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ВЕОМАИНСТРУКТИВАН
ЗБОРНИКНАУЧНИХРАДОВА

ЗБОРНИКРАДОВАОСЕЛУ:
УНАПРЕЂЕЊЕСЕЛАУБРДСКО-

ПЛАНИНСКИМПОДРУЧЈИМАСРБИЈЕ,
БЕОГРАД:САНУ,2016.

Дваосновнатипанасеља(селоиград)развијаласусетоком
историјеуглавномтакодајеселоназадовало,аграднапре
довао.Градовисуодносилипревагунадселимаутакорећи
свакој области (економској, политичкој, културној, здрав
ственој,заштитној).Савременирезултаттогајесте:градова
јесвевишеисвесувећи,аселајесвемањеисвесумања.
Тајтрендуразвојуосновнихнасељајесветскитипичан,аза
свакуземљу(народ,државу)специфичан.Засрпскинарод,
његовуземљуидржаву–малтенеапокалиптичан.Евопока
затеља:УСрбијиима986селаунестајању(самањеод100
станоеника),преко50.000празнихкућа,преко500.000хек-
тараобрадивихповршинакојесуупарлогу,свемањедеце,
асвевишестарих,изнемоглихљуди,преко200.000нежења,
збогчеганампретипоступноизумирање.1

Бројнииразноврснидруштвенифактори (делатности,ин
ституције, организације, заједнице...) доживљавају, изуча
вају,сагледавају,објашњавајутостањеипредлажуначине,
мере и активности за спашавање села у Србији. При том
стичуи користе разне врсте (са)знања.Нема сумње да су
научнасазнањаусвемутоменајзначајнија(најистинитија,
најпоузданија,најкориснија...).

Због свега тога,Српска академија наука и уметности, пр
венствено преко свог Одбора за село, посвећује све већу
пажњу и активност и за решавање проблема опстанка и

1 Зборник,стр.XIII
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развоја српских села. Најзначајније активности су одржа
вањенаучнихскуповаиобјављивањезборникарадова.

ПосленаучногскупаизборникаПерспективеразвојасела2,
одржан је научни скуп Унапређивање села у брдско-пла-
нинскимподручјимаСрбијеуВрњачкојБањиод20.до22.
маја 2015. године. Најзначајнији (дуго)трајно вредан ре
зултаттогајезборникрадова.Онсадржи:Поздравнеречи,
Предговор,РадовеиЗакључке.

У поздравној речи академикаМарка Анђелковића (у име
АкадемскогодбораЧовекиживотнасредина)јеистакнуто
даје„широкораспрострањенонаучнознањепрвиинајва
жнијиусловприродне,економскеисвакедругеодрживости
иселаи града,ипољопривредеииндустрије,идржавеи
културе–свугдеусвету,паиунашојСрбији–данасвише
негојуче,асутравишенегоданас.Акадсерадиоселима
у брдскопланинским и пограничним подручјима Србије,
заједничканамјебригаокотогадаонанеостанубезста
новникаинепостанупустаидивља,безвиталнихљудских
заједница”.3АупоздравнојречиакадемикаДраганаШко
рића(председникаАкадемскогодборазасело):„Циљнашег
скупаједасесагледапостојећестањенаселимаубрдско
планинскимподручјимаСрбије,формулишуправцидаљег
развоја, одреде стратегије деловања и модели опоравка
нашихсела.”4

Тај циљ је остварен у 17 научних радова (саопштених на
овомскупу)последећемредоследу:

МилованМ.Митровић:Селаистановништвоубрдско-пла-
нинскимподручјимаСрбије;СнежанаМ.Јанковић,РадеД.
Јовановић,ВељкоЂ.Ђорђевић,АнаП.Богуновић,Слађан
В.Станковић:Значајиулогаcaвemoдавcmвaнаунапређењу
пољопривреднепроизводњеубрдско-планинскимпределима
РепубликеСрбије;ЗорицаВасиљевић,Д.Томић, Ј.Субић,
В.Ковачевић:Финансирањепољопривредеисеоскогразвоја
убрдско-планинскимподручјимаСрбије;РаткоЛазаревић:
Значајгајењаговедаиовацауодрживомразвојуселаубрд-
ско-планинскимрегионима;Кесеровић,М.Николић:Воћар-
ствошансаразвојасела–предлогмераимодела;Ж.Илин,
Н.Момировић,Б.Адамовић,СоњаИлин:Концептразвоја
производње noвpћa и кромпира у брдско-планинским под-
ручјимаСрбије;МилорадН.Даниловић,ДраганП.Гачић,
Мирјана ШијачићНиколић: Шумски ресурси у функцији

