условље-
не постконфликтном трансформацијом, чије су манифестне карак-
теристике и даље очигледне на северу покрајине.4

 Отуда је у средишту овога рада свакодневица жена и њихових 
породица (са посебним освртом на децу) у једном веома специфич-
ном друштвено-политичком просторном оквиру – подељеном гра-
ду Косовском Митровици. Специфичније, у нашем истраживачком 
фокусу су просторне стратегије жена (и чланова њихових породи-
ца), схваћене као једна од кључних варијабли за одржањем „уоби-
чајености“ свакодневице, односно избегавања безбедносних ризи-

2  Неки од њих су: Голубовић 1988, 2007, 2010, Благојевић 1994, 1995, 1997, Голубовић 
и други (ур.) 2003, Милић 1991, 1995, 2004, 2009, Томановић, 2004, 2005, 2009, Спасић, 
2004.
3 Свакодневицом становника севара КиМ инзензивно се баве А. Павловић и И. 
Миловановић, док су најчешће цитирани аутори са албанског говорног подручја Н. Луци, 
В. Краснићи, Р. Истрефи и остали.
4 Север КиМ насељен је већинским српским становништвом, које због критеријума 
етничке и просторне хомогености годинама одолева интеграцији у тзв. „косовко друштво“.
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ка у етнички подељеном граду. Наиме, реч је о политички дуборо 
сегрегисаном урбаном простору, који је по завршетку етничких 
сукоба 1999. године постао етнички и институционално подеље-
ни град. Шеснаест година касније та сегрегација и даље је снажна 
независна варијабла у истраживањима свакодневице друштвених 
актера, јер су све њихове животне активности подређене јасним 
нормама етнички и просторно условљене сегрегације. Концепт 
социјалног простора „којим се означава повезаност објективног 
просторног оквира у коме друштвене групе живе и субјективног 
социјалног простора који је одређен индивидуалним доживљајем 
сопственог социо-просторног окружења“ (Павловић, 2011: 298) у 
овом раду примењен је као полазна теоријска основа, за образла-
гање резултата обимнијег емпиријског истраживања одлика сва-
кодневице жена (Н=120), припадница четири доминантне етничке 
групе (српске, албанске, бошњачке и ромске) у подељеном граду 
Косовској Митровици. Конкретније у овом раду наша истражи-
вачка усмереност је на осветљавању просторних стратегија пона-
шања жена и чланова њихових породица, са посебним акцентом на 
кретање помлатка/деце, као једне од доминантних одлика њихове 
свакодневице у подељеном граду. Сам податак да је ово емпиријско 
истраживање, засновано на примени дубинског интервјуа, трајало 
две године, већ говори о дубокој укорењености дневно-политич-
ке сегрегације одређених етничких група, због чега ни истраживач 
није током теренског истраживања имао подједнако безбедан при-
ступ свим деловима града/просторног оквира истраживања. 

На КиМ разлика у начину социјализације различитих етничких 
група била је видљива и много пре етничког сукоба 1997-1999. годи-
не. Живећи једни „поред других“ у етнички плуралном окружењу, 
друштвени актери нису стварали оквир за развој мултикултурал-
не средине. То је додатно продубило изолацију великог броја жена 
и конзервирање сфере приватности као основне у свакодневном 
животу жена. У постконфликтном периоду (од јуна 1999. године и 
касније) тај тренд постао је толико очигледан, да је свака успеш-
на иницијатива за развој мирног суживота била строго локалног 
(комшијског) карактера, о чему ће и ово истраживање посведочи-
ти. Осим тога, редукција свакодневног живота на породични жи-
вот и фертилне активности жена у последњим деценијама ХХ века 
указује на занемаривање свих осталих карактеристика свакодневи-
це које су релевантне у осталим деловима српског друштва. Тек но-
вији радови објављени после етничког сукоба (Luci 2002, Krasniqi 
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2009, 2010, Istrefi 2009) указују на повећано занимање албанских ау-
торки за питање свакодневице. Како су у међувремену формирани 
паралелни институционални, самим тим и образовни системи, није 
дошло ни до интеретничке сарадње социолога, због чега су радови 
о свакодневици на КиМ редуковани на етничку и институцијал-
ну припадност истраживача, при чему албански аутори изводе 
закључке о свакодневици у такозваном „косовском“ друштву, док 
српски аутори о истом географском подручју изводе закључке као 
о једном (постратном) делу српског друштва.5 Имајући то у виду, ја-
сно је да су домети истраживачких радова и српких и албанских ис-
траживача у директној вези са етничком припадношћу испитани-
ка, што указује на перманентно продубљивање „само једне истине“ 
два народа6 која су у међусобном антагонистичком односу. Отуда 
овај рад представља прилог разумевању свакодневице жена (и њи-
хових породица) припадница различитих етничких припадности 
које „деле“ заједнички географски, али не нужно и институцијални 
простор, што директно усложњава одлике њихове свакодневице, 
међу којима се слобода кретања истиче као нарочито проблематич-
на. 

Просторне стратегије жена (и њихове деце) као окосница 
свакодневице у постконфликтном подељеном граду

Одлике свакодневног живота у постконфликтном окружењу ве-
ома су значајан показатељ последица које је етнички сукоб оставио 
на друштвене актере, али указују и на разлике у социјализацији но-
вих генерација, као и у трансформацији норми и вредности које 
прихватају нове генерације, посебно оне рођене у току и после от-
ворених међуетничких сукоба. Зато се и из тог угла може јасније 
сагледати специфичност свакодневице у том делу српског друштва, 
која није сасвим независна од интерперсоналних односа на рела-

5 Неки од српских аутора који у постраним околностима пишу о Косову и Метохији су: М. 
Шутовић, У. Шуваковић, Ј. Петровић, С. Миливојевић, О. Марковић Савић, А. Павловић, 
Н. Васић, С. Словић.
6 Истраживачима који своја емпиријска истраживања реализују на КиМ, олакшана је 
реализација теренског истраживања у свим деловима покрајине. До резултата многих 
радова, међутим, нисмо дошли. Истраживачима, који реализују теренска истраживања 
за потребе међународних и невладиних организација, такође је олакшан теренски рад, 
али се резултати таквих истраживања неретко користе у намене оних који истраживања 
финансирају, због чега и питање објективности као основног начела социолошке науке 
бива дискутабилно.  
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цији родитељи–деца у неким другим деловима српског друштва; 
пре свега зато што се родитељи труде да бар деци омогуће ширу 
друштвену комуникацију него што су они у могућности да је ост-
варе. Нас у овом раду првенствено занима један аспект породичног 
живота и то одлике и квалитет комуникације на релацији родитељи 
– деца, како бисмо даље извели закључке о просторним стратегија-
ма и кретању испитаница и њихове деце у тако специфичном друш-
твено-просторном оквиру. Комуникација на релацији родитељи–
деца испитивана је двосмерно – из угла испитаница које су мајке и 
из угла неудатих испитаница, које у својим породицама остварују 
друштвену улогу кћерке и сестре. У том делу разговора настојали 
смо да испитамо колико се деца осећају безбедно на путу до школе 
и назад, да ли их до школе неко испраћа и после школе дочекује, 
да ли доживљавају извесне непријатности (и какве врсте) ван куће, 
као и да ли о тим непријатностима говоре са својим родитељима. 
Суштина тог дела разговора било је паралелно расветљавање сва-
кодневице омладине у постконфликтном окружењу, али и квалитет 
интерперсоналних односа које остварују са својим родитељима – у 
првом реду мајкама, да бисмо посредно дошли до података о про-
сторним стратегијама не само испитаница, већ и њихових породица.7 

Прва два питања о томе гласила су: „Где се налази школа у коју 
Ваша деца иду?“, као и: „Да ли Ваша деца наставу похађају на ма-
терњем језику?“ Иста питања постављена су и неудатим испитани-
цама.

Ф.Р. (Ромкиња, неудата, 23 године): „Школа се налазила на југу. 
Наставу смо похађали на албанском, јер школа на ромском језику 
не постоји.“   

К.К. (Бошњакиња, удата, 58 година): „Увек смо живели на северу 
и моје ћерке су похађале школу на српском језику. Уосталом, тада 
су постојале само српске и албанске школе. Видим да је након рата 
у јужном делу града отворена школа само за децу бошњачке наци-
оналности. Пре рата такве школе нису постојале, нити је било по-
требе за њима. Нисмо ни говорили о постојању босанског језика.“

Н.Ц. (Албанка, удата, 52 године): „Моја ћерка је школу похађала 
на југу, на албанском језику.“

7 Разлог за одабир „заобилазног пута“ у постављању питања женама-испитаницама 
условљен је нашим примарним истраживачким искуством, које сведочи да на директна 
питања о просторном понашању и безбедносним околностима, у подељеном граду, жене не 
одговарају отворено и искрено. То упућује на закључак о неповерењу жена према „онима 
који постављају питања“, и поред загарантоване анонимности у научним истраживањима.
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С.Л. (Српкиња, удата, 49 година): „Школа је у северном делу гра-
да, заправо у близини наше зграде. И настава се изводи на српском 
језику.“

Т.К. (Албанка, удата, 34 године): „Школа је овде у северном делу, 
али је настава на албанском језику.“

Љ.К. (Ромкиња, неудата, 18 године): „У школу смо ишли у север-
ном делу града. Настава је на српском, али нам је тако било лакше 
да учимо.“

Осим ромске деце, остале испитанице и њихова деца похађале су 
школу на матерњем језику. Делимично су изузетак деца бошњачке 
етничке припадности, јер је по успостављању међународне упра-
ве на КиМ, у јужном делу града отворена школа на „босанском 
језику“.8 Испитанице истичу да се у тим школама осећају пријат-
није и прихваћеније него у осталим школама у јужном, доминантно 
албанском делу града. Иако из јужног дела града у коме живе, пу-
тују у северни део града до школе9, ромска деца нису интегрисана у 
школски систем у потпуности, зато што школу похађају на српском 
језику, али у изолованим моноетничким одељењима. Иако под кро-
вом тих школа, које су дислоциране из јужног дела града и чији би 
разлог за постојање био дискутабилан да нема ромских ученика, 
има и српске деце, настава се одвија у „паралелним“ одељењима10, 

8 Како ниједна испитаница из нашег истраживања није похађала ту школу, нити у њу 
послала своју децу, можемо претпоставити да се не идентификују сви становници 
бошњачке етничке припадности са том школом, али разлог може бити и тај што већина 
Бошњака живи у северном делу града (а наведена школа се налази у јужном делу). Како 
такозвана „Босанска школа“ наставу изводи по плану и програму Министарства просвете 
„Републике Косово“, а школе на северу КиМ по плану и програму Министарства просвете 
Републике Србије, можемо претпоставити да је разлог тај што им то омогућава касније 
да се упишу на факултете у северном делу Косовске Митровице, а што даље имплицира 
тражење посла у истом институцијалном систему. Убедљива већина ромске деце наставу 
похађа у северном делу насеља.
9  Захваљујући ницијативи НВО „Дански савет за избеглице“, локални аутопревозник 
сачекује ромску децу у близини етнички пуралног кварта Три солитера и превози их до 
школе, која је лоцирана у северном делу града, али даље од „Ибарског моста“,  који је 
линија разграничења два етнички доминантна дела града – јужног и северног.
10 Осим тога, на основу разговора са испитаницама, као и разговорима са припадницима 
организације „Дански избеглички савет“, који надгледа постојање такозване „Ромске 
махале“ у јужном делу града, многи Роми своју децу шаљу у школе у северном делу 
града, како би остварили право на дечији додатак и слична материјална примања од 
стране система социјалне заштите Републике Србије. То истовремено значи да Роми 
користе здравствену заштиту у северном делу насеља, јер у „косовском институцијалном 
систему“ не постоји бесплатна здравствена заштита. Посредно, то указује на коришћење 
социјалних бенефиција оба постојећа „институцијална система“, али су све испитанице 
ромске етничке припадности изјавиле да се много пријатније осећају када деца похађају 
школе на српском језику, јер децу „нико не узнемирава“.
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што је још један показатељ одсуства иницијативе за развој мулти-
културалности у таквом друштвено-просторном оквиру. Остале 
испитанице школу су похађале на матерњем језику, али нас је зани-
мало на који начин су путовале до школе и да ли су имале икакве 
напријатности на том путу 1999. године и касније.

Т.К. (Албанка, удата, 34 године): „Ми живимо у северном делу 
града, у Микронасељу.11 Овде има пуно Срба. Моја деца до школе 
иду пешака, у групи са осталом албанском децом. Често имају не-
пријатности на путу до школе. Једном се десило да су их зауставили 
неки момци и питали их: ‘Да ли је ово Косово или Србија?’ Они су 
сви углас одговорили: ‘Србија’. И, сви су добили по чоколаду од тих 
момака. Али, без обзира на сналажљивост деце, ми као родитељи 
осећамо страх.“

Д.Х. (Бошњакиња, неудата, 20 година): „Ја сам ишла у Медицинс-
ку школу. У близини школе има Албанаца – ту је етнички мешовито 
насеље Три солитера. Када год је долазило до ῾гужве᾿ на главном 
мосту, нас су пуштали из школе раније. То су урадили и 17. марта 
2004. године. Било је пуно таквих непријатности.“

Ф.С. (Албанка, неудата, 25 година): „Као малу су ме родитељи ис-
праћали у школу, јер смо морали да прођемо поред Срба и главног 
ибарског моста да бисмо прешли у јужни део града. Једном су нас 
Срби каменовали на путу до школе, па нас је после тога КФОР воз-
ио на југ.“

М.М. (Српкиња, неудата, 21 година): „Деда ме је испраћао у шко-
лу док сам била мала. А касније ми је школа била у близини зграде. 
Често се дешавало да нам албански дечаци непристојно добацују.“

На основу исказа испитаница, дошли смо до закључка да су ис-
питанице или њихова деца бар једном на путу до школе доживеле 
неку врсту непријатности која је била етнички мотивисана. Не-
пријатности су биле исте врсте, као што су: „добацивања“, односно 
увреде на родној и етничкој основи, бацање каменица, отпуштање 
деце из школе (јер су Албанци „превише близу“). Компатибилно 
налазима истраживања реализованих у оквиру социологије града, 
и у овом истраживању се испоставило да је реч о „конституисању 
урбаног друштва у коме су мањине уствари већина“ (Пушић, 1997: 

11  СМикронасеље је један од три кварта, већ подељеног града К. Митровице, у коме 
живе припадници свих етничких група. Та три етнички плурална кварта (Микронасеље, 
Бошњачка махала и Три солитера) налазе се у северном делу К. Митровице, насељеном 
доминантно Србима. У јужном делу града нема квартова на тај начин насељених 
припадницима различитих етничких група. 
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252-253). У граду тако дубоко институцијално и етнички подеље-
ном, нема ни декларативних изјава о мултиетничком устројству, 
због чега се продубљује опстајање културно-мањинских група, 
које су парадоксално већина уколико се представници тих група 
појављују као „насилници“. Тако је однос већина-мањина окосница 
свих евентуалних контаката представника различитих етничких 
група, због чега су стратегије понашања појединаца нужно усло-
вљене осећајем припадности некој од тих супротстављених група. 
Такви искази испитаница, указали су на неопходност постављања 
питања: „Да ли ваша деца имају страхове због дешавања у граду 
након рата? Ако да, како их манифестују?“ Иста питања поставили 
смо и неудатим испитаницама. 

М.М. (Српкиња, неудата, 21 година): „Пре него што је мој 
комшија, полицајац, убијен, нисам осећала никакав страх. Али по-
сле тога су наши очеви по целу ноћ стражарили у улазу. Ја сам се 
плашила за живот свог оца.“

А.П. (Бошњакиња, неудата, 20 година): „После бомбардовања 
сам чула како ми убијају прве комшије. Не знам ко их је убио, али 
сам јасно чула та убиства. Нама се ништа није догодило, нико нас 
није нападао, али смо били уплашени. Отишли смо у Скопље код 
бабе и деде и провели тамо пет месеци. Али, док смо били тамо, та-
тине колеге – Срби, су нам чували и кућу и татину ординацију. Мој 
отац се никоме није замерао“.

Д.С. (Српкиња, неудата, 25 година): „Сада се плашим. Ова си-
туација са барикадама ме је потпуно пореметила. Плашим се да ће 
Албанци покушати да заузму север. Не знам како бисмо то поднели 
после свих ових година борбе.“

Ш.М. (Албанка, удата, 64 године): „Моји унуци се много плаше. 
И даље су мали. Иду они напоље, али се увек пре мрака врате кући.“

Ф.С. (Албанка, неудата, 25 година): „Док сам ишла у школу, 
осећала сам велики страх. Десило се да сам и без ранца ишла у шко-
лу, да Срби на мосту не би знали да сам ученица.“

На основу одговора испитаница, јасно је да су припадници свих 
етничких група осећали страх због свакодневних безбедносних 
околности. Већина испитаница каже да су ту врсту страха осећале 
у првим послератним годинама, када је интеретничка тензија била 
на највишем нивоу. Међу испитаницама српске етничке припадно-
сти уочљив је другачији „тренд“ у одговорима на питања о осећању 
страха. Одговор испитанице која је нагласила да страх осећа након 
25. јула 2011. године (тј. када су припадници специјалних поли-
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цијских снага Косова, покушали да заузму административне прела-
зе „Јариње“ и „Брњак“ на крајњем северу покрајине), томе навише 
говори у прилог.12 Константно јачање позиције „косовских инсти-
туција“, уз истовремено слабљење утицаја институција Републике 
Србије како на терену, тако и на међународној политичкој сцени, 
довело је до потпуне летаргије и песимизма међу испитаницама 
са севера покрајине.13 Отуда су испитанице, припаднице српске 
етничке групе наглашавале да осећају већи страх од неизвесности 
због онога шта се у будућности може десити, од страха који је већ 
претрпљен током и непосредно по завршетку етничких сукоба 1999. 
године, управо због „осећаја“ да немају „подршку Србије“. У њихо-
вим одговорима наглашен је осећај одбачености и беспомоћности. 
Ти одговори уједно показују на који начин и којим интензитетом се 
опште политичке околности одражавају на свакодневицу поједина-
ца, при чему је страх саставни део те свакодневице. Имајући у виду 
страх као заједнички именилац у одговорима свих испитаница, по-
ставили смо и питање: „Да ли Вам деца о својим страховима гово-
ре?“, а неудате испитанице смо питали: „Да ли о својим страховима 
говорите родитељима?“ Ево шта су одговориле неке од њих:

Р.К. (Ромкиња, удата, 26 година): „Моја деца су мала. Они не го-
воре о страховима. Али, када дође до неке пуцњаве, не спавају по 
целу ноћ, а сутрадан не излазе из куће.“

Ш.Р. (Ромкиња, неудата, 26 година): „Плашим се због безбедно-
сне ситуације. Моја сестра се тресе од страха. И брат се плаши. А ја 
побледим. Причамо родитељима, али не много. Они и сами виде да 
се плашимо.“

Н.Г. (Српкиња, удата, 60 година): „Верујем да осећају страх, али о 

12  Епилог тог заузимања јесте постављање барикада на целом северу покрајине и 
настојање Срба да се по сваку цену ограде од могућих утицаја Албанаца. Тензије, 
даноноћна дежурства Срба-цивила на барикадама, низ преговора које су преговарачки 
тимови Србије обавили са представницима КФОР-а и постављање албанских цариника 
на пунктове средином септембра 2011. године, умногоме су утицали на осећање страха 
међу Србима. То је најсликовитије описано у одговору испитанице која је изјавила да тек 
дванаест година по завршетку сукоба истински осећа страх за своју безбедност. Барикаде 
су негативно утицале на слободу кретања Албанаца из северног у јужни део града, такође.
13 Кулминација апатије и разочарања настала је након 19. априла 2013. године, када је 
од стране премијера Републике Србије и „Републике Косово“ парафиран такозвани 
„Бриселски споразум“. Тај споразум је у великом броју Срба доживљен као „признавање 
независности Косова“ од стране Србије. Епилог тог споразума је нагло гашење, најпре 
безбедносних и правосудних органа у јуну и јулу 2013. године, затим организовање 
локалних избора по „косовским законима“ у новембру исте године и постепено, али 
не и тако споро, интегрисање свих институција и организација под законско окриље 
„Републике Косово“.
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томе не говоре. Када им ја кажем да не би требало да изађу напоље, 
оне кажу: ‘Дај мама, не паничи. Што би нас неко дирао’. Не говоре, 
да им не бих забрањивала изласке.“

Д.Т. (Српкиња, удата, 38 година): „Син се више плаши од ћерке. 
Одмах се успаничи, па ме пита шта се то дешава на улици.“

Ј.М. (Српкиња, неудата, 32 године): „Ја овде сама живим и радим. 
Моји су у Београду. Не осећам страхове, јер немам шта да изгубим. 
А мојима ништа не причам, јер знам да би се много уплашили.“

Ј.Б. (Српкиња, неудата, 28 година): „Никада нисам разговарала 
са мојима о страховима. Не знам зашто, то је јаче од мене. Увек сам 
бринула да мама не брине. Некада ме ухвати паника због безбедно-
сне ситуације, али ретко.“

Р.К. (Српкиња, удата, 75 година): „Моја деца су највећи страх 
осећала 1981. године, када су Албанци масовно излазили на демон-
страције. Страх је постојао и током бомбардовања 1999. године. 
Али смо о свему томе некако површно разговарали.“

Ш.М. (Албанка, удата, 65 година): „И моја деца и унуци осећају 
страх. Али, о томе не говоре. Све чувају у себи.“

К.К. (Бошњакиња, удата, 59 година): „Моја старија ћерка се мно-
го плашила читаве ситуације. И чим је добила прилику, отишла је 
у иностранство. Млађа је осећала страх за време бомбардовања, 
нарочито зато што сам ја радила у јужном делу града. Колеге и ја 
смо се кући враћали у хладњачи. Она се плашила и доживљавала 
кошмаре. Сада о томе не говори.“

Т.К. (Албанка, удата, 34 године): „Деца су мала, али слушају нас 
одрасле како разговарамо, па се и они плаше за безбедност.“

На основу одговора испитаница-припадница свих етничких 
група можемо закључити да деца не говоре отворено родитељима 
коју врсту страхова осећају. Испитанице-мајке више „интуитивно“ 
осећају страхове своје деце. И саме говоре да су на ту тему само 
„површно“ са децом разговарале. Ниједна испитаница није желела 
да се превише осврће на то питање. Као да им је било непријатно 
да одговоре зашто не посвећују више пажње разговору са својом 
децом. У окружењу које одликује неизвесност и константна могућ-
ност избијања нових етнички мотивисаних непријатности, жене 
„су изабрале“ да на ту тему не говоре. Разговоре воде на тему опште 
дневнополитичке ситуације и неизвесности која постоји, али о пси-
холошком стању својих укућана се не говори са „странцем“. То по-
средно указује на традиционално-патријархално наслеђе, на одсу-
ство отворених разговора са децом. Родитељство, а у нашем истра-
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живању мајчинство, подразумева трошење многих материјалних и 
нематеријалних ресурса при чему се формира „посебан жртвујући 
модел родитељства, које је у континуитету са традицијском нормом 
жртвовања за децу“ (Томановић, 2004: 356). Тако долази до „жртве-
ног микро-матријархата“ (Благојевић, 1997, 2013), који је својевр-
сно поље самореализације жена. Оне интензивним жртвовањем 
за своју породицу, пре свега децу, остварују позицију моћи у при-
ватној сфери. „Жене се“ – по речима М. Благојевић – „и саме ‘жр-
твују’, али и бивају ‘жртвоване’– оне су и субјект и објект свог жр-
твовања“ (Благојевић, 2013).14 У складу с тим ставом, у одговорима 
наших испитаница била је очигледна сатисфакција очувањем своје 
породице и брака, после рата. То је најочигледније било у одговору 
испитанице која у разговору са нама каже да себе сматра „добром 
мајком“. Такав одговор указује на парадокасалност породичног жи-
вота у постконфликтном окружењу. Све док се најважније и најне-
пријатније теме из свакодневице „заобилазе“, на први поглед као да 
све делује уобичајено – породични живот у постратним условима 
сличан је породичном животу људи у мирнодопском окружењу. 
Друштвени актери као да „глуме“ мир, уобичајеност, „нормалност“ 
свакодневице, чувајући тако континуитет не само свакодневице, 
већ и свог менталног здравља, „затварајући очи“ пред последицама 
које је свакодневица у постратним друштвеним условима остави-
ла пре свега на њих као појединце, а потом и на интерперсоналне 
пелације у породици. Одговори испитаница навели су нас на за-
кључак о парадоксалној животној стратегији коју можемо описати 
као „бег од породичне реалности“ због свакодневног суочавања са 
„политичком реалношћу“. Уколико свакодневицу појединаца тако 
схватимо, намеће се закључак да је најважнији успех појединаца у 
таквим друштвеним условима заправо „очување функционално-
сти породице (Миловановић, 2014: 17), који испитанице у говору 
о члановима својих породица описују речима „нека је жив(а) и 
здрав(а)“. Психофизички опстанак постаје постулат свакодневног 
животног успеха појединаца у тако сложеном социокултурном 
систему, због чега смо у теренском истраживању инсистирали на 
сазнавању мишљења испитаница и о неким уопштенијим темама 
које имају везе са децом и омладином. Како су испитанице избега-
вале да сасвим отворено говоре о свом односу са децом, а посредно 
и о просторним стратегијама понашања чланова своје породице, 

14 Видети: http://www.danas.rs/dodaci/vikend/patrijarhat_jede_svoju_decu.26.html?news_
id=259450#sthash.Rl1lwJ9k.dpuf
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поставили смо им питање о томе да ли непријатности чешће до-
живљавају младићи или девојке у постконфликтном окружењу. То 
питање директно је било условљено нашим настојањем да сазнамо 
да ли кретање свих актера, а посебно омладине у подељеном граду, 
има и родну конотацију. 

