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Sта ти стич ки по да ци из обла сти по љо при вре де го во ре ко ли ко је 
она ва жна за раз вој јед ног дру штва. Пре ма та квим по да ци ма из 

2008. го ди не ви ди се да је дан по љо при вред ник у Ср би ји про из во-
ди хра ну за шест љу ди, у Ру му ни ји за осам, у Ма ђар ској за де вет, 
у Бу гар ској за ше сна ест, у Ита ли ји и Аустри ји за два де сет и дво је 
љу ди, у Фран цу ској за три де сет и пе то ро, а у Не мач кој за чак че тр-
* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.



- 78 -

ВАЖНОСТИНСТИТУЦИЈАУРАЗВОЈУСЕЛАУСРБИЈИСањаШуљагић

де сет и пет љу ди.1) Али, упр кос зна ча ју ко ји је по љо при вре да има-
ла и још увек има за раз вој јед ног дру штва, па ра док сал но је да је 
чо век ко ји об ра ђу је зе мљу у том дру штву и др жа ви у мно гим слу-
ча је ви ма кроз исто ри ју оста јао на њи хо вим мар ги на ма, не до вољ но 
обра зо ван и за не ма рен у њи хо вом укуп ном по ли тич ком, кул ту ро-
ло шком и еко ном ском жи во ту. Та кав је слу чај и са по љо при вре дом 
у Ср би ји, ко ја се на свом раз вој ном пу ту кроз исто ри ју су сре та-
ла са број ним еко ном ским, ге о стра те шким, по ли тич ким, кул ту-
ро ло шким и дру штве ним про бле ми ма. И по ред ин ди ви ду ал них и 
здру же них на по ра се ља ка да се у у про це су раз во ја по љо при вре де 
са мо ор га ни зу ју кроз исто ри ју, за по љо при вре ду Ср би је ка рак те ри-
стич но је ду го ве ков но не по сто ја ње зна чај но ор га ни зо ва не и успе-
шне аграр не по ли ти ке и еко но ми је. Уло га др жав них ин сти ту ци ја 
у све му то ме је кроз исто ри ју за ви си ла од раз ли чи тих ге о стра те-
шких, по ли тич ких и еко ном ских фак то ра. 

Узро ци за раз вој или на за до ва ње по љо при вре де у не кој др жа-
ви ни су са мо њен (не)по во љан ге о стра те шки по ло жај и при род ни 
по тен ци ја ли, не го и ин сти ту ци о на ли за ци ја и усме ра ва ње људ ских 
и при род них ре сур са у др жа ви. Нај ва жни ји про бле ми у по љо при-
вре ди нај бо ље од сли ка ва ју ста ње од го вор но сти при пад ни ка свих 
дру штве них сло је ва, на ро чи то ин те лек ту а ла ца и при пад ни ка за ко-
но дав не и из вр шне вла сти, за  раз вој по љо при вре де, а ти ме и дру-
штва и др жа ве. Као по пра ви лу, раз ви је не др жа ве има ју раз ви је ну 
по љо при вре ду, по чев ши од раз ви је них ин ду стри ја ли зо ва них до ба-
ра до да ва ња мо гућ но сти за успе шан рад и пред у зет ни штво сво јим 
по је дин ци ма по љо при вред ни ци ма. У та квим др жа ва ма ин сти ту ци-
је над ле жне за раз вој по љо при вре де да ју под сти цај про из вод њи, 
пре ра ди и пла сма ну тра же них по љо при вред них про из во да. Уз то, 
њи хо ве ин сти ту ци је над ле жне за раз вој по љо при вре де у са рад њи 
са ин сти ту ци ја ма из дру гих ре со ра по ку ша ва ју да по бољ ша ју ква-
ли те ту жи во та по љо при вред ни ка из град њом до брих са о бра ћај них 
ве за, ин фра струк ту ре, елек три фи ка ци јом, ме ха ни за ци јом и тех но-
ло ги за ци јом се о ских до ма ћин ста ва и ору ђа за рад, те из град њом 
здрав стве них и обра зов них уста но ва и уста но ва за кул ту ру и спорт 
ко је свр сис ход но омо гу ћа ва ју одр жи ви раз вој ста нов ни штва у се-
ли ма. У да на шњем вре ме ну убр за не тех но ло ги за ци је, сци ен ти за-
ци је и уоп ште ин тен зив них ин те гра ци о них про це са у све ту, по љо-
при вред ник у Ср би ји се су о ча ва са за о ста ја њем у обра зо ва њу и 
1) Бра ни мир Гу лан,„Мо гућ но сти де мо граф ског раз во ја се ла Ср би је“, 26. ок то бра, 2008. 

го ди не,http://www.agro press.org.rs/tek sto vi/10132.html.
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жи вот ном стан дар ду за при пад ни ци ма дру гих дру штве них сло је ва 
у вла сти тој др жа ви, као и са за о ста ја њем за при пад ни ци ма вла сти-
тог дру штве ног сло ја у раз ви је ним др жа ва ма. При то ме узрок овог 
про бле ма ни је у ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма или мен та ли те ту 
ста нов ни штва Ср би је, јер се они у слу ча ју исе ља ва ња у раз ви је не 
др жа ве ла ко укла па ју и до при но се на уч ном и еко ном ском раз во ју 
тих др жа ва или успе шно уче ству ју на ра зним на уч ним ску по ви ма 
и так ми че њи ма у све ту. За што је жи вот на се лу у Ср би ји то ли ко 
лош да је у по след њих пе де сет го ди на из се ла у град се исе ли ло 
осам ми ли о на љу ди (у дру гим де ло ви ма све та за та кав про цес би ло 
би по треб но око сто пе де сет го ди на)2)? Ма сов ни ви ше де це ниј ски 
нео ме та ни бег љу ди са се ла у ве ће гра до ве и у ино стран ство мо ра 
да иза зо ве чу ђе ње, по го то во ка да се узме у об зир зва нич ни по да так 
из На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње од бли зу 800.000 не за по-
сле них ли ца и по да так но ви на ра Бра ни сла ва Гу ла на да би од де сет 
рад ни ка ко ји су оста ли без по сла бар пет њих мо гло да на ђе за по-
сле ње у ру рал ним де ло ви ма Ср би је, и то у по љо при вре ди (ра тар-
ству, сто чар ству, шу мар ству, ли ва дар ству са па шња штвом, во ћар-
ству, ри бар ству и до ма ћој пре ра ди по љо при вред них про из во да), 
во до при вре ди, услу жним де лат но сти ма (ту ри зму, уго сти тељ ству, 
тр го ви ни), са о бра ћа ју, ин ду стри ји, бан кар ству, гра ђе ви нар ству, за-
нат ству и по је ди ним не при вред ним де лат но сти ма. Но ви нар Гу лан, 
ко ји ду ги низ го ди на ис тра жу је про бле ме у по љо при вре ди, сма-
тра да би по ли ти ка раз во ја по љо при вре де и раз во ја си ро ма шних 
обла сти тре ба ло да бу де трај но опре де ље ње др жа ве и да би она у 
по чет ку тре ба ло да бу де ко ор ди на тор раз во ја по је ди них оп шти на и 
фи нан си јер ожи вља ва ња опу сте лих се ла.3)

САДАШЊЕЛОШЕСТАЊЕУПОЉОПРИВРЕДИ

Про бле ми у раз во ју по љо при вре де (ра тар ства, сто чар ства, ли-
ва дар ства са па шња штвом, во ћар ства, ри бар ства, те до ма ће и ин-
ду стриј ске пре ра де по љо при вред них про из во да), не са мо у Ср би-
ји, не го и у дру гим др жа ва ма, као по пра ви лу ука зу ју на про бле ме 
дру штва у тим др жа ва ма. Чи ни се да те шки дру штве ни и ма те ри-
јал ни усло ви у ко ји ма жи ве по љо при вред ни ци у Ср би ји од сли ка-
ва ју ду бо ку дру штве ну кри зу кроз ко ју де це ни ја ма про ла зе др жав-
2) Бра ни слав Гу лан, „Не ста нак се ла га си Ср би ју“, Актер, 1. фе бру ар, 2010. го ди не, http://

www.ak ter.co.rs/in dex.php/po li ti ka print/2183-ne sta nak-se la-ga si-sr bi ju.html
3)  Бе та,Пословнимагазин, „Срп ско се ло – из у ми ре“, 14. де цем бра, 2006. го ди не,  http://

www.po slov ni ma ga zin.biz/ma ga zin/pri vre da/srp sko-se lo-iz u mi re-30-131
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ни апа рат и ста нов ни ци Ср би је под јед на ко. Раз вој по љо при вре де 
у Ср би ји, о че му го во ре нај но ви ји ста ти стич ки по да ци о ње ном 
ста њу, од ви ја се вр ло спо ро ако се има у ви ду да је реч о др жа ви 
ко ја је ве ћим де лом кроз сво ју исто ри ју би ла аграр на зе мља и у 
чи јим се ли ма и да нас жи ви го то во по ло ви на ста нов ни штва, од ко-
јих че тр де сет про це на та чи не мла ди љу ди. Кра јем сеп тем бра 2010. 
го ди не При вред на ко мо ра Ср би је је об ја ви ла по да так да се, на кон 
ви ше де це ни ја еко ном ског и де мо граф ског про па да ња, у Ср би ји 
га си сва ко че твр то се ло, а на ро чи то брд ско-пла нин ска се ла. На овај 
по да так на до ве зу је се из ја ва пред сед ни ка За во да за про у ча ва ње се-
ла проф. др. Ђу ре Сте ва но ви ћа на ме ђу на род ном на уч ном ску пу о 
жи во ту на се лу Власинскисусрети у ор га ни за ци ји Срп ског удру-
же ња за со ци о ло ги ју се ла и по љо при вре ду и Бал кан ске асо ци ја ци-
је за со ци о ло ги ју се ла, да у да на шњим се ли ма Ср би је жи ви го то во 
по ло ви на ста нов ни штва, са око 40 од сто мла дих у др жа ви, а од тог 
бро ја 60 од сто њих се не ба ви по љо при вре дом као основ ном де лат-
но шћу. У се ли ма жи ви 260.000 мо ма ка ко ји ни су за сно ва ли по ро-
ди це. Се ла то ли ко про па да ју да се пред ви ђа да ће од њих 4.600, чак 
че твр ти на не ста ти ре ла тив но бр зо, за две де це ни је. Пре ма ре чи ма 
Сте ва но ви ћа, др жа ва не ма раз у ме ва ња за ре ша ва ње про бле ма де-
мо граф ског и еко ном ског из у ми ра ња се ла и по треб но је хит но до-
но ше ње стра те ги је раз во ја се ла, ко ју би до след но про во ди ла сва ка 
власт без об зи ра на по ли тич ко опре де ље ње. Он тра жи и ан га жо ва-
ње др жа ве у ства ра њу ин фра струк ту ре и бо љих усло ва за жи вот 
на се лу. На ску пу је ис так ну то и да је Ср би ја по след ња зе мља у 
ре ги о ну ко ја је до не ла Стратегијуруралногразвоја–национални
програмразвојапољопривредеисеоскихподручја, али и да она, по 
оце ни струч ња ка, још увек по сто ји са мо на па пи ру.4) Уме сто то га, 
за раз ли ку од сво јих ко ле га по љо при вред ни ка у раз ви је ним др жа-
ва ма Евро пе, ко ји су суб вен ци о ни са ни са око пе де сет ми ли јар ди 
евра го ди шње и за шти ће ни број ним ца рин ским и ван ца рин ским 
ин сти ту ци о нал ним и ва нин сти ту ци о нал ним ба ри је ра ма, по љо при-
вред ни ци у Ср би ји, иако „ла тент но не за по сле ни“, не ма ју тих по-
год но сти, ни ти пра во да се ја ве на за вод за за по шља ва ње, па не мо-
гу оства ри ти би ло ка кав об лик со ци јал них при ма ња. Ве ли ки број 
њих, због не мо гућ но сти да пла те по рез, а што је услов за ко ри ште-
ње под сти цај них ме ра у по љо при вре ди, ис кљу чен је од до би ја ња 
4) Тан југ, „Сва ке го ди не 35.000 гра ђа на ма ње у Ср би ји“, Политика, 30. сеп тем бра, 2010. 

