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СТАНДАРДИЗОВАНА РЕЦЕПТУРА  
И ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА  

ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПИРОТСКОГ ХЛЕБА1 

STANDARDIZED RECIPE  
AND QUALITY PARAMETERS  

FOR PIROT TRADITIONAL BREAD 

Сажетак: Средином ХХ века, услед појаве савременог пекарства, 
традиционални начин припреме хлеба који је био вековима 
карактеристичан на подручју Пирота бива напуштен, чиме су 
традиционална рецептура и основна својства хлеба отишла у 
заборав. Реконструкцијом хлеба у лабораторијским условима 
успостављена је и оптимизована рецептура припреме хлеба, а 
извршена су и детаљна реолошка и микробиолошка испитивања. На 
основу добијених резултата дефинисан је оквир за оцену фактора 

    arsenije.todorovic@gmail.com 
        1 Овај рад је проистекао из дипломског рада Арсенија Тодоровића под 

називом Оптимизација рецептуре и оцењивање сензорних и микробиолошких 
својстава традиционалног хлеба пиротског округа одбрањеног 15.9.2015. године 
на Катедри за гастрономију Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду. 
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квалитета ове врсте производа уз употребу дескриптивног метода 
сензорног оцењивања са припадајућим факторима важности, који 
је прилагођен специфичним карактеристикама ове врсте 
производа, а које су значајно другачије од већ постојећих оквира за 
сензорну оцену комерцијалних