 С.К. (Ромкиња, удата, 50 година): „Више непријатности до-
живљавају девојке, јер су незаштићене, слабије. Свако може на ули-
ци да им добаци нешто непристојно.“

Н.Ц. (Албанка, неудата, 22 године): „Девојке чешће доживљавају 
непријатности, зато што су девојке. Али, када чујем да је неко у гра-
ду добио батине – то су момци. Мада, сами иницирају туче. Албан-
ци дођу са југа на север, провоцирају Србе, па се чуде када добију 
батине. Треба се чувати. Само тако се избегавају проблеми, јер је 
напето и на југу и на северу.“

Т.Л. (Српкиња, удата, 41 година): „Девојке! Али је питање да ли су 
свесне тога. Стичем утисак да оне не препознају насиље.“

Ј.Ђ. (Српкиња, удата, 48 година): „Момци чешће доживљавају 
непријатности, јер се туку на улицама. Али, девојкама би неко тре-
бало да објасни норме када је облачење у питању. Превише се про-
вокативно облаче.“

Х.Х. (Бошњакиња, удата, 51 година): „Чим моја ћерка сме сама 
ноћу у 2 сата да дође кући, значи да је ситуација добра.“

Одговори испитаница разликују се на основу генерацијске, ет-
ничке припадности, брачног и родитељског статуса. Неудате испи-
танице тврде да момци и девојке подједнако доживљавају непри-
јатности – „оне“ зато што су „рањиве“ и „слабије“, а „они“ зато што 
„траже невољу“. Испитанице-мајке подједнако су уплашене за ом-
ладину, јер је реч о новом нараштају који је социјализован у потпу-
но другачијем/нарушеном систему вредности. Издвајамо одговор 
испитанице која тврди да девојке не препознају све форме насиља 
коме су изложене. То је потврдило и истраживање реализовано на 
тему социјалне самоефикасности и искуства насиља међу ученица-
ма средњих школа у Косовској Митровици (Радовић и др., 2013). 
Истраживање показује да су све девојке биле изложене некој форми 
насиља и да постоји корелација између доживљеног и почињеног 
насиља. То значи да девојке које су жртве чешће и испољавају на-
силничко понашање (Радовић и др, 2013: 18). Распон насиља про-
стире се од оговарања и исмевања, до сексуалног узнемиравања. 
Девојке се најсигурније осећају код куће и у цркви, а најмање сигур-
но на улици, у кафићима/дискотекама и у школи; дакле најмање се 
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осећају сигурно на местима на којима омладина заправо проводи 
највише времена.15

Последња два питања, којима смо настојали да испитамо про-
сторне стратегије, али и интеретничке контакте као евентуални по-
казатељ просторних сратегија, гласила су: „Да ли се ваша деца дру-
же са децом неке друге националности?“ и „Да ли имате пријатеље 
из реда неке друге националности?“Већина испитаница, нарочито 
из северног дела насеља, потврдно је одговорила на та питања. 

И.М. (Бошњакиња, удата, 40 година): „Да, друже се са Србима и 
Горанцима.“

Е.Р. (Ромкиња, удата, 28 година): „Па, не. И у махали и у школи су 
само ромска деца.“

Т.Л. (Српкиња, удата, 41 година): „Не. Нема припадника других 
националности у ближем окружењу.“

Х.Х. (Бошњакиња, удата, 51 година): „Немају наше, па се са Ср-
бима друже. А да су и Шиптари овде на северу, не бих смела ћерку 
саму да пустим да изађе из стана.“

К.К. (Бошњакиња, удата, 54 године): „Децу смо васпитавали без 
предрасуда. Нису смеле ни према Ромима другачије да се понашају. 
Зато се са свима и друже.“

К.К. (Албанка, неудата, 40 година): „Ја се дружим са свима. Ми 
живимо у Микронасељу, опстали смо овде током рата само за-
хваљујући комшијама – Србима. Али, дружим се са комшијама које 
познајем целог живота. Нове људе избегавам.“

Из наведених одговора, произилази да је интеретничка толеран-
ција најприсутнија код Бошњака и Албанаца који живе на северу 
КиМ, што се може објаснити чињеницом да су припадници етнич-
ких мањина у делу града у коме живе више упућени на припаднике 
већинске (српске) националне заједнице, као и на „међумањинске“ 
контакте. Ромкиње и њихова деца се не друже са припадницима 
осталих заједница, јер живе и раде изоловано од ширег окружења. 
Срби су се, ипак, након етничких сукоба 1999. године изоловали 
и од саме помисли на контакте са припадницима неких других ет-
ничких група, у првом реду од албанске. Малобројне Српкиње дру-
же се са припадницима осталих етничких група у етнички мешови-
тим квартовима, као што су: Микронасеље, Бошњачка махала и Три 
солитера. То објашњавамо солидарношћу и добрим комшијским 
односима, захваљујући којима су етнички мешовити квартови и 

15 Тај парадокс уједно је значајан за садржајнија истраживања насиља међу омладином.
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опстали током и након сукоба 1999. године. У тим квартовима при-
сутна је „прећутна солидарност“, која подразумева одбрану „својих 
комшија грађана“ (оних који су припадници исте и друге етничке 
групе, али су досељени из других/руралних делова покрајине), било 
Срба, Албанаца или Бошњака, од „других“, од „уљеза“ из осталих 
делова града, иако су „уљези“ припадници своје етничке групе. 
Тако Албанци из Бошњачке махале, „штите“ своје комшије Србе од 
Албанаца из јужног дела града. И обрнуто.16 Тај податак заправо 
указује на важност урбаног идентитета и убеђености жена-испи-
таница да јаз између руралног и урбаног односно, свакодневним 
терминологијом речено, „строседелаца“ и „дошљака“ представља 
узрок интеретничких проблема у одређеним деловима града.  

Испоставља се, међутим, да родитељи Срби (из северног дела 
града) не гледају благонаклоно на могућност дружења своје деце 
са припадницима других етничких група, осим бошњачке. Бошња-
ке сматрају „комишијама из града“, јер је језик заједничка нит из-
међу Срба и Бошњака (при чему треба имати у виду да Бошњаци, 
како смо већ навели, похађају наставу у школама на српском јези-
ку). Дружење са припадницима српске и бошњачке етничке групе 
почиње у детињству, због чега је и јасна тенденција наставка у ка-
снијим годинама, али само у заједничком просторном животном 
оквиру. Међутим, сусрећу се и одговори неких испитаница који су 
у супротности са тим „добрим  међунационалним односом“. У том 
смислу, наглашавање испитанице, бошњачке националности да је 
њен дечко припадник неке друге етничке групе и да то њени његови 
родитељи „толеришу“ као младалачку „авантуру“, указује на при-
суство етничке дистанце, не само Срба према другима етничким 
групама, већ и дистанцу припадника осталих група према Србима. 
Међуетничка толеранција „на терену“ је више у функцији корек-
тних међуљудских/међукомшијских/колегијалних односа, него што 
је реч о суштинском међуетничком разумевању и жељи за животом 
у заједништву у релативно малом географском простору .   

Приказани одговори испитаница показали су низ специфично-
сти свакодневице жена у постконфликтним друштвеним условима. 
Јасни одговори неудатих испитаница о страховима са којима су се 
на путу до школе и назад суочавале у првим послератним година-
ма говори о присуству траума не само из рата, већ и постратног 
периода, које су и шеснаест година касније окосноца њихове сло-

16 Такво понашање више је симболичког карактера и не представља потпуну правилност 
у свакодневици у етнички плуралним квартовима.



Društvo i prostor

472

боде кретања, односно (не)коришћења тачно оређењених улица у 
подељеном граду. Одсуство разговора са родитељима на ту тему, са 
друге стране указује на недовољно отворено комуникацију на ни-
воу родитељи-деца, а у случају испитаница ромске националности 
чак и на страх да их родитељи у случају „признања“ доживљавања 
непријатности више никада неће пустити да изађу из „гета“ (Ромске 
махале) у „спољни свет“. Одговори испитаница, дискретно указују 
и на намеру деце (најмлађих испитаница) да родитеље „заштите“ 
још неке бриге у свакодневици. Тако пермисивно васпитање, које је 
на снази у истраживаном друштвеном оквиру има своје наличје – и 
деца брину о родитељима и њиховој менталној равнотежи. Брига 
о родитељима заправо је брига о мајци – чије жртвовање у првом 
реду кћерке сагледавају, „поштују“ и препознају као „сопствену бу-
дућност“. 

Уместо закључка

У овом раду представљен је део резултата обимнијег истражи-
вања, чији је општи циљ сагледавање одлика свакодневице жена 
(и њихових породица) у постконфликтним друштвеним условима 
КиМ, односно етнички подељеном граду Косовској Митровици као 
кључном просторном примеру српско-албанске постратне поделе. 
Концепт социјалног простора у овом раду примењен је као полазна 
теоријска основа, за осветљавање налаза емпријског истраживања, 
реализованог применом 120 дубинских интервјуа са женама, при-
падницама четири демографски доминантне етничке групе у Ко-
совској Митровици (српске, албанске, бошњачке и ромске). Иако 
у разговорима са испитаницама, нисмо директно постављали пи-
тања о њиховим просторним стратегијама у етнички подељеном 
граду, посредно смо до одговора о тим стратегијама дошли по-
стављањем читавог сета питања о кретању чланова њихових поро-
дица (у првом реду деце) током обављања свакодневних животних 
обавеза, као што су, примера ради, одласци у школу. Испоставило 
се да су одговори испитаница о слободи кретања условили и пи-
тања о (евентуалним) страховима испитаница (и/или њихове деце) 
који су изазвани управо доживљеним непријатностима у деловима 
града који нису схваћени као „своји“. Из перспективе испитаница, 
припадница албанске етничке групе „свој“ је јужни део града, на-
сељен углавном том етничком групом. Међутим, северни део града, 
доминантно насељен српском етничком групом, у исто време је и 
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просторни оквир у коме (између осталих) живи албанска етничка 
група, распоређена у три кварта – Микронасеље, Бошњачка махала 
и Три солитера, од којих је Микронасеље најсличније појму „енкла-
ве“, јер је просторно лоцирано на крајњем северу града, за разлику 
од друга два кварта који су уз обалу реке Ибар, а самим тим имају 
„везу“ са „својим“ – јужним делом града. Имајући то у виду, поде-
ле и страхови, о којима су испитанице говориле током интервјуа, 
у дирекној су вези са дубоко укорењеним антагонизмом српске и 
албанске етничке групе, због чега сваки корак направљен у про-
сторном оквиру (макар и кварту) те друге етничке групе подразу-
мева безбедносни ризик. Уз примену синтагме просторне страте-
гије „која у контексту кретања градским просторима, које укључује 
предвиђање или планирање, а у циљу решавања, избегавања, одно-
сно минимизирања и неутралисања потенцијално ризичних ситуа-
ција“ (Павловић, 2011: 299), настојали смо да правим „стратезима“ 
(тј. женама ) дамо прилику да отворено говоре о својој перцепцији 
градског/животног миљеа, који је просторни оквир етничких поде-
ла. Истраживање је показало да жене (и остали чланови њихових 
породица) деценију и по, по успостављању таквог институцијал-
ног уређења, своје просторне стратегије не преиспитују, већ јед-
ноставно „живе“, што заправо показује како су снажне последице 
по свакодневицу актера, у постконфликтном урбаном окружењу, 
оставиле замишљене линије у простору. Јасним ограђивањем себе и 
„својих“ од „нежељених/других“, жене (и њихове породице) осуђе-
не су на свакодневно коришћење веома ограниченог географског 
простора. Парадоксално, северни део града који је једино урбано 
окружење на КиМ у коме живе припадници свих етничких група, 
површине је неколико квадратних километара, а та већ ограничена 
површина предмет је даљих просторно-етничких подела, имајући у 
виду да се различити квартови не преклапају, већ „наслањају“ једни 
на друге, као што и друштвени актери живе „једни поред других“. 
Тако „стешњен“ урбани простор у коме су присутни готови сви 
неповољни (гео)политички чиниоци разарања бивше Југославије, 
показује да се и свакодневица жена (и њихових породица) може 
разумети као својеврсна „борба за простор“. Отуда овај рад тре-
ба разумети двојако, као прилог проучавању свакодневице жена у 
постконфликтним друштвеним условима, али конкретније и као 
прилог за обимнија истраживања просторног понашања (и/ли 
стратегија) такође у постконфликтним друштвеним условима, који 
свакодневицу не ослобађају безбедносних ризика.  
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Ivana M. Milovanović

 DAILY LIFE OD WOMEN IN FORCED “TRANSITION” OF 
SOCIAL (URBAN) ENVIRONMENT

 Summary: This paper presents contribution to studying of daily life of 
women in postconflict social circumstances, with more specific elaboration of 
influence of urban environment’s political segregation on daily life of women 
and other social actors, directly linked by their daily life. The paper contains 
results of an extensive research performed in ethnically and institutionally 
divided city – Kosovska Mitrovica – which represents social, political and 
special frame of transition from one social system (of Republic of Serbia) 
to “the other”, so called “Kosovan society” for more than fifteen years. 
Despite the fact that contemporary (geo)political influences are refracting 
in this space, our research results indicate persistence of inherited cultural 
and historical (national) characteristics, which pervade daily life of women 
(of Serbian, Albanian, Bosniak and Roma ethnicities)through smaller or 
bigger possibilities for conciliation of the ethnic groups they belong to. Field 
research was performed in several parts of the divided city, which are specific 
on its own by their ethnic segregation, due to the fact that in certain part 
lives certain ethnic group (such as Roma mahalla, inhabited exclusively by 
Roma people, or “Bair”, inhabited exclusively by Albanian community); 
there are parts of town inhabited by members of different ethnic groups, but 
they live’next to each other” (Mikronaselje and Bosniac mahalla). Results of 
the research indicate sixteen years long habitation in politically segregated 
urban environment strongly affects daily life of women and their families. 
Such influence is primarily manifested through members of all ethnicities, 
depending on the part of town they live in, being “classified” into either 
“ethnic majority” or “ethnic minority”, which furthermore  affects behavior of 
those actors in their daily life. 
Key words: daily life, women, urban environment, spatial strategies, post-
conflict society, Kosovo and Metohia. 
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RADNIČKA KLASA I SELJAŠTVO NA 
MARGINAMA DRUŠTVA

Sažetak: U radu se analiziraju, opisuju i sociološki objašnjavaju najvažniji 
procesi nastajanja nove kapitalističke klase i marginalizovanja radničke 
klase i seljaštva u Srbiji tokom tranzicije. Reč je o procesima nastajanja novog 
društva na periferiji kapitalizma, u kome su ove najmasovnije socijalne grupe 
doživele krupne promene materijalnog i ukupnog društvenog položaja. Obe 
su sistemski, zbog prirode novog društva i vladajuće klase, maginalizovane 
i raslojene. Glavna hipoteza glasi: procesi socijalnog marginalizovanja 
radničke klase i seljaštva su sistemski (klasno) determinisani. Oni su 
posledica delovanja unutrašnjih faktora, ali i interesa najvažnijih subjekata 
neoliberalne globalizacije, tj. vlasnika i zastupnika domaćeg i stranog kapitala. 
To se najbolje vidi kroz istraživanje procesa privatizacije i zakone koji su 
menjali vlasničke odnose na selu. Autori navode najvažnije uzroke, tokove i 
posledice marginalizovanja radničke klase i seljaštva u svim sferama života: 
rad, zdravstvo, socijalna zaštita, obrazovanje, politika i kultura u najširem 
smislu reči. Najvažniji izvori podataka su relevantna sociološka, ekonomska, 
demografska i politikološka istraživanja o društvenoj strukturi, sukobima 
i nejednakostima, privrednom, političkom, zdravstvenom i obrazovnom 
podsistemu i zvanična statistika. Komparativni metod služi da se procesi 
marginalizacije radničke klase i seljaštva uporede sa promenama u drugim 
društvima u tranziciji. To omogućava da se sagleda i dinamika pomenutih 
procesa tokom dužeg vremenskog perioda, tj. pre i tokom tranzicije Srbije. 
Zaključuje se da su otpori raslojavanju radničke klase i seljaštva bili slabi i 
sve neuspešniji što se učvršćivala nova klasna struktura društva.
Ključne reči: radnička klasa, kapitalistička klasa, privatizacija, seljaštvo, 
margine društva
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nauke i tehnološkog razvoja Srbije, u periodu 2011-2014.
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tehnološkog razvoja Srbije, u periodu 2011-2014. 
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Uvod

Radnička klasa i seljaštvo su velike društvene grupe koje su imale 
različita i značajna mesta u strukturi socijalističke Jugoslavije i Srbije. 
Raspadom Jugoslavije došlo je do značajnih promena u njihovoj struk-
turi i ukupnom materijalnom i društvenom položaju. Najvažniji faktori 
tih promena su sistemski, tj. klasno determinisani. Svojina i svojinski 
odnosi nad sredstvima za proizvodnju su ključni za tip društva. U peri-
odu tranzicije, od početka 90-ih do danas, upravo su najveće promene 
izvršene u promeni svojine, od duštvene ka privatnoj. Prva je u periodu 
socijalizma bila dominantna, najvažnija, a druga je tek sa njegovim ras-
padom postavljena u prvi plan i glorifikovana. U prvom slučaju radnička 
je klasa bila “vladajuća” i osnov legitimacije vlasti, a seljaštvo sistemski 
marginalizovano. U drugom slučaju radnička je klasa sistemski, iz kla-
snih razloga marginalizovana, a seljaštvo se oslobodilo “socijalističkih 
stega” i postalo element nove strukture u duštvu na periferiji kapitalistič-
kog sistema. Obe ove društvene grupe su u poslednjih četvrt veka mar-
ginalizovane, isključene iz najvažnijih izvora društvene moći, od strane 
nove kapitalističke klase. U radu se nastoji ukazati na najvažnije procese 
njihove marginalizacije, među kojima se kao najbitniji izdvajaju priva-
tizacija i model tranzicije društva. U najkraćim crtama je ukazano na 
osnovne karakteristike neoliberalne tranzicije, dinamiku i aktere priva-
tizacije i najbitnije ekonomske, socijalne i političke posledice toga. Stoga 
se čini kratak osvrt na društvenu strukturu Srbije, a potom se sociološki 
analiziraju procesi privatizacije, deindustrijalizacije, fragmentacije i siro-
mašenja većine pripadnika radničke klase i seljaštva. Navode se i najvaž-
niji sistemska ograničenja njihovog slabog otpora tome.

Socijalna struktura društva na periferiji kapitalizma

Srbija je od početka 90-ih do danas prešla put od srednje razvijenog 
industrijskog društva ka društvu na periferiji kapitalističkog sistema. 
Korenito su izmenjene osnove ekonomskog i političkog sistema, ali i naj-
važnije karakteristike drugih podsistema (kulture, zdravstvene, socijalne 
zaštite i obrazovanja). Taj proces prelaska od samoupravnog socijalizma 
ka kapitalističkom društvu je nazvan tranzicija. O njenoj suštini, naj-
važnijim subjektima, načinima, sredstvima i ključnim ciljevima postoje 
vrlo različita shvatanja. U zavisnosti od teorijskog, političkog i ideološ-
kog pristupa autora tumače se najvažnije specifičnosti i dometi promena 
društva, kao i osobenosti najvažnijih socijalnih grupa koje su u tome 
učestvovale ili su samo trpele posledice tih procesa. 
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Na jednoj strani su istraživači koji u svojim radovima zastupaju stav 
da je tranzicija nužna, modernizacijska i najbrži put ka tržišnoj ekonomiji 
i kapitalističkom društvu zapadnog tipa. Stoga su oni za brzu tranziciju 
(reforme, privatizaciju), bez obzira na ekonomsku i socijalnu cenu toga. 
Prihvatanje uslova koje “međunarodna zajednica”, tj. najrazvijenije ze-
mlje kapitalističkog centra i međunarodne finansijske institucije nameću 
Srbiji, smatra se logičnim i retko dovodi u pitanje. Ne sumnja se ni u 
suštinu neoliberalnog koncepta razvoja, kojim krupni svetski kapital i 
najmoćnije zemlje nameću svoje interese društvima nastalim nakon pro-
padanja realsocijalizma. Štaviše, za ostvarenje ciljeva tranzicije ne tra-
ži se, niti se podrazumeva da je važan, konsenzus najvećih društvenih 
grupa. Sasvim u skladu sa vladajućom neoliberalnom paradigmom ra-
zvoja nema potrebe ni za najvažnijim funkcijama nacionalne države (od 
planiranja privrednog razvoja do odbrane političkog, kulturnog i teri-
torijalnog suvereniteta države). Najvažniji su interesi pojedinca, a veliki 
socijalni kolektiviteti i solidarnost kao vrednost po sebi se marginalizu-
ju. Konačne posledice takvog shvatanja i praktične politike se tumače iz 
ugla ključnih grupnih i klasnih interesa domaće i svetske kapitalističke 
klase, ocenjuju kao uspešne i pozitivne po sebi, čak i kad ih stvarnost 
grubo demantuje.

Sasvim drugačija su shvatanja autora koji kritikuju neoliberalni kon-
cept kapitalističke globalizacije i tranzicije. Oni ukazuju na najvažnije 
ekonomske, geopolitičke, kulturne i druge interese kapitalističke klase 
u centru kapitalističkog sistema i na načine i sredstva kojima se oni na-
meću manje razvijenim zemljama. Posebno ističu posledice prihvatanja 
toga od strane političkih elita u društvima nastalim raspadom realso-
cijalizma. Najčešće ih ocenjuju štetnim i katastrofalnim po razvoj i op-
stanak društva na periferiji kapitalizma. Argumenti i dokazi su različiti, 
od ekonomskih, političkih, demografskih, kulturnih, istorijskih,i zavise 
od pristupa i problema kojim se bave. Većina ovih istraživača društvene 
i ekonomske strukture Srbije ukazuju na posledice primene tzv. Vašin-
gtonskog dogovora u Srbiji posle 2000. godine, a koji naročito insistira na 
liberalizaciji, privatizaciji i stabilizaciji. Među najvažnije posledice toga 
izdvajaju sledeće: ekonomsko propadanje zemlje, rast dugova (države i 
stanovništva), zavisnost od sveta (finansijska, politička, vojna), dezin-
vestiranje i deindustrijalizaciju i masovnu nezaposlenost i siromaštvo 
stanovništva. Sociološka i druga istraživanja su ovome dodala i nalaze 
o raslojavanju, fragmentaciji i atomizaciji najvećih društvenih grupa, 
tj. radničke klase i seljaštva. Promene su zabeležene i u materijalnom i 
društvenom položaju drugih klasa i slojeva, kao što su nova kapitalistič-
ka klasa, novi srednji slojevi i seljaštvo.
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Formiranje i uspon nove kapitalističke klase u Srbiji je bio determi-
nisan unutrašnjim i spoljnim faktorima, pre svega tipom dotadašnje 
ekonomske i političke moći, a potom i ratnom ekonomijom, međuna-
rodnim sankcijama, NATO agresijom i ubrzanim otvaranjem prema 
svetu posle 2000. godine. Posebnost je i to što se u zemlji nije izvršila 
smena vladajuće političke elite, kao u bivšim republikama Jugoslavije. 
To je doprinelo i većim mogućnostima pripadnika dotadašnje partije 
(nomenklature) da postanu najvažniji akteri u preobražaju društvene u 
privatnu svojinu i zadrže najvažnije izvore olitičke moći u svojim ruka-
ma. Za relativno kratko vreme, brzo i na (ne)legalne načine, koristeći 
sva moguća (ne)legitimna sredstva stvoreno je jezgro nove kapitalističke 
klase. U njenom sastavu u najvećoj meri su, u odnosu na druga društva 
centralne i istočne Evrope, bilo pojedinaca koji su zauzimali najvažnije 
partijske i menadžerske položaje. Bogatsvo i moć su sticali i uvećavali i 
novi preduzetnici, a u znatno manjoj meri i pripadnici srednjih i ma-
nuelnih slojeva. U političkim promenama oktobra 2000. uzeli su učešće 
delovi ekonomske i političke elite i srednih slojeva, procenjujući da će 
im to doneti korist. Nakon toga socijalni sastav nove kapitalističke klase 
je donekle promenjen, ali je suština njenih klasnih interesa ostala ista 
(Lazić 2011:139, 141; Cvejić 2012: 250).