го ди не, та ко ђе ви де ти Бра ни мир Гу лан, „Се ло из ме ђу не стан ка и оп стан ка“, http://
www.agro press.org.rs/tek sto vi/11423.html
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та квих суб вен ци ја.5) Пра во на суб вен ци је, као прав на ли ца, не ма ју, 
осим у огра ни че ном бро ју слу ча је ва, ни по љо при вред не за дру ге, 
ни по љо при вред на пред у зе ћа. Због то га је, пре ма ре чи ма аграр ног 
еко но ми сте Ми ла ди на Ше вар ли ћа, за ни ма ње по љо при вред ни ка 
по ста ло нај ма ње ис пла ти во за ни ма ње и мно го љу ди од у ста је од 
ба вље ња по љо при вре дом.6) Уз то, по љо при вред ни ци се жа ле и да 
је у њи хо вом окру же њу ве ли ки број по ре за, про блем нео д ре ђе ног 
тр жи шта и нео д ре ђе но сти це на, пре про да ва ца, ка шње ња са ис пла-
та ма или не ис пла та за ис по ру че ну ро бу, не до ста так про тив град не 
за шти те и оста лог ору ђа и сред ста ва за ефек тив ну про из вод њу и 
пре ра ду пре храм бе них про из во да, за шти те усе ва од при род них не-
по го да и оста лих про бле ма слич не вр сте. Ни шта бо ља си ту а ци ја 
ни је ни у сто чар ству. Пре ма нај но ви јем из ве шта ју При вред не ко-
мо ре Бе о гра да уку пан број гр ла сто ке у Ср би ји у од но су на рас-
по ло жи ве об ра ди ве по вр ши не из но си 0,3 гр ла по хек та ру, што је 
три пу та ма ње не го у Европ ској Уни ји. Ка ко на во ди се кре тар Удру-
же ња по љо при вред не и пре храм бе не ин ду стри је При вред не ко мо-
ре Бе о гра да Ми о драг Ве се ли, је дан од по ка за те ља ло шег ста ња у 
срп ском сто чар ству је и уче шће вред но сти сто чар ске про из вод ње 
у укуп ној по љо при вред ној про из вод њи од три де сет од сто, што је 
дво стру ко ма ње не го у зе мља ма Европ ске Уни је.7) Слич но је ста ње 
у свим гра на ма по љо при вре де. С дру ге стра не, о сво јим ра та ри ма 
и сто ча ри ма не бри ну се са мо европ ске, не го и раз ви је не др жа ве у 
раз ли чи тим де ло ви ма све та. Та ко др жа ве као Ја пан, Ки на и Ко ре-
ја тра ди ци о нал но те же да по љо при вре да бу де за шти ће но под руч-
је њи хо вих еко ном ских и по ли тич ких стра те ги ја. У њи ма тра ди-
ци о нал ни пре храм бе ни про из во ди као што је пи ри нач, на осно ву 
суб вен ци ја, га ран ци ја и за шти те вла де, има ју ве ћу це ну не го на 
5) Здрав ко Ша ја то вић, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“, Пољопривреда.биз–

виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/ka ko_su_ta sne_i_ma-
sne_pre te kle_se lja ka

6) Ви шња Ви шњић, Ја сна Гли шић, Ма ја Ми хај ло вић, Рад ми ло Мар ко вић,ко ор ди на тор
Зо ран Мај дин,„Ве ли ка де пре си ја“, „Пу те ви и стран пу ти це срп ске по љо при вре де, Вре
ме, бр. 1010, 13. мај, 2010. го ди не:  Пре ма ре чи ма аграр ног еко но ми сте Ми ла ди на Ше-
вар ли ћа усло ви за суб вен ци је су та кви да је те шко и мла ди ма и ста ри ма да их до би ју. 
Си стем је та кав да се кре ди ти те шко до би ја ју, да се љак тре ба да из ми ри оба ве зе пре ма 
др жа ви, да му до ма ћин ство бу де у од го ва ра ју ћем ста њу и да уло жи у ме ха ни за ци ју, а 
и ка да све то оба ви, не мо же би ти си гу ран да ће за и ста би ти ис пла ћен. По љо при вред-
на про из вод ња би би ла мно го успе шни ја ка да би се по љо при вред ни ци удру жи ва ли и 
за јед нич ки на сту па ли у про из вод њи и та ко по ста ли кон ку рент ни ји у на бав ци ин пу та, 
сма ње њу тро шко ва и пла сма ну про из во да на тр жи ште.

7) Бе та, Пословнимагазин, „Сто чар ство Ср би је у кри зи“, 30. сеп тем бра, 2010. го ди не, 
http://www.po slov ni ma ga zin.biz/ma ga zin/sto car stvo-sr bi je-u-kri zi-30-2697



- 82 -

ВАЖНОСТИНСТИТУЦИЈАУРАЗВОЈУСЕЛАУСРБИЈИСањаШуљагић

свет ском тр жи шту и пред ста вља ју не ку вр сту на ци о нал ног по но са 
ста нов ни ка ових зе ма ља. 

За раз ли ку од раз ви је них и ин сти ту ци о нал но ефек тив них др-
жа ва у све ту, ло ша са да шња си ту а ци ја у по љо при вре ди Ср би је је 
по сле ди ца ви ше го ди шњег и ви ше де це ниј ског по ли тич ког, еко ном-
ског и кул ту ро ло шког за не ма ри ва ња раз во ја се ла и гра до ва у уну-
тра шњо сти Ср би је од стра не ло кал них и др жав них ин сти ту ци ја, 
од но сно од стра не ло кал не по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не ели те 
до тог сте пе на да се чак мо же го во ри ти и о угро жа ва њу људ ских 
пра ва на жи вот и рад при пад ни ка јед ног дру штве ног сло ја у др жа-
ви. Пр ви и основ ни про блем са ко јим се да на шњи по љо при вред-
ник, се љак, и уоп ште чо век ко ји жи ви у уну тра шњо сти Ср би је су-
о ча ва су те шко ће у са вла да ва њу основ ног обра зо ва ња. Мно га де-
ца да на шњих по љо при вред ни ка у ру рал ним де ло ви ма Ср би је још 
увек уче као у де вет на е стом ве ку ка да је Уста вом из 1888. го ди не 
у зе мљу пр ви пут уве де но бес плат но основ но шко ло ва ње. Све до 
Дру гог свет ског ра та мно га се ла ни су има ла сво је шко ле, те су де ца 
ишла у нај бли же шко ле пе ша че ћи днев но и по де се так ки ло ме та-
ра.8) Да нас на ис те ку пр ве де це ни је XXI. ве ка, у по тра зи за сти-
ца њем основ ног обра зо ва ња, не ка де ца још увек пе ша че у рет ке 
пре о ста ле по лу пра зне основ не шко ле у се ли ма, и то у про се ку око 
2.000 ки ло ме та ра го ди шње. У мно гим основ ним шко ла ма још увек 
не ма то а ле та ни те ле фо на, ни ти ор га ни зо ва ног школ ског пре во за, а 
ком пју те ри су још увек не по зна ни ца. При то ме Ми ни стар ство про-
све те још увек не ма пре ци зних по да та ка у ка квим усло ви ма уче та 
де ца.9) Иако се по ме ну та де ца – дру штве ни аут сај де ри не пре да ју 
у сво јој же љи да се обра зу ју и на тај на чин учи не не што од сво јих 
жи во та, не из ве сно је ка ква ће би ти њи хо ва суд би на по пре стан ку 
основ ног шко ло ва ња, без об зи ра да ли ће се од лу чи ти за жи вот на 
се лу или ће се да ље шко ло ва ти, тј. за по сли ти у гра ду. Сле де ћи ве-
ли ки про блем је те шко оствар љи ва мо гућ ност да љег обра зо ва ња и 
уса вр ша ва ња у обла сти по љо при вре де, од но сно еко но ми је. Про-
блем је и ка ко у до са да шњем кул тур ном обра сцу уоп ште ног „шко-
ло ва ња ка дро ва за из воз“10) струч но и ин сти ту ци о нал но про на ћи 
8) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела–достигнућа,проблемии

перспективесоцијализације, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 17; 26
9) Алек сан дра Бр кић,„Пе ша ци ђа ци или учи те љи“, По ли ти ка, 17. април, 2007. го ди не;

Алек сан дра Бр кић,„Још има шко ла без то а ле та и те ле фо на“, Политика, 27. но вем бра 
2008. го ди не;Бо шко Ло мо вић, „Пут до зна ња од 2.000 ки ло ме та ра“, Политика, 22. 
март, 2008. го ди не, Бе о град, Ср би ја 

10) Сан дра Гу ци јан, „У хи ља ду евра“, По ли ти ка, 07. ок то бра, 2010. го ди не, Бе о град
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и при ме ни ти од го ва ра ју ће по ли тич ке, прав не и еко ном ске ме ре за 
успе шан раз вој по љо при вре де и по бољ ша ње ква ли те та и стан дар-
да жи во та по љо при вред ни ка. Мно ги про бле ми не раз ви је них др жа-
ва се мо гу ре ши ти пу тем обра зо ва ња, али, пре ма ре чи ма со ци о ло га 
Ми ле та Не на ди ћа,  „ка ко не по сто ји де мо крат ско обра зо ва ње си ро-
ма шних ко је би по ла зи ло од „кул ту ре си ро ма штва“, не го де мо крат-
ско обра зо ва ње бо га тих ко је по ла зи од „по тро шач ког дру штва“, све 
што се на шло из ван кру га ур ба ног и ин ду стриј ског оста ло је нео-
бра зо ва но“.11)  Од но сно, пре ма ре чи ма со ци о ло га Дра га на Мар ко-
ви ћа, „си стем кла сне и ко ло ни јал не екс пло а та ци је ко јој је из ло жен, 
не под но си обра зо ва ног и са мо стал ног се ља ка, скло ног ме ђу соб-
ном по ве зи ва њу и удру жи ва њу ра ди осло ба ђа ња од екс пло а та ци је 
и угње та ва ња. С об на вља њем кла сне и ко ло ни јал не екс пло а та ци је 
сла би обра зов на ак тив ност, па и са ма мо ти ва ци ја за обра зо ва ње, 
ни во обра зо ва но сти се сма њу је, а струч ња ци на пу шта ју се ло и по-
љо при вре ду.“12) Су клад но са ло шим ста њем у шко ла ма, и упо тре-
ба ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја је на вр ло ни ском 
ни воу, за раз ли ку од раз ви је них европ ских др жа ва у ко ји ма ће за 
не ко ли ко го ди на ве ћи на по сло ва зах те ва ти ди ги тал ну пи сме ност и 
упо тре бу ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја не за ви сно 
од сек то ра или ве ли чи не пред у зе ћа. Бу ду ћи да су у ру рал ним под-
руч ји ма Ср би је иона ко оте жа ни про це си основ ног обра зо ва ња и 
за по шља ва ња, ло кал не са мо у пра ве и над ле жне ин сти ту ци је за раз-
вој пред у зет ни шва и по сто ја ње от куп них ста ни ца за по љо при вред-
не  про из во де и по го на за њи хо ву пре ра ду и пла си ра ње тре ба ло би 
да да по мог ну љу ди ма са тих под руч ја да се ба ве ра зним вр ста ма 
пред у зет ни штва у по љо при вре ди, за нат ству, шу мар ству, во до при-
вре ди, услу жним де лат но сти ма или не ком дру гом до ступ ном им 
за ни ма њу. Осим што је при вре да уни ште на и шко ло ва ње оте жа но, 
сек то ри здрав ства и со ци јал не по мо ћи у се ли ма та ко ђе ло ше функ-
ци о ни шу. У слу ча ју бо ле сти или не сре ће љу ди из ру рал них кра је-
ва мо ра ју ки ло ме три ма да пу ту ју до до мо ва здра вља или ста ни ца 
хит не по мо ћи у нај бли жим ур ба ним на се љи ма. У сред стви ма јав-
ног ин фор ми са ња су у по след њих не ко ли ко го ди на ве ли ку па жњу 
иза зва ле и ве сти да стар ци уми ру од гла ди и хлад но ће по се ли ма 
11) Ми ле Не на дић,Новидухобразовања, Про све та, Бе о град, 1997. 
12) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 26, ци ти ра ју ћи Млади

упољопривредииселу, Ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар ССО Ср би је, Бе о град, 1981, 
стр. 31
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јер се де ша ва да им Цен три за со ци јал ни рад не ис пла ћу ју по моћ 
на вре ме.13) 

Иако, пре ма ре чи ма аграр ног еко но ми сте Ми ла ди на Ше вар-
ли ћа, чла но ви Дру штва аграр них еко но ми ста Ср би је (DA ES) ду ги 
низ го ди на ука зу ју да стра те ги ја раз во ја по љо при вре де не мо же да 
се ба зи ра на еко но ми ји ма лог и не ста бил ног оби ма про из вод ње, у 
из ним но ло шим усло ви ма у ко ји ма жи ве љу ди у бр до ви тим ру рал-
ним под руч ји ма Ср би је сва ки по ку шај да им се обез бе ди или олак-
ша по сао у по љо при вре ди, а на ро чи то у сто чар ству, бар за по че так 
би био до во љан. Дру штво аграр них еко но ми ста го ди на ма упо зо ра-
ва да одр жи ви раз вој ру рал них под руч ја у Ср би ји и у дру гим зе-
мља ма у све ту не мо гу да обез бе де са ми по љо при вред ни ци у де мо-
граф ски де ва сти ра ним се ли ма, већ са деј ство ду го роч не по ли ти ке 
рав но мер ни јег ре ги о нал ног раз во ја са зна чај но ве ћим суб вен ци ја-
ма за све по љо при вред не про из во ђа че. Ше вар лић на гла ша ва да су 
уз све то по треб ни и еко ном ски све стра ни ји под сти ца ји за  раз вој 
не а грар них де лат но сти и ре ша ва ње де це ни ја ма за по ста вље них ин-
фра стук тур них про бле ма у ру рал ним под руч ји ма. Он упо зо ра ва и 
да стра те ги ја раз во ја ру рал них под руч ја на кон цеп ту до ми на ци је 
про це са ме тро по ли за ци је или раз во ја не ко ли ко ур ба них цен та ра 
и дру штве но-еко ном ско ви ше де це ниј ског за по ста вља ња 85 од сто 
те ри то ри је на ко јој жи ви 55 од сто ста нов ни штва Ср би је ни је ефек-
тив на. У том сми слу Дру штво агро е ко но ми ста пред ла же да се у 
сва кој по љо при вред ној за дру зи за по сли је дан агро ном, чи ме би 
око 3.000 не за по сле них агро но ма са еви ден ци је На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње до би ло мо гућ ност да при ме ни сво ја зна ња; 
да се у сва кој по љо при вред ној са ве то дав ној слу жби и у сва ком ре-
ги о нал ном цен тру ру рал ног раз во ја за по сли агро е ко но ми ста ко ји 
би са ра ђи вао са ор га ни за ци јом Agricultural Extension Services из 
Европ ске Уни је и дру гих тр жи шно и по љо при вред но раз ви је них 
зе ма ља; да агро но ми об но ве по слов не ве зе са бив шим сту ден ти-
ма из не свр ста них зе ма ља ко ји су ди пло ми ра ли на по љо при вред-
ним, ве те ри нар ским и еко ном ским фа кул те ти ма у Ср би ји, а са да 
су ре но ми ра ни по љо при вред ни пред у зет ни ци или ви со ки др жав ни 
по сле ни ци у сво јим зе мља ма и да агро но ми по ма жу у ус по ста вља-
њу од но са са струч ња ци ма из зе ма ља Европ ске Уни је, свим др-
13) Б. Илић, Press, „Ста ри ца у Ле сков цу умр ла од гла ди!“, Ле ско вац 12. ју на, 2010., 