2 КојисмоприказалиучасописуКултурабр.146,2015.године.
3 Зборник,стр.XI
4 Исто,стр.XII
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развојаруралнихподручја;П.Булат,Д.Илић:Какоунанре-
дити доступност здравственим услугама становницима
брдско-нланинскихподручјаСрбије?;РадошБајић:Судби
на Мирчета, Стеван Маишревић, Душанка СтојшинИн
ђић:Мењати село или становништво; ДушанКовачевић,
СнежанаОљача,ЖељкоДолијановић:Перспективаразвоја
ратарскепроизводњеубрдско-планинскомподручјуСрби-
је;АлександраР.Новаковић, ЈаснаС.Мастиловић,Жарко
С.Кеврешан,ЕлизабетП.ЈанићХајнал,ТањаИ.Радусин:
Финализацијабиљнихпроизводарадиповећањавредности
производњепољопривреднихгаздинстава;ПредрагМ.Ико
нић,ТатјанаА.Тасић,АлександраР.Новаковић,ЈованкаД.
Левић:Финализацијапроизводаодмесаимлекарадипове-
ћањавредностипроизводњепољопривреднихгаздинстава;
Љ.Тописировић,М.Остојић:Производњааутохтонихсире
ваубрдскопланинскимпределима,НадаИ.Видић:Сеоски
туризамубрдско-планинскимпределимаСрбије;Мирослав
С. Ивановић: Диверсификација услуга у сеоском туризму
путкауспешнијемпословањусеоскихтуристичкихдома-
ћинстава ЗападнеСрбије; Бранислав Гулан: Перспективе
руралнихсрединауСрбији,Закључци.

Насловирадовауказујунањиховесадржаје.Асадржајису
веомабогатинаучнимсазнањимаоселимауСрбијиданас.
Најзначајнија сазнања уткана су у Закључке. Основни су
следећи:

„Одрживи развој брдскопланинских и пограничних се
оских подручја Србије један је од најтежих, али и најур
гентнијихпроблемаСрбијекојисасвимсигурноимастатус
стратешкогпитањаодпрворазредногнационалногзначаја.
Социолошки гледано, cвu крупни структурни и развојни
проблемисрпскогдруштвауцелини,уселимасујошвећи,а
уселимабрдскопланинскогипограничногподручјаонису
најизраженијиинајтежизапрактичнорешавање.Каотакви,
oвuпроблемисенемогурешаватиникаквиммераманеке
издвојенепопулационе,аграрнеиликултурнеполитике,већ
самоједнимзаoвaподручјапосебноприпремљенимдржав
нимакционимпрограмомпажљивоодабраним,конкретним
локалнимоколностимаприлагођенихимеђусобно усагла
шенихмерасвихсекторскихполитикаодзначајазањихов
одрживиразвој.Демографскигледано,становнитвоСрбије
уцелинијеcвeстарије,исвакегодинесеcвeвишесмањује
затоштосесмањујебројсклопљенихбраковаибројрође
недеце,аповећаваморталитетипресељавањеуиностран
ство.Oвoсеунајвећојмериодносинасела,анарочитона
она у брдскопланинским и пограничним подручјима која
сувећвишеодполавекаизложенаcвeвећојдепопулацији,
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сенилизацијиисоцијалнојдевастацијиусвакомпогледу.У
институционалнимреформамаполитичкогсистемапотреб
нојепронаћиновурационалнумерурегионалнедецентра
лизацијеилокалнесамоуправе(општинскеимеснесеоске)
и државне управе која би омогућила равномернији регио
нални и локални развој и обезбедила одржив рурални и
аграрниразвојинајнеразвијенијихбрдскопланинскихпод
ручјаСрбије.Уекономскојполитицинеопходнисуфинан
сијски (кредитни и порески) подстицаји, правно безбедни
и административнопоједностављениуслови запривредне
инвестиције унеразвијенабрдскопланинскаподручјаСр
бијекојимабисевалоризовалипостојећиприродниресурси
запољопривреду,прерадудрвета,грађевинство,разноврсну
малупривреду,бањскиисеоскитуризамипратећесоцијал
неслужбе.Уаграрнојполитицизабрдскопланинскасела
неопходанјестратешкизаокреткарадноинтензивнимгра
намапољопривредекаошmoсусточарство,повртарствои
воћарство,јербисетакозапошљаваловишенезапослених,
смањилобисеодсељавањеуградове,астваралибисеусло
виидасепонековратидарадинанаслеђеномизапуштеном
породичномгаздинствуиживиуселуизкојегсусераније
његовиродитељиодселилиуград.Упопулационојполити
ци,државаСрбијабимораладаобезбедисвестранупотпо
румладимбрачнимпаровимадаостајууселимаукојима
већживеидауњиманапристојанначинмогударађајуи
подижусвојудецу.Узпосебнефинансијске,социјалноста
туснеикултурнеподстицајеваљалобиосмислитидржав
ни,регионалниилокалнипрограможивљавањаодрживих
села,такоштобисеуњихпривуклиинвеститорикојиби
запошљавалионекојисууградовиманезапослени,адошли
биу таква селадаживеидауњиманађу запослењеили
започну неки сопствени посао у пољопривреди или некој
другој привредној делатности.У томпрограмуморале би
сенаћиимерекојебиуклањаленеравнотежуполовауре
пордуктивномпериодуживота.Избогтога6uусоццјалној
uздравственојполитиципосебнузаштитуморалададобију
деца,младеженеистариуселу,узсистемскуфинансијску
икадровскупотпорулокалнимздраврственимисоцијалним
институцијамазабригуоздрављуипристојномживотусе
оскогстановништваиодрживомразвојусела.Популациона
политика,дакле,обједињује сведруге секторскеполитике
изатоникадинигдесамасебиниједовољна–поготовоза
селауСрбији,апосебнозанеразвијенабрдскопланинска
подручја.”5