Tokom tranzicije društva izmenjen je i materijalni i društveni polo-
žaj srednjih slojeva. U njihovom sastavu našli su se, pored dominantnih 
nemanuelnih profesija u državnim i javnim službama, i gradski i seoski 
preduzetnici. Odnos vladajuće klase prema njima se menjao, ali je jedan 
deo njih uspeo da popravi svoj položaj, dok je drugi zauzeo nestabilan 
položaj na sredini društvene strukture. Posle 2000. raslojavanje je zahva-
tilo i dotada prilično zaštićene službenike i stručnjake u javnim služba-
ma. Kraj tranzicije i privatizacije još više doprinosi njihovom propadanju 
i raslojavanju. Najveće, najburnije i dugoročne promene doživela je rad-
nička klasa. Ova najmasovnija socijalna grupa je prešla put od “klase na 
vlasti” i osnova legitimacije vlasti ka najraslojenijoj, marginalnoj katego-
riji, koja nije važna za legitimitet i opstanak vladajuće kapitalističke elite. 
Ratnim dešavanjima, privatizacijom i nametnutim konceptom tranzicije 
ona je prešla put od najvažnijem subjekta revolucije i samoupravljanja 
do pasivnog objekta privatizacije i “kočničara” reformi i tranzicije. Tako 
nešto nije moglo biti ostvareno bez krupnih promena u svojinskim od-
nosima, ali i strukturi društvene moći i društvenom položaju radničke 
klase. Stoga je bitno sagledati, u kratkim crtama, suštinu privatizacije, 
kojom je gotovo celokupna društvena svojina prešla u ruke domaće i 
strane kapitalističke klase.
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Radnička klasa i privatizacija

Radnička klasa Srbije je pre tranzicije bila relativno homogena i velika 
društvena grupa. Ona je činila većinu zaposlenih u privredi, a u njenoj 
strukturi najbrojniji su bili VKV radnici 51%, što je sa KV radnicima 
činilo dve trećine radničke klase. Ostatak su u približno istom broju či-
nili NKV i PKV radnici (SGS 1991: 197). Obrazovanje kao kanal ver-
tikalne društvene pokretljivosti bilo je dostupno i radnicima, značajno 
više u periodu ekstenzivne industrijalizacije nego krajem 80-ih godina. 
Njegova klasna dimenzija se ogledala u činjenici da je više bio dostu-
pan srednjim slojevima i vladajućoj klasi. Postojao je relativno dostupan 
sistem zdravstvene i socijalne zaštite, za koje se odvajalo između 4-5% 
DP (Godišnjak socijalne politike 1989:554). Stambena pitanja su rešava-
na preko radne organizacije, ali su u tome manju korist imali radnici 
nego službenici, stručnjaci i rukovodioci. Nezaposlenost je bila relativ-
no visoka, ali značajno smanjena odlaskom radnika na rad van zemlje. 
Siromaštvo je bila retka pojava, posebno nije bilo masovno u gradskim 
sredinama. Ekonomske nejednakosti su postojale, ali su bile manje nego 
u tržišnim privredama. Regionalne nejednakosti su se uvećavale, tako da 
su krajem 80-ih bile veće nego 1947. godine. Najznačajnije ekonomske 
nejednakosti u radničkoj klasi su bile posledica sistema i politike stica-
nja i raspodele dohotka, prirode političkog sistema i shvatanja društvene 
svojine. Stvarna nemoć radnika u odlučivanju u preduzeću i društvu bila 
je prikrivena složenom mrežom institucija delegatskog sistema i ideolo-
gijom o radničkoj partiji i radničkoj klasi na vlasti.

Prava revolucija nastala je promenom svojinskih odnosa. U državama 
nastale raspadom Jugoslavije privatizovala se društvena svojina. Samo 
pravnim propisima (zakon o preduzećima 1988. godine i svi kasniji 
zakoni o privatizaciji) država je, bez objavljene nacionalizacije, postala 
stvarni vlasnik društvene svojine U drugim društvima u tranziciji svo-
jina je bila državna, u najvećem broju i u poljoprivredi. Primenjeni su 
različiti modeli privatizacije, ali je suština ostala ista: menjala se vlasnič-
ka struktura u korist nomenklature, okosnice nove kapitalističke klase. 
Radnička klasa je postala pasivni posmatrač i žrtva privatizacije, koja 
se obavljala pod uticajem interesa svetskog kapitala. U nekim zemljama 
je primenjen koncept gradualističke ili postepene privatizacije i reformi 
privrede. U većini su se vlasti opredelile za “šok” terapiju, zasnovanoj 
na Wašigtonskom dogovoru. U Srbiji je poslednjih 15 godina na delu 
drugi koncept, dok su u Sloveniji zadržali dosta elemenata prethodnog 
sistema i preuzeća prodavali domaćim kupcima i zaposlenima. Sam pro-
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ces, tok i posledice privatizacije različito se ocenjuje. Jedni istraživači i 
zainteresovani društveni akteri je nazivaju demokratskom i uspešnom. 
Drugi smatraju da je “osvetnička”, “pljačkaška”, “tajkunska”, “burazer-
ska”. Vera Vratuša je naglasila da je privatizacija „nelegitimna i često 
nelegalna“(Вратуша 2012: 46) Razlike su i u oceni najvažnijih subjekata 
privatizacije, od države do starih i novih vlasnika preduzeća. Jovan Du-
šanić je sklon da sve to nazove “bećarska ekonomija” а neoliberalizam 
„idologijom neokolonijalizma“(Душанић 2013: 15, 72). Mlađena Kova-
čevića je naglasio da je reč o pogrešnom (neoliberalnom) modelu tran-
zicije u čijoj suštini je koncept “spržene zemlje”(Ковачевић 2014:225). 

Na osnovu podataka Agencije za privatizaciju saznajemo da su re-
zultati privatizacije u periodu 2002-2009. godina sledeći; prodato 2.504 
preduzeća, u kojima je bio zaposleno  357.500 radnika. Za njih je ugovo-
reno 276. 678 eura. za socijalne programe. Ukupan prihod je  2.310. 657 
000 eura. uz napomenu da je svaka četvrta privatizacija poništena (SSSS 
2015:14, 15) Privatizacija је omogućila dolazak stranog i sumnjivog kapi-
tala. Preduzeća su prodavana po višestruko nižoj ceni od dugova koja su 
imala prema državi. Privatizovana preduzeća su smanjivala broj radnika, 
proizvodnju, sindikalna prava i zarade zaposlenih i masovno kršila ku-
poprodajne ugovore. Često su vlasnici kupovali presduzeća zbog lokacije 
i brze zarade, a nisu imala nameru da unaprede proizvodnju i povećaju 
broj zaposlenih. Od 1990-2014. godine bez posla je ostalo više od 1 330 
000 radnika, od čega je 70% bilo zaposleno u industriji. Ovo je uništilo 
radničku klasu, privredu i dezinvestiralo ekonomiju. U 2013. godini u 
industriji je radilo 235 000 radnika, a ona je stvarala 18,1% BDP. Unište-
ni su čitavi gradovi-industrijski centri, veliki privredni sistemi i nosioci 
razvoja (Савић 2014:300). Posebno je kroz proces privatizacije propala 
prerađivačka industrija (Mićić, Zeremenski 2011: 54, 56). Po stopama 
rasta BDP, učešću industrije u njegovom stvaranju Srbija je među najsla-
bije plasiranim zemljama u regionu i Evropi (Šojić 2014:61). Najvažnije 
posledice privatizacije su sledeće: deindustrijalizacija, dezinvestiranje, 
desindikalizacija i pauperizacija radnika i ostalog stanovništva. Otpor 
radnika navedenim procesima bio je slab i neefikasan, kako zbog nemo-
ći, i nesolidarnosti tako i zbog bliskosti interesa novih vlasnika i politič-
kih elita (Новаковић 2013).

Seljaštvo u novoj klasnoj strukturi

Seljaštvo je iz ideoloških i političkih razloga u socijalističkoj Jugoslavi-
ji bilo marginalizovano. Ono je apsolutno i relativno opadalo u strukturi 
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ukupnog, aktivnog i radnosposbnog stanovništva. Tome su najviše do-
prineli procesi ubrzane deagrarizacije, urbanizacije i deagrarizacije. Ono 
je sve vreme, otvoreno ili prikriveno, smatrano klasnim neprijateljem, 
pa je vladajuća klasa raznim merama i sredstvima ograničavala njegovu 
ekonomsku i drugu moć. Po značaju se posebno izdvajaju mere agrarne 
reforme, stvaranje seljačkih radnih zadruga, ograničavanje zemljišnog 
makismuma i ekonomska politika koja je dugoročno kontrolisala cene 
poljoprivrednih proizvoda i na razne načine doprinosila prelivanju do-
hotka od seljaštva ka urbanim slojevima i klasama. U poljoprivredi je 
dominirao privatni posed. Društveni sektor bio je favorizovan (posebno 
kod investiranja), ali manje uspešan od privatnog. Najbrojniji su bili sitni 
posedi, do 5 ha. To je onemomućilo modernizaciju proizvodnje, a dodat-
no vodilo ka napuštanju sela od strane mlađe generacije. Sa tranzicijom 
su nastupile i važne promene na selu. Doneti su važni zakoni o vraćanju 
zemljišta oduzetog u agrarnoj reformi i prilikom nasilnog otkupa po-
ljoprivrednih proizvoda. Tržištu su izložena i sredstva i imovina druš-
tvenih poljoprivrednih preduzeća (kombinata). Nestalo je i ograničenja 
zemljišnog maksimuma, što je pružilo priliku bogaćenja kako ljudi sa 
sela tako i iz grada i pripadnika novih elita. Na brzinu stečeni novac se 
lako ulagao u kupovinu zemlje, koja je i desetine puta jeftinija nego što 
je u zemljama EU. Još 1988. godine, Zakonom o preduzećima omoguće-
no je i strancima (stvaranjem mešovitih preduzeća) da stiču vlasništvo 
nad zemljom u Jugoslaviji i Srbiji. Dve decenije kasnije, potpisivanjem 
i jednostranom primenom od strane Srbije Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju širom su otvorena vrata stranim kupcima da stiču, kupuju 
i prodaju poljoprivredno i drugo zemljište. 

Prema oceni Srđana i Marice Šljukić tržište je donelo i značajne pro-
mene u strukturi seljaštva i uopšte ruralnog stanovništva. Proces siro-
mašenja zahvatio je najpre staračka domaćinstva i ona koja nisu imali 
dovoljno zemlje da bi sami stvorili sredstva za normalan život. Oni su se 
preselili na margine i ruralne i ukupne društvene zajednice. Drugi deo 
seljaštva se domogao sredstava kojima je ili kupovao zemlju ili gotovo 
besplatno koristio državnu zemlju u zakup. Najbolji položaj u raspodeli 
društvenog bogatstva zauzeli su imućniji seljaci, ranije orijentisani na tr-
žište i proizvodnju blizu velikih gradova, koji su mogli i da uvećaju i mo-
dernizuju svoj posed. Na vrhu drštvene piramide materijalnog bogatsva 
pojavili su se i “novi bogataši”. To su pridošlice iz svih društveni slojeva 
,a najviše iz nomenklature, koji su postali krupni kapitalisti, u javnosti 
nazvani “latifundisti”. Oni su kupovinom zemlje brzo i efikasno “oprali” 
svoj novac, a kapitalističku proizvodnju i stvaranje profita disperzovali 



Društvo i prostor

484

u razne delatnosti, od poljoprivrede, industrije do novih vrsta uslužnih 
delatnosti. Za sada im, bar što se tiče zemljišne i agrarne politike u Srbiji, 
mnoge pogodnosti omogućava i olakšava bliskost sa vladajućim politič-
kim elitama. Na njihovim veleposedima radi klasična najamna radna 
snaga, među kojima su seoska sirotinja i najviše radnika koji su izgubili 
posao u stečaju i privatizaciji. To je novi seoski proleterijat, koji nema 
nikakva socijalna i ekonomska prava. Uostalom, kapitalizam podrazu-
meva najamni odnos, eksploataciju, stvaranje profita i konkurenciju.

Na selu su prisutni i modernizacijski procesi. Pod njima se podrazu-
meva orijentacija seljaštva, tačnije rečeno novih preduzetnika, na pro-
izvodnju za tržište. Šljukići ih nazivaju farmerima (Šljukić 2012: 427, 
428). Oni proizvode modernim sredstvima, uvode savremene metode 
organizacije rada, tržišno su orijentisani i spremni na primenu inova-
cija. Za razliku od farmera u SAD, Holandiji ili Italiji, na primer, njihov 
položaj je još uvek nestabilan, jer nemaju državnu zaštitu i subvencije. U 
Srbiji se poljoprivreda ne štiti visokim carinama i drugim standardima i 
propisima. Oni su zbog liberalizacije skoro najniže u okruženju. Država 
nema argarnu politiku koja bi štitila poljoprivredu i seljaka kao važne 
prioritete za nacionalnu sigurnost i bezbednost. Stoga ona ne ulaže, ne 
subvencioniše u proizvodnju koja je važno za celo stanovništvo, već go-
tovo sve prepušta delovanju slobodnog tržišta. U EU su više od polovine 
budžeta namenjena subvencijama poljoprivrednika, a one se dodeljuju 
po ekonomskoj snazi gazdinstva, a ne svakom podjadnako (pa još i se-
lektivno) kao u Srbiji. Dosadašnja ekonomska politika vođena je na štetu 
većine seljaštva, a od 2000. godine je dovela do propadanja sitnih proi-
zvođača a favorizovala velikih i onih koji se bave uvozom poljoprivred-
nih proizvoda. Na taj način uništena je materijalna i kadrovska osnova 
za opstanak srednjih poljoprivrednika, među kojima jedino perspektivu 
ima malobrojna grupacija farmera.

 Na osnovu drugih relevantnih istraživanja poljoprivrede Srbije sa-
znajemo da je naša poljoprivreda, u odnosu na razvijene zemlje EU naša 
poljoprivreda je ekonomski slaba, tehnološki zaostala, posed usitnjen, a 
proizvodnja je daleko iza potreba društva i optimalnih mogućnosti nje-
nog razvoja (Jelić, Jovanović 2010: 595, 599, 605, 608). U društvu u ko-
jem se najvažnije državne, finasijske, političke, ekonomske odluke dono-
se izvan njega (MMF, strani investitori i zajmodavci), teško je očekivati 
drugačiji odnos prema seljaku i poljoprivredi. Među novom najamnom 
radnom snagom na selu našli su se gubitnici tranzicije i privatizacije, ko-
jih je najviše među manuelnim radnicima. Povremeni protesti i blokade 
javnih prostora od strane poljoprivrednika u Srbiji su gotovo beznačajna 
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pretnja vlasti i samo bleda slika štrajkova i protesta farmera u najrazvije-
nijim kapitalističkim zemljama.

Marginalizacija radničke klase i seljaštva u Srbiji 

Tokom društvene i ekonomske tranzicije Srbije pojavili su se i novi 
“gubitnici” i “dobitnici”. Prvima pripadaju većina menuelnih radnika, deo 
srednjih slojeva i većina seljaštva. “Dobitnici” su nova kapitalistička kla-
sa, a potom novi srednji slojevi i novi srednji i veliki kapitalisti na selu. 
Njihov materijalni i ukupan društveni položaj se značajno razlikuje, to-
liko da se može reći da je nova klasna struktura oblikovana i da se kroz 
razne društvene kanale i podsisteme samoobnavlja.

Ekonomska marginalizacija radničke klase i dela seljaštva se samo jed-
nim delom zasniva na njihovoj isključenosti iz posedovanja svojine nad 
sredstvima za proizvodnju. Ona je osnažena, sistemski determinisana, 
položajem pripadnika ovih klasa i slojeva u sistemu zdravstva, socijal-
ne zaštite, obrazovanja, kulture i političkog odlučivanja. To “zatvaranje” 
socijalne strukture karakteriše društvo koje stagnira ili ekonomski na-
zaduje. Dodatni faktori koji to podstiču su ubrzana kapitalistička aku-
mulacija kapitala, koja ostvaruje interese najjačih kapitalista, a ignoriše 
potrebe većine najamne radne snage. To ne bi bilo toliko izraženo da ga 
dodatno ne podgrevaju zahtevi i interesi globalizovanog kapitala, a koji 
se nameću u ime “međunarodne zajednice”. Stoga je u Srbiji sve to pro-
glašava za “reformsko”, moderno, evropsko, civilizacijsko, a sve nasleđe-
no odbacuje kao nazadno, tradicionalno, nemodernizacijsko, nekultur-
no i samoupravljačko. U međuvremenu propadaju najvažnije tekovine 
civilizacije i socijalizma, među kojima su pravo na rad, 8-časovno radno 
vreme, zaradu od koje može da se normalno živi, pravo na besplatno 
lečenje, školovanje, socijalno napredovanje i dr. Sistem obrazovanja sve 
je manje dostupan radnicima i seljacima (Cvejić 2012: 156). Manje od 
1% studenata su deca rodielja sa osnovnom školom (Политика 14. 02. 
2013). Posebno su pogubne posledice “Bolonje”, jer uništava najvažnije 
vrednosti u obrazovanju, stvara manje stručnu radnu snagu za potrebe 
kapitalističke periferije, a ruši temelje kulturnog i nacionalnog identiteta.

 Zdravstvo i socijalna zaštita su devastirani, korumpirani i za vlast 
nebitni, tako da na desetine hiljada radnika i njihovih porodica nema-
ju osnovno lečenje. Privatizacija je i tu dovela do pada kvaliteta usluga, 
smanjenja broja zaposlenih, pada njihovih zarada a bogaćenja privatnika 
.Ništa bolje nije stanje ni u penzionom podsistemu. Zahvaljujući vlasti 
i “reformama” nasilno je povećan broj penzionera, a njihova primanja 
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drastično i realno umanjena. Značajna je grupacija gubitnika posla, koja 
nema uslova da ode u penziju, a nema ni posla. Među njima najviše je 
radnika. Podaci o visini penzija potvrđuju pravilo da su penzije poljo-
privrednika najniže (oko 10.000 dinara), dok stav vlasti prema poljo-
privrednicima i njihovim (ne)uplatama doprinosa zavisi od vremena 
održavanja političkih izbora. Povremene su i političke kampanje za sma-
njenje nezaposlenosti i siromaštva, po čemu je Srbija u samom vrhu liste 
zemalja Evrope i sveta. Stopa nezaposlenosti je sve vreme tranzicije bila 
dvocifrena i višetruko veća nego u zemljama EU. U 2014. stopa nezapo-
slenosti bila je 19,7 % (ARS 2014:18). U riziku od siromaštva živi svaki 
četvrti građanin, što je zemlju svrstali na treće mesto od 90 zemalja sveta. 
To su posledice privatizacije i tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu 
periferije. U strukturama političkog odlučivanja gotovo da nema radnika 
i seljaka, a od 109 registrovanih stranaka nema ni jedne koja brani au-
tentične interese manuelnih radnika i seljaka. Nema ni strukovnih i dru-
gih udruženja koja bi poslužila da se oni organizuju i suprostave daljem 
propadanju.. Oni su u svim najvažnijim oblastima života i rada ostali na 
marginama društva.

Zaključak

Nametnuti pojam tranzicija zemljama koje su nastale posle pada Ber-
linskog zida je imao ulogu mimikrije stvarnih političkih, ekonomskih, i 
klasnih interesa najvažnijih aktera koji su ga ponudili, sprovodili i kon-
trolisali. U prvom redu reč je o političkim elitama na vlasti, koji su kroz 
taj proces ostvarivali i prikrivale svoje grupne interese, znatno sličnije 
interesima kapitala iz centra kapitalističkog sistema nego interesima sop-
stvenog društva. Najvažniji proces kojim se to ostvarivalo bila je priva-
tizacija, tj. preobražaj društvene/državne svojine u privatno vlasništvo 
nove kapitalističke klase. Najveći gubitnik tranzicije jeste radnička klasa, 
a potom delovi srednjih slojeva i seljaštva. To je sasvim logična posledica 
tzv. prvobitne akumulacije kapitala.. Seljaštvo je tokom tranzicije Srbije 
bilo izloženo raslojavanju, a pojedini slojevi su popravili svoj ekonomski 
i društveni položaj. Novi podsloj čini seoska sirotinja, među kojima je i 
značajan broj najamnih radnika. Pored toga, privatizacija je dovela do 
ekonomskog nazadovanja, rasta nezaposlenosti, pada životnog standar-
da većine stanovništva i zavisnosti zemlje od stranih centara finasijske i 
druge moći. Prirodna posledica tih procesa jeste i devastiranje i uništa-
vanje javnih službi (zdravstva, obrazovanja, kulture i dr.). U svakoj od 
pomenutih oblasti većina pripadnika radničke klase i seljaštva je na mar-
ginama društva. To je daleko ispod standarda iz socijalizma i današnjih 
prilika u razvijenim kapitalističkim društvima Zapada.
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Nada G. Novaković
Sreten M. Jelić

THE WORKING CLASS AND THE PEASANTRY ON THE 
MARGINS OF SOCIETY

Summary: In this paper the authors analyze, describe and explain the most 
important sociological processes of forming a new capitalist class and the 
marginalization of the working class and the peasantry in Serbia during the 
transition. It is the process of formation of a new society on the periphery of 
capitalism, in which the most massive social groups have experienced major 
changes of the material and overall social position. Both are systemic, due to 
the nature of the new society and the ruling class, maginalized and splits. The 
main hypothesis is: the process of social marginalization of the working class 
and peasantry are systemic (class) determined. They are caused by the action 
of internal factors, but also the interests of the most important subjects of 
neoliberal globalization, ie. owners and representatives of domestic and 
foreign capital. This is best seen through the exploration of the privatization 
process and the laws that changed the ownership relations in the countryside. 
The authors describe the most important causes, trends and consequences 
of marginalization of the working class and the peasantry in all spheres of 
life: work, health, social protection, political decision making, education, 
and culture in the broadest sense of the word. The most important sources of 
information are relevant sociological, economic, demographic and political 
studies on social structure, conflicts and inequalities, economic, political, 
health and education subsystem and official statistics. The comparative 
method is used to process the marginalization of the working class and 
peasantry compared with changes in other societies in transition. This allows 
you to take a look at the dynamics of the processes over a longer period of 
time, ie. before and during the transition of Serbia. The conclusion is that the 
resistances stratifying the working class and the peasantry were weak and 
ineffective, what all has been strengthened new class structure of society.
Key words: working class, capitalist class, privatization, peasantry, margins 
of society
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ONLAJN ZAJEDNICE KAO SAVREMENI OBLIK 
REKREIRANJA DRUŠTVENIH ODNOSA: 

SLUČAJ RAVNOG SELA

Apstrakt: U ovom radu biće reči o prodoru zajednica u novi društveni prostor. 
Usled rapidnog razvoja informacionih tehnologija i masovne upotrebe 
interneta u poslednjih tridesetak godina, dolazi do pojave onlajn mrežnih 
zajednica, kao savremenog stupnja trajnog procesa evolucije društvene 
povezanosti. Njihov nastanak omogućio je prevazilaženje prostornih granica 
pretežno lokalno usmerenih zajednica, ali i rekreiranje već postojećih 
društvenih odnosa u okviru njih. Uočena transformacija zajednica biće 
ispitana u kontekstu njenih efekata na socijalni kapital, analizom fejsbuk 
grupe “Ravno Selo“.
Ključne reči: zajednice, društveni odnosi, internet, socijalni kapital, Ravno 
Selo

U bilo kojoj naučnoj disciplini koja se bavi društvenim fenomenima, 
a pogotovo u sociologiji, ne postoji slaganje oko toga šta označava po-
jam zajednice. Zasluga za ovu zbrku, koja ne predstavlja retku pojavu u 
društvenim naukama, u najvećoj meri pripada velikom broju različitih 
definicija ovog pojma, kao i njegovoj raznovrsnoj upotrebi za označava-
nje različitih društvenih pojava.1

1  Džordž Hilari (George Hillery) je izvršio analizu sadržaja definicija pojma zajednice kako bi 
uočio postoji li izvestan stepen slaganja oko toga šta on označava Rezultati do kojih je on došao 
pokazali su da u uzorku definicija iz 94 naučne studije postoji ukupno 16 različitih definiensa, 
odnosno pojmova preko kojih se zajednica objašnjava, kao i da je samo jedan definiens, da zajed-
nica predstavlja grupu ljudi, zajednički za sve definicije (Hillery, 1982). Nakon Hilarijevog rada 
sprovedena su još neka istraživanja koja su se bavila značenjem pojma zajednice i njegovom 
upotrebom (vidi npr. MacQueen et al., 2001; Patrick and Wickizer, 1995), međutim do danas se 
nije došlo do neke opšte prihvaćene definicije.