Б92, „Ста ри ца у До бро ти ну умр ла од гла ди“, Инфо, Вести, 11. јун, 2010. го ди-
не, http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?dd=11&mm=06&nav_ca te gory=16&nav_
id=438122&yyyy=2010, РТС, Вести, „Не вре ме у Ср би ји од не ло три жи во та“, www.rts.
rs/.../Ne vre me+u+Sr bi ji+od ne lo+tri+ži vo ta.html
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жа ва ма са успе шно раз ви је ном по љо при вре дом и са свим ва жним 
свет ским по љо при вред ним ор га ни за ци ја ма.Ше вар лић та ко ђе ис-
ти че да над ле жне др жав не ин сти ту ци је од ло кал ног до на ци о нал-
ног ни воа ду ги низ го ди на за не ма ру ју на ци о нал но до бро на мер не 
ини ци ја ти ве, ме ђу ко ји ма су и пред ло зи DA ES-a, на уч но-струч них 
и дру гих не вла ди них ор га ни за ци ја, као и асо ци ја ци ја су бје ка та у 
по љо при вре ди (за дру жних са ве за, при вред них ко мо ра, по слов-
них за јед ни ца, удру же ња про из во ђа ча). Агро е ко но ми сти пред ла жу 
и осни ва ње по љо при вред не ко мо ре као кров не ор га ни за ци је ко ја 
би оку пи ла сва удру же ња, асо ци ја ци је и са ве зе по љо при вред них 
про из во ђа ча. Они сма тра ју да при мар на по љо при вред на про из-
вод ња као за себ на при вред на гра на мо ра има ти ре пре зен та тив ну 
ин сти ту ци ју ко ја ће де фи ни са ти и за сту па ти ње не ин те ре се, јер 
су до са да шње ини ци ја ти ве Дру штва аграр них еко но ми ста и дру-
гих на уч но-струч них и по слов них асо ци ја ци ја пре ма ре сор ним 
др жав ним ин сти ту ци ја ма од ло кал не са мо у пра ве до на ци о нал ног 
ни воа нај че шће на и ла зи ле на „зид ћу та ња“ и не спрем ност да се 
од го ва ра ју ћим ме ра ма еко ном ске по ли ти ке и дру гим ак ци ја ма под-
стак не раз вој по љо при вре де и се ла.14) По је ди ни агро но ми сма тра ју 
да пр ви и основ ни зна чај ни ко рак у прав цу по бољ ша ња са да шње 
оп ште си ту а ци је у по љо при вре ди и ру рал ним под руч ји ма Ср би је 
уоп ште мо же да пред ста вља до но ше ње За ко на о по љо при вред ној 
ко мо ри и осни ва ње По љо при вред не ко мо ре ко ја би оку пи ла сва 
удру же ња по љо при вред них про из во ђа ча и струч ња ке из обла сти 
по љо при вре де и по прат них де лат но сти на јед ном ме сту. Бу ду ћи да 
тра ди ци ја ко мор ског удру жи ва ња и ор га ни зо ва ња по љо при вред-
ни ка у раз ви је ним европ ским др жа ва ма по сто ји ви ше де це ни ја, 
они пред ла жу да до ма ћи по љо при вред ни ци и струч ња ци ува жа-
ва ју не га тив на и по зи тив на ис ку ства из тог окру же ња. Да би се то 
оства ри ло, по треб но је да по љо при вред ни про из во ђа чи, удру же-
ња и са ве зи још упор ни је и де ло твор ни је по ди жу свој глас и да ју 
ини ци ја ти ве над ле жним уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма.15) До та да, у 
не до стат ку ве ћег из два ја ња сред ста ва из др жав ног бу џе та за раз вој 
по љо при вре де и по вољ ни јих усло ва за да ва ње суб вен ци ја по љо-
14) Ми ла дин Ше вар лић, „Раз вој срп ског агра ра и се ла на еко но ми ји зна ња, Пољопривреда.

биз – виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/raz voj_srp skog_
agra ra_i_se la_na_eko no mi ji_zna nja

15) Алек сан дар Бо шњак, Кад ће по љо при вред ни ци има ти сво ју По љо при вред ну ко мо ру?, 
http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/kad_ce_po ljo pri vred ni ci_ima ti_svo ju_ko mo ru, та ко ђе 
ви де ти Ми ла дин Ше вар лић, „Раз вој срп ског агра ра и се ла на еко но ми ји зна ња, По
љопривреда.биз–виртуелниагробизнисцентар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/raz-
voj_srp skog_agra ra_i_se la_na_eko no mi ji_zna nja
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при вред ни ци ма, по сто је и при ме ри да се не ки пред у зет ни ци ме ђу 
по љо при вред ни ци ма са ми ме ђу со бом успе шно ор га ни зу ју и по чи-
њу да угра ђу ју нај но ви је тех но ло ги је за пре ра ду и кон тро лу стан-
дар да у про из вод њи и пре ра ди во ћа и по вр ћа  ра ди за до во ље ња 
крај њег ци ља – за шти те здра вља по тро ша ча.16) Пре ма ре чи ма са-
мог ми ни стра по љо при вре де, во до при вре де и шу мар ства у Вла ди 
Ср би је Са ше Дра ги на, од 2010. го ди не, из ме ђу оста лих аграр них 
ме ра, по чи ње из два ја ње сред ста ва за уна пре ђе ње си сте ма без бед-
но сти и ква ли те та хра не и сер ти фи ка ци ју си сте ма без бед но сти и 
ква ли те та по љо при вред них и пре храм бе них про из во да по си сте-
ми ма ISO 22000, GLO BAL G.A.P., HA LAL, KOS HER ге о граф ског 
по ре кла и ор ган ске про из вод ње.17)То на го ве шта ва мо гућ ност да 
ће до ћи до по чет ка раз во ја по љо при вред не про из вод ње за из воз 
и кон ку рент но сти про из во да ге о граф ског по ре кла и ор ган ске про-
из вод ње.18) Али, пре све га оно што је у ци љу под сти ца ња раз вој-
не по љо при вре де по љо при вред ни ку по треб но је да му се обез бе де 
мир, си гур ност и ста бил ност у ње го вом по слов ном, при вред ном и 
жи вот ном ам би јен ту.

ИСТОРИЈСКЕКАРАКТЕРИСТИКЕРАДАДРЖАВНИХИ
ЛОКАЛНИХИНСТИТУЦИЈАУПОЉОПРИВРЕДИ

Упр кос чи ње ни ци да је ве ћи део ста нов ни штва у Ср би ји по те-
као или жи ви у ру рал ним под руч ји ма Ср би је, не раз ви је ност да на-
шње по љо при вре де у Ср би ји де ло мич но се мо же об ја сни ти чи ње-
16) Де јан Бу дић, „Ис пла ти ло се ин ве сти ци ја у пре ра ди во ћа и по вр ћа“, Пољопарт

нер, Агросервис, http://www.po ljo part ner.rs/in dex.php?op tion=com_con tent&task=vi-
ew&id=4758&Ite mid=1

17) Љи ља на Ми лен ко вић, „Има мо су фи цит од из во за по љо при вре де“, Akter Online, 15. 
март, 2010. го ди не, http://www.ak ter.co.rs/in dex.php/po li ti ka print/2312-ima mo-su fi cit-od-
iz vo za-po ljo pri vre de.html: Пре ма ре чи ма ми ни стра Дра ги на, спе ци фич ни про из во ди у 
Ср би ји ко ји мо гу да бу ду кон ку рент ни на свет ском тр жи шту су: ле ко ви то и аро ма тич но 
за чин ско би ље, мед, ор ган ски про из ве де но во ће и по вр ће и ви на и ра ки је са за шти ће-
ним ге о граф ским по ре клом.

18) Ibid:Пре ма ре чи ма ми ни стра Дра ги на, за да ци по љо при вре де и пре храм бе не ин ду-
стри је у це ли ни су да се у на ред ном тро го ди шњем пе ри о ду она при ла го ди зах те ви ма 
из во зних тр жи шта и ис ко ри сти мо гућ но сти Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма ко ји је 
сту пио на сна гу, као и тр жи шти ма зе ма ља са ко ји ма Ср би ја има пот пи са не спо ра зу ме 
о сло бод ној тр го ви ни, као што су CEF TA, Ру си ја, Бе ло ру си ја и Тур ске, и ра ди ће се на 
ускла ђи ва њу за кон ске ре гу ла ти ве са ди рек ти ва ма Европ ске уни је. Осно ва на је Упра ва 
за аграр на пла ћа ња, ко ја је је дан од усло ва за ко ри шће ње прет при ступ них фон до ва за 
рзра ни раз вој, као и Ди рек ци ја за на ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је, ко ја има ва-
жно ме сто у си сте му без бед но сти хра не. Ми ни стар та ко ђе на во ди и да је у при пре ми 
На ци о нал ни про грам по љо при вре де Ср би је, ко ји се до но си на осно ву За ко на о по љо-
при вре ди и ру рал ном раз во ју, и ко ји тре ба да пру жи основ не ци ље ве и прав це раз во ја 
по љо при вре де у на ред ном тро го ди шњем пе ри о ду.
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ни цом да је у про це су раз во ја мо дер не гра ђан ске др жа ве у Ср би ји 
од де вет на е стог ве ка па на да ље за раз вој по љо при вре де би ла за ду-
же на „но во на ста ју ћа“ ели та ко ја је че сто због ком плек са си ро ма-
шног и раз ви ја ју ћег гра да за не ма ри ва ла раз вој си ро ма шних се ла у 
сво јој др жа ви, уме сто да их рав но мер но раз ви ја сход но свом рит му 
ур ба ног раз во ја. У том сми слу при мер успе шног раз во ја по љо при-
вре де па ра лел но са раз во јем чи та вог дру штва пред ста вља при мер 
раз во ја Ја па на у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, ка да је до шло до мо-
бил но сти де ла ста нов ни штва у ру рал ним кра је ви ма Ја па на.19) Ја ко 
осе ћа ње дру штве не од го вор но сти ко је је пра ти ло про цес дру штве-
не ин сти ту ци о на ли за ци је у Ја па ну има ло је ко ре на у тра ди ци о нал-
ним по љо при вред ним и ур ба ним за јед ни ца ма, али и у нео кон фу чи-
јан ским ста во ви ма и пра вил ни ку по на ша ња при пад ни ка вој ног 
19) Fu ku za wa Yukic hi, AutobiographyofFukuzawaYukichiwithprefacetotheCollectedWorks