5 Исто,стр.255257.
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Овимопштимзакључцимадодајемоиједанпосебан,према
којем је:„...неопходнодасеупогледумогућностизаодр
живиразвојустановерелевантнеразликеизмеђупојединих
типоваселакојимасеморајупосебноприлагођаватиразне
мересекторскихполитика.Тосу:1.угашенасела,2.неста
јућасела,3.одрживасела,4.перспективнаселаи5.углед
насела.Заодрживаселаубрдскопланинскимподручјима
предлажесеспецифичандржавнипрогрампопулационеи
аргарнеполитикекаостратешкиважансегментсвеукупне
популационеобновесрпскогдруштваиновеаграрнеисо
цијалнереформеуСрбији...Утомпогледу јеважнодасе
што npe предузму практичне мере интегралног руралног
развојакојеомогућују:

 да се глобално nonpaвu изразито неповољан положај
селаипољопривредеусрпскомдруштву;

 да се пређе на децентрализованимодел привредног и
социјалногразвојакојимбиинвестициједoшлeдоселаи
унеразвијенимопштинама;

дасемноговишеинвестираусаобраћајнуикомуналну
инфраструктурусеоскихподручја;

дасеобезбедибољесоцијално(здравствено,пензионо,
инвалиднско)осигурање,образовањеикултурнопросве
ћивањепољопривредникаисеоскогстановништва.”6

Штарећикаозакључаковогтекста(приказаЗборника)?Пр
во,многопохвалазаСАНУ,Одборзаселоинаучнике,заова
изузетнозначајна,актуелна,ургентнасазнањазаспашавање
српскихсела.Друго,остајенададаћеовасазнањакористи
тирелевантнидруштвеничиниоци,анарочитоорганиупра
ве (државнеилокалне, тзв. самоуправе).Аако (иколико)
се оглуше, тим (и толико) доприносе апокалипси српског
села,асамимтимисрпскогнарода.Суштинскиречено,у
стилушаха,уовојпатпозицијиизмеђуселаидржаве,на
спасавајућемпотезуједржава.Натоуказујеинедавнаизја
ваакадемикаДраганаШкорића:„Премапоследњемпопису
становништвауСрбијиима4.709селаукојимаживи40од
стонекадашњихстановника.Вишеодхиљадунасеља јеу
нестајањусамањеодстожитеља.У550селаимамањеод
педесетстановника.Гледаноуцелиниу86местаопадаброј
становника.Усеоскимнасељимаимапреко50.000празних
кућа,поштунема2.000села,чак500субезасфалтногпута,
а400безпродавнице,основнушколунема230села,ачак
173основнешколеимајупoједногђака.”7

6 Исто,стр.1314.
7 ПолитикинМагазин(26.2.2017),Београд.