004.738.5:316.472.4(497.113 Ravno Selo)
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U knjizi Zajednica: kritički osvrt, američki sociolog, Džozef Gasfild 
(Joseph Gusfield) ukazuje na dva najčešća načina upotrebe pojma zajed-
nica u literaturi (Gusfield, 1978). Prema prvom načinu, pojam zajednice 
se upotrebljava za označavanje određene fizičke teritorije, odnosno geo-
grafskog područja na kojem ljudi stanuju i obavljaju svoje svakodnevne 
životne aktivnosti. Drugo, pod zajednicom mogu da se podrazumevaju 
društvene grupe koje su nastale kao proizvod isprepletenih društvenih 
veza njenih članova i u ovom slučaju je kvalitet, odnosno karakter druš-
tvenih odnosa, kao primarni konstituent zajednice, od posebne važnosti 
za njenu analizu. Prvi Gasfild naziva teritorijalnim, a drugi relacionim 
načinom upotrebe pojma zajednice (Gusfield, 1978).2

U sociologiji je, na primer, gotovo od samih početaka prisutan rela-
cioni način. Naime, u periodu nastanka sociologije kao nauke, može se 
kod njenih klasičnih teoretičara primetiti kako svako od njih, na svoj 
način i iz svoje perspektive, uviđa da se način života u Evropi menja pod 
uticajem mnogo krupnijih tehničko-tehnoloških promena. U skladu sa 
tim, može se reći da je svaki od njih, direktno ili indirektno, govorio o 
nekoj vrsti stvaranja novog tipa društvenih odnosa. Kont je to činio preko 
zakona o tri faze razvoja društva (Kont, 1989), Marks i Engels preko ana-
lize i kritike novonastalog industrijskog društva, poredeći ga sa pređaš-
njim feudalnim (Marks i Engels, 2008/1848), Dirkem preko razlikovanja 
mehaničke i organske solidarnosti (Durkheim, 1984/1893), Veber preko 
suprotstavljanja dva tipa autoriteta (Weber, 1978) i Spenser preko svoje 
teorije o zakonima društvene evolucije (Spencer, 1873). Dakle, u svim 
navedenim teorijama akcenat je na određenim promenama koje se deša-
vaju u samoj srži društva – u društvenim odnosima. Međutim, ove ideje 
dobiće svoj najuopšteniji oblik tek sa Ferdinandom Tenisom i njegovom 
najpoznatijom knjigom Zajednica i društvo (Tönnies, 2001/1887), koja 
predstavlja početnu tačku sociološkog razumevanja zajednice i „kamen 
temeljac“ disciplini koja će kasnije dobiti naziv sociologija zajednice.3

Dva sociološka pristupa zajednici

Iako su se gotovo svi rani sociolozi bavili promenom društvenih od-
nosa pod uticajem industrijske revolucije, to ne znači da se u sociologiji 

2  Drugi način upotrebe Gasfild naziva relacionim (eng. relational), misleći pre svega na 
(društvene) odnose (eng. relation) među pripadnicima zajednice. Dakle, zajednica se objašnjava 
preko karaktera društvenih odnosa i veza onih koji je čine.
3  Tenis se neretko smatra osnivačem i sociologije sela, te pojedini udžbenici iz ove oblasti 
započinju analizom njegovih ideja kao osnovnih za navedenu disciplinu (npr. Hillyard, 2007).
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razvilo jednoobrazno shvatanje zajednice koje je fokusiralo samo kvali-
tet i karakter društvenih odnosa. Za razliku od toga, od samog početka 
razvila su se dva shvatanja – jedno od strane nemačkog sociologa Ferdi-
nanda Tenisa i drugo, koje je kao odgovor na Tenisove nalaze ponudio 
Emil Dirkem.

Iz ova dva međusobno suprotstavljena stava, kasnije će se razviti i uo-
bličiti dva sociološka pristupa zajednici. Na osnovu Tenisovih stavova, 
na zajednicu se u jednom delu sociološke teorije počelo gledati kao na 
polje društvenih odnosa među pripadnicima određene društvene gru-
pe koji uključuju emocionalnu povezanost, prisnost i osećajnost. Ovaj 
„tenisovski“, pomalo romantičarski, pogled na zajednicu može se prepo-
znati po idejama o „gubljenju“ zajednice i o njenom podređenom polo-
žaju naspram „društva“ koje je nastalo pod uticajem širenja kapitalistič-
kog načina proizvodnje.4 Ovakav pristup pojam zajednica upotrebljava 
na relacioni način i najčešće se u literaturi sreće pod nazivom zajednica 
kao polje društvenih odnosa (Brown and Schafft, 2011). 

Za razliku od ovog, drugi sociološki pristup posmatra zajednicu kao 
društveni sistem, odnosno kao integrisan skup institucionalnih područja 
(Brown and Schafft, 2011) i on počiva na Dirkemovim idejama iz Podele 
rada (Durkheim, 1984). Ovom pristupu odgovara upotreba pojma za-
jednice u smislu prostorno ograničenog entiteta - teritorijalna upotreba. 
U skladu sa tim, pripadnici ovog pristupa fokusiraju se na analizu statič-
nih elemenata zajednice.5

Treba istaći da ova dva sociološka pristupa nisu međusobno isklju-
čiva, čak se u pojedinim radovima oni upotrebljavaju komplementarno 
(vidi npr. Selznick, 1992). Ipak, u ovom radu koristiće se prvi pristup, 
odnosno onaj koji je posmatra kao polje društvenih odnosa. U skladu 
sa tim, pod zajednicom će se podrazumevati mreža društvenih odnosa 
koja izražava neke zajedničke interese njenih pripadnika. Granice tako 
shvaćene zajednice su fleksibilne, tako da se često menjaju pod uticajem 
intenziteta i načina interakcija između njenih pripadnika (Brown and 
Schafft, 2011). Drugim rečima, društveni odnosi su ti koji uvek iznova 

4  Slična shvatanja delio je i Maks Veber kada je tvrdio da su odnosi u zajednici bazirani na 
tradiciji, kao i na afektivnim i emocionalnim osećanjima pojedinaca koji su u nju uključeni 
(Weber, 1978).
5   Glavni predstavnik ovog pristupa je američki sociolog Roland Voren, koji zajednicu određuje 
kao „integrisan skup institucionalnih područja koji obavljaju osnovne funkcije na određenom 
lokalitetu“ (Warren, navedeno prema Healy, 2007) poput škole, crkve, lokalne samouprave, 
ekonomskih i drugih političkih institucija itd. Njemu su pored Vorena, veliki doprinos dali Ej-
mos Holi (Hawley, 1944) i Talkot Parsons (Parsons, 1991/1951). Ovaj pristup se često naziva i 
struktural-funkcionalističkim pristupom zajednici.
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rekreiraju zajednicu. U tom smislu, akcenat nije na prostoru i njegovim 
granicama, već na društvenim odnosima koji tom prostoru daju određe-
ni smisao. Ovaj pristup posebno je relevantan za razmatranje zajednica 
u savremenom kontekstu.

Onlajn zajednice

Usled rapidnog razvoja informacionih tehnologija i masovne upotre-
be interneta u poslednjih tridesetak godina došlo je do krupnih promena 
na polju društvenih odnosa. Kompjuterski posredovana komunikacija 
omogućila je brže i lakše stupanje u kontakt među ljudima, a internet je 
postao jedan od najznačajnijih društvenih fenomena savremenog doba 
(Memmi, 2006). Pojavom internet društvenih mreža, fizičko (ko)prisu-
stvo u interakciji gubi na značaju, čime su relativizovani koncepti pro-
stora i vremena u kontekstu komunikacije. Konačno, stekli su se uslovi 
za formiranje novog društvenog prostora za međuljudsku interakciju 
(Kollock and Smith, 1999).

Ovakav društveni ambijent doveo je do potrebe za naučnim objašnje-
njem naizgled potpuno novog oblika društvenih odnosa. Tako je krajem 
osamdesetih godina dvadesetog veka, došlo i do prvog pokušaja defi-
nisanja novog oblika zajednica. Hauard Rajngold (Howard Rheingold) 
skovao je pojam virtuelne zajednice. Prema Rajngoldu, virtuelne zajed-
nice predstavljaju:

društvene agregacije koje nastaju na Mreži kada dovoljan broj ljudi 
vodi javne debate dovoljno dugo, i sa dovoljno ljudskih osećanja, da 
stvori mreže ličnih odnosa u sajber prostoru (Rheingold, navedeno pre-
ma Petrović 2012: 226).

Kombinacijom višeznačnosti termina virtuelnih zajednica, neodređe-
nosti same definicije i velike popularnosti koju je stekla u naučnoj zajed-
nici (vidi Petrović, 2012), Rajngoldova definicija zamaglila je suštinu u 
razumevanju savremenih zajednica6. Zavedeni novim pojmom virtuel-
nih zajednica, mnogi autori (npr. Van Dijk, 2006) prihvatili su opozici-
ju između virtuelnih i realnih zajednica zdravo za gotovo i tako dopri-
neli stvaranju slike o postojanju dualne društvene stvarnosti, “onlajn” i 
“oflajn” sveta, koji funkcionišu na potpuno različite načine.

Svojevrsni prezentizam jedna je od osnovnih karakteristika ovog i 
njemu sličnih pristupa savremenim zajednicama. Naime, jedino ukoli-
ko se posmatra izolovano od društveno-istorijskog okvira, bez sluha za 

6  Rajngold menja svoje stavove u vezi sa virtuelnim zajednicama, o čemu će biti reči kasnije.
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međusobni odnos mikro i makro društvenih procesa, koncept virtuelnih 
zajednica može se smatrati fenomenom koji je nastao i funkcioniše is-
ključivo kao proizvod rasprostranjene upotrebe interneta i kompjuterski 
posredovane komunikacije.

Teorijski pristup koji omogućava prevazilaženje pomenutih ograniče-
nja u analizi zajednica u savremenom kontekstu i koji će u te svrhe biti 
korišćen u ovom radu jeste analiza socijalnih mreža, kanadskog sociolo-
ga Barija Velmana (Barry Wellman). Velmanova sociologija odlikuje se 
pomeranjem fokusa, kako sa klasičnih, tenisovskih teza o gubljenju za-
jednice, tako i sa prezentističkih teza o nastajanju potpuno novih formi 
zajednice u savremenom dobu, u korist temeljnog razumevanja prome-
ne društvenih odnosa. Njegova definicija zajednice kao “mreže interper-
sonalnih veza koja obezbeđuje društvenost, podršku, informacije, ose-
ćaj pripadnosti i društveni identitet.” (Wellman, 2001: 2; kurziv dodat) 
odgovara potrebama objektivne analize evolucije društvene povezanosti. 
Značaj ovakvog pristupa za analizu zajednica u onlajn prostoru možda 
se najbolje vidi u rečima tvorca koncepta virtuelnih zajednica, Hauarda 
Rajngolda:

Da sam se susreo sa sociologom Barijem Velmanom i stekao znanje o 
socijalnim mrežama kada sam prvi put pisao o kulturi sajbersveta, mo-
gao sam nas sve poštedeti decenija rasprave, nazvavši ih “onlajn socijalne 
mreže“, umesto “virtuelne zajednice“. Socijalne mreže prethodile su in-
ternetu, pisanju, pa čak i govoru. (Rheingold, 2000: 47).

Dakle, nasuprot postojanja dihotomije između onlajn i oflajn stvar-
nosti, u sajberprostoru funkcionišu “prave“ zajednice (Wellman, 1999, 
2002). “Prodor“ zajednica u novi društveni prostor, u tom smislu, pred-
stavlja sastavni deo procesa transformacije društvene povezanosti. Tako 
gledano, onlajn zajednice, u suštini, predstavljaju “stare” zajednice u no-
vom ruhu.

Imajući u vidu da savremeno sociološko razmatranje zajednica i druš-
tvenih odnosa na kojima se one zasnivaju najčešće ne može da prođe 
bez razmatranja društvenog kapitala, pa će naredna tačka ovog rada biti 
posvećena baš ovoj problematici.

Društveni kapital u zajednicama

Na najopštijem nivou, društveni kapital označava kvantitet i kvalitet 
društvenih veza –najbolje prikazan u narodnoj izreci „nije važno šta 
znaš, već koga znaš“. Zbog toga je društveni kapital posebno značajan za 
izučavanje zajednica.
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Seoske zajednice sa visokim nivoom društvenog kapitala najčešće 
imaju veći ekonomski prosperitet, efikasniju lokalnu samoupravu i pred-
stavljaju bolje i zdravije društveno okruženje za život nego one sa niskim 
nivoom. Smatra se da društveni kapital, zajedno sa kulturnim, može na 
određeni način i pod određenim uslovima da se transformiše u ekonom-
ski (Bourdieu, 1986), što dovodi i do integralnog društvenog razvoja ce-
lokupnog područja (Šljukić, Šljukić i Ćorluka, 2014). Dakle, društveni 
kapital znatno olakšava život u (seoskim) zajednicama – posredstvom 
društvenih veza, kolektivnih normi i poverenja olakšava obavljanje eko-
nomskih aktivnosti, kolektivnih akcija i omogućava lakši pristup infor-
macijama i resursima (Debertin and Goertz, 2013). 

Za razmatranje društvenih odnosa unutar zajednice od posebne je 
važnosti i razlikovanje između povezujućeg (bonding) i premošćujućeg 
(bridging) društvenog kapitala.7 Zajednice u kojima je visok intenzitet i 
povezujućeg i premošćujućeg društvenog kapitala su inkluzivne i u nji-
ma je visok stepen participacije njenih članova u raznim aktivnostima. 
Zbog veoma raširenih i učvršćenih unutrašnjih veza sa jedne strane i 
veoma jakih spoljašnjih veza sa druge, ove zajednice su u mogućnosti 
da sa jednakim uspehom mobilišu i unutrašnje i spoljašnje resurse. Za 
razliku od njih, zajednice u kojima je upotreba povezujućeg i premo-
šćujućeg društvenog kapitala veoma mala smatraju se individualistič-
kim, kao i društveno-ekonomski izolovanim zajednicama (Brown and 
Schafft, 2011).

Od ova dva ekstrema, mnogo se razlikuju zajednice u kojima se dva 
tipa društvenog kapitala javljaju u različitim intenzitetima. Tako na pri-
mer, zajednice sa snažnim prisustvom povezujućeg, a izuzetno niskim 
intenzitetom premošćujućeg društvenog kapitala su u opasnosti da 
ostanu bez resursa, jer određeni resursi mogu ostati „zarobljeni“ unutar 
određenih grupa i samim tim van domašaja njihove opšte upotrebe na 
nivou zajednice. Za ove zajednice je karakteristično to da su veze sa spo-
ljašnjim organizacijama, drugim zajednicama i tržištem izuzetno slabe i 
neefikasne. Suprotno, u zajednicama u kojima je premošćujući društveni 
kapital mnogo jači od povezujućeg postoji opasnost da spoljašnje druš-
tvene sile u dosluhu sa lokalnim elitama sprovode sopstvene interese koji 
su neretko u suprotnosti sa interesima zajednice. U ovakvim zajedni-
cama, inicijatori promena su lokalni uglednici, pripadnici lokalne elite, 
a same promene su najčešće motivisane spoljašnjim interesima (Brown 

7 U poslednje vreme, pojedini autori govore i o trećem spajajućem  (linking) društvenom kapi-
talu, koji zapravo predstavlja podkategoriju premošćujućeg društvenog kapitala (vidi npr. Halp-
ern, 2005: 25).
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and Schafft, 2011).8

Današnja slika seoskih lokalnih zajednica čini se da najviše odgova-
ra poslednjem opisanom odnosu između povezujućeg i premošćujućeg 
kapitala. Čvrsto povezane sa spoljašnjim centrima, seoske lokalne za-
jednice su suočene sa globalnim pritiscima koji su zaslužni za njihovo 
novo preoblikovanje. Veoma dugo na delu je pojačavanje premošćujućeg 
društvenog kapitala, dok se povezujući nalazi u konstantnom opadanju. 
Međutim, kompjuterski posredovana komunikacija koja je u seoske za-
jednice stigla na talasima globalnih uticaja, omogućava ponovnu obno-
vu povezujućeg društvenog kapitala, ali na jednom novom nivou koji je 
oslobođen teritorijalnih ograničenja i koji selo smešta u onlajn dimen-
ziju. 

Interna dinamika ovako definisanih onlajn zajednica može se anali-
zirati preko koncepata mrežnog kapitala, građanskog aktivizma i ose-
ćaja pripadnosti zajednici (Quan-Haase, Wellman, Witte and Hampton, 
2002). Mrežni kapital predstavlja izraz frekventnosti ostvarivanja konta-
kata između prijatelja, rođaka i kolega. On reprezentuje aspekte zajedni-
ce koji se tiču privatnog života njenih članova. S druge strane, građan-
ski aktivizam tiče se javne sfere društvenog života zajednice i označava 
stepen učešća članova zajednice u raznim dobrovoljnim organizacijama: 
religijskim, sportskim, političkim i sl. Koncept osećaja pripadnosti za-
jednici odnosi se na specifične stavove pojedinaca prema zajednici ko-
joj pripadaju. Ovi stavovi mogu da utiču na motivisanost i odgovornost 
članova zajednice za sticanje novog i mobilizaciju postojećeg društvenog 
kapitala. Rezultati istraživanja koje su sproveli Velman i saradnici poka-
zalo je da komunikacija putem interneta podstiče rast mrežnog kapitala, 
građanskog aktivizma i osećaja pripadnosti zajednici. Nadovezujući se 
upravo na implikacije Velmanovog istraživanja, u narednoj tački rada 
biće izveden pokušaj analize jedne onlajn seoske zajednice, gde će biti 
istraženi ovi ključni koncepti koje komunikacija putem interneta nudi.

Uzorak, hipoteze i ciljevi istraživanja

U cilju analize onlajn seoskih zajednica u ovom radu biće razmotren 
primer fejsbuk (Facebook) grupe „Ravno Selo“. Ravno Selo po svojim 
karakteristikama predstavlja ravničarsko selo, ušorenog tipa. Nalazi se 
u Južnobačkom okrugu i pripada opštini Vrbas. Prema popisu iz 2011. 
godine ovo selo broji 3107 stanovnika. Na internet društvenoj mreži 

8  Lokalni uglednici su najčešće inicijatori promena u selima, jer od strane lokalnog stanovništva 
uživaju poverenje koje im omogućava moć za sprovođenje promena (Mitrović, 1999).
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fejsbuk grupa „Ravno Selo“ postoji od jula 2008. godine i nakon sedam 
godina svog aktivnog postojanja broji 1063 člana. Tokom godina broj 
članova grupe se postepeno povećavao, a u skladu sa tim se povećavala i 
sama aktivnost grupe, kao i raznovrsnost sadržaja.

Zbog navedenih karakteristika, ova fejsbuk grupa predstavlja pogo-
dan primer za analizu transformacije tradicionalnog oblika zajednica 
koja se dešava pod uticajem rapidnog razvoja informacionih tehnologija 
i masovne upotrebe interneta u poslednjih tridesetak godina. 

Ciljevi istraživanja su sledeći:
•	 Ispitivanje uticaja interneta i internet društvenih mreža na re-

kreiranje društvenih odnosa unutar seoskih zajednica.
•	 Ispitivanje efekata postojanja internet društvene grupe određe-

ne seoske zajednice po socijalni kapital u okviru nje.
U skladu sa ovim ciljevima, postavljene su i sledeće istraživačke hi-

poteze:
H1: Učešće u fejsbuk grupi “Ravno Selo” povećava stepen individual-

ne aktivnosti, u cilju ostvarivanja kolektivnih interesa.
H2: Učešće u fejsbuk grupi “Ravno Selo” pruža njenim članovima ose-

ćaj pripadnosti seoskoj zajednici.
H3: Učešće u fejsbuk grupi “Ravno Selo” povećava frekventnost ostva-

rivanja kontakata među članovima seoske zajednice.

Rezultati istraživanja

Ispitanici koji su učestvovali u istraživanju u najvećem broju slučajeva 
(92,3%) žitelji su Ravnog Sela i pripadaju starosnoj grupi od 18 do 37 
godina (70,3%). 77,7% ispitanika su članovi fejsbuk grupe “Ravno Selo” 
ne više od godinu dana, dok je učestalost posećivanja stranice različita 
(svaki dan 22,2%, nekoliko puta nedeljno 29,6%, nekoliko puta mesečno 
25,9%, vrlo retko 22,2%).

Rezultati istraživanja potvrdili su prvu postavljenu hipotezu, koja se 
odnosila na to da učešće u fejsbuk grupi “Ravno Selo” povećava stepen 
individualne aktivnosti, u cilju ostvarivanja kolektivnih interesa. Da bi se 
ispitao stepen individualne aktivnosti, ispitanici su odgovarli na pitanja 
o značaju učešća u javnim diskusijama u okviru grupe, kao i o njihovom 
doprinosu rešavanju konkretnih seoskih problema. Najveći broj ispitani-
ka (70,3%), smatra da je učešće u javnim diskusijama unutar ove grupe 
važno ili veoma važno. Kada je reč o značaju ovih diskusija za rešava-
nje određenih seoskih problema, ispitanici su u najvećem broju (51,8%) 
odgovorili da diskusije doprinose rešenju spornih situacija u selu, dok 
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nešto manji broj njih (44,4%) smatra da diskusije ne rešavaju probleme, 
ali zato na njih ukazuju. Interesantno je da se nijedan ispitanik (0%) nije 
odlučio za odgovor koji podrazumeva da učešće u diskusijama ne dovo-
di do rešenja, niti do prepoznavanja problema u selu. Takođe, smatrali 
su da njihov lični angažman u grupi može da utiče na sprovođenje ne-
kih aktivnosti od javnog značaja (71,4%), šta više, čak 44,4% ispitanika 
kao osnovni razlog članstva naveli su želju za doprinosom u rešavanju 
konkretnih seoskih problema. Važno je pomenuti i veliki broj odgovora 
(85,1%), koji govore o tome da ispitanici smatraju da samo postojanje 
fejsbuk grupe “Ravno Selo” doprinosi povećanju interesovanja među 
njenim članovima za učešće u različitim aktivnostima i manifestacija-
ma organizovanim od strane drugih udruženja unutar sela (kulturnih, 
sportskih, nevladinih organizacija i sl.).9

Potvrđena je i druga hipoteza, koja se odnosi na osećaj pripadnosti 
članova fejsbuk grupe “Ravno Selo”. U cilju provere ove hipoteze, ispi-
tanicima su ponuđene tvrdnje koje opisuju različita iskustva, osećanja i 
stavove, koji se odnose na njihovo učešće u fejsbuk grupi “Ravno Selo”. 
Pre svega, rezultati su pokazali pozitivna osećanja ispitanika prema sa-
moj činjenici da njihovo selo poseduje aktivnu fejsbuk grupu, dok su 
svoje članstvo u grupi videli kao, za njih, važnu stvar. 81,5% ispitanika ne 
smatraju vreme provedeno u ovoj grupi uzaludno potrošenim, dok nešto 
manji broj njih (59,2%) aktivno učešće u grupi smatra minimumom svog 
doprinosa zajednici. Veliki broj ispitanika (66,7%), izrazio je mišljenje da 
što više mladih ljudi treba da se priključi ovoj grupi. U kontekstu osećaja 
pripadnosti, ispitanicima su ponuđeni i stavovi o multimedijalnim sa-
držajima u grupi, koji se tiču istorije i tradicije njihove zajednice. 51,8% 
ispitanika smatra da fejsbuk grupa „Ravno Selo“ predstavlja mesto gde sa 
svojim bivšim i sadašnjim sugrađanima mogu da podele svoje uspomene 
i osećanja prema rodnom kraju. Pored osećaja zadovoljstva i ponosa koje 
deljenje fotografija sela sa ostalim članovima kod njih izaziva (59,2%), 
fejsbuk grupa “Ravno Selo” omogućuje im i da nauče mnogo o istoriji i 
tradiciji svog sela (44,4%), međutim, najveći deo njih mišljenja je da se 
sadržaji u okviru grupe samo ponekad odnose na tradiciju i istoriju sela.

Treća hipoteza koja se odnosi na to da učešće u fejsbuk grupi “Rav-
no Selo” povećava frekventnost ostvarivanja kontakata među članovima 
seoske zajednice, je takođe potvrđena. Odgovori ispitanika pokazali su 
da im je učešće u grupi omogućilo bolju svakodnevnu komunikaciju sa 
članovima zajednice, kao i uspostavljanje kontakta kako sa bivšim sugra-

9  Ovo predstavlja način na koji dolazi do akumulacije premošćujućeg socijalnog kapitala.
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đanima, tako i sa sugrađanima koje do tada nisu lično poznavali. Prema 
mišljenju većine ispitanika (88,9%), fejsbuk grupa “Ravno Selo” dopri-
nosi širenju vesti u okviru zajednice, što se takođe može smatrati posle-
dicom povećane frekventnosti kontakata.