ofFukuzawa, transl. by Kiyooka Eiic hi, the Ho ku se i do Press, Ja pan, 1981; Fu ku za wa Yukic-
hi, AnOutlineofaTheoryofCivilization, Trans. D. A. Dil worth & G. C. Hurst, Sop hia Uni-
ver sity, Tokyo, 1973; та ко ђе ви де ти Са ња Шу ља гић,„Спе ци фич но сти мо дер ни за ци је 
Ја па на у де вет на е стом ве ку“,Политичкаревија, 2003, вол. 2, бр. 1, стр. 353-365: У том 
пе ри о ду мо дер ни за ци је под ути ца јем за пад них др жа ва ја пан ска Ме и ђи (Meiji)  вла да 
уки ну ла до та да шњи кла сни си стем по ге не а ло ги ји и стро ге за ко не о но ше њу од ре ђе-
не оде ће за дру штве не сло је ве и ус по ста ви ла пра ви ла по на ша ња у про да ји про из во да 
во ћар ства и по вр тлар ства. У скла ду са тим, де ца по љо при вред ни ка ни су ви ше би ла 
оба ве зна да на ста вља ју по ро дич ну тра ди ци ју, па је до шло до ма сов них ми гра ци ја мла-
дих и ам би ци о зних љу ди из про вин ци ја у ве ли ке гра до ве, ра ди обра зо ва ња и тра же-
ња по сла. У прет ход ном си сте му То ку га ва шо гу на та по је ди нац ни је мо гао да про ме ни 
ста тус ван од ре ђе ног си сте ма на след ства, за сно ва ног на прав ним огра ни че њи ма. Но ва 
Ме и ђи вла да фи нан си ра ла је мла де ам би ци о зне сту ден те и ну ди ла им у из бор обра зо-
ва ње у обла сти ра зних на у ка. Та ко је за сно ва ла про ба бил ну еко но ми ју и под сти ца ла 
њен бу ду ћи раз вој. Због не до стат ка при род них ре сур са и због ори јен та ци је на тр го-
ви ну са стра ним др жа ва ма, та вла да је мо ра ла да ра ди на раз во ју раз ли чи тих гра на 
ин ду стри је и но вих мо де ла по слов ног упра вља ња у ком па ни ја ма. Не ки су по ста ја ли 
чла но ви ва жних ака дем ских ин сти ту ци ја и вла де, а по је ди ни од њих учи те љи, ин же-
ње ри, ле ка ри или ли де ри ва жних по ли тич ких пар ти ја. Нај та лен то ва ни ји ме ђу њи ма 
од ла зи ли су крат ко роч но у нај ра зви је ни је за пад не др жа ве и на ли цу ме ста из у ча ва ли 
за пад не прав не и школ ске си сте ме, ин ду стриј ску ор га ни за ци ју, ко мер ци јал на ула га ња, 
по љо при вре ду, вој не си ле и тех но ло ги ју. Уста ље не дру штве не нор ма тив не вред но сти 
су на ла га ле да се чла но ви сту диј ских ми си ја и по је дин ци сту ден ти вра те из ино стран-
ства у сво ју зе мљу са сте че ним зна њем и ула жу у да љи раз вој на у ке, при вре де и дру-
штва. Та ко се раз вој зе мље по чео за сни ва ти на са ку пља њу и син те зи но во у сво је них и 
ра ни јих зна ња, на си сте му по зи тив не се лек ци је људ ских ре сур са, стра них на уч них и 
при вред них до стиг ну ћа и на пре но су зна ња у вла сти ту при вре ду. У обла сти по љо при-
вре де уса вр ша ва ње тех ни ка уз го ја пре храм бе них про из во да као што је пи ри нач би ло је 
тра ди ци о нал но по што ва но и по ве за но са осе ћа њем по но са код ја пан ских по тро ша ча. 
Упо ре до са раз во јем по љо при вре де, раз ви јао се и си стем по зи тив не се лек ци је у ин сти-
ту ци о на ли за ци ји при вре де и дру штва, пот по мог нут уста ље ним тра ди ци о нал но ја ким 
осе ћа њем дру штве не од го вор но сти. Ја пан ци су, за раз ли ку од не ких дру гих др жа ва, 
су ко бе из ме ђу по ли тич ких пар ти ја и иде о ло ги ја и уоп ште по ли тич ку по де лу вла сти 
ре ши ли ста вља ју ћи ин сти ту ци ју ја пан ског Ца ра као на ци о нал ни ин те рес из над пар ла-
мен та и вла де. Цар је пред ста вљао не ку вр сту оца на ци о нал не по ро ди це – ин сти ту ци је 
ко ја је би ла сим бол ви ше ве ков ног кон ти ну и те та и на ци о нал не мо рал но сти. Као ре зул-
тат чи та вог овог про це са сви сег мен ти дру штве них ин сти ту ци ја и при вре де би ли су 
рав но мер но раз ви ја ни.
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дру штве ног сло ја са му ра ја (samurai) о раз во ју дру штва из пе ри о да 
То ку га ва шо гу на та.20) У Евро пи су се у раз во ју по љо при вре де осо-
би то ис ти ца ле Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Не мач ка, Хо лан ди ја, 
Ита ли ја и Шпа ни ја.21) За све ове зе мље је би ло ка рак те ри стич но да 
су за раз вој по љо при вре де у њи ма би ли пре суд ни пе ри о ди по вољ-
не дру штве не стра ти фи ка ци је, ка да је син те за по љо при вред ног 
раз во ја и раз во ја дру гих при вред них гра на  омо гу ћи ла је дан је дин-
ствен кон цепт раз во ја чи та вог дру штва и др жа ве. У се вер ном де лу 
Ита ли је, по љо при вред ни ци су још од XV ве ка успе шно ко ри сти ли 
тех ни ке ве тра и во де у уз го ју пи рин ча и сви ле, за хва љу ју ћи на уч-
ни ци ма и ин же ње ри ма Ма ри а но Та ко ла (Ma ri a no Tac co la) и Фран-
ће ско ди Ђор ђо Мар ти ни (Fran ce sco di Gi or go Mar ti ni), али и, ка ко 
се ве ру је, пре во ду де ла Ћен Фу (Chen Fu) Записиопољопривреди
из 1149. го ди не, ко је је тр го вач ким ру та ма од Ки не до Евро пе до-
20) Ric hard Ho o ker, “Ja pa ne se Neo-Con fu ci a nism”, “Ko ku ga ku”, WorldCivilizations:Japan,  

http://www.wsu.edu:8080/~dee/TO KJA PAN/NEO.HTM#NT1SRC, 1996: Пре ма јед ном 
нео кон фу чи јан ском на уч ни ку Ја ма га Со ко (Yama ga So ko, 1622-1685.) и на ци о нал ном 
мо рал ном уче њу kokugaku, самураjи су мо ра ли да се обра зу ју у ин те лек ту ал ним, кул-
тур ним и по ли тич ким умет но сти ма да би мо гли да пре у зму по ли тич ко и ин те лек ту ал-
но вод ство. Овај но ви обра зо ва ни и по ли тич ки осве штен дру штве ни слој је и ство рио 
но ву цен тра ли зо ва ну Ме и ји вла ду 1868. го ди не, ко ја је те жи ла да усво ји нај бо ље са 
За па да и ства ра нај бо ље у вла сти тој зе мљи. Та ко ђе ви де ти  Su giyama Ta kie and Wil li-
am La bre,(Ur.) JapaneseCultureandBehaviour–SelectedReadings, An East-West Cen ter 
Bo ok, The Uni ver sity Press of Ha wa ii, Ho no lu lu, USA, 1972:  Тра ди ци о нал но мо рал но 
уче ње о ва жно сти на ци о нал не мо рал но сти у дру штву би ло је из ра же но и лин гви стич-
ки ко до ви ма и по себ ним из ра зи ма ја пан ског је зи ка 

21) Wil li am Cun nig ham, GrowthofEnglishIndustryandCommerceduringtheEarlyandMid
dleAges (1890), Cam brid ge, 5th ed. (1910) on li ne, McMa ster: Од 14. ве ка по ста ју све 
по пу лар ни ји га је ње ова ца на се лу и тек стил на про из вод ња у се лу и гра ду под јед на ко. 
У вик то ри јан ској Ен гле ској се ља ци, за раз ли ку од Сред њег ве ка, ка да су се ља ци ди за-
ли бу не про тив плем ства, по че ли  су да по сте пе но по спе шу ју свој жи вот ни стан дард 
ства ра ју ћи тр го вач ка дру штва за из воз тка ни на и оста лих про из во да ко је су из ра ђи ва ли 
у до ма ћој ра ди но сти. Бо га ти се ља ци-фри хол де ри су има ли, за раз ли ку од се ља ка-ко пи-
хол де ра (но си о ца пра ва на зе мљу на осно ву уго во ра) пра во да уче ству ју на из бо ри ма 
за пар ла мент, и све ви ше су се по еко ном ском и по ли тич ком ути ца ју при бли жа ва ли 
плем ству, док су се ља ци - кућ не за на тли је све ви ше по ста ја ли за ви сни од град ских 
тр го ва ца. Та ко ђе ви де ти Was hing ton Ir ving, TheCompleteWorksofWashington Irving, 
Ba u dry’s Li brary, Pa ris, 1834, стр. 243-244 Jo seph Ne ed ham, ScienceandCivilizationin
China, Ed. Fran ce sca Braz, Vol. VI, No. 2, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984, стр. 48: У 
та да шњој ен гле ској књи жев но сти је тра ди ци о нал но по што ван и хва љен жи вот на се лу. 
Та ко је и Ир винг твр дио да се „мо рал ни ка рак тер зе мље“ нај бо ље очи та вао у уну тра-
шњо сти зе мље. Ка сни је, на дру гом кра ју све та, у пе ри о ду чу ве не Ме и ђи ре фор ма ци је 
у XIX ве ку, у раз ма тра њи ма ја пан ских ин те лек ту а ла ца ка ко да уна пре де сво ју зе мљу и 
до ве ду је у ред нај ра зви је ни јих др жа ва на све ту, мно ги од њих су као по зи ти ван при мер 
ис ти ца ли ода ност ен гле ских ин те лек ту а ла ца раз во ју се ла и по зи ва ли у сво јим де ли ма 
ја пан ску ин те лек ту ал ну ели ту да, по угле ду на ен гле ску вик то ри јан ску ели ту, про во ди 
не ко вре ме у го ди ни по ја пан ским се ли ма и та ко по мог не „со фи сти ка ци ју“ при пад ни ка 
дру штве ног сло ја се ља ка и ти ме урав но те же и под стак ну раз вој чи та вог ја пан ског дру-
штва. 



стр:77106.

- 89 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

спе ло до се вер не Ита ли је.22)По себ но се у раз во ју по љо при вре де 
ис ти ца ла Ве ли ка Бри та ни ја, чи ји су и про зни пи сци и пе сни ци, а 
ка сни је и филм ски рад ни ци, тра ди ци о нал но у сво јим де ли ма про-
сла вља ли у раз ли чи тим фор ма ма жи вот на се лу у Ве ли кој Бри та-
ни ји. И са ма др жа ва је про мо ви са ла ин сти ту ци је ко је ути чу на по-
бољ ша ње стан дар да про из вод ње на се о ским до ма ћин стви ма. Већ 
од 1784. го ди не у Ве ли кој Бри та ни ји су се из да ва ли пе ри о дич ни 
ча со пи си и књи ге на те му по љо при вре де.23) Рав но ме ран раз вој 
при вре де и урав но те жен раз вој ин сти ту ци ја те као је у овим раз ви-
је ним др жа ва ма и у дру гој по ло ви ни XIX и по чет ком ХХ ве ка, док 
су у истом пе ри о ду у Ср би ји на по ли тич кој сце ни до ми ни ра ла су-
ко бља ва ња по ли тич ких иде о ло ги ја и пар ти ја.24) У пре ви ра њи ма 
око по ли тич ке вла сти у Ср би ји гу би ла се дра го це на енер ги ја и 
умно го ме је био из гу бљен фо кус о по тре би за ус по ста вља њем рав-
но мер ног раз во ја при вре де у чи та вој зе мљи упо ре до са про це сом 
ус по ста вља ња по ли тич ких ин сти ту ци ја. Али, про бле ми у раз во ју 
по љо при вре де у Ср би ји до се жу и у мно го да љу про шлост. У пр-
вим фа за ма раз во ја ста ре срп ске др жа ве до дру ге по ло ви не че тр на-
е стог ве ка, од но сно до пе ри о да по чет ка вла да ви не Осман лиј ског 
цар ства на Бал кан ском по лу о стр ву, ре ла тив но склад но су жи ве ли 
вла да ју ћа фе у дал на, вер ска и вој на ели та и се ља ци ко ји су чи ни ли 
огром ну ве ћи ну ста нов ни штва. Осно ву та да шње при вре де на Бал-
кан ском по лу о стр ву чи ни ли су зе мљо рад ња, сто чар ство и ри бар-
ство и са мо по не где ру дар ство и по је ди не гра не за нат ства. Се ља ци 
су би ли фе у дал но за ви сни ста нов ни ци – меропаси (зе мљо рад ни-
ци), ста ро се де о ци вла си и сло ве ни-сто ча ри, за ви сне се о ске за на-
тли је, слу ге (со кал ни ци), не ка вр ста фе у дал них кме то ва (отроци) и 
је дан ма ли део се о ског све штен ства. Они су у „Ду ша но вом за ко ни-
ку“, нај по зна ти јем срп ском сред њо ве ков ном прав ном ак ту ство ре-
ном у до ба вла да ви не срп ског ца ра Сте фа на Уро ша IV Ду ша на Не-
22) Jo seph Ne ed ham, ScienceandCivilization inChina, Ed. Fran ce sca Braz, Vol. VI, No. 2, 

Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984
23) G. E. Fus sell, “My Im pres si ons of Wil li am Mar shall”, AgriculturalHistory, Vol. 23, No. 1, 

Ja nu ary 1949, the Agri cul tu ral Hi story So ci ety, USA, стр. 57-61:  По зна ти ен гле ски пи-
сци и струч ња ци за по љо при вре ду Ар тур Јанг (Art hur Young, 1741-1820) и Ви ли јам 
Мар шал (Wil li am Mar shall, 1745-1818) ак тив но су из у ча ва ли по љо при вре ду, ка ко те о-
рет ским, та ко и ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма. За хва љу ју ћи сво јим мно го број ним сту-
диј ским пу то ва њи ма  и упо ред ба ма до ма ће по љо при вре де са по љо при вре дом су сед них 
зе ма ља, ови ин те лек ту ал ци су да ли ве ли ки до при нос раз во ју по љо при вре де у сво јој 
др жа ви и ин спи ри са ли мно ге сво је са вре ме ни ке да ра де на раз во ју по љо при вре де у 
др жа ви и у ње ним ко ло ни ја ма и ти ме да ујед но по ма жу и укуп ном еко ном ском раз во ју 
Ве ли ке Бри та ни је.

24) Ду брав ка Сто ја но вић, Калдрма и асфалт – урбанизација и европеизација Београда
1890–1914,Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, Бе о град, 2008 
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ма њи ћа (1308-1355.), на зва ни себрима. У ра ној сред њо ве ков ној 
Ср би ји би ла је бит на ауто но ми ја ло кал не са мо у пра ве, те су та ко 
по сто ја ли раз ли чи ти те ри то ри јал ни об ли ци на род не са мо у пра ве и 
де цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, кра ји шта, се ла, гра до ви са до де-
ље ним ауто ном ним пра ви ма), као и ће лиј ски об ли ци ко лек тив ног 
жи во та на ро да са сво јим уста ље ним пра ви ма и оби ча ји ма де мо-
крат ске упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге) и уза јам но сти. Вре ме ном 
су се, у жу па ма ис пре се ца ној сред њо ве ков ној Ср би ји, фор ми ра ле 
ин сти ту ци је жуп ских и се о ских збо ро ва, или „збо ро ва се ба ра“, и 
др жав них са бо ра. За те са мо у прав не фор ме је би ло ка рак те ри стич-
но да су би ле по сте пе но под вр га ва не ауто ри те ту цен трал не по ли-
тич ке вла сти, од но сно ка ко је ја ча ла по ли тич ка и вој на власт та ко 
је цен трал на власт глав не управ не и суд ске функ ци је по ве ра ва ла 
др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте ли ни ма, од но сно овла шће ним но-
си о ци ма хи је рар хиј ске фе у дал не вла сти.25) За вре ме Осман лиј ске 
вла да ви не, у се о ским сре ди на ма у Ср би ји се ља ци су мо ра ли од ра-
ђи ва тикулук (ко лек тив ни рад под при ну дом) ко ји је, ка ко је при ме-
тио аграр ни со ци о лог Цвет ко Ко стић, био ти пи чан об лик на мет ну-
те при нуд не со ци ја ли за ци је у на ро ду, и као та кав био на злом гла су 
јер се на ње му ра ди ло „ду го, под те шким усло ви ма и без па ре и 
ди на ра“.26) Ка ко је 1928. го ди не при ме тио швај цар ски док тор хе ми-
је и кри ми но лог Ру долф Ар чи балд Рајс (Ro dolp he Ar chi bald Re iss, 
1875-1929), ко ји је ду ги низ го ди на про вео у Ср би ји, у до ба вла да-
ви не тур ске осман лиј ске вла сти ку лу че ње се ља ка, од но сно тај при-
нуд ни „нај же шћи рад се ља ци ма је ма ло ко ри стио, јер се од ње га 
обо га тио са мо угње тач.“ Ар чи балд Рајс је ту чи ње ни цу на во дио 
као раз лог у свом об ја шње њу за што су то ком ве ко ва се ља ци „на ви-
кли да ра де са мо оно ли ко ко ли ко је нео п ход но и ни су хте ли да ра де 
ви ше за то што би то ко ри сти ло са мо њи хо вом ти ра ни ну“.27)Ства-
ра ње мо дер не гра ђан ске др жа ве под вла шћу кне за Ми ха и ла Обре-
но ви ћа (1823-1868.)28) до не ло је пр ве по ли тич ке и прав не од ред бе о 
уре ђе њу др жа ве по угле ду на раз ви је не европ ске др жа ве, уз пр во-
бит но по сте пе но уса гла ша ва ње са прав ним за ко ни ма до та да шње 
25) Пе тар Ма тић,“Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, 

2006, vol. 5, iss. 3, стр.395
26) Цвет ко Ко стић,Социологијасела, Из да вач ко-ин фор ма тив ни цен тар сту де на та Бе о град,

1975, стр. 202.
27) Ру долф Ар чи балд Рајс,ЧујтеСрби!, Зла то у сти, Бе о град, 2008, стр. 14.
28) Ми ло ван Ри стић, СтариВлах, Ту ри стич ка штам па, Бе о град, 1963, та ко ђе ви де ти Ћо-

ро вић, Вла ди мир,ЗемљаШумадијахајдучка,досељеничкаипобуњеничкаИсторијске
свескеСрпсконаслеђе,  бр. 3, март 1998и Ђе нић, Ми ли сав,Златиборупрошлости, 
Ти то во Ужи це, 1983. го ди не
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вла сти. Та да су и пр ви пут учи ње ни гра ђе вин ски по ду хва ти да се 
кон фи гу ра циј ски бр до ви та и не про ход на шум ска под руч ја Ср би је 
за шти те на си пи ма, да се у ур ба ним на се љи ма про ши ре ули це и да 
се из гра де са о бра ћај ни це по угле ду на европ ске раз ви је не др жа ве. 
Под лич ном на хо ђе њу кне за Обре но ви ћа, али и за хва љу ју ћи од ла-
сци ма мла де ин те лек ту ал не ели те на шко ло ва ње у ино стран ство, 
до ла зи ло је до про ме на и у оби ча ји ма и ста во ви ма у дру штву, као и 
до по нов ног под сти ца ња до та да за не ма ре ног раз во ја пи сме но сти, 
књи жев но сти, обра зо ва ња, на у ка, еко но ми је и ле пих умет но сти. У 
обла сти по љо при вре де раз ви ја но је ви нар ство, чак до те ме ре да су 
ви на ри из Не го тин ске кра ји не се дам де се тих го ди на 19. ве ка из во-
зи ли ви но у Фран цу ску, Не мач ку, Аустро у гар ску и Ру си ју.29) За хва-
љу ју ћи ве ли ком за ла га њу про фе со ра По љо при вред ног фа кул те та 
Ми хај ла Авра мо ви ћа и по љо при вред ни ка и на род ног по сла ни ка из 
се ла Вра но во крај Сме де ре ва Ла за ра Са ви ћа-Ге џе, осно ва на је 
1894. го ди не пр ва зе мљо рад нич ка за дру га Врановска земљорад
ничказадруга у Вра но ву у Ср би ји.30)  На кон то га је по чео по крет 
осни ва ња зе мљо рад нич ких за дру га у Ср би ји и 1895. го ди не је 
ство рен Глав ни са вез зе мљо рад нич ких за дру га.31) Ипак, до та да-
29) Да нас се вин ски ту ри зам у Ср би ји про мо ви ше од Алек сан дров ца, Кру шев ца, Вр шца до 

Кња жев ца, а ка рак те ри сти чан при мер вин ског ту ри зма су Ра јач ке пим ни це код Шту-
би ка у Не го тин ској кра ји ни. Ши ром све та, од Грч ке, Ка на де, Аустра ли је, Пор ту га ла, 
Швај цар ске до Ју жне Афри ке, Удру же ња про из во ђа ча ви на по зи ва ју на про мо ци ју, де-
гу ста ци ју и ку по ви ну ви на у вин ским по дру ми ма ру рал них под руч ја, чи ме се ујед ни 
вр ши и тр жи шна про мо ци ја ви на за да љу про да ју по тр го ви на ма, хо те ли ма и ре сто ра-
ни ма. Co lin Mic hael Hall et al (Ed.),Winetourismaroundtheworld:development,mana
gementandmarkets, Ox ford : But ter worth-He i ne mann, 2002  и Jack Car lsen and Step hen 
Char ters (Ed.), GlobalWineTourism–Research,Management&Marketing, Wal ling ford : 
CA BI Pub., 2007. Да нас су по вин ском ту ри зму и ло кал ним вин ским фе сти ва ли ма по-
го то во по зна та ру рал на под руч ја Фран цу ске. Фран цу зи су сво ју по љо при вре ду по ве за-
ли са ко зме тич ком, здрав стве ном, мод ном и ту ри стич ком ин ду стри јом и за хва љу ју ћи 
до број ин фра струк ту ри и до бром жи вот ном стан дар ду по љо при вред ни ка, успе шно их 
спо ји ли у је дин ствен кон цепт при вред не и ту ри стич ке по ну де. Та кав кон цепт под ра зу-
ме ва и про да ју су ве ни ра, умет нич ких пред ме та, оде ће, обу ће и на ки та стра ним и до-
ма ћим ту ри сти ма. У зак мко ви ма и се о ским до ма ћин стви ма, по се ти о ци на ли цу ме ста 
про ба ју ви на и дру ге спе ци ја ли те те ло кал ног под руч ја, а осно ва ни су и ви зи тор ски 
цен три и кур се ви пре да ва ња о уз го ју, де гу ста ци ји и мар ке тин гу ви на и вин ског ту ри зма 
у по љо при вред ним шко ла ма и дру гим цен три ма за раз вој по љо при вре де и ту ри зма.

30) Смедеревсковоће–Враново,„Вра но во 1994 – Сто го ди на за дру ге“,http://www.sme de-
rev sko vo ce.rs/se la.php?id=77&je zik=1:Пре ма пра вил ни ку за дру ге, циљ за дру ге је био 
„да на ба ви сво јим чла но ви ма по тре бан но вац за по љо при вред не ра до ве, да ути че на 
свест о штед њи и да на тај на чин ути че на по прав ку њи хо вог ма те ри јал ног ста ња.“ 
Члан  за дру ге мо гао је да бу де са мо онај ко ји је имао „до вољ но јем ства за лич но по ште-
ње“, да је ста ре ши на до ма ћин ства и да стал но жи ви на те ри то ри ји за дру ге, за дру жна 
упра ва је би ла ду жна да сва ког ме се ца са ста вља из ве штај о по сло ва њу, а по ред фи нан-
сиј ских сред ста ва чла но ва за дру ге за дру га је има ла и дру ге стал не при хо де од стал не, 
обич не и деч је штед ње.

31) Бра ни слав Гу лан, „За дру гар ство ју че, да нас и су тра: Се ља ци са ми на ле ди ни“, http://
www.agro press.org.rs/tek sto vi/10792.html
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шње не по сто је ће или за не ма ре но, ка ко основ но, та ко и функ ци о-
нал но обра зо ва ње ло кал ног ста нов ни штва у по гле ду раз во ја по љо-
при вре де и по бољ ша ња жи во та на се лу, упр кос ве ли ким на по ри ма 
по је ди на ца из ре до ва но во на ста ју ће ин те лек ту ал не ели те, од ви ја ло 
се ве о ма спо ро у од но су на раз ви је не европ ске др жа ве XIX ве ка. То 
се не ми нов но од ра зи ло и на да љи све у ку пан раз вој др жа ве у исто-
риј ским иза зо ви ма ко ји су усле ди ли на кон тог пе ри о да. 

Два де се ти век до нео је на ро ди ма на Бал ка ну но ве иза зо ве – 
удру жи ва ња и раз дру жи ва ња др жа ва и на ро да пр вен стве но по во-
љи др жав них и ме ђу на род них по ли тич ких ели та и ре ги о нал не и 
свет ске ра то ве на њи хо вим те ри то ри ја ма. У ве зи са по ли тич ким 
иде ја ма и су ко би ма сво јих до ма ћих и свет ских ли де ра и по ли ти-
ча ра се ља ци у овим др жа ва ма ни су има ли зна чај но пра во гла са и 
ве ли ки ути цај, иако њи ма пр ви ма ни је би ло у ин те ре су да ра ту ју 
и да за вре ме ра то ва ња не об ра ђу ју сво ја има ња. На кон Бал кан-
ских ра то ва и ве ли ких би о ло шких и ма те ри јал них гу би та ка Ср би ја 
је би ла осло бо ђе на од ви ше ве ков не Осман лиј ске вла сти, али и за-
ду же на, бу ду ћи да је но вац, уме сто у из град њу ин фра струк ту ре, 
са о бра ћај ни ца, здрав ство, школ ство и по љо при вре ду, био по тро-
шен на во ђе ње ра то ва и опо ра вља ње зе мље од рат них гу би та ка. 
С об зи ром да је ми ли он вој ни ка око го ди ну да на ра то ва ло, за то 
вре ме био је за у ста вљен раз вој по љо при вре де и уоп ште при вре-
де на том под руч ју. И у слу ча ју Пр вог свет ског ра та у Ср би ји су у 
вој ску ма сов но ре гру то ва ни си ро ма шни се ља ци. По ред чи ње ни це 
да су би ли број ча но и вој но сла би ји од про тив ни ка ко ји је на ди рао 
на њи хо ву те ри то ри ју, ра то ва ли су и у пе ри о ду са из у зет но те шким 
кли мат ским при ли ка ма. На кон те шких би та ка на са мом рат ном 
фрон ту, при ли ком по вла че ња срп ске вој ске пре ко Ал ба ни је и де ла 
Цр не Го ре до оба ла и остр ва Грч ке 1915. го ди не вој но и са ни тет ски 
оскуд но опре мље ни вој ни ци су пре пе ша чи ли хи ља де ки ло ме та ра 
по не по зна тим им кра је ви ма и ма сов но уми ра ли. За гол го ту-по вла-
че ње ових љу ди пре ко пла ни на Ал ба ни је фран цу ски мар шал Жo zef 
Žo fr (Јo seph Jac qu es Césa i re Jof fre, 1852-1931) из ја вио је да је оно 
„у окол но сти ма у ко ји ма је из вр ше но по стра хо та ма пре ва зи шло 
све што је у исто ри ји до та да као нај стра шни је за бе ле же но.”32) Са 
ин сти ту ци о нал ног угла гле да ња тај до га ђај и чи тав пе ри од пред-
ста вља ју је дин ствен при мер у исто ри ји, јер су у по вла че њу срп-
ске вој ске пре ко пла ни на Ал ба ни је уче ство ва ли при пад ни ци свих 
32) Тан југ, „Да нас 93. го ди шњи ца од по чет ка по вла че ња пре ко Ал ба ни је“, Блиц, 03. де цем-