Na kraju, rezultati ovog istraživanja ukazali su na nesumnjiv uticaj 
interneta i internet društvenih mreža na rekreiranje društvenih odno-
sa unutar seoskih zajednica. Takođe, može se zaključiti da postojanje 
fejsbuk grupe “Ravno Selo” ima značajne efekte po socijalni kapital u 
ovoj zajednici. Ti efekti mogu se identifikovati kako u privatnoj (frek-
ventnost ostvarivanja kontakata), tako i u javnoj sferi (građanski aktivi-
zam) života u zajednici, kao i kroz specifične stavove pojedinaca prema 
zajednici čiji su članovi (osećaj pripadnosti). Ovakvo kretanje socijal-
nog kapitala, svedoči o transformaciji društvene povezanosti koja se, pre 
svega, odnosi na funkcionisanje “starih” zajednica u novom društvenom 
prostoru.
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Vladan D. Vidicki

ONLINE COMMUNITIES AS A CONTEMPORARY WAY OF 
SOCIAL  RELATIONS RE-CREATION: 

RAVNO SELO CASE STUDY

Abstract: This paper explores the Internet communities penetration into 
the new social space. Over the last thirty years a rapid development of 
Information technologies along with the massive use of the Internet have both 
led towards the formation of online social networking as a contemporary 
form of a continuous evolution process of social cohesion. Their emergence 
has enabled the spatial boundaries overcoming among predominantly 
locally organized communities. However, it has enabled the re-creation of 
already existing social relations within them, as well. The noticed, observed 
community transformation is examined within the context of its influence 
onto the social capital according to the conducted analysis of “Ravno Selo” 
Facebook Group.
Key words: communities, Internet, social capital, social relations, Ravno Selo
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PREVAZILAŽENJE PROSTORNIH PREPREKA U 
KOMPANIJSKOM PRAVU: PRIMER SKUPŠTINE 

AKCIONARSKOG DRUŠTVA1

Apstrakt: Globalizacija je doprinela stvaranju mogućnosti za prekogranične 
investicije. Radi zaštite svojih interesa, neophodno je da se investitori u 
određenoj meri uklјuče u donošenje odluka na sednicama skupštine društva 
u kom poseduju kapital. Doskora je to predstavlјalo krupan problem, jer 
je iziskivalo angažovanje često značajnih finansijskih sredstava i vremena 
za adekvatnu pripremu, a kasnije i učešće na sastanku. Ako ocene da je 
neisplativo, akcionari neće uzeti učešće u radu skupštine (fenomen tzv. 
„racionalne apatije“ akcionara), čime se njihov glasački uticaj gubi i 
omogućava prisutnim akcionarima da donose odluke samo u svom interesu. 
U cilјu sprečavanja ovakvih situacija, stvoreni su različiti mehanizmi 
koji treba da omoguće da akcionari učestvuju u radu skupštine iako nisu 
fizički prisutni na samoj sednici. Na taj način se istovremeno podstiču i 
prekogranične investicije, jer se otklanjaju prostorne barijere kao značajan 
faktor generisanja troškova ulaganja. U eri tehnologije posebno je značajna 
primena elektronskih komunikacija koje olakšavaju položaj akcionara 
u svim aspektima - informisanje, rad u skupštini (rasprava) i glasanje. 
Ideja tehnologije u službi kompanijskog prava ide od davanja elektronskog 
punomoćja, preko pružanja mogućnosti akcionarima koji ne mogu lično 
da prisustvuju sednici da u njoj učestvuju elektronskim putem, do potpune 
zamene fizičke sednice komunikacijom akcionara (međusobno i sa upravom 
društva) elektronskim putem. Uvođenje ovih mehanizama zahteva rešavanje 
brojnih proceduralnih pitanja koja treba da omoguće da se uspostavi balans 
tako da dođu do punog izražaja sve prednosti, a da se istovremeno umanje 
svi potencijalni negativni efekti pomenutih mehanizama.
Klјučne reči: prekogranične investicije, skupština akcionarskog društva, 
elektronske komunikacije, EU, SAD.

1  Ovaj rad je nastao kao rezultat rada na projektu Instituta za uporedno pravo „Srpsko i evropsko 
pravo – upoređivanje i usaglašavanje“ (evidencioni broj: 179031), koji finansira Ministarstvo 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 
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Nova slika korporativnog sveta 

Konture tradicionalnog sveta sa menjaju sa protekom vremena i upli-
vom modernih tehnologija u svakodnevicu. Nove tendencije odražavaju 
se i na način na koji se organizuje korporativni život i odvija poslovanje 
kompanija – trgovanje akcijama, objavljivanje informacija o poslovnim 
rezultatima, komunikacija sa potrošačima, vršenje prava akcionara. Vre-
menom se i slika klasične sednice skupštine privrednog društva poste-
peno menja(la), što je rezultat delovanja tri faktora: globalizacije, digi-
talizacije i internacionalizacije. Globalizacija pokreće promene u nacio-
nalnim pravima, dozvoljavajući akcionarima da vrše svoje pravo učešća 
na sednicama skupštine širom sveta, dok digitalizacija nudi rešenja za 
doskora nerešive logističke i troškovne probleme (Zetzsche, 2007: 11). 
Tehnologija danas dopušta varijacije tradicionalne sednice skupštine i 
otvara potpuno nove perspektive za učestvovanje akcionara u budućno-
sti (Baums and Wolfgang, 2000: 7). Zbog dalje integracije tržišta robe, 
usluga i informacija, interesi investitora se pomeraju od ulaganja na na-
cionalnim tržištima ka investicijama u različitim privrednim sektorima 
širom jedinstvenog evropskog tržišta (Winter, 2000: 3). Istraživanja su 
pokazala da se broj stranih investitora u periodu 1980-2007. učetvoro-
stručio. Procenat stranog ulaganja u zemljama članicama EU varira iz-
među 10 i 58%, a u većini zemlja strane investicije čine oko 1/3 ukupnih 
ulaganja (Observatoire de l’Epargne Europeene and INSEAD OEE data 
services, 2013: 32-33). 

Pasivnost akcionara

Sa internacionalizacijom ulaganja i finansijskom krizom koja se do-
godila u mnogim delovima sveta, od akcionara se sve više očekuje da 
pažljivo prate korporativno upravljanje u kompanijama (Mallin, 2012: 
178). Da bi zaštitili svoje interese, akcionari treba da uzmu učešća u radu 
sednice skupštine privrednog društva. Ovaj organ im omogućava da se 
informišu o radu kompanije (pre svega uprave), rasprave o aktuelnim pi-
tanjima i da, ako je to potrebno, pozovu na odgovornost direktore zbog 
lošeg vođenja poslova društva. 

Danas se sve veća vrednost pridaje glasačkim pravima akcionara, jer 
je shvaćeno da tržište korporativne kontrole2 ne deluje u mnogim sluča-

2  Tržište korporativne kontrole je termin koji se odnosi na tržište kapitala na kome se vrši 
preuzimanje akcionarskih društava. Ono se posmatra kao spoljni mehanizam disciplinovanja 
uprave i uticaja na njihov dobar rad, jer predstavlja konstantnu pretnju da će akcionari svoje 
akcije prodati drugom licu koje će, kada preuzme kontrolu nad društvom, po pravilu zameniti 
postojeću upravu. 
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jevima, a i tamo gde funkcioniše, ne dovodi uvek do efikasnih rezultata. 
Takođe, „izlazna“ opcija nije uvek moguća, ili najpovoljnija za investitore 
(Winter, 2000: 4), a posebno kada je reč o malim akcionarima jer njihova 
odluka o prodaji ne utiče na upravu (Recalde Castells, 2007: 6). Izlazna 
opcija tj. prodaja akcija je karakteristična za institucionalne investitore 
(poput banaka i investicionih fondova) koji, vodeći se isključivo finan-
sijskom logikom, ako ocene da je učešće u upravljanju kompanijom nei-
splativo, prodaju svoj deo (Zetzsche, 2005: 38). 

U praksi se ipak pokazalo da veliki broj akcionara ne prisustvuje sed-
nicama i ne vrši svoje pravo glasa. Ovo se objašnjava činjenicom da se 
prisustvom za akcionare generišu preveliki troškovi (vremena, puta, in-
formisanja i sl.), a da oni najčešće smatraju da će imati mali uticaj na tok 
i ishod sednice (Pemmelaar, 2008: 166). Glasanjem se doprinosi dobrom 
korporativnom upravljanju od koga svi akcionari imaju koristi, ali troš-
kove snose samo oni akcionari koji učestvuju u aktivnostima korpora-
tivnog upravljanja (Strenger and Zetzsche, 2013: 504). Mnogi akcionari 
se iz tog razloga odlučuju da ne učestvuju na sednici i donošenje odluka 
prepuštaju drugim akcionarima (tzv. fenomen slepog putnika (eng. free 
rider)). Podsticaji za učešće će postojati samo u slučaju da koristi koje bi 
akcionari imali od prisustva sednici prevazilaze troškove učešća (Strä-
tling, 2003: 76). Kompanije kod kojih više akcionara prisustvuje sedni-
cama skupštine izložene su manjem riziku od nastanka „slučajnih ve-
ćina“ (Pemmelaar, 2008: 165). Ovaj fenomen (karakterističan za zemlje 
sa disperzovanim akcionarstvom koje ne poznaju kvorum za učešće u 
radu skupštine) podrazumeva da zbog neučešća akcionara na sednici i sa 
malim procentom kapitala može da se ostvari kontrola (Radović, 2012: 
180) i donese odluka koja onda ne odražava volju (i interese) većine ak-
cionara. 

Situacija se dodatno komplikuje kada se umeša i međunarodni ele-
ment, jer se prisustvo na sednicama skupštine smanjuje u proporciji sa 
porastom stranog vlasništva. Podaci ukazuju da većinu pasivnih akcio-
nara čine strani investitori, a razlozi njihove pasivnosti dovode se u vezu 
sa problemima sa prekograničnim glasanjem (Zetzsche, 2008: 295).3

Prepreke ostvarivanju prava akcionara

Iako se pravo glasa posmatra kao jedan od ključnih instrumenata 
unutrašnje kontrole nad radom kompanije (Recalde Castells, 2007: 30), 

3  Za primer stanja u Nemačkoj i Finskoj videti (Santella, Baffi, Drago and Lattuca 2008: 57).
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njegovo vršenje nije obaveza akcionara (Samat and Ali: 763). Racionalna 
apatija, asimetrija informacija i neadekvatno planiranje godišnjih sed-
nica skupštine mogu negativno da se odraze na učešće i uključenosti 
akcionara u rad skupštine (Van der Krans, 2007: 32). Kontraintuitivno 
je da korporativno pravo zahteva okupljanje akcionara radi informisa-
nja, komunikacije i donošenja odluka, dok istovremeno sprečava neke 
od njih da učestvuju na sednici (Zetzsche, 2008: 312). Ovo se pre sve-
ga odnosi na strane investitore koji se u ostvarivanju svojih prava (tj. 
prekograničnog glasanja) susreću sa brojim preprekama, koje možemo 
klasifikovati u dve velike celine. Prvi tip prepreka nastaje kao posledica 
različitih propisa i pravila u nacionalnim pravima u pogledu organiza-
cije sednice, što rezultira time da iako su akcionari pravno ovlašćeni da 
glasaju, praktično su sprečeni da to čine (Schouten, 2009: 5). Često se 
sednice svih kompanija u kojima investitori imaju učešće odvijaju u isto 
vreme, ili u vrlo kratkom vremenskom razmaku pa oni ne mogu svi-
ma da prisustvuju. Takođe, situaciju komplikuju troškovi informisanja, 
prevođenja dokumenata, putovanja. Potom, brojna proceduralna pravi-
la mogu sprečiti investitore da uzmu učešća na sednici, poput kratkog 
roka dostavljanja poziva ili zahteva da se deponuju akcije kao preduslov 
ostvarivanja glasačkih prava (Mallin, 2012: 194; Baums and Wolfgang 
2000: 5; Radović 2012: 180-181; Winter 2000: 6-7; Zetzsche 2008: 311).4 
Drugi tip prepreka prekograničnom glasanju čine izuzetno komplikova-
na pravila o držanju akcija koja između investitora i kompanije postav-
ljaju brojne finansijske posrednike (Schouten, 2009: 5).

Ovakvo stanje dovodi do toga da položaj domaćih akcionara postaje 
znatno povoljniji, jer postoji razvijena efikasna infrastruktura za vršenje 
njihovih glasačkih prava, dok kod prekograničnog glasanja to nije slu-
čaj. Zbog toga strani investitori postaju mnogo pasivniji i njihov uticaj 
slabi (Zetzsche, 2008: 312), čime faktički raste vrednost domaćeg glasa 
(Zetzsche, 2005: 21). Sednica skupštine akcionarskog društva kao telo 
koje donosi odluke može da postoji u međunarodnom kontekstu samo 
ako postoje pravila koja pružaju mogućnost prostorno udaljenim akci-
onarima da učestvuju (Noack, 2008: 15).5 Pritisak tržišta će na dugi rok 

4  Pre nekoliko godina sprovedeno je istraživanje koje je trebalo da ispita glasanje investitora 
na sednicama skupštine u javnim društvima. Utvrđeno je da se veliki broj zemalja Zapadne 
Evrope nalazi na dnu liste po učešću akcionara na sednicama. To se objašnjava kombinacijom 
dve karakteristike – visokog procenta stranog vlasništva akcija i postojanja različitih pravila i 
pristupa u održavanju sednica skupštine koji su često služili kao barijere učešću stranih akcionara 
na sednicama (Hewitt, 2011: 16).
5  Tom logikom se rukovode OECD principi korporativnog upravljanja koji naglašavaju da okvir 
korporativnog upravljanja treba da štiti i olakša vršenje prava akcionara i osigura jednak tretman 
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pomoći da se eliminišu regulatorne, pravne i neformalne prepreke pre-
kograničnom ulaganju. U prelaznom periodu, međutim, dok god posto-
je barijere, to znači slabije učešće stranih akcionara, manje prisustvo na 
sednicama, veće troškove kapitala za kompanije (Baums and Wolfgang, 
2000: 6).

Upotreba elektronskih komunikacija za otklanjanje prepreka

Vrlo brzo je postalo jasno da postojeće prepreke mogu prouzrokova-
ti negativne posledice, pre svega dovesti do još veće pasivnosti stranih 
akcionara, kao i do prodaje akcija u stranim kompanijama i ulaganja u 
domaće kompanije (Radović, 2012: 180). Pasivnost akcionara je primar-
no posledica troškova odlučivanja i procedure (vršenja prava) (Zetzsche, 
2008: 296). Internacionalizacija vlasništva nad akcijama čini informi-
sanje i komunikaciju sa (drugim) akcionarima, glasanje i vršenje prava 
mnogo komplikovanijim i skupljim (Baums and Wolfgang, 2000: 2-3). U 
onoj meri u kojoj informisanje, komunikacija, glasanje i vršenje nadzora 
postaju manje skupi, možemo očekivati da poraste aktivizam akciona-
ra (Zetzsche, 2005: 41). Da bi se izbegle negativne posledice pasivno-
sti, stvarani su mehanizmi koji će omogućiti veće prisustvo akcionara 
na sednicama skupštine, olakšavajući im vršenje njihovih prava. Stoga, 
postepeno dolazi do liberalizacije pravila koja se odnose na fizičko prisu-
stvo na sednicama skupštine kroz omogućavanje da se glasa u odsustvu 
(eng. voting in absentia) putem mehanizama glasanja preko punomoć-
nika, glasanja pisanim putem i glasanja elektronskim putem (Radović, 
2012: 200-201). Istorijski posmatrano, glasanje preko punomoćnika je 
prvo našlo svoje mesto u korporativnoj sferi, dok je učešće u radu skup-
štine elektronskim putem relativno nov model koji se pojavio sa razvo-
jem tehnologije.

Neugodnosti u vezi sa prisustvovanjem sednici koje su nastale kao 
posledica moderne strukture vlasništva mogu se prevazići sa napretkom 
u informatičkoj tehnologiji. Ona nudi svet bez granica gde se ljudi mogu 
susretati, bez potrebe da svi zaista budu na jednom mestu, pomažući 
time i akcionarima i kompaniji da smanje troškove (Samat and Ali 2015: 
766-767). Ipak, upotreba tehnologije u organizovanju sednica skupštine 
ne znači samo praćenje trendova, već zahteva planiranje i uzimanje u 

svim akcionarima, uključujući i strane akcionare - II princip (OECD 2015: 19). Razrađujući 
dalje ovu ideju, ističe se da akcionarima treba pružiti mogućnost da glasaju u odsustvu – princip 
C.5 (OECD 2015: 23-24) i da treba ukloniti prepreke prekograničnom glasanju – princip C.6 
(OECD 2015: 24).
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obzir mnogih faktora (Samat and Ali 2015: 768). U suprotnom, ako ne 
postoje adekvatni mehanizmi, vršenje prava akcionara putem elektron-
skih sredstava se pretvara u još jedan instrument koji stoji na raspolaga-
nju organu upravljanja da ojača svoju moć i oslabi ili neutrališe stvarnu 
kontrolu akcionara kroz sednicu skupštine (Flores Doña, 2009: 9).

Generalno, države koje su prihvatile upotrebu tehnologije u organizo-
vanju sednica, rešavaju ovo pitanje na jedan od dva načina - omogućava-
jući akcionarima da učestvuju u fizičkim sednicama putem elektronskih 
komunikacija, ili omogućavajući kompanijama da održavaju sednice is-
ključivo putem elektronskih medija, umesto u fizičkoj sredini (Fairfax, 
2010: 1368).

Učešće na sednici elektronskim putem se može odvijati u nekoliko 
oblika: a) sednice koje se održavaju na više mesta, b) on line sednice i c) 
virtuelne sednice (Von der Crone, 2003: 156-167; Recalde Castells, 2007: 
16-20). Svaki od ovih modela organizovanja sednice zahteva ispunjenost 
određenih preduslova i sa sobom pored koristi, nosi i određene nedo-
statke.

Sednice koje se održavaju na više mesta (multilokalne sednice)6 se, 
kako im samo ime kaže, održavaju na više lokacija u isto vreme. Akcio-
nari su fizički prisutni na jednoj od njih, a posredstvom ekrana mogu da 
prate šta se događa na drugoj lokaciji. Da bi se ostvarila svrha sednice, 
komunikacija mora biti dvosmerna (Recalde Castells, 2007: 17).7

On line sednica je sednica na kojoj postoji mogućnost da se učestvuje 
putem interneta. Ovo znači da postoji regularna fizička sednica, a da 
pored toga akcionari mogu da prate sastanak putem interneta ili da gla-
saju elektronskim putem. Učešće može biti indirektno (kada akcionar 
elektronskim putem daje instrukcije punomoćniku koji je prisutan na 
sednici) i direktno (kada akcionar glasa sam elektronskim putem, bez 
prisustva njegovog predstavnika na sednici) (Von der Crone, 2003: 159-
161). Smatra se da je kombinovanje fizičke sednice sa učešćem putem in-
terneta najpogodniji način organizovanja sednice, jer akcionarima pruža 
veću fleksibilnost (Beuthel, 2006: 95). Ipak, potrebno je voditi računa 
o određenim okolnostima. Prevashodno, neophodno je posvetiti veliku 
pažnju organizaciji, jer nedostaci u proceduri mogu učiniti donete od-

6  Neki autori ovu vrstu sednica nazivaju tele-sednice (Beuthel 2006: 43). 
7  Tako je, na primer, kompanija ABB koja je imala investitore u Švajcarskoj i Švedskoj održala 
ovaj tip sednice kako bi inostranim akcionarima omogućila učešće. Razlog je bio to što se veliki 
broj akcionara nalazio u inostranstvu i bilo bi preskupo, kao i nezgodno za male akcionare da 
putuju na lokaciju u drugoj zemlji. Sprovođenjem sednice na dve povezane lokacije u isto vreme, 
kompanija se nadala da će više akcionara moći da učestvuje na sednici (Beuthel 2006: 43). 
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luke nepunovažnim. Takođe, direktno učešće akcionara zahteva da se 
proširi značenje pojma „sednica“ – od tradicionalnog poimanja fizičkog 
okupljanja do toga da se lice koje učestvuje putem interneta (a fizički je 
odsutno) ipak smatra prisutnim na sednici (Zetzsche 2005: 24; Samat 
and Ali, 2015: 767).

Virtuelne sednice se u celosti sprovode putem savremenih tehnologija 
bez održavanja fizičke sednice. Postoje dva načina kako one mogu biti 
organizovane: a) putem četa i b) upotrebom slike i zvuka. U prvoj op-
ciji, sednica se sprovodi pisanim putem, jer se odvija u sobi za čet (eng. 
chat room) gde učesnici mogu da ostavljaju svoje komentare. U drugom 
slučaju, akcionari mogu da vide i čuju članove uprave i da komunici-
raju sa njima, kao i sa drugim akcionarima, putem mejla ili četa (Von 
der Crone, 2003: 165-166). Danas se razvijaju posebne platforme na ko-
jima se održavaju virtuelne sednice.8 Veruje se da bi virtuelna sednica 
skupštine mogla da doprinese brzom, efikasnom i iznad svega jeftinom 
vidu komunikacije između kompanije i akcionara i stoga ukloni nega-
tivne efekte prostorne udaljenosti (Pemmelaar, 2008: 164). Ona može 
da podstakne akcionare da učestvuju, pružajući im mogućnost da bez 
obzira u kojoj se zemlji nalaze mogu da se priključe sastanku na relativ-
no jeftin način. Više neće biti zahteva da svaki akcionar bude na mreži 
u isto vreme, jer ove sednice mogu trajati nekoliko dana ili čak i celu 
nedelju. Virtuelna sednica skupštine akcionarima ne nudi nova prava, ali 
im omogućava, putem povećane distribucije informacija i snažnije mo-
gućnosti kolektivne akcije da poboljšaju vršenje postojećih prava (Van 
der Krans, 2007: 33).

Uprkos prednostima, izražene su određene kritike na račun organizo-
vanja virtuelnih sednica. U početnom stadijumu upotrebe elektronskih 
komunikacija, kada je tehnologija još uvek bila u povoju, osnovne za-
merke su bile vezane za utvrđivanje identiteta akcionara i obezbeđivanje 
sigurnosti komunikacija (Flores Doña, 2009: 12-13). Kada je tehnološki 
napredak omogućio prevazilaženje ovih problema, pojavile su se debate 
na višem nivou, usmerene ka potrebi da se uprkos upotrebi savremenih 
sredstava komunikacije, očuvaju osnovne vrednosti i prednosti koje je sa 
sobom nosila fizička sednica. Iako je priznato da virtuelne sednice mogu 
dovesti do značajno nižih troškova u poređenju sa velikim fizičkim sed-
nicama, izražena je briga da one ne nude priliku za direktnu razmenu 
informacija i sučeljavanje između akcionara i uprave kompanije, što 
može smanjiti moć akcionara da kontrolišu i pozivaju na odgovornost 

8  Najpoznatija je platforma američke kompanije Broadridge (http://www.broadridge.com).
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upravu (Beuthel, 2006: 95; Strätling, 2003: 79; Boros, 2004: 270, Fairfax, 
2010: 1392-1393).9 Takođe, ako postoji veliki broj učesnika javljaju se 
pitanja njihove koordinacije (Beuthel, 2006: 96; Recalde Castells, 2007: 
19). Neki autori smatraju da se mnoge prednosti koje govore u prilog vir-
tuelnim sednicama olako uzimaju i da ne postoje empirijski dokazi da su 
one isključivi uzročnik poboljšanja kvaliteta korporativnog upravljanja 
(Pemmelaar, 2008: 176-180).

Troškovna strana ne ide u potpunosti u korist upotrebe elektronskih 
komunikacija u ovom segmentu korporativnog života. Iako troškovi koje 
akcionari imaju mogu biti smanjeni, stvaranje odgovarajućih uslova za 
održavanje ovih sednica nije jeftino. Kratkoročno, kompanije koje ko-
riste on line glasanje i sastanke će imati više posla i više troškova. Sred-
njeročno i dugoročno, moguće je da će se učešće akcionara prebaciti sa 
fizičke na on line sednicu, što bi u krajnjem ishodu moglo dovesti do 
uštede troškova i manjih administrativnih opterećenja (Beuthel, 2006: 
60). Treba ipak naglasiti da ušteda troškova vremena i putovanja na sed-
nicu, iako značajna, neće u potpunosti ukloniti trošak vršenja prava za 
akcionare. Naime, ostaju i dalje troškovi procene informacija i prikuplja-
nja podrške drugih akcionara za postizanje određenog glasačkog ishoda. 
Samo glasanje možda postaje jeftinije, ali donošenje dobre odluke i dalje 
ostaje skupo (Zetzche, 2005: 43-44).10

*
Na komunitarnom planu rešavanje problema učešća akcionara na 

sednici skupštine postiže se upravo korišćenjem različitih mehanizama 
glasanja u odsustvu. Direktiva o pravima akcionara je prepoznala značaj 
prekograničnih investicija i naglasila potrebu da se uklone sve prepreke 
koje stranim akcionarima onemogućavaju vršenje njihovih prava.