бра, 2008. го ди не, Бе о град, та ко ђе ви де ти Ни ко ла Б. По по вић, СрбиуПрвомсветском
рату–19141918, Ар хив Ср би је, 1998, Бе о град, Ср би ја
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дру штве них сло је ва, од по зна тих пи са ца, сли ка ра, за на тли ја и тр-
го ва ца, до све ште ни ка, ми ни ста ра и по сла ни ка на род не скуп шти-
не. Ипак, нај ве ћи део те вој ске пред ста вља ли су се ља ци. Тра гич на 
по сле ди ца ра то ва ња у Пр вом свет ском ра ту Ср би је би ло је по нов-
но би о ло шко де сет ко ва ње та да шњег ста нов ни штва (пре ко 240.000 
му шка ра ца), од ко јег се ка сни је ста нов ни штво ни је зна чај ни је опо-
ра ви ло. Дру га по ло ви на два де се тог ве ка, на кон по нов них ве ли ких 
људ ских и ма те ри јал них гу би та ка, у Дру гом свет ском ра ту, до не ла 
је по љо при вред ни ци ма у Ср би ји но ве вр сте ком пли ка ци ја, у об-
ли ку но вих иде о ло ги ја, по ли тич ких и еко ном ских екс пе ри ме на та 
са по љо при вре дом и стро ге вла да ви не би ро крат ског апа ра та но во-
вла да ју ћих пар ти ја.Ка ко је то ока рак те ри сао политико лог Дра ган 
Мар ко вић, се љак ни је уче ство вао у по ли тич ком и јав ном жи во ту у 
дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка: „Ње га су ор га ни зо ва ли у по ли-
тич ке пар ти је, али он ниг де не во ди ор га ни за ци је; он би ра по сла-
ни ке, али су ње го ви по сла ни ци љу ди ко ји ни су се ља ци“.33) Се љак 
– по љо при вред ник био је по ли тич ки ста ти ста и обје кат по ли тич-
ке ма ни пу ла ци је у функ ци ји оства ри ва ња не ких ту ђих ин те ре са.34) 
Та ко је и мо гло да се до го ди да се на кон Дру гог свет ског ра та у се-
о ским за дру га ма чи не ра зни по ли тич ки екс пе ри мен ти, као што је 
био по ку шај ими ти ра ња со вјет ских кол хо за или по ку шај уки да ња 
не чи је соп стве ним ра дом сте че не сво ји не у по ку ша ју да рад не за-
дру ге без ин ди ви ду ал ног сво јин ског су бјек ти ви те та раз ви ју со ци-
ја ли стич ку по љо при вре ду.35)Би ло је пред ви ђе но да се љач ке рад не 
за дру ге по ста ну при нуд не за јед ни це оли че не у управ ни ку за дру ге 
као вр хов ном за по вед ни ку ко ји је те рао не мо ти ви са не за дру га ре 
да ра де. Ка да та кав по ку шај екс пре сне ко лек ти ви за ци је ни је ус пео 
по ку ша ло се са по сте пе ним по друштвља ва њем, од но сно по др жа-
вље њем по љо при вре де пре ко оп штих зе мљо рад нич ких за дру га чи-
је је осни ва ње др жа ва по мо гла усту па њем др жав не зе мље и дру гих 
од го ва ра ју ћих сред ста ва про из вод ње, та ко да је у ши ро кој кам па-
њи већ до 1953. го ди не осно ва но 3.124 за дру га оп штег ти па.36) Та ко 
на ста ле оп ште зе мљо рад нич ке за дру ге би ле су „ви ше по ли тич ки 
не го еко ном ски по сред ник за по ве зи ва ње при ват них по љо при-
вред них га здин ста ва са дру штве ним (у су шти ни др жав ним) сек то-
33) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 81, ци ти ра ју ћи Сре-

тен Ву ко са вље вић, Писмасасела, стр. 192
34) ibid,стр. 81 
35) ibid, стр. 62-63, ци ти ра ју ћи Глав ни за дру жни са вез ФНРЈ, Бе о град, 1949, чл. 30, пре ма 

ко јем су „чла но ви за дру ге мо ра ли да уно се у за дру гу сво ју зе мљу, из у зев окућ ни це, 
од ри чу ћи се сво ји не на тој зе мљи у ко рист за дру ге.“ 

36) ibid, стр. 65, ци ти ра ју ћи Векипосеоскогзадругарства, стр. 26
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ром, јер се зе мљо рад нич ка за дру га, са стал но за по сле ни ма у њој, 
„по сте пе но тран сфор ми са ла у при вред но пред у зе ће са рад нич ким 
са мо у пра вља њем.“37) У пе ри о ду со ци ја ли зма по љо при вред ни ци су 
има ли сво је пред став ни ке у При вред ним ко мо ра ма, али је про блем 
био што су про из во ђа чи и куп ци по љо при вред них про из во да би-
ли у јед ном ко мор ском те лу.38) Пре ла зак два де се тог у два де сет пр-
ви век и рат но „раз дру жи ва ње“ бив ше др жав не за јед ни це до не ло 
је по но во на ро ди ма и др жа ва ма на Бал кан ском по лу о стр ву ве ли ке 
би о ло шке и ма те ри јал не гу бит ке, та ко да су оне ушле у два де сет и 
пр ви век хен ди ке пи ра не рат ним гу би ци ма, фи нан сиј ским за ду жи-
ва њи ма и уни ште ном при вре дом. Мно ги од го вор ни љу ди на по ло-
жа ји ма, по ли ти ча ри,  зва нич ни ци, ин те лек ту ал ци ра зних про фи ла 
и за по сле ни ци у ме ди ји ма ни су има ли мо гућ но сти или ни су би ли 
на ви си ни за дат ка да по ку ша ју да спре че та кав ток до га ђа ја, та ко 
да је и у том пе ри о ду до шло до гу бит ка жи во та мно гих љу ди, а 
по љо при вре да и еко но ми ја на ро да и др жа ва на Бал кан ском по лу-
о стр ву су на за до ва ли у од но су на раз ви је не др жа ве. Те др жа ве су 
у два де сет и пр ви век ушле са сма ње ном сто пом при ра шта ја ста-
нов ни ка, осла бље ном при вре дом и уз др ма ним дру штве ним нор ма-
тив ним вред но сти ма. То не пред ста вља олак ша ва ју ћу окол ност у 
са гле да ва њу вла сти те и ту ђих уло га у вре ме ну и про сто ру у ко јем 
жи ве и ко ји оста вља ју бу ду ћим ге не ра ци ја ма иза се бе. Пре по зна ва-
ње ди ја лек тич ке кон стан те раз во ја кроз исто ри ју, ко ја под ра зу ме ва 
успе шно спа ја ње про шлих вре ме на са мо дер но шћу ну жно је у вре-
ме ни ма у ко ји ма је, пре ма ре чи ма еко но ми сте и со ци о ло га Се ма 
Вим сте ра, мо дер ност пре ма сво јој при ро ди ви ше за ин те ре со ва на 
за пер фек ци ју сред ста ва ко ја слу же за оства ре ње ци ља, не го за ду-
бо ку ре флек си ју ње них по сле ди ца по чо ве чан ство.39) Не ке од ре-
флек си ја по сле ди ца мо дер но сти и не рав но мер ног еко ном ског раз-
во ја у све ту да нас су и гло бал но за гре ва ње, за га ђе ње над зем них, 
под зем них во да и ва зду ха, еро зи ја плод ног зе мљи шта, не ста ја ње 
шу ма, глад, ми гра ци је ста нов ни штва и ну жност од бра не од при-
род них ка та стро фа као што су по жа ри, зе мљо тре си и по пла ве.40) 
У сми слу раз во ја по љо при вре де и по ди за ња све сти о еко ло шким 
37) ibid,стр. 65, ци ти ра ју ћи Др. Бо ри сав Дин ко вић, Селонапрекретници, Рад нич ки уни-

вер зи тет „Вељ ко Вла хо вић“, Су бо ти ца, 1975, стр. 72 
38) Алек сан дар Бо шњак, Кад ће по љо при вред ни ци има ти сво ју По љо при вред ну ко мо ру?, 

http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/kad_ce_po ljo pri vred ni ci_ima ti_svo ju_ko mo ru
39) Sam Whim ster, UnderstandingWeber, Ro u tled ge, Lon don and New York, 2007, стр. 270
40) Ja red Di a mond, Guns,GermsandSteel:TheFatesofHumanSocieties, W. W. Nor ton & 

Com pany, New York, 2005; Ja red Di a mond, Collapse–HowSocietiesChoose toFailor
Succeed, Pen guin Vi king, New York, 2005
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про бле ми ма од пе ри о да рас па да бив ше др жав не за јед ни це нај ви ше 
је на пре до ва ла Сло ве ни ја, за ко ју је ка рак те ри сти чан јак еко ном-
ски и по ли тич ки ути цај по љо при вред ни ка на дру штво у ко јем жи-
ве, ве о ма раз ви јен си стем за дру га и пру жа ње по др шке про гра ми ма 
ру рал ног раз во ја и еко ло шким про јек ти ма.41)

Ка да се на по чет ку два де сет пр вог ве ка по ку ша про на ћи кон-
стан та раз во ја ин сти ту ци ја др жа ве и дру штва, по ли ти ке, по љо при-
вре де и еко но ми је у Ср би ји од де вет на е стог ве ка до да нас, мо же 
се при ме ти ти да су мно ги ин те лек ту ал ци и да нас усред сре ђе ни на 
из у ча ва ње и по тен ци ра ње ра зних „иза ма“, „иза ци ја“ и „за ци ја“ и 
ра зних вр ста иде о ло ги ја ко је су у од ре ђе ним исто риј ским пе ри о-
ди ма пре о вла да ва ле ду хов ним ми ље ом ових про сто ра и оста ви ле 
тра га на раз вој људ ских пра ва, кул ту ру, еко но ми ју, по ли ти ку и уоп-
ште раз вој дру штва у це ли ни на овом про сто ру. Са мо по не ки ин те-
лек ту ал ци по ку ша ва ју да из ве ду син те зу ди ја лек тич ких свој ста ва 
тог раз во ја кроз про шлост и са да шњост и да у том сми слу на пра ве 
на уч ну прог но зу за бу дућ ност. Јед но од успе шних ис тра жи ва ња на 
ту те му из вео је со ци о лог Вла ди мир Цвет ко вић ко ји је у свом раз-
ма тра њу по ве за но сти дру штве ног си сте ма и раз во ја по љо при вре де 
и еко но ми је про у ча вао ра до ве свет ских и срп ских ан тро по ге о гра-
фа, еко но ми ста и со ци о ло га из дру ге по ло ви не  XIX. ве ка и пр ве 
по ло ви не XX. ве ка, од Фре де ри ка Ле Пле ја и Фри дри ха Ра це ла до 
Јо ва на Цви ји ћа и Мир ка Ко сти ћа. Он је уста но вио да је раз вој „по-
лу мо дер ног дру штва“ у Ср би ји био „еклек тич ка сме ша тра ди ци о-
нал но-па три јар хал ног, псе у до тра ди ци о нал ног и екс трем них ва ри-
јан ти мо дер ног.“ Цвет ко вић сма тра да је про блем у та квом про це су 
био тај што се до вођ ства или ели те нај че шће до ла зи ло ква зи де-
мо крат ским пу тем, што је до во ди ло до не рав но мер ног раз во ја или 
не у рав но те же но сти и успо ра ва ња мо дер ни за циј ског раз во ја.42) 
41) Ви шња Ви шњић, Ја сна Гли шић, Ма ја Ми хај ло вић, Рад ми ло Мар ко вић,ко ор ди на тор

Зо ран Мај дин,„Ве ли ка де пре си ја“, „Пу те ви и стран пу ти це срп ске по љо при вре де, Вре
ме, бр. 1010, 13. мај, 2010. го ди не:  Кра јем де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка у Сло-
ве ни ји је уста но вље на По љо при вред на ко мо ра по прин ци пу оба ве зног члан ства, ко ја 
се сма тра за слу жном што је Сло ве ни ја до би ла исте кво те као и ста ре чла ни це Европ-
ске Уни је. Пре о вла да ва ју ћи об лик под сти ца ја су не по врат на сред ства ко ја се до де љу ју 
по кри те ри ју ми ма про гра ма Европ ске Уни је Сло ве ни ји као ње ној чла ни ци Еко ло шки 
про јек ти су де фи ни са ни као ци ље ви аграр не по ли ти ке и за њих се сред ства, осим из 
бу џе та, обез бе ђу ју и из фон до ва со ли дар но сти.

42)  Вла ди мир Цвет ко вић,Социологија–Модернарефлексијаисторијскогзбивања, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, 1994. го ди не, Бе о град, Ср би ја
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УЛОГАИНСТИТУЦИЈАУБУДУЋЕМРАЗВОЈУСЕЛАУ
СРБИЈИ

На ра ни је по ме ну том ово го ди шњем ме ђу на род ном на уч ном 
ску пуВласинскисусрети, агро е ко но ми сти су за кљу чи ли да је по-
треб но да др жав не ин сти ту ци је над ле жне за раз вој по љо при вре де 
и обра зо ва ње у обла сти по љо при вре де и ло кал не са мо у пра ве по ну-
де у скло пу стра те ги је за раз вој и по бољ ша ње ква ли те те жи во та у 
ру рал ним под руч ји ма Ср би је кон крет не смер ни це о по кре та њу и 
раз во ју пред у зет ни штва и раз ли чи тих об ли ка ин ду стри ја у обла-
сти по љо при вре де. След стве но то ме би од го ва ра ју ћа по ли тич ка и 
еко ном ска ин сти ту ци о на ли за ци ја мо гла омо гу ћи ти од го ва ра ју ћу 
да љу тех но ло ги за ци ју и ме ха ни за ци ју по љо при вре де и се о ских 
до ма ћин ста ва. 

У да на шњем тр жи шно ори јен ти са ном дру штве ном ам би јен ту 
по треб но је ува жа ва ти ста во ве струч ња ка из обла сти при род них 
на у ка, ко ји се за ла жу за од го ва ра ју ће вред но ва ње њи хо ве стру ке, у 
што спа да и ре а ли сти чан став де ка на Ма шин ског фа кул те та у Бе о-
гра ду Ми ло ра да Ми ло ван че ви ћа да „из воз де се так бро до ва ко ли ко 
се го ди шње из гра ди и из ве зе из Ср би је, до но си ве ћу за ра ду не го 
из воз по љо при вред них про из во да.“43)Чи ње ни ца је и да су „но си о-
ци“ ра ста ДБП (GDP) Ср би је сек то ри као што су фи нан сиј ске услу-
ге, по сред нич ки по сло ви, про мет не крет ни на и слич но, што по ка-
зу ју и зва нич ни ста ти стич ки по да ци о ди на ми ци ра ста и струк ту ри 
ДБП по сек то ри ма у зад њих де се так го ди на.44) Али, чи ње ни ца је 
и да је пи та ње раз во ја по љо при вре де пи та ње пре хра не, при вред-
ног из во за и би о ло шког оп стан ка са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја 
ка ко у зе мљи, та ко и сву где у све ту. Уз то, тре ба да се има у ви ду 
да у скло пу стра те ги је ту ри зма у Ср би ји план раз во ја се о ског и 
здрав стве ног ту ри зма под ра зу ме ва и раз вој по љо при вре де, од но-
сно пре храм бе не ин ду стри је у зе мљи, бу ду ћи да ту ри сти сву где у 
све ту у то ку бо рав ка на од ре ђе ној ге о граф ској де сти на ци ји оче ку-
ју, уз про прат не кул тур не са др жа је и су ве ни ре, и по ну ду аутох то-
них45) пре храм бе них про из во да ка рак те ри стич них за то под руч је. 
43) Тан југ, „Ма шин ски фа кул тет шко лу је нај бо ље ма сте ре за бро до град њу“, Политика,  

29.сеп тем бра, 2010. го ди не   
44) Здрав ко Ша ја то вић, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“
45) Љи ља на Ми лен ко вић, „Има мо су фи цит од из во за по љо при вре де“, Akter Online, 15. 

март, 2010. го ди не: Пре ма ре чи ма ми ни стра Дра ги на, на свет ском тр жи шту по сто ји ве-
ли ко ин те ре со ва ње по тро ша ча за аутох то не тра ди ци о нал не и без бед не за здра вље про-
из во де ко ји има ју свој по се бан ква ли тет и це ну.. Пре храм бе ни про из во ди са по себ ним 
ка рак те ри сти ка ма ко је се од но се на на чин про из вод ње и пре ра де, као и под не бље из 
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Уз то, ор ган ски уз га ја на хра на је уоп ште све ви ше тра же на на свет-
ском тр жи шту. Од ње по тро ша чи тра же не са мо здрав и при ро дан 
укус и ква ли те ту, не го и од го ва ра ју ће ам ба ла же ка рак те ри стич на 
за по је ди но под руч је, као и од го ва ра ју ћу мар ке тин шку по др шку 
та квим про из во ди ма. Ми ни стар ство по љо при вре де је ове го ди не 
на ја ви ло фор ми ра ње че ти ри цен тра за ор ган ску про из вод њу хра не 
у Ва ље ву, Се лен чи, Сви лајн цу и Ле сков цу, ко ји би ор га ни зо ва ли 
уз га ја ње ра тар ских би ља ка, ли ва дар ства и па шња штва, во ћар ства, 
ри бар ства, сто чар ства, са ку пља ње про из во да из при ро де и до ма ћу 
и ин ду стриј ску пре ра ду по љо при вред них про из во да. У том сми слу 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во-
до при вре де Ми ља на Ми ло ше вић је на ја ви ла да је циљ у раз во ју 
ор ган ске про из вод ње хра не да се по шту ју сви без бед но сни стан-
дар ди у про из вод њи и да се са са да шњих 1.200 хек та ра усе ва по вр-
ши на по ве ћа на 50.000 хек та ра до 2015. го ди не.46)У ве зи са бу ду-
ћим раз во јем по љо при вре де, агро е ко но мист Ми ла дин Ше вар лић 
не са ве ту је љу ди ма ко ји ће се тек од лу чи ти за овај по сао ба вље ње 
ра тар ством, јер оно зах те ва ве ли ке по се де и ме ха ни за ци ју Уме сто 
то га, он сма тра да је ре ше ње у ин тен зив ној во ћар ској или по вр-
тар ској про из вод њи, у град њи пла сте ни ка, у са ку пља њу и га је њу 
ле ко ви тог би ља или ор ган ских про из во да ко ји су из у зет но це ње-
ни.47)Сва ка ко би по жељ но би ло и да се на од го ва ра ју ћим ме сти ма у 
уну тра шњо сти отва ра ју и од го ва ра ју ће обра зов не уста но ве или да 
се ор га ни зу ју кур се ви из обла сти по љо при вре де на ко ји ма би до-
ма ћи и стра ни струч ња ци мо гли да пре не су кон крет но зна ње за ин-
те ре со ва ним по љо при вред ни ци ма и да са њи ма раз ме не кон крет на 
ис ку ства у ци љу по ве ћа ња ефек тив но сти и ква ли те те про из вод ње.

Раз вој по љо при вре де, од но сно, пре ма ре чи ма со ци о ло га и 
фу ту ро ло га Ми ла на Ни ко ли ћа, одр жа ње се љач ке по љо при вред не 
про из вод ње и раз вој се ла, тре ба ло би омо гу ћи ти и због на ра ста-
ју ћих про бле ма еко ло шке при ро де. Пре ма ње го вим ре чи ма, про-
бле ми еко ло шке при ро де већ са да по ста ју део ствар но сти са ко јом 
се мо ра ју су о чи ти са да шње и бу ду ће ге не ра ци је ста нов ни штва. У 
скло пу оп штег гло бал ног за га ђе ња при род не око ли не, ни во под-
зем них во да у Ср би ји већ је пре по ло вљен у од но су на пе ри од од 

ко јег до ла зе, мо ра ју би ти за шти ће ни озна ком по ре кла или ге о граф ском озна ком. Да нас 
у Ср би ји има два де сет и пет та квих про из во да.. 

46) Тан југ,„У Ср би ји се осни ва ју че ти ри цен тра за ор ган ску про из вод њу“,  Blic,25. сеп-
тем бра, 2010. го ди не 

47) Н. Су бо тић,„Се ло ре ша ва про блем не за по сле но сти“, Новости, 10. ок то бра, 2010. го-
ди не
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пре две, три де це ни је, а мо же се оче ки ва ти и да ће у Ср би ји до сре-
ди не овог ве ка про сеч не тем пе ра ту ре по ра сти за око шест сте пе ни, 
сма њи ће се при род на вла жност тла и ти ме сма њи ти и по љо при-
вред ни при но си, по ве ћа ти еро зи ја плод ног зе мљи шта и сма њи ти 
ре зер ве во де за пи ће. Због то га Ни ко лић пре по ру чу је пред у зи ма ње 
стро гих др жав них за штит них прав них  и еко ло шких ме ра за пре-
вен ти ву и су зби ја ње еко ло шких и при вред них про бле ма у бу дућ-
но сти.48)

Уво ђе ње мо дер них тех но ло ги ја и ме ха ни за ци је ко ји би по спе-
ши ли жи вот и рад љу ди у ру рал ним под руч ји ма та ко ђе би до при-
не ло при да ва њу од го ва ра ју ћег атри бу та до сто јан ства про фе си ји 
по љо при вред ни ка у дру штву. До сто јан ство те про фе си је не би 
тре ба ло да је упит но у слу ча ју би ло ка квог иде о ло шког по гле да 
на уре ђе ње по ли тич ког и еко ном ског си сте ма. У том сми слу не-
ке од вред но сних нор ми ко ја би тре ба ло да се ин сти ту ци о нал но 
про мо ви шу у дру штву би ле би ис ти ца ње зна ча ја и ну жно сти про-
из вод ње, од но сно пред у зет ни штва, ра да и ње го вог од го ва ра ју ћег 
вред но ва ња, као и ис ти ца ње и озва ни ча ва ње по тре бе за штед њом 
енер гет ских ре сур са у про из вод њи и сва ко днев ном жи во ту. На 
пр вом Ме ђу на род ном фо ру му о енер гет ском упра вља њу на ло-
кал ном ни воу у Ни шу обе ло да ње но је да је Ср би ја на по след њем 
ме сту по енер гет ској ефи ка сно сти у Евро пи, те да она у про се ку 
тро ши енер ги ју два и по пу та ви ше не го др жа ве у све ту и чак че-
ти ри до пет пу та ви ше не го др жа ве у Европ ској уни ји. Уче сни ци 
тог фо ру ма су ука за ли да је нео п ход но уве сти енер гет ске ме на џе ре 
(управ ни ке), ка ко би се по ди гла свест о ра ци о нал ном ко ри шће њу 
при род них енер гет ских ре сур са. Оче ку је се да би за кон о енер гет-
ској ефи ка сно сти, ко јим је пред ви ђен под сти цај за оп ти ма лан ни во 
у про из вод њи и про из вод њи енер ге на та и за шти ти жи вот не сре-
ди не, мо гао да бу де усво јен у пр вој по ло ви ни 2011. го ди не, те да 
би њи ме би ле ускла ђе не еко ном ска ло ги ка и со ци јал но од го вор на 
по ли ти ка као што је то слу чај у раз ви је ним др жа ва ма.49)На пр ви 
по глед па ра док сал но зву чи хи по те за да би са да шња те шка си ту а-
48) Политика,Ма га зин Политика, „Из ме ђу пу сти ње и ра ја“, 03. ок то бра, 2010. го ди не: 

Ми лан Ни ко лић пре по ру чу је по ве ћа ње по вр ши не зе мљи шта ко ја се на вод ња ва ју (са да 
то из но си све га два од сто), спре ча ва ње да љег за га ђе ња реч них то ко ва и под зем них из-
во ра во де за пи ће, као и еро зи ју зе мљи шта, пре све га по шу мља ва њем, сад њу у до ма ћим 
ис тра жи вач ким ла бо ра то ри ја ма ге нет ски мо ди фи ко ва них биљ них вр ста от пор них на 
су шу, те стро гу др жав ну прав ну за шти ту и ре гу ла ти ву ко ри шће ња из во ра во де за пи ће 
и во до то ко ве у бу дућ но сти.