Direktiva u članu 8 reguliše pitanje „učešća u radu skupštine elektron-
skim putem“, predviđajući (ali ne ograničavajući se na) određene moda-
litete učešća akcionara: prenos sednice u stvarnom vremenu, dvosmerna 
komunikacija u stvarnom vremenu koja omogućava akcionarima obra-
ćanje sa udaljenog mesta i mehanizam glasanja (pre i tokom sednice) bez 
potrebe da se imenuje punomoćnik. 

Upotreba elektronskih sredstava kojima se odsutnim akcionarima 
omogućava učešće na skupštini može se usloviti i ograničiti samo onim 
merama koje je potrebno preduzeti kako bi se utvrdio identitet akciona-
ra i obezbedila sigurnost elektronske komunikacije i to samo u onoj meri 
u kojoj je to srazmerno potrebno radi ostvarenja cilja.

9  Ovo je stanovište koje zauzimaju i mnoge kompanije i stoga se (ako već koriste elektronske 
komunikacije) opredeljuju za on line sednice. Vid. (McGregor (March 17, 2015)).
10  Takvo stanovište zauzima i Recalde Castells (Recalde Castells, 2007: 15, 30).
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Odredba člana 8 se odnosi na učešće u fizičkim sednicama akcionara 
i ne sadrži upućivanje na potpuno virtuelne sednice skupštine (Zetzsche, 
2008: 325). Međutim, direktiva ovlašćuje države da dalje razviju pravila 
o učešću elektronski putem u korporativnom procesu donošenja odluka. 
Naime, ovim aktom predviđeni su minimalni standardi u pogledu upo-
trebe elektronskih sredstava i dat je podsticaj kompanijama da pronađu 
idealan nivo (maksimalni standard) upotrebe interneta (Zetzsche, 2008: 
331). 

U pravu SAD Delaver je bio prva država koja je krenula u korak sa 
modernim tendencijama i omogućila najsofisticiraniji oblik upotrebe 
elektronskih komunikacija u kompanijskom pravu – održavanje virtu-
elne sednice skupštine.11 Druge države su u manjoj ili većoj meri sledile 
taj primer, tako da danas 32 države poznaju neki vid sednice na kojoj 
akcionari učestvuju posredstvom elektronskih komunikacija (Fairfax, 
2010: 1368).12

Zaključna razmatranja 

Savremena poslovna logika donosi potpuno novu strukturu korpo-
rativnog sveta. Od lokalnog poslovanja i okupljanja svih akcionara na 
jednom mestu, dolazi se do posedovanja akcija u brojnim privrednim 
društvima širom sveta i vršenju vlasničkih prava na prostoru brojnih dr-
žava. Nova stvarnost nametnula je potrebu da se odgovori na zahteve 
užurbanog poslovnog života i da se pronađu načini da se prevaziđu broj-
ne logističke prepreke na putu uspešnog ostvarivanja akcionarskih pra-
va. Tokom godina postepeno su se razvijali mehanizmi koji će omogućiti 
11  Kompanija Inforte je bila prva američka kompanija koja je održala potpuno virtuelnu 
sednicu u aprilu 2001. godine. Iako je mnogim kompanijama bila pružena ova mogućnost, one 
se dugo vremena nisu odvažavale na ovaj korak. Postepeno se situacija promenila tako da su 
u 2014. godini 53 kompanije održale virtuelnu sednicu (naspram 21, koliko ih je bilo samo tri 
godine ranije) (McGregor (March 17, 2015)).
12  Autorka je izdvojila nekoliko modela zakonodavnog regulisanja elektronskih sednica u 
pravu SAD: 1) Delaver model - elektronska sednica sa određenim procedurama: a) moraju se 
preduzeti razumne mere da bi se verifikovali oni koji imaju pravo glasa; b) kompanije moraju 
da obezbede da su uvedene razumne mere koje će osigurati da svi akcionari imaju priliku 
da učestvuju; 2) Kolorado model - elektronske sednice bez specifičnih procedura. Države 
dozvoljavaju elektronske sednice, ali ne zahtevaju da kompanije ispune bilo kakve procedure 
osim onih koje osiguravaju da akcionari imaju mogućnost da čuju jedni druge; 3) Masačusets/
Montana model – ograničenja za javna društva – javna društva mogu da održavaju samo 
sednice sa elektronskim učešćem akcionara, a ne i potpuno virtuelne sednice; 4) Njujork model 
– obavezno učešće akcionara – zahteva od određenih kompanija da dozvole učešće na daljinu; 
5) Merilend/Kalifornija model – odluka akcionara –omogućavaju akcionarima da igraju ulogu 
u određivanju da li kompanija može da održi elektronsku sednicu; 6) Ilinois model – nema 
isključivo elektronskih sednica (Fairfax, 2010: 1370-1379). 
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akcionarima da ostvaruju svoja prava iako ne mogu fizički da budu pri-
sutni prilikom njihovog vršenja. Ovo se pre svega odnosi na pravo glasa, 
kao ključno vlasničko pravo. 

Tehnologija je omogućila da se izbrišu vremenske i prostorne grani-
ce i omogući akcionarima brzo i efikasno informisanje, komunikacija 
sa drugim akcionarima i upravom, što je nužan preduslov kvalitetnog 
donošenja odluka. Ono što je još uvek ostalo sporno jeste u kojoj meri 
treba raskinuti sa tradicionalnim modelima organizovanja sednica skup-
štine i dopustiti da tehnologija preuzme primat u ovom domenu. Počet-
na skepsa u vezi sa sigurnošću elektronskih komunikacija je postepeno 
prevaziđena daljim tehnološkim razvojem, pa se rasprava o opravdano-
sti upotrebe savremenih tehnologija u korporativnom životu okrenula 
ka pitanju njihovog uticaja na kvalitet korporativnog upravljanja. Iako 
tehnološke inovacije nesumnjivo doprinose većem prisustvu akcionara i 
time (makar u teorijskom smislu) ostvarivanju kontrolne uloge skupšti-
ne akcionarskog društva, kakva je njihova stvarna korist za kompaniju, 
ne može se a priori oceniti. Konačni odgovor zavisi od spleta kvalite-
ta zakonskog rešenja i konkretne primene od strane samog privrednog 
društva.
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OVERCOMING OF SPATIAL OBSTACLES IN COMPANY LAW: 
A CASE OF SHAREHOLDER MEETING

Summary: Globalization contributed to creating opportunities for cross-
border investments. In order to protect their financial interests, investors 
have to participate in shareholder meetings. Until recently, this represented 
major issue because it required substantial financial means and time for 
adequate preparation and latter participation in the meeting. If they deem 
that participation in the meeting is unprofitable, investors won’t participate 
(so-called ‘rational apathy’ of shareholders), which subsequently diminishes 
voting powers of absent investors and allows for present shareholders to 
vote solely in their own interest. In order to prevent these situations, certain 
mechanisms were created to allow for shareholders to participate in the 
meetings without the need to be physically present. At the same time, this 
instigates cross-border investments as it removes spatial obstacles which 
create significant investment cost. In the era of technology, the use of electronic 
communications is crucial for improvement of position of shareholders from 
aspects of information, communication and voting. The idea of technology 
in service of company law goes from electronic proxies, through giving the 
opportunity to absent investors to participate in the meeting via electronic 
communications, to complete substitution of physical meetings with virtual 
shareholder meetings. Application of these mechanisms requires solving 
numerous procedural issues in order to strike balance which will enhance the 
benefits and reduce any potentially negative implications of said mechanisms.
Key words: cross-border investment, shareholder meeting, electronic 
communications, EU, USA.
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УСТАВНОПРАВНИ И УПРАВНОПРАВНИ 
АСПЕКТИ ЗВАНИЧНЕ ТОПОНИМИЈЕ

Апстракт: Циљ овог текста је да истакне однос између правног по-
ретка и званичне топонимије у домаћем и упоредном праву. Топони-
мија је предмет правног регулисања. Након приказивања позиције зва-
ничне топонимије у правном поретку, приказани су изабрани правни 
аспекти њеног регулисања: уставноправно регулисање назива државе 
и појединих места, уставноправно регулисање службене употребе је-
зика и писма, уставноправно регулисање истицања традиционалних 
назива места на мањинским језицима, законско регулисање назива 
места и других топонима, као и управноправно регулисање промена 
назива места.
Кључне речи: правни поредак, званична топонимија, уставно право, 
управно право

Увод

Упркос начелној подвојености и на први поглед својеврсној 
теоријској индиференцији, право и географија, као научне 
дисциплине, деле бројне области истраживања – од питања 
државног уређења и локуса државног регулисања, до различитих 
аспеката правног регулисања простора. Штавише новије критичке 
студије у обе дисциплине које право и простор пре схватају као 
социјално конструисане и повезане категорије које своје значење 
стичу кроз социјалну акцију, него као објекат који постоји пре и 
независно од друштвених и политичких односа, стварају основ за 
премошћавање постојеће сепарације ових научних дисциплина и 
конструисање релевантних теоријских конекција (Blomley, Bakan 
1992: 666). У савремено доба конституише се и посебна научна 
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дисциплина – правна географија која полази од става да су у свету 
живих социјалних односа и искустава социјални аспекти, који су 
аналитички идентификовани као правни или просторни, заправо 
обједињени и коконституисани, подвлачећи да је готово сваки 
аспект права лоциран, да има своје „место“, да је у покрету, или да 
има неки просторни оквир или референцу и да, је, исто тако, сваки 
део друштвеног простора, насељених места и предела уписан и 
одређен са правним значењем, те да се стога правне форме значења 
пројектују на сваки сегмент физичког света (Braverman, Blomley, 
Delaney, Kedar 2014: 1).  

Посебан вид пројектовања правних форми значења на 
физичко-георграфски свет и свијеврсне социјалне конструкције 
простора представља правно уређивање званичне топонимије. 
Пре продубљенијег сагледавања правног уређивања званичне 
топонимије, нарочито њеног уставноправног и управноправног 
аспекта, потребно је одредити сам појам топонимије.

Појам топонимије

Топоним је име места, односно географско име, а топонимија се, 
за потребе овог рада, схвата као укупност топонима. Топономастика 
је дисциплина која се бави топонимима, њиховим значењем, 
структуром, пореклом, ширењем и као дисциплина тесно је 
повезана са историјом, етнологијом, географијом, и наравно 
правом.

Група експерата УН за географска имена одређује географско име 
као име које се примењује за обличије на Земљи (и у том смислу је то 
ужи појам од топонима који се може односити и на тела у свемиру), 
заправо као одговарајуће име (одређена реч, комбинација речи или 
израза) које се постојано користи у језику за означавање одређеног 
места, обличија или области које има препознатљив идентитет на 
површини Земље, што укључује: 1. насељена места, 2. политичко-
административне јединице, 3. природна обличија, 4. конструисане 
објекте и 5. неограничена места или области која имају специфично 
локално, најчешће религиозно значење.1

Топоними и правни поредак „сусрећу“се на различите начине 
и у различитим димензијама. Са правног становишта, свакако 
најважнији вид тог сусретања је правно регулисање званичне 

1 The Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names (United Nations publi-
cation, Sales No.M.01.XVII.7).
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топонимије и њен статус у оквиру правног поретка. Будући да 
су део јавне сфере, регулисање топонимије спада у домен јавног 
права, тако да су њен статус и регулисање у првом реду уређени 
нормама које у оквиру унутрашњег права спадају у грану уставног 
и управног права.

Уставноправни и управноправни аспекти званичне 
Tопонимије у упоредном праву

Веома мало устава у упоредном праву уопште регулише званичну 
топонимију и најчешће у нормативном делу устава не садржи 
ни појмове топографија и топонимија. Међутим, то што устави 
не регулишу непосредно појам и статус званичне топонимије 
не значи да топонимија није уставноправна материја, односно 
да је устави нормативно не изражавају и посредно не регулишу 
поједине њене аспекте. Наиме, устав изражава одређене елементе 
културног идентитета,2 а топонимија игра важну улогу у културној 
трансформацији простора (Jordan 2012). У том смислу, устави већ 
самим својим доношењем и историјским утемељењем у одређену 
традицију и културу одређујући простор свог важења одређују 
заправо и званичну топонимију и њено културно-лингвистичко 
утемељење. Већ из наслова устава следи и званично одређивање 
назива државе као први аспект сусрета правног поретка и 
топонима, односно први вид правног регулисања топонимије 
и својеврсног одређивања културног идентитета простора у 
коме устав важи. Штавише, будући да је назив државе саставни 
део устава, устави на тај начин опредељују и правни поступак 
одређивања назива тог политички-правно посматрано најважнијег 
топонима, односно поступак евентуалне промене назива државе 
који се може спровести само као промена устава. Штавише, назив 
државе може се сматрати једним од основних елемената уставног 
идентитета који се у упоредном уставном праву, неретко, штити и 
забранама промене устава, нарочито посредством забране промене 
члана устава који одређује саму државу, или њен назив.3

Слично је и у погледу уставноправног одређења главног града. 
Многи главни градови држава, а следствено томе и њихови називи, 

2 Видети у том смислу P. Häberle, Verfassungsrechtliche Aspekte der kulturellen Identität.

3  Примера ради, такве забране садржавали су, или садрже устави Албаније из 1928, 
Јерменије 1995, Боливије из 1839, Естоније из 1992, СР Немачке из 1949, итд.
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одређени су уставним одредбама,4 па се, као и у случају назива 
држава, поступак евентуалне промене таквог топонима може 
спровести искључиво као уставотворни. Није међутим правило 
да устави увек одређују главни град, тако да многи дугогодишњи 
главни градови немају правно одређење.

Посебно значајан аспект званичне топонимије који је 
уставноправно најчешће регулисан и који је суштински одређује 
је службена употреба језика и писма. Званична топонимија је 
на језику који је у службеној употреби а то питање се, као што је 
истакнуто, најчешће регулише уставним одредбама. Заправо, 
у упоредном европском уставном праву одредбе о језику су 
различито постављене - у 22 европске државе устави одређују 
званични језик,5 у 6 су уставима одређени државни језици,6 у 6 
устави говоре о националним језицима, било самостално, било 
уз формуацију о службеном језику,7 француски устав прописује 
језик Републике, а присутне су и друге формулације, нарочито 
у субдржавним ентитетима као што су главни језик, сопствени 
језик, итд. У теоријским коментарима таквих решења истиче се да 
уставне декларације о званичном (службеном) језику скоро никада 
не укључују садржај концепта који употребљавају и да се, уколико 
се усвоји схватање према коме је службени језик елемент државног 
идентитета и средство функционисања њених институција, утолико 
између појмова као што су службени језик, државни језик и језик 
Републике могу ставити знаци једнакости (Ruiz Vieytez 2004).

Уставноправно одређивање службеног језика, односно језика у 
службеној употреби у мултикултурним друштвима намеће дилему 
могућности службене употребе других језика и писама, нарочито 
мањинских група. У појединим државама уставима се изричито 
признаје могућност (паралелне) службене употребе других језика 
и писама, док се у појединим случајевима то питање третира кроз 
призму поштовања мањинских права и обезбеђивања језичке 
равноправности мањинских националних група. У том другом 

4  Примера ради, чл. 22. ст. 1. Основног закона СР Немачке одређује да је Берлин 
престоница СР Немачке. 

5  У Албанији, Аустрији, Андори, Белорусији, Бугарској, Кипру, Хрватској, Словенији, 
Словачкој, Шпанији, Естонији, Естонији, Летонији, Ирској, Лихтенштајну, Малти, 
Македонији, Монаку, Португалији, Пољској, итд.

6  Јерменији, Азербејџану, Грузији, Литванији, Русији и Украјини.

7  Финска, Молдавија, Ирска, Лихтенштајн, Малта и Швајцарска.
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смислу, за сагледавање статуса званичне топонимије посебно је 
важно да се укаже да се чл. 11. ст. 3. Оквирне конвенције за заштиту 
националних мањина, првог међународног мултилатералног 
уговора који је у целини посвећен заштити мањина, предвиђа да 
ће у областима традиционално настањеним знатним бројем људи 
који припадају националној мањини, стране уговорнице настојати, 
у оквиру својих правних система, укључујући где је то погодно 
уговоре са другим државама, а узимајући у обзир своје посебне 
услове, да традиционални локални називи, имена улица и других 
топографских ознака намењених јавности буду исписани и на 
локалном језику када постоји довољна тражња за тавим ознакама. 
Иако је изложена одредба Оквирне конвенције прилично умањила 
обавезе држава чланица формулацијама да ће оне настојати и 
то у оквиру својих поравних система и само уколико постоји 
довољна тражња, ипак је она за стране уговорнице тог уговора 
веома значајна, јер опредељује да је исписивање традиционалних 
локалних назива и других топографских ознака у функцији 
заштите националних мањина, упркос томе што га (исписивање) 
не одређује изричито као право мањина. У Објашњењима уз 
Конвенцију истакнуто је да изложена одредба не значи никакво 
званично признавање локалних имена на мањинским језицима,8 
што доследно значи да називи на мањинским језицима не постају 
део званичне топонимије, док се у коментарима изложене одредбе 
указује на чињеницу да она не обавезује уговорне стране на 
ексклузивно коришћење мањинских језика у топонимији и да су у 
њој садржане рестрикције и услови које властима намећу слабије 
захтеве у односу на остале одредбе Конвенције, вероватно због 
тога што би употреба традиционалних назива насељених места на 
мањинским језицима могла да васкрсне нежељене историјске или 
сепаратистичке захтеве у појединим државама9. Сличан приступ 
и значај за стране уговорнице има и одредба Европске повеље о 
регионалним или мањинским језицима која је остављена на избор 
странама, а којом је предвиђено да државе, по питању локалних и 

8  Explanatory Report to the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 
CAHMIN h (1995)010<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/
PDF_H%2895%2910_FCNM_ExplanReport_en.pdf > 10.08.2015.

9  F. de Varennes, Article 11, у Weller, Marc. (ed), The Rights of Minorities, A Commentary on 
the European Framework Convention for the Protection of National Minorities. Oxford & New 
York: Oxford University Press, 2006, p. 348, 349.
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регионалних власти на чијој територији одређени број становника 
користи регионалне или мањинске језике, а да је тај број такав 
да оправдава ту меру, преузимају обавезу да одобре или охрабре 
употребу, или усвајање, ако је неопходно заједно са именом на 
званичном језику државе, традиционалних облика имена места на 
регионалним или мањинским језицима. У коментарима те одредбе 
истиче се да дистинкција између „употребе“ и „усвајања“ подвлачи 
да је у појединим областима неопходно вратити старе називе који 
више нису у употреби (Woehrling 2005: 193). 

Већина уставних решења којима се регулишу поједини аспекти 
званичне топонимије, нарочито службена употреба језика и 
писма, разрађена су у законским одредбама. У упоредном праву 
чест приступ је доношење закона о службеном језику, али постоје 
случајеви када се поједина питања званичне топонимије, нарочито 
називи насељених места, регулишу посебним законом, било оним 
којим су регулисана питања административно-територијалне 
поделе државе, или проблематика локалне самоуправе, било онима 
који су искључиво посвећени проблематици назива насељених 
места, или уопште проблематици насељених места, а којима се 
уједно и регулише поступак евентуалне промене назива насељених 
места. У државама сложеног државног уређења чест случај је да 
се поједини аспекти материје званичне топонимије препуштају 
у надлежност конститутивним политичко-територијалним 
јединицама. Тако, примера ради, у СР Немачкој целокупна 
проблематика именовања општина регулисана је законима о 
локалној самоуправи федералних јединица. У складу са заштитом 
регионалних или мањинских језика, будући да је СР Немачка страна 
уговорница Европске повеље о регионалним или мањинским 
језицима, називи општина на мањинским језицима се исписују 
паралелно са називом на немачком језику. Званична потврда назива 
општина уређена је такође законодавством које регулише локалну 
самоуправу, а то законодавство, по правилу, предвиђа да је у случају 
промене званично одобреног назива општине потребна сагласност 
надлежног органа, најчешће министарства унутрашњих послова 
федералне јединице. Именовање делова општине у искључивој је 
надлежности општине.10

Нешто другачији, комбиновани, приступ којим се материја 
насеља и њихових назива уређује како законима о насељима, тако 

10 Видети опширније у Toponymic Guidelines for map and other editors for international use, 
Feredal Republic Germany, 2010.
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и законом о територијалном уређењу прихватила је Словачка 
Република. Одређивање имена насеља као основних јединица 
локалне самоуправе и њихова промена у Словачкој регулисана је 
Законом о уређењу насеља из 1990., са изменама 2002. и Законом 
Народнога већа СР о подручном и управном уређењу СР из 1996. 
Према тим законима имена насеља одређује и мења Влада СР 
својом наредбом, која се може донети само уз сагласност насеља. 
Имена делова насеља одређује и мења Министарство унутарњих 
послова СР на предлог насеља. У самоуправу насеља спада промена 
имена улица и других јавних објеката унутар насеља. Оба закона 
прописују да се имена насеља и имена делова насеља усвајају на 
“државном језику” у смислу Закона Народнога већа СР о државноме 
језику СР из 1995. Именовање насеља на другом, а не на државном 
језику на плочама на почетку и на крају насеља омогућава и уређује 
посебан Закон Народнога већа СР о означавању насеља на језику 
националних мањина, према коме се самосталне плоче са именом 
насеља на језику мањине позиционирају испод плоча на којима су 
имена насеља написана на службеном (државном) језику. Такво 
именовање насеља на другом језику допуштено је у насељима у 
којима живи најмање 20% припадника мањине (Грчевић 2010).   

 Осим промене назива насеља што је по својој правној природи 
посебни управни поступак у којем надлежни орган државне управе 
одлучује о захтеву насеља, проблематика званичне топонимије 
има још један управноправни аспект. Наиме, у систему државне 
управе често се послови стандардизације географских назива, 
вођење базе, односно регистра назива насељених места и других 
топонима, и сарадње са надлежним телима УН у тој области 
поверавају посебним управним организацијама које се баве 
геодезијом, или се формирају посебна управна тела и међуресорске 
комисије које су надлежне за те послове. Тако, примера ради, у СР 
Немачкој Савезна агенција за картографију и геодезију подржава 
стандардизацију географских имена, између осталог, и кроз 
штампање одговарајућих материјала и објављивање база података 
за националне и међународне сврхе, а надлежна је и за званичне 
географске карте. Осим ње, у СР Немачкој на нивоу федералних 
јединица делују њихова надлежна тела. У САД још од 1890. делује 
Одбор за географска имена коме је законом Конгреса бр.80-
242 из 1947. стављено у надлежност да, заједно са секретаром за 
унутрашње послове, установљава и одржава униформну употребу 
географских имена у савезној администрацији. Одбор чине 
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представници федералних органа управе и у њему је заступљен 
широк спектар различитих активности савезне извршне власти 
која има додира са проблематиком географских имена. Одбор има 
два комитета – за домаће и за стране географске називе и помаже 
Националном геолошком институту у вођењу Регистра, односно 
базе националних географских имена као дела Информационог 
система о географским именима. Према америчким прописима, 
званични топоним је писана форма географског имена чија је 
употреба на одговарајућем месту одобрена од стране Одбора. 
Одбор је према поменутом закону из 1947. надлежан за имена 
насеља и природних обличија земљишта, али није надлежан за 
топониме културних обличија као што су путеви, улице, шопинг 
центри, цркве, школе, болнице, аеродроми, итд11. 

Уставноправни и управноправни аспекти топонимије 
у праву РС

Слично као и у упоредном праву, Устав Републике Србије уређује 
поједине аспекте званичне топонимије. Најпре, Устав предвиђа у 
чл.10. да су у Републици Србији у службеној употреби српски језик 
и ћириличко писмо, а да се службена употреба других језика и 
писама уређује законом, а на основу Устава. У одредбама о правима 
припадника националних мањина, Устав у чл.79. прописује да 
припадници националних мањина, између осталог, имају право да 
у срединама где чине значајну популацију, традиционални локални 
називи, имена улица, насеља и топографске ознаке буду исписане 
и на њиховом језику, чиме ствара правну основу за службену 
употребу језика и писама националних мањина и чиме упућује да 
се службена употреба језика и писма, између осталог, састоји и у 
употреби одређених топографских назива на мањинским језицима. 

Законом о службеној употреби језика и писма (у даљем тексту 
ЗСУЈП)12, чланом 1. ст. 1. и 2. прописано је да је у Републици 
Србији у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, 
а латинично писмо на начин утврђен тим законом. Ставом 3. 
истог члана Закона предвиђено је да су на подручјима Републике 
на којима живе припадници националних мањина у службеној 

11  Видети опширније: United States Board on Geographic Names, Principles, Policies, and 
Procedures: Domestic Geographic Names, Reston, Virginia 1997.
12 Службени гласник РС” бр.45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 и 30/2010.
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употреби, истовремено са српским језиком и језици и писма 
националних мањина, на начин утврђен тим законом. Законом 
о локалној самоуправи13 чл. 20. т. 33. прописано је да је општина, 
преко својих органа, надлежна да утврђује језике и писма 
националних мањина који су у службеној употреби на територији 
општине. Закон о заштити права и слобода националних мањина 
(у даљем тексту ЗЗПСНМ)14 и ЗСУЈП не остављају потпуну слободу 
скупшини јединице локалне самоуправе, односно прописују 
нумеричке критеријуме за обавезно увођење мањинских језика 
у службену употребу. Тим законима прописано је обавезно 
увођење у службену употребу језика и писма националне мањине 
уколико проценат припадника националне мањине у укупном 
броју становника на територији јединице локалне самоуправе 
достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва. 
Скупштина јединице локалне самоуправе може увести језик и 
писмо националне мањине у службену употребу и уколико је 
процентуално учешће припадника националних мањина у укупном 
становништву јединице локалне самоуправе мање од 15%. Важно је 
указати да у правном поретку нема никаквог критеријума према 
коме би јединице локалне самоуправе у таквим случајевма донеле 
одлуку о увођењу мањинских језика у службену употребу, изузев 
одредбе ЗЗПСНМ према којој ће језик националне мањине остати 
у службеној употреби у оним јединицама локалне самоуправе у 
којима је био у службеној употреби у време доношења тог Закона. 
Посебно је питање међутим да ли је остваривање службене 
употребе језика и писама националних мањина потребно уопште 
везивати за процентуално учешће припадника мањина у структури 
становништва, или је сврсисходније и више у духу лингвистичких 
потреба да се услови одређеним процентуалним учешћем говорника 
језика, јер, као што то резултати пописа становништва најчешће 
показују, припадност одређеној националној мањини не значи по 
себи и одређену језичку припадност.15

13 “Сл. гласник РС”, бр. 129/2007.

14  “Сл. лист СРЈ”, бр. 11/2002, “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник 
РС”, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013 - одлука УС.
15 У том смислу, треба истаћи да Комитет експерата који прати спровођење Европске 
повеље о регионалним или мањнским језицима чија је Србија страна уговорница у својим 
извештајима о њеном спровођењу у Републици Србији акценат увек ставља на „говорнике 
мањинских језика” - Видети ECRML (2009) 2 - Application of the Charter in Serbia, 1st Mo-
nitoring circle, Report of the Committee of Experts on the Charter и ECRML (2013) 3 - Appli-
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ЗСУЈП уређује шта се све сматра службеном употребом језика 
и писма, а међу појавне облике службене употребе језика и писма 
спада и употреба језика и писма при исписивању назива места 
и других географских назива, назива тргова и улица, назива 
органа, организација и фирми, што се дакле односи на званичну 
топографију. Пре него што се размотре законска решења о званичној 
зопонимији, као и о употреби језика и писама националних мањина 
у званичној топонимији, треба утврдити шта се у правном поретку 
Републике Србије сматра „насељеним местом“?

Појам насељеног места у правном поретку Републике Србије 
одређен је Законом о територијалној организацији (у даљем тексту 
ЗТО)16. Према том Закону, насељено место је део територије општине 
које има изграђене објекте за становање и привређивање, основну 
комуналну инфраструктуру и друге објекте за задовољавање 
потреба становника који су ту стално настањени. Тим Законом 
уређени су и одређени аспекти званичне топонимије. Наиме, 
Закон прописује у чл. 4. ст. 2. да се називи општина и градова, 
називи насељених места и катастарских општина, као и начин 
њихове промене, утврђују тим законом. Закон у чл. 6. одређује да 
насељено место може бити у саставу само једне јединице локалне 
самоуправе, као и да на територији јединице локалне самоуправе 
два или више насељених места не могу имати исти назив. Од 
одредбе ЗТО према којој се називи општина и градова, називи 
насељених места и катастарских општина утврђују тим законом, 
у правном поретку постоји један значајан изузетак. Наиме, као 
што је истакнуто, Устав предвиђа да припадници националних 
мањина, између осталог, имају право да у срединама где чине 
значајну популацију, традиционални локални називи, имена 
улица, насеља и топографске ознаке буду исписане и на њиховом 
језику. Будући да називи насељених места на мањинским језицима 
могу да буду различити у односу на оне који постоје у језику који 
је у службеној употреби, поставља се питање да ли је потребна и 
у ком обиму је могућа употреба назива на мањинским језицима 
који су различити у односу на званичне? Другим речима, да ли је 
при правном регулисању употребе мањинских језика довољна мера 
очувања језичког плурализма оличена у дозвољеном исписивању 
званичних назива насељених места на мањинским језицима, или је 
cation of the Charter in Serbia, 2nd Monitoring circle, Report of the Committee of Experts on 
the Charter.

16  „Сл. гласник РС” бр.129/07.
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нужна употреба назива на мањинским језицима који су другачији у 
односу на званичне и званично признавање таквих назива? 

Устав, а ни важећи закони не одређују појам „традиционалних 
локалних назива“. Оно што се на основу језичког тумачења изложене 
уставне одредбе може прво закључити је да је уставотворац ово 
право поставио као исписивање традиционалних локалних назива 
на мањинском језику, а не као званично признање мањинских назива. 
Дакле, будући да Устав не барата појмом мањински традиционални 
називи, већ садржи појам традиционални локални називи, што би 
се могло односити и на традиционалне називе на српском језику, 
може се стати на становиште да је намера уставотворца била да се 
у законској разради начина уживања и остваривања овог права у 
првом реду предвиди истицање постојећих традиционалних назива 
који могу бити на српском језику према ортографији мањинских 
језика. Но, да ли изложена уставна одредба ствара правни основ 
за истицање назива на мањинским језицима који су другачији 
од назива на српском језику и, ако је одговор позитиван, какви 
би називи на мањинским језицима могли да буду коришћени? 
Разумљиво би било да се под појам „традиционални локални 
називи“ могу подвести само називи који заиста имају историјско 
утемељење које се може доказати, као и дуготрајну употребу. 
У том смислу, евентуално мењање, или коришћење историјски 
неутемељених назива не би смело бити дозвољено. 

Чланом 11. ст. 4. ЗЗПСНМ прописано је да се на територијама 
јединица локалне самоуправе у којима се језик и писмо националне 
мањине обавезно уводи у службену употребу, између осталог и 
називи насељених места исписују и на језику дотичне националне 
мањине, према њеној традицији и правопису. Изложена одредба 
ЗЗПСНМ донекле је измењена уставним решењима (уколико се 
она тумаче као право на истицање назива који су другачији од 
назива у српском језику), а нарочито одредбом чл. 22. т. 1. Закона о 
националним саветима националних мањина (ЗНСНМ)17 којом је 
прописано да национални савет утврђује традиционалне називе, 
између осталог и насељених места, ако је на подручју јединице 
локалне самоуправе језик националне мањине у службеној 
употреби и да такви називи постају називи у службеној употреби и 
објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно у 
„Службеном листу АП Војводине“, у случају савета чије је седиште 

17  “Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 20/2014 - одлука УС
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на територији те покрајине! Изложеном одредбом ЗНСНМ 
увелико је превазишао међународне стандарде, али и овластио 
националне савете да конститутивно, без икаквог утемељења у 
историјској грађи, или реалним потребама заправо одређује називе 
насељених места, чиме је, то треба недвосмислено указати, утро 
пут различитим видовима злоупотребе овог права.

ЗТО, као што је истакнуто, уређује и начин промене назива 
општина и градова, назива насељених места и катастарских 
општина. Према чл. 7. ЗТО насељеном месту може се дати назив 
који има географска, етнографска, историјска и друга обележја, 
као и име умрле знамените личности. Чланом 8. ЗТО прописано 
је да иницијативу за промену назива насељеног места утврђеног 
тим законом, за одређивање назива новонасталог места, односно 
за утврђивање да је насељено место престало да постоји, може 
покренути скупштина јединице локалне самоуправе, грађани, 
месна заједница и други заинтересовани органи заједнице и да се 
предлог за промену назива постојећег насељеног места, одређивање 
назива новообразованог насељеног места, односно за утврђивање 
да је насељено место престало да постоји, утврђује по претходно 
прибављеном мишљењу надлежног органа територијалне 
аутономије и скупштине јединице локалне самоуправе. У 
изложеној законској одредби пажњу привлачи терминолошка 
дистинкција између иницијативе и предлога, али она није до краја 
јасна. Било како било, ЗТО уопште не одређује ко одлучује о таквој 
иницијативи, односно предлогу! Уколико се заузме становиште 
да су самим законом одређени називи општина и насељена места 
која у њих спдају, утолико би једино Народна скупштина РС, 
као доносилац закона, била власна да одлучује о промени тих 
званичних топонима, што би било и у складу са терминолошким 
разликовањем између иницијативе коју, очигледно Влади могу да 
поднесу ЗТО одређени субјекти, док Влада предлог за промену 
утврђује након прибављања мишљења органа покрајине, односно 
локалне самоуправе. 

Другачија су законска решења о утврђивању и промени назива 
улица, тргова и других делова насељених места. Та питања уређује 
ЗЛС који у чл. 93. предвиђа да Скупштина јединице локалне 
самоуправе одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на својој територији, уз 
претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне 
самоуправе. Ако је на подручју јединице локалне самоуправе језик 
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националне мањине у службеној употреби, у поступку промене 
назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места, прибавиће се мишљење националног савета. 
Занимљиво је да ЗЛС садржи и одредбу према којој ће, ако садржина 
одредби предлога статута јединице локалне самоуправе или других 
аката о називима делова насељених места не одговара историјским 
или стварним чињеницама, ако се њима повређују општи и 
државни интереси, национална и верска осећања или вређа јавни 
морал, министарство надлежно за послове локалне самоуправе 
одбити, у року од 60 дана од дана пријема предлога статута или 
другог акта, давање сагласности на те одредбе. Са друге стране, 
ако се министарство надлежно за послове локалне самоуправе не 
изјасни у року од 60 дана, сматраће се да је дата сагласност.

Званична топонимија у правном поретку РС има још једну правну 
димензију. Реч је о њеним управноправним аспектима. У систему 
државне управе Републички геодетски завод, као посебна управна 
организација, у свом делокругу, према Закону о државном премеру 
и катастру18, има и послове државне управе који се, између осталог, 
односе и на вођења евиденције о географским именима и предлагање 
Влади чланова Комисије за стандардизацију географских имена. 
Према том Закону, географска имена су имена насељених места и 
физичко-географских објеката (планина, река, језера, итд.), тако да 
Завод води заправо евиденцију о целокупној званичној топонимији 
у Републици Србији. Влада Србије формирала ја својом Одлуком 
Комисију за стандардизацију географских имена19 чији су задаци: 
припрема предлога, мишљења и стручних образложења који се 
односе на стандардизацију и коришћење географских имена на 
територији Републике Србије; припрема предлога, мишљења и 
стручних образложења везаних за исписивање, изговор и коришћење 
географских имена на српском језику и писму, као и језицима и 
писмима националних мањина у Републици Србији, у складу са 
законом; припрема предлога, мишљења и стручних образложења 
који се односе на израду речника термина за стандардизацију 
географских имена, у складу са међународним речником термина 
који је објавила Организација уједињених нација - Група експерата 
Уједињених нација за географска имена (UNGEGN); заузимање 
ставова, давање мишљења и предлога надлежним органима на 

18  „Сл. гласник РС” бр.72/09,18/10, 65/13 и 15/15-одлука УС.
19 „Сл. гласник РС” бр. 88/09 и 50/13.
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основу праћења и анализирања стања у области стандардизације 
географских имена на територији Републике Србије; учешће у 
поступку усаглашавања ставова надлежних органа државне управе 
и учешће у поступку координације спровођења политике у области 
националне и међународне стандардизације географских имена; 
разматрање питања која се односе на сарадњу Републике Србије у 
области стандардизације географских имена са UNGEGN и давање 
мишљења надлежним органима о томе, разматрање питања учешћа 
Републике Србије у програмима и пројектима UNGEGN, давање 
мишљења надлежним органима о предлозима ставова делегације 
Републике Србије за учешће на конференцијама, регионалним и 
другим значајнијим међународним скуповима у организацији UN-
GEGN; давање мишљења и стручних образложења у вези са изменом 
постојећих и додељивањем нових стандардизованих географских 
имена заједно са њиховим начином коришћења, исписивања и 
изговора; давање предлога, мишљења и стручних образложења који 
се односе на израду топонимског водича, топонимских упутстава и 
инструкција за картографске и друге издаваче.

Закључак

Правно уређивање званичне топонимије представља посебан 
вид пројектовања правних форми значења на физичко-географски 
свет и социјалне конструкције простора. Топоними и правни 
поредак „сусрећу“ се на различите начине и у различитим 
димензијама. Притом, уочљиво је да се поједини видови топонима 
и поједини аспекти званичне топонимије, већ у зависности од 
њиховог политичко-просторног значаја и простирања одређују и 
регулишу на различитим нивоима јавноправног поретка и нормама 
различите правне снаге чији су доносици понекад, као што је то 
случај са називом државе, или локалним топонимима, лоцирани и 
чија се јурисдикција најчешће простире на истом нивоу на коме и 
одговарајући топоним, односно његов значај. Преглед појединих 
упоредних решења указује на уставноправно регулисање назива 
државе и у појединим случајевима главних градова, уставноправно 
регулисање службене употребе језика и писма, уставноправно 
регулисање истицања традиционалних назива места на мањинским 
језицима, законско регулисање назива места и других топонима, као 
и управноправно регулисање промена назива места. Решења која у 
том погледу постоје у правном поретку Републике Србије слична су 
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упоредним, уз изузетак у погледу промене назива насељених места 
и права да национални савети националних мањина утврђују 
традиционалне називе, између осталог и насељених места, и 
да такви називи постају називи у службеној употреби чиме се 
увелико превазилазе међународни стандарди, а национални савети 
овлашћују да конститутивно, без икаквог утемељења у историјској 
грађи, или реалним потребама, заправо одређује називе насељених 
места.
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Vladimir Djurić

THE CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW 
ASPECTS OF OFFICIAL TOPONYMY

Summary: It is the goal of this article to highlight the relation between legal 
order and official toponymy in domestic and comparative law. Toponymy 
is the subject of legal regulation. After a screening of the position of official 
toponymy in the legal system, selected aspects of its regulation are highlighted: 
the constitutional regulation of the country name, the constitutional 
regulation of the official use of language and script, the constitutional 
regulation of the displaying of the place names in minority languages, legal 
regulation of the official place names, as well as the administrative regulation 
of the place names change.
Keywords: legal order, official toponymy, constitutional law, administrative 
law
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НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СХВАТАЊУ 
ПРОСТОРА У МЕЂУНАРОДНОМ   

КРИВИЧНОМ ПРАВУ - КРИВИЧНО ДЕЛО 
ГЕНОЦИД

Апстракт: Полазећи од чињенице да норме производе дејство у реал-
ном простору, као и имајући у виду тенденције у Међународном кри-
вичном праву, које појму простор дају нови значај, аутор у чланку 
сагледава ново значење простора у смислу важења и примене норми 
Међународног кривичног права, у смислу односа простора и заштиће-
них објеката код међународних кривичних дела. У раду се ново схва-
тање простора сагледава кроз кривично дело геноцид у светлу одлуке 
Међународног суда правде из 2007.године. Аутор у раду проблемати-
зује постојеће-супротстављене тенденције третирања простора, 
које код кривичног дела геноцид добијају уже тумачење и нормативну 
примену. Ново одређивање простора у кривично правном смислу одра-
жава се не само на елементе бића кривичног дела, већ и на кривичну 
одговорност починилаца код кривичних дела геноцид као најтежег 
кривичног дела.
Кључне речи: простор, геноцид, одговорност, норма

Простор и норма

Свако кривично дело као и свако друштвено опасно понашање 
уосталом, представља „чињеницу спољног света...један реалан фе-
номен“ (Живановић 1930: 46). Радња кривичног дела не само да се 
одиграва у простору у времену, већ кривично дело своје последи-
це, као и касније реакције остварује у реалном простору и реалном 
времену. Лукић одређује простор као „однос међу стварима са об-
зиром на њихов однос једних према другима у њиховом постојању, 
без обзира на промене или стање без промена“(Лукић 1995: 73). 

911.3:30
341.31
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Са аспекта постојања кривичне одговорности (за које виност као 
услов одговорности представља израз „психичког односа учиниоца 
према делу“ (Јовашевић 2006: 116) важно је и запажање према коме 
су „време и простор нужни због реалности материје која неминов-
но учествује и у нематеријалним и нераспростртим псхичким про-
цесима, јер су они неизбежно везани за њу“ (Лукић 1995: 73).

Полазећи од закључка Келсена да је правна наука ништа друго 
до „наука о правним нормама“ (Живановић 1930: 57) јасно је да по-
себно проблемско поље представља однос норме и простора у коме 
норме делују. Овоме се може додати прагматизам као филозофско 
методолошки правац који своје утемељење заснива на чињеници 
да „појмови, судови, теорије, убеђења и све идеје немају вредност 
сами по себи, већ само уколико се по свом дејству покажу у прак-
си корисни, потребни, другим речима уколико могу да дејствују“ 
(Живановић 1930: 58). Доследно томе, свака правна норма захтева 
опредмећење у одређеном простору, односно хоризонтално посма-
трано, на одређеној територији. У овој чињеници кривично правна 
наука кроз употребу норми, односно кроз примену норми, мате-
ријалне појмове претвара у метајуристичке појмове. Уколико се 
простор схвати као територија, у овом сегменту видљив је један од 
основних елемената одговорности се само појединаца, већ и држа-
ве за међународне противправне чине“(Аврамов, Крећа 1999: 351). 
Промене са којима се суочава међународно друштво у условима 
које карактерише дoминaциjа двa пoвeзaнa крeтaњa: вртoглaв тeх-
нoлoшки нaпрeдaк и глoбaлизaциja (Хобсбаум 2008: 8), оставиле су 
свој траг и на однос простор – кривична одговорност, са значајним 
последицама по однос између међународног права и међународног 
кривичног права. Свесни ових промена поједини аутори закључују 
да “међународно право има већу независност од држава“ (Севиџ 
2007: 11). Упрaвo тo убрзaнo oствaривaњe, у рaниjим врeмeнимa 
нeзaмисливe идeje o свeту кao jeдинствeнoм простору мeђусoб-
нo пoвeзaних aктивнoсти кoje нису спутaнe лoкaлним грaницaмa 
прoизвoди снaжнe пoлитичкe и културнe импликaције, додаћемо и 
правно нормативне импликације.

Међутим, пракса примене норми међународног кривичног пра-
ва (посебно кроз примену облика одговорности за међународна 
кривична дела), повезане за тенденцијама неограниченог схватања 
простора, указује на присутну тенденцију диференцирања про-
стора у односу на поједине елементе кривичних дела. Сликовит 
пример, који представља окосницу овог рада представља Пресуда 



Društvo i prostor

532

Међународног суда правде (у даљем тексту: МСП), од 26. 02. 2007. 
године, донета по тужби Босне и Херцеговине против Републике 
Србије, у коме је МСП утврдио да је у „Сребреници и њеној околи-
ни1“ почињен територијално ограничен геноцид.

На комплексност проблема, тј. на однос условљености просто-
ра и правног поретка, али на неопходност утврђивања границе 
предвидљивост у третирању простора, на коју се везују и примена 
норми и одговорност, указивали су бројни теоретичари. На овом 
месту наводимо став Хане Арент која резигнирано закључује: „Ти 
злочини,чини ми се, више не могу бити схваћени јуристички и баш 
их то чини чудовишнима. За такве злочине више не постоји адек-
ватна казна: обесити Геринга је, додуше неопходно, али сасвим неа-
декватно. То значи да та кривица насупрот свеколикој криминалној 
кривици надмашује и разбија сваки правни поредак. То и јесте раз-
лог што су нацисти у Нирнбергу тако задовољни; они то наравно 
знају“(Arendt, Jaspers 1985: 90).

Међународна кривична дела у ужем смислу2 представљају прва 
нормирана кривична дела код којих простор постаје релативан 
појам. Наиме, Споразумом између владе САД, привремене владе 
Француске Републике, владе Уједињеног краљевства Велике Бри-
таније и Северне Ирске и владе СССР-а са циљем гоњења и кажња-
вања главих ратних злочинаца европске осовине од 08. августа 1945.
године (Прљета 1992: 36) по први пут се одговорност за кривична 
дела заснива на критеријуму „без географске опредељености“.

Простор, геноцид и заштићене групе

Веза између простора и кривичног дела геноцид нужно се успо-
ставља преко радњи дела које су одређене у члану 2. Конвенције о 
спречавању и кажњавању злочина геноцида (у даљем тексту: Кон-
венција), као и путем критеријума заштићене групе. У пресуди која 
представља предмет наше пажње МСП је приступио квалифика-
цији радње убистава припадника заштићене групе у разним дело-
вима територије, као и утврђивању постојања специфичне намере 
као захтеваног облика mens rea, као и утврђивању постојање „је-
динственог обрасца понашања“, чија је експлорација морамо при-

1 Пресуда МСП-а у предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 
297.
2 О подели међународних кривичних дела више у Драган Јовашевић, Међународна 
кривична дела: одговорност и кажњивост, Правни факултет у Нишу, 2010, стр. 135-139.
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метити изостала у пресуди. Посебан осврт представљао је догађај 
у Сребреници и околини, као једном делу територије на којој се 
према наводима из тужбе одигравао геноцид3. Основу за квалифи-
ковање дела односно увођење тезе о географски ограниченом ге-
ноциду, МСП је пронашао у пресудама Међународног кривичног 
трибунала за бившу Југославију (у даљем тексту: МКСЈ)4, које су 
прокламовале тезу о географски ограниченом геноциду5. 

На овом месту се мора указати да Конвенција заштићену групу 
дефинише само као „националну, етничку, расну или верску групу 
као такву6“. Остале облике заједничке или уже групне припадно-
сти Конвенција није узела у обзир приликом дефинисања злочина 
геноцида. Полазећи од наведеног потребно је да се у сваком слу-
чају утврди појам групе и извршити идентификацију групе која се 
јавља као објекат заштите у смислу одредби Конвенције. Наведе-
ном у прилог је и став Рафаела Лемкина према коме геноцид покри-
ва све облике уништења групе, „као засебног друштвеног иденти-
тета7“. Овакав приступ помаже идентификацији заштићене групе, 
омогућавајући нам давање негативног одговора на питање да ли се 
заштићена група може третирати као објекат заштите на основу ге-
ографске припадности. Заштићена група посматра се у својој цело-
витости односно у односу на све оне критеријуме који је творе као 
националну, етничку, расну или религиозну групу. Наведени кри-
теријуми нису нужно везани за простор али групу одређују и везују 
за одређени простор или одређену територију. У овом предмету 
држава тужилац је поред негативне дефиниције групе, заштићену 
групу покушала да одреди и путем „неограниченог територијалног 
критеријума“. Међутим, МСП није прихватио ни тзв. негативну де-

3 Пресуда МСП у предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 297.
4 Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Крстић, параграф 589-590, Пресуда 
Претресног већа МКСЈ у предмету Јелисић, параграф 83.
5 Пратећи генезу идеје о географски ограниченом геноциду, коју је утврдио МКСЈ, 
долазимо до истински забрињавајућих резултата. Наиме, полазна основа МКСЈ 
представља позивање на једну резолуцију Генералне скупштине УН, којом су масакри у 
избегличким логорима Сабри и Шатили 1982.године окаратерисани као геноцид. Такође, 
МКСЈ се позива на одлуку Генералне скупштине УН из 1992.године којом је „етничко 
чишћење“ такође оквалификовано као геноцид, са тим што овај став нису прихватили 
ни јуриспруденција МКСЈ-а ни МСП. Суштински овде је у начелу спорна легитимација 
Генералне скупштине УН као политичког органа да врши квалификацију кривичних дела 
у конкретним случајевима, али бављење овим питањем превазилази опсег овог рада.

6  Службени весник Президијума народна скупштине ФНРЈ, бр.2/1950.

7  Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Крстић, параграф 575.
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финицију групе8, нити покушај да се заштићена група одрети путем 
неограниченог територијалног критеријума. И МКСЈ није прихва-
тио негативну дефиницију заштићене групе9.

Предмет расправе може да представља и географски ограничен 
геноцид у вези са идентификацијом групе. Судска пракса није јед-
нобразна у овом делу и закључивање се креће од става да „Претре-
сно веће закључује да међународни узус дозвољава квалификацију 
геноцида чак и када се намера за истребљењем протеже само на 
ограниченом географском подручју10“, до опрезнијег става „у ту-
мачењу формулације делимично уништење групе, Претресно веће 
са извесним оклевање следи јуриспруденцију трибунала за Југосла-
вију и Руанду која допушта карактеризацију геноцида, чак и када 
се посебна намера протеже само на ограничен географски простор, 
као што је Општина. Претресно веће је свесно да тај приступ може 
да искриви дефиницију геноцида ако се не примењује опрезно11“. 
Док се судска пракса дозвољава да се посебна намера простире на 
мање ограничен географски простор као што је „територија општи-
не12“, теорија стоји на другачијем становишту. Тако Шабас наводи: 
„Иако изгледа да је концепт геноцида на географски ограниченој 
лествици у савршеној сагласности са предметом и циљем Конвен-
ције, он намеће питања која су повезана са планом или са политич-
ким циљем. Локализовање геноцида може да нагиње ка одсуству 
плана или политике на националном нивоу и мада може да доведе 
до пресуда против нижих функционера у општинама или региони-
ма, оно исто тако може створити претпоставку да злочин у ствари 
није био организован на ширем плану“. ( Шабас 2001: 23).

Наведена пресуда МКСЈ-а у предмету Крстић отворила је више 
питања него што је понудила одговоре. Полазећи од чињенице да је 
појам групе у самој Конвенцији одређен на један општи начин, без 
утврђивања прецизних критеријумима шта све спада под групу као 
такву, те да ли свака група у смислу множине појединаца може да 
представља издвојен и засебан ентитет, МКСЈ је идентификацију 
групе извршио употребом и географског критеријума, одређујући 
8 Пресуда МСП у предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије параграф 
191,194, 297.
9 Пресуда Жалбеног већа МКСЈ у предмету Стакић од 22.03.2006, параграф 23.

10  Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Јелисић, параграф 83.
11 Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Стакић, параграф 253.

12  Пресуда Претресног већаМКСЈ у предмету Крстић, параграф 589, Пресуда Претресног 
већа МКСЈ у предмету Јелисић, параграф 83.
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и диференцирање чланова групе управо по географском крите-
ријуму13. Из оваквог одређења групе проистекли су и закључци о 
радњама дела које су биле усмерене не само на физичку ликвида-
цију чланова групе, већ и на уништавање основа културног иденти-
тета као других облика „нефизичког уништења групе14“. На другој 
страни је Став Комисије за међународно право из 1996. године15.

Од посебног значаја је став који је изнет пред МКСР у случају 
Акајешу16 у коме је Претресно веће дефинисало израз „група “ и 
истакло да се под групом сматрају: „...групе створене на стабил-
ним основама и са сталним члановима, предодређеним рођењем, 
искључујући мобилније групе којима се појединци добровољно 
придружују, као што су политичке или економске групе“. У пред-
мету Кајишема и Рузиндана МСКР је изнео став: „Етничка група је 
она, чије припаднике везују заједнички језик и култура: или група 
која се сама препознаје као таква (самоидентификација); или група 
коју као такву идентификују други, укључујући и извршиоце зло-
чина (идентификација коју врше други). Расна група се занива на 
наследним физичким обележјима и често се повезује са припадно-
шћу неком географском подручују. Верску групу означава назив 
вере, начин вршења верских обреда или група која дели заједничка 
верска осећања17“. 

Сматрамо да суштинско питање које одређује могућност приме-
не Конвенције на ужа територијална или просторна подручја пред-
ставља утврђивање појма заштићене групе у контексту пресуде из 
2007.године. Односно одређивање заштићене групе одређује и про-
стор али и могућности примене Конвенције на уже територијалне 
или географске целине. У том смислу важно је да ли се заштићена 
група одређује као заштићена група из једног ширег географског 
подручја на коме егзистира заштићена група (односно територија 
Босне и Херцеговине) или као заштићена група из једног географ-
ског подручја (босански Муслимани из Сребренице). Упитан је 
закључак МКСЈ-а: „Није могуће на основу националног, етничког, 
расног или верског обележја правити разлику између босанских 

13  Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Крстић, параграф 559-561.
14 Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Крстић, параграф 577.

15 Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Крстић, параграф 576.
16 Пресуда Претресног већа МКСР у предмету Акајешу, од 02. септембра 1998, параграф 
511.
17 Пресуда Претресног већа МКСР у предмету Кајишема и Рузиндана, од 21. маја 1999.
године, параграф 98.
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Муслимана који су живели у Сребреници у време офанзиве 1995.
године и других босанских Муслимана. Једино јасан критеријум би 
била њихова географска локација, а не критеријум који је Конвен-
ција имала у виду18“, као и став „У конкретном случају за дефини-
сање групе посебно је значајан чињеница да је у поступку доказано 
да су предмет убистава представљали „само мушкарци способни 
за војску“. Разматрајући ово питање, претресно веће је заузела став 
да су починиоци знали да ће убиство мушкараца имати последице 
по целу групу19“. Поред још једне недоследности у овом закључку, 
имајући у виду раније закључке МКСЈ-а, да: „намера да се уништи 
група, чак и само делимично, значи настојање да се уништи посебан 
део групе насупрот гомили изолованих појединаца20“ који је јасно 
на становишту да се уже групне карактеристике не могу третирати 
као основ за препознавање нове заштићене групе, очигледно је да 
у условима недостатка других карактеристика које би заштићену 
групу која је изложена радњама дела, разликовала од целине за-
штићене групе, МКСЈ прибегава установљењу новог критеријума, а 
то је географски критеријум. Најпре се поставља питање да ли је ге-
ографски критеријум погодан за установљење или идентификацију 
заштићене групе, посебно у условима када сама група сада схваћена 
по „географском критеријуму“ нема нити једну карактеристику која 
би је разликовала од целине групе на ширем географском подручју.

Овакав став отвара питање да ли се под заштићеном групом сма-
тра људска група са свим својим специфичним карактеристикама 
које је чине заштићеним објектом у смислу члана 2. Конвенције или 
део такве групе која егзистира на једном ужем подручју у односу на 
целину подручја у коме је присутна заштићена група. И циљно и 
телеолошко тумачење члана 2. Конвенције, јасно упућују на закљу-
чак да географски критеријум није прецизан са аспекта могућности 
утврђивања свих оних обележја који творе једну групу заштићеном 
групом „као таквом“. Просторне елементе радње дела геноцид даље, 
можемо да тражимо у оквиру „намере да sе уништи у целости или 
делимично...заштићена група као таква“. У карактеру уништити у 
целини или делимично односно у субјективном елементу може се 
трагати за распростирањем геноцида односно за објективним еле-
ментом геноцида. Трагању помаже одређење заштићене групе „као 

18 Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Крстић, параграф 559.

19  Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Крстић, парагараф 550.
20 Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Брђанин, параграф 700.
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таква“, односно тумачење МСП-а: „Речи као таква наглашавају ту 
намеру да се уништи заштићена група21“. Овом у прилог јесу у при-
премни радови Конвенције о геноциду који такође нису препозна-
вали географски критеријум као релевантан.

Значајно је да је МСП ипак појам заштићене групе засновао на 
критеријуму бројности заштићене групе, заснивајући свој став 
на одлуци МВС у Нирнбергу који је геноцид утврђивао са аспек-
та бројности заштићене групе: „Пре свега, мора постојати намера 
да се уништи бар значајан део одређене групе. То се захтева због 
само карактера злочина геноцида са обзиром да је циљ и сврха 
Конвенције у целини да се спречи намерно уништавање група, део 
групе који представља мету мора бити довољно значајан да утиче 
на групу у целини22“. Питање бројности групе схваћене као објекат 
заштите заслужује посебну пажњу. Имајући у виду да се одредбе 
Конвенције које се односе на бројност групе једино може употре-
бити у оквиру термина „у целости или делимично“, као и „група као 
таква“ може се закључити да је неопходно да се заузме став о томе 
колики део групе који је изложен радњама дела може представљати 
објект радње геноцида. Ово из разлога што је веома тешко утвр-
дити да ли уништење дела групе може довести до уништења групе 
„као такве“. Рафаел Лемкин указује да „делимично уништење групе 
мора имати за циљ толико знатан део, да то угрожава целу групу23“. 
У истом контексту Лемкин указује на однос простора и целине за-
штићене групе и истиче да „делимично уништење мора бити суш-
тинске природе, тако да утиче на целину “ (Schabas А.W.,2000:238), 
односно „намера да се “делимично” уништи мора тумачити као 
жеља за уништењем које “мора бити битне природе (…) како би 
целина била погођена”(Lemkin, R. 1976: 360). На истом становишту 
је и Питер Дрост када наводи: „Није неопходно имати намеру да 
се оствари потпуно затирање групе у сваком кутку земљине кугле. 
Ипак, злочин геноцида, самом својом природом захтева намеру да 
се уништи барем знатан део одређене групе24“. Касезе не прихвата 
овакво одређење заштићене групе, остајући на стандарду „чланова 

21  Пресуда МСП у предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 
187.

22  Пресуда МСП у предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 
198.

23  Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Крстић, параграф 583.

24  Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Крстић, параграф 583.
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групе“ (Kасезе, 2005: 118). На истом трагу су и наводи из Комента-
ра нацрта пописа злочина против мира и безбедности човечанства, 
који наводе „уништити групи као такву, значи уништити један од-
војен различит ентитет, а не само неколико лица због њихове при-
падности тој групи25“. 

У предметима Баглишема и Саманзе МКСР (за разлику од за-
кључка истог суда у предмету Акајешу у коме се прихвата и намер-
но убиство једног јединог припадника заштићене групе као гено-
цид26) утврђује да „намера о уништењу групе мора бити усмерена, 
у најмању руку, против суштинског дела групе27“. МКСЈ у предме-
ту Крстић, у једном делу релативизује став Међународног војног 
суда у Нирнбергу: „Број појединаца који су мета треба проценити 
не само у апсолутном смислу, већ и у односу на укупну величину 
читаве групе. Поред бројчане величине дела који представља мету, 
истакнутост тог дела у оквиру те групе може бити корисна у том 
смислу. Ако конкретан део групе представља симбол укупне групе 
или је битан за њен опстанак, то може да иде у прилог закључку да 
се тај део квалификује као суштински у смислу члана 4. Статута28“, 
као и: „Намера да се уништи нега група, чак и само делимично, зна-
чи настојање да се уништи дистинктан део групе за разлику од аку-
мулирања изолованих појединаца у њој. Иако починиоци геноцида 
не морају да настоје да униште целу групу заштићену Конвенцијом, 
они морају сматрати део те групе који желе да униште као засебан 
ентитет који се мора елиминисати као такав...убијање свих припад-
ника дела групе који се налази у малом географском простору иако 
за резултат има мањи број жртава, оквалификовао би се као гено-
цид ако је почињено са намером да се уништи део групе као такав 
лоциран у том малом географском подручју29“.

МСКЈ даје посебан значај критеријуму бројности заштићене 
групе: „Претресно веће МКСЈ има право да закључи да би уништа-
вање тако великог броја мушараца, једне петине од укупног ста-
новништва Сребренице, неминовно довело до физичког нестанка 
босанских Муслимана становника Сребренице30“. На другом ме-
25 Извештај КМП о раду њене 48. Седнице, Ујединњерне нације, док. Бр. А/51/10 стр.47
26 Пресуда МКСР у предмету Акајешу, параграф 521.
27 Пресуда МКСР у предмету Баглишема, од јуна 2001 године парагаф 54, пресуда МКСР 
у предмету Саманзе, 15 мај 2003., параграф 316.
28 Пресуда Жалбеног већа у предмету Крстић, параграф 12 од 19. априла 2004.године.
29 Пресуда Претресног већаМКСЈ у предмету Крстић, параграф 590.

30  Пресуда Жалбеног већа МСКЈ у предмету Крстић, параграф 28-33
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сту МКСЈ закључује: „Упркос томе што је ово становништво пред-
стављало само мали проценат од укупног броја муслиманског ста-
новништва БиХ у то време, значај муслиманске зајендице Сребре-
нице није само у њеној величини31“. Индикативан је још један став 
МКСЈ-а: „Циљани део групе може се означити као битан на основу 
намере да се науди било великој већини те групе или најрепрезен-
тативнијим припадницима циљане заједнице... Геноцидна намера 
се стога може манифестовати у два вида. Може се састојати од жеље 
да се истреби веома велик број припадника групе и у том случају 
ради се о намери да се група масовно уништи. Међутим, такође се 
може састојати од жеље да се уништи ограниченији број особа ода-
браних ради учинка који би њихов нестанак имао на опстанак гру-
пе као такве. То би представљало намеру да се група уништи “селек-
тивно32”. На основу наведених цитата извесно је да јуриспруденција 
МКСЈ-а није једнобразна и да се критеријум заштићене групе по 
бројности креће од односа према броју целине групе, до појединаца 
који уживају одређени статус. То нас уводи у воде још једног пресе-
дана као што је то „селективни геноцид“. 

Међутим, МСП иако прихвата критеријум „суштинског утицаја 
на целину групе33“, у наредним деловима пресуде прихвата могућ-
ност да „се може утврдити да је извршен геноцид онда када постоји 
намера да се уништи група у оквиру географски ограниченог под-
ручја.34“. Овом ставу супротстављен је став МСП-а да као кључан 
критеријум представља „утицај на целину групе35“. Комисија за 
међународно право са друге стране закључује: „Забрањено (гено-
цидно дело) мора се извршити против појединца због његове при-
падности конкретној групи и као допунски корак у оквиру општег 
циља да се уништи група ...намера мора бити да се уништи група 
као таква, што значи као посебан и дистинктан ентитет, а не само 
неки поијеиднци због своје припадности групи36“. Уколико се крене 
од појма „делимично уништење групе“, изнова се поставља питање 
однос квалитета и кванититета групе које је предмет делимичног 
уништења. У том смислу и квалитативни и квантитативни крите-

31  Пресуда Жалбеног већа МСКЈ у предмету Крстић, параграф 15
32 Пресуда Претресног већа МКСЈ у предмету Јелисић, параграф 82.

33  Пресуда МСП предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 200.
34 Пресуда МСП предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 199.

35 Пресуда МСП предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 200.

36  United Nation GAOR, 51st Session, Suppl.10, Dok. UN br.A/51/10/1996, at 88.
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ријум нужно се везују за одређени простор на коме егзистира група 
као таква. Дакле, нужно је део групе посматрати као део целине, на 
који се потом везују критеријуми утврђеног обрасца деловања на 
одређеном простору уз наравно доказивање намере и радње дела. 
Генерално цела пресуда МСП-а креће се зависно од обележја радње 
дела, која су третирана у различитим географским подручијима у 
односу на различито опредељене радње дела геноцид. Суд је разма-
трао сваку радњу дела у односу на локацију на којима су радње дела 
предузимане, и одбацио је све оптужбе у погледу одређених радњи 
(чак и када је прихватао да радње дела представљају радње дела ге-
ноцид) јер није утврђено постојање специфичне намере. МСП за-
кључује: „…Суд је закључио да осим догађаја који су се десили ме-
сеца 1995.године у Сребреници, ни у једном појединачном случају 
није непобитно доказано постојање неопходне намере, што је нуж-
но за утврђивање геноцида37“. Посебно је занимљиво што је МСП 
напустио критеријум опште контроле који је од ванредног значаја 
приликом утврђивања одговорности државе, јер општа контрола 
не омогућава ограничење на појединачне случајеве.

Извесно је да је МСП приступио третирању појединачних до-
гађаја који су се дешавали на целини географске територије (на 
страну што је тужбом тражено утврђивање геноцида у односу на 
заштићену групу и на територији СРЈ). У таквим условима крећући 
се од тачке до тачке, суд је појединачно утврђивао постојање услова 
за примену овог дела. При том очигледно је да је изостало сагледа-
вање добијених резултата у односу на целину простора, већ је МСП 
остао на тумачењу појединачних догађаја. МСП одређује услове: 
1.суштински утицај на целину групе (примарни услов), 2. релеван-
тни географски фактори и 3. са тим повезана могућност која стоји 
на располагању починиоцима, као симболички или квалитатив-
ни фактори38. Очигледно је да је МСП прихватајући све закључке 
МКСЈ-а39, одлучио да се почињена дела могу сврстати под члан 2(а) 
Конвенције. Упадљиво је одсуство расправе о критеријумима које 
је сам суд поставио посебно критеријума као што су то утврђивање 
јединстсвеног обрасца деловања на целом подручју.

37 Пресуда МСП предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 370.

38  Пресуда МСП предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 296.
39 Пресуда МСП предмету Босна и Херцеговина против Републике Србије, параграф 297
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Закључак

Идеја простора вишеструко је значајна у поступцима утврђи-
вања одговорности за најтежа међународна кривична дела. Иску-
ство прошлости учи нас да је простор често третиран на различити 
начин, каткад као материјални супстрат кривичног дела геноцид, 
некад као погодан инструмент коме релативизација омогућава и 
додељује нове улоге. У сваком случају основан је закључак Лукића 
да „Време и простор као појмови могу постајати без суштине, али 
не и без егзистенције“ (Лукић, Р. 1995: 70). Основна карактеристи-
ка тренутка у коме се поставља питање односа између простора и 
кривично правних норми представља стварност сведена на пара-
докс да идеја простора добија све већи значај у одвећ мукотрпном 
процесу утврђивања кривичне одговорности за најтежа кривична 
дела. Можемо рећи да се данас третирање простора у поступку 
утврђивања кривичне одговорности заузима једнако важно и по-
жељно место као што су то елементи бића кривичног дела, радња 
кривичног дела, mens rea, уздижући га често на ниво condition sine 
qua non самог кривичног дела. 

Имајући у виду сада већ нагомилано нормативно и искуство 
МСП-а, као и ad hoc судова, очигледно је да се под појмом заштиће-
на група не сматра сваки припадник групе са истим или идентич-
ним карактеристикама, већ само они припадници групе које поред 
елемената (национална, етничка, расна или религиозна посебност) 
повезује и бивствовање – егзистирање на одређеној територији. 
Схватања претресних већа иду толико далеко да се као геноцид 
може означити и предузимање забрањених радњи према једном 
припаднику групе, што представља директну супротност одред-
бама Конвенције и даље омогућавање ширег схватања заштићене 
групе, у оквиру ужег схватања геноцида представља својеврсну ба-
нализацију, рекли би смо и релативизацију овог најтежег од свих 
кривичног дела, који се често означава као „архезлочин“.

Теза о просторном ограничењу геноцида потенцијално оставља 
последице и у погледу могућности приписивања радњи дела другој 
држави, затим и у погледу утврђивања постојања образаца поступ-
ка који по правилу прате радње дела геноцид. Ово из разлога што 
атомизација геноцида у виду посторног ограничења омогућава да 
се лакше доносе закључци о могућности приписивања радњи дела 
на ужем простору или ограниченом територијалном простору, као 
што олакшавају доказивање постојања образаца поступака код по-
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чинилаца дела у делу у коме се доказује однос радње дела и mens rea. 
Овакав преседан који је начинио МСП омогућава уже третирање и 
критеријума приписивости без обзира да ли се ради о критерију-
му „ефективне контроле“ или путем „опште контроле“. Схватање 
простора код дела геноцид у пресуди МСП-а из 2007.године, про-
блематизује однос између дела геноцид и злочина против човеч-
ности. Полазећи од тачке у коме се ова два дела приближавају до 
мере преклапања, а које се огледају у карактеристикама масовности 
и систематичности, те сличности у погледу радњи дела, као и у по-
гледу чињенице да ова два дела нису везана за постојање оружаног 
сукоба, једина разлика огледа су у специфичном mens rea, који се 
код геноцида завршава на посебној намери, наравно посматрано у 
односу на заштићену групу. Схватање изражено у пресуди МСП-а 
из 2007. године, снижава геноцид до мере у којој се може сукобити 
са делом злочин против човечности.

Уколико се на тренутак вратимо на један од бројних закључака 
МКСЈ, а које је некритички прихватио МСП, који као полазиште 
узима критеријум „дистинктивног карактера групе40“, са аспекта 
простора, може се јасно поставити питање шта групу на ограни-
ченом географском простору чини дистинктивном у односу на 
друга географска подручја на којима живи иста „заштићена“ група. 
Овакав приступ у идентификацији групе у великој је несразмери 
са одредбама Конвенције. Пресуда МСП из 2007. године, даје нам 
за право да закључимо да је МСП употребом „територијано огра-
ниченог геоцида“ одвојио групу од простора, сводећи на ниво су-
коба заштићени објекат и простор. Сматрамо да заштићена група 
као реална чињеница егзистира у реалном животу, у простору, у 
свој својој целини са свим својим елементима који су већ кодифи-
кацијом тј. инкриминацијом везани за простор. Међутим, својевр-
сно изоловање заштићене групе од простора, омогућило је да се за-
штићена група третира као скуп ужих делова и то делова који су по-
годни за просторно диференцирање, у крајњем као целина сама по 
себи, будући да је у конкретном случају омогућено да се заштићене 
групе, поред тога што су диференциране у односу на појам јединке 
(са свим својим обележјима из члана 2. Конвенције) ограничавају 
и у односу на део простора који је непрекидан. Тако је узрокована 
парадоксална ситуација у којој имамо простор који је непрекидан, 
односно једна целина, а са друге стране имамо заштићену групу 

40  Пресуда МКСЈ у предмету Стакић, од 22.03.2006, параграф 23.



Ekonomski, pravni i organizacioni prostor

543

као тачку у простору која подлеже просторном подвајању претва-
рајући се у просторну тачку. Уколико и прихватимо да је простор 
као појам дељив излазећи на тренутак из контекста кривичног дела 
о коме говоримо, опет наилазимо на препреку у виду „ограничења 
бесконачне дељивости простора“ (Лукић, 1995: 75) који и заштиће-
ни објекат своди на јединку, коју је правна теорија одбацила.

Пресуда МСП из 2007.године, уводећи „територијално ограни-
чени геноцид“ омогућава да се у потпуности измени суштина за-
штићене групе, спуштајући заштићену групу на ниво појединца, 
припадника заштићене групе. Овакво „умањивање“ одражава се 
нужно и на захтевани mens rea, који се код овог кривичног дела сво-
ди на dolus specialis. Посебна намера код кривичног дела геноцид, 
као намера која иде изнад директног умишљаја, се овим схватањем 
са заштићене групе преноси на појединца, сводећи га на самодо-
вљан услов. Овакав приступ у великој мери одступа од одредби 
Конвенције у односу на постојање специфичне намере односно 
dolus specialis која се везује за групу као целину односно групу која 
егзистира у одређеном простору односно на одређеној територији. 
Умањивање простора по вертикали код дела геноцид не само да 
може довести до територијално ограниченог геноцида, већ иде и 
даље и може омогућити стварање бесконачног низа радњи које се 
све одреда могу оквалификовати као геноцид. У том смислу ука-
зујемо на опасност да овакво схватање о могућности постојања „ге-
ографски ограниченог геноцида“ омогућава да се (за потребе сва-
ког судског поступка per se) креира нова заштићена група по основу 
уже просторне припадности, што представља својеврсни reduction 
ad absurdum. При том аргументација коју је користио МСП у виду 
критеријума „подручја деловања и контроле починоца дела“ иако 
позајмљена од МКСЈ, не даје потпун одговор на опасност која се 
надвија над третирањем геноцида као појаве локалног карактера. 
Пресуда МСП-а у суштини омогућава увођење нових заштићених 
група које екцплицитно не познаје Конвенција, креирајући широко 
поље за слободну судијску оцену.

Последњи изазови пред међународним кривичним правом, у 
смислу утврђивања односа између простора и одговорности за 
међународна кривична дела (при чему је пресуда МСП-а из 2007.
године, тек један од показатеља) указују на постојање „белих поља“ 
у кривично правним доктринама попут идеја о „географски огра-
ниченом геноциду“ а који већ има свој нови нуспродукт у виду „се-
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лективног геноцида41“. И како то бива нови преседан представља 
добру основу за креирање политике кривично правних преседана, 
којима обилује савремена кривично правна теорија и пракса, попут 
теза о кривичној одговорности државе или одговорности путем 
заједничког злочиначког подухвата.
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Goran V. Djordjevic

NEW MEANING OF SPACE IN INTERNATIONAL CRIMINAL 
LAW - CORE CRIMES GENOCID

Summary: Starting from the fact that legal norms have effect in the real 
space, and bearing in mind the trends in International criminal law, that the 
concept of space given new importance, the author of the article examines a 
new meaning of space in terms of validity and application of the norms of 
International criminal law, in terms of relations area and protected values 
with international crimes. In this paper, a new perception of space viewed 
through the crime of genocide in the light of the decision of the International 
Court of Justice in 2007. The author questions the existing conflicting 
tendencies-treatment area in which the crime of genocide receive immediate 
interpretation and application of normativ. New determine space in criminal 
legal sense is reflected not only the elements of the offense, but the criminal 
liability of the perpetrators of the offenses of genocide as the core international 
crimes.
Key words: space, genocide, responsibility, norms