49) Бе та, „Ср би ја по след ња по енер гет ској ефи ка сно сти“, Blic, 18. сеп тем бра, 2010. го ди-
не, Бе о град
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ци ја по љо при вред ни ка и при пад ни ка дру гих дру штве них сло је ва 
у по лу пу стим ру рал ним под руч ји ма мо гла да се ре ши при ме ном 
но вих тех но ло ги ја у раз во ју се ла и ру рал не при вре де и у раз во ју 
про из вод ње у ру рал ним под руч ји ма. Али, она би по мо гла оп стан-
ку, олак ша ла са да шњи те жак по ло жај и омо гу ћи ла бо љи жи вот 
пре о ста лом бро ју ста нов ни ка у њи ма. Прак тич ност, по год ност и 
де ло твор ност при ме не но вих тех но ло ги ја би мо гли да по мог ну да 
се до са да шњи про це си исе ља ва ња ста нов ни штва из ма лих ме ста 
у уну тра шњо сти у гра до ве, и из гра до ва у ино стран ство, бар ма ло 
успо ре и евен ту ал но за у ста ве и усме ре у су прот ном сме ру. Да би се 
та ква ру рал на до ма ћин ства из ву кла из ста ња за не ма ре но сти и за-
о ста ја ло сти и обез бе дио им се одр жи ви раз вој по треб но је ин фор-
ми са ти их о са вре ме ним и јеф ти ним вр ста ма при ме не тех но ло ги је 
и ме ха ни за ци је у сва ко днев ном жи во ту и ра ду. Исто та ко, у свр ху 
омо гу ћа ва ња њи хо вог оп стан ка и одр жи вог раз во ја,  по треб но је 
ин фор ми са ти их о по тре би штед ње енер гет ских ре сур са и за шти-
те жи вот не око ли не. Ср би ја је пу на про фе си о нал них и ама тер ских 
струч ња ка ис тра жи ва ча и про на ла за ча ко ји, због не по сто ја ња од-
го ва ра ју ћег си стем ског ин сти ту ци о нал ног и ме диј ског про мо ви са-
ња ре ше ња за ефи ка сну штед њу енер ги је и тех но ло шке кул ту ре у 
ши рој јав но сти, ин фор ми шу јав ност пу тем Ин тер не та. Али, то још 
увек ни је до сту пан на чин за ин фор ми са ње ве ћи не ста нов ни ка у за-
ба че ним ру рал ним под руч ји ма. Са мим тим ка сни се са при ме ном 
ова кве вр сте про на ла за ка и тех но ло ги ја у се о ским до ма ћин стви ма, 
док  су у раз ви је ним др жа ва ма све та пред у зет нич ке ини ци ја ти ве 
на под руч ју при ме не сун че ве енер ги је до спе ле до ни воа екс пе ри-
ме на та са ави ја ци јом и бро до ви ма на со лар ни по гон.50)Та ко се, у 
не до стат ку ин сти ту ци о на ли зо ва не по мо ћи др жа ве ста нов ни штву 
да се су о чи са еко ло шким иза зо ви ма да на шњи це и су тра шњи це, 
по ја вљу ју по је ди нач не ини ци ја ти ве да се ши ро ка јав ност пре ко 
раз ли чи тих сред ста ва јав ног ин фор ми са ња оба ве сти о нај но ви-
јим тех но ло шким трен до ви ма у све ту и та ко про мо ви шу штед ња 
енер гет ских ре сур са и бор ба про тив угро жа ва ња жи вот не око ли-
не.51) Та кве ини ци ја ти ве по ја ви ле су се по сле об ја вље них ре зул та та 
50) „So lar Im pul se Ta kes Flight“, http://so lar pa nel spo wer.net/so lar-po wer/so lar-im pul se-ta kes-

flight: Та ко је у ју лу 2010. го ди не швај цар ски ис тра жи вач Бер транд Пи кар успе шно 
ис ку шао пр ви екс пе ри мен тал ни ави он на со лар ни по гон Solarimpulseса 12.000 фо то-
ће ли ја ко је рас по ре ђе не по це лој по вр ши ни ави он ских кри ла на па ја ју ави он ске елек-
тро-мо то ре.

51) http://www.velj ko mil ko vic.com/in dex.htm и Дра ган Ба ти нић, „Ај вар од сун ца, во да из 
пи ра ми де“, Илустрованаполитика, Број 2697, 23. сеп тем бар 2010. го ди не: Та ко ака де-
мик, ин же њер и еко лог Вељ ко Мил ко вић из Но вог Са да пр ви у Ср би ји пу тем Ин тер не-
та про мо ви ше је дан ино ва тив ни прин цип ди зај на па сив не со лар не ар хи тек ту ре ко ји са 
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на уч них ис тра жи ва ња о ис пла ти во сти из град ње тех но ло шких по-
стро је ња за про из вод њу енер ги је по мо ћу об но вљи ве енер ги је сун-
ца и ве тра у ко ји ма је за кљу че но да не план ска из град ња ова квих 
по стро је ња тро ши зе мља не и вод не ре сур се, узро ку је про ме не на 
зе мљи шном ре ље фу, угро жа ва би о ди вер зи тет, пеј заж, при род но и 
кул тур но на сле ђе и по љо при вред но об ра ди во зе мљи ште на под-
руч ју на ко јем су из гра ђе на та ква по стро је ња. У ауто ном ној обла-
сти Ан да лу зи ја у Шпа ни ји су у пр вој де це ни ји два де сет и пр вог 
ве ка гра ђе на та ква по стро је ња због ве ли ког бро ја сун ча них са ти 
и сна ге ве тра у ње ним по је ди ним де ло ви ма  Али, по ка за ло се да 
се не ка од тих по стро је ња ни су  на од го ва ра ју ћи на чин укло пи ла 
у про стор но и пеј за жно пла ни ра ње те обла сти. Ре зул та ти ис тра-
жи ва ња су ука за ла да су та ква по стро је ња ути ца ла на до та да шње 
еко ном ске ак тив но сти и на на чин на ко ји је при ро да функ ци о ни са-
ла на том про сто ру. Њи хо ва тех но ло ги ја за до ба вља ње и при ме ну 
енер ги је сун ца и ве тра ко ри сти ла је об но вљи ве ре сур се, али то ни-
је зна чи ло да у по је ди ним слу ча је ви ма из град ња по стро је ња ни је 
би ла штет на за око ли ну.52) Ре зул та те тих на уч них ис тра жи ва ња по-
твр ди ли су и прав ни ци ука зи ва њем да не план ска из град ња та кве 
вр сте по стро је ња ме ња од нос пре ма пеј за жу као сим бо лу при род-
ног и кул тур ног на сле ђа једноg ве ли ког де ла европ ског за ви ча ја.53) 
За раз ли ку од та квих при ме ра, у све ту и код нас по сто је про стра на 
зе мљи шта рав них нео бра ди вих по вр ши на у не на се ље ним или сла-
бо на се ље ним  под руч ји ма ко ја уз по што ва ње еко ло шких и прав-
них стан дар да мо гу да обез бе де успе шан при нос и пре нос енер ги је 
из об но вљи вих ре сур са, обез бе де ис пла тљи вост  њи хо ве из град-
ње и по ве ћа ју број рад них ме ста ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом. 
Успе шна при ме на но вих тех но ло ги ја у про из вод њи енер ги је из об-
но вљи вих ре сур са зна чи ла би уште ду ре сур са, за шти ту при род не 
око ли не и омо гу ћа ва ње одр жи вог раз во ја и по бољ ша ње жи во та ло-
кал ног ста нов ни штва.54) То зах те ва од го ва ра ју ћу ин сти ту ци о нал ну 
ор га ни за ци ју и са рад њу ин сти ту ци ја и ста нов ни штва на ло кал ном 

нај ма ње ула га ња оства ру је нај ве ће уште де енер ги је у стам бе ним објек ти ма а ки кинд-
ски про на ла зач и струч њак за ин фор ма ци о не тех но ло ги је Вла ди мирМи ле тин та ко ђе 
пре ко Ин тер не та на ме ра ва да бес плат но ну ди пре ци зне про ра чу не и об ја шње ња сво јих 
лич них про на ла за ка пре чи шћа ва ња во де по мо ћу сун ца или при пре ме во ћа и по вр ћа за 
је ло без ди ма, за га ђи ва ња и по тро шње огре ва.

52)  Ma ria-Jo se Pra dos,„Re ne wa ble Energy Po licy and landsca pe ma na ge ment in An da lu sia, 
Spain: the facts“, EnergyPolicy, No. 38, 2010, стр. 6900-6909

53)  ibid,  ци ти ра ју ћи Co un cil of Euro pe,2000, EuropeanLandscapeConvention, CETS No. 
176, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg , стр. 6901
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и др жав ном ни воу у свр ху су о ча ва ња са еко ло шким и дру штве ним 
про бле ми ма два де сет и пр вог ве ка. 

У про це су опо рав ка и раз во ја по љо при вре де и ру рал них под-
руч ја у зе мљи, уз до но ше ње зва нич них уред би ко је би по бољ ша ле 
по ло жај по љо при вред ни ка у дру штву и по та кле раз вој по љо при-
вре де, би ло би по жељ но да и струч ња ци из дру штве них и при-
род них на у ка да ју свој свр сис хо дан до при нос том про це су, јер би 
по сти за ње одр жи вог раз во ја у по љо при вре ди под стак ну ло раз вој 
и оста лих при вред них гра на у др жа ви. По ку ша ји да се ин сти ту-
ци о нал но уна пре ди по љо при вре да не мо гу да да ју ре зул та та ако 
не по сто ји уза јам но по што ва ње ме ђу уче сни ци ма тог про це са и 
ствар на же ља да се по ло жај и ста тус по љо при вред ни ка у дру штву 
уна пре ди. Па ра лел но с тим, по треб но је ра ди ти на про на ла же њу 
и де фи ни са њу дру штве них нор ма тив них вред но сти ко је би да ле 
од го ва ра ју ћи под сти цај и сми сао та квом про це су у скла ду са про-
сто ром и вре ме ном тог про це са и ње го вим крај њим ре зул та ти ма. 
Због то га је по треб но, не са мо кроз де ло ва ње ин сти ту ци ја, не го и у 
ши рем сми слу, вра ти ти зна чај и до сто јан ство за ни ма њу по љо при-
вред ни ка и ам би јен ту у ко јем он жи ви и ства ра. 

SanjaSuljagic
SIGNIFICANCEOFINSTITUTIONSINDEVELOPMENTOF

THEVILLAGESINSERBIA
Summary

Inthispaperauthoranalyzedtheroleandsignificanceof
institutionsindevelopmentofthevillagesinSerbiathro
ughouthistory.Theauthorfocusedontheanalysisofcur
rentandfuturestateofaffairsinthefieldofagriculturein
thestate.Afterelaborationofsomecausesforstagnation
anddeclineof thevillagesinSerbiain thepast thatha
vebroughtabouttocurrentdegradatedstatusoffarmers
insociety,theauthorofthepaperunderlinedsomeaddi
tionalecological,political,economicandculturalissues
thathindereffectiveorganizationandinstitutionalization
ofagriculture in the state. Infinalpartof thepaper the
authorsuggestedpossibleelementsforinstitutionalization
whichcouldenablesubstantialagriculturaldevelopment
andconsequentimprovementoflifeinthevillagesinrural
areasofSerbia.
KeyWords: agriculture, institutions, education, ecologу,
renewable energy sources, development of villages and
agriculture
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Resume
InthispaperSignificanceofInstitutionsinDevelopment
oftheVillagesinSerbiaauthoranalyzedtheroleandsig
nificanceofinstitutionsindevelopmentofthevillagesand
ruralareasingeneralinSerbiathroughouthistory.
Infirstpartofthepaperauthorfocusedontheanalysisof
currentstateofaffairsinagriculture,citingsomecharac
teristiccasesofextremedeagrarizationanddepopulation
in the country,  supporting itwith statementsof various
academics,institutionalbodiesandcurrentstatisticdata.
Theauthorunderlinedthatstagnationanddeclineofthe
villages in Serbia in the past and in current period has
beenaresultofabadsocialandpoliticalstructure that
hasbeendeprivingthepeasantsandotherpeoplefromru
ralareasfromtheirbasichumanrightsinthefieldsofedu
cation,specializationintheirfieldofwork,infrastructure,
subventions,employmentandsoon.Theauthorpresented
additionalecological,political,economicandculturalis
suesthathavebeenhinderingeffectiveorganizationand
institutionalizationofagricultureinthestate.
Insecondpartofthepaperauthorpresentedsomehisto
ricalcharacteristicsofthestateandlocalinstitutions’ac
tivitiesinthefieldofagriculture,citinggeopolitical,eco
nomic,institutionalproblems,problemsinthetransferof
knowledgeand infrastructural,educationalandecologi
cal issues as someof themainobstacles for substantial
developmentofthestate.Inthispartofthepaperauthor
usedcomparativecontrastivemethodofanalysisinorder
tounderlinemaindifferencesbetween industrialdevelo
pedstatesandSerbiastartingfrommedievalagesandthe
beginningsofformationofSerbiaasamoderncivilstate
institutionedbystandardsofEuropeandevelopedstatein
19thcentury.Theauthorfinishedsecondpartof thepa
perwith theanalysisofmostsignificantcauses forslow
developmentofagricultureinSerbiain20thcentury.In
finalpartofthepapertheauthorsuggestedpossibleele
mentsofinstitutionalizationwhichcouldpossiblyenable
substantialagriculturaldevelopmentandconsequentim
provementoflifeinthevillagesinruralareasofSerbia.
Inthirdpartofthetextauthorwroteontheroleofinstituti
onsinfuturedevelopmentofruralareasinSerbiafocusing
mostlyonmainecologicalproblemsthathavebeenposing
imperilment for living and development of small house
holdsinruralareasofthestate,whilesuggestingimple
mentationoflatesttechnologyfortheuseofsolar,water,
wind and other energy in rural households andmaking
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their livingmuch easier in general,while also enabling
them to save energy, decrease unemployment rate, help
food production and participate in depollution of their
areas.Theauthoralsosuggestedinformingofsuchhou
seholdsonnecessityforenergysaving,depollution,orga
nicfoodgrowingandsimilaractivitiesthatcouldpossibly
beusefulsolutionsforcreationofsubstantialdevelopment
ofruralareasinSerbiainfuture.

 Овај рад је примљен 18. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
22. новембра 2010. године.
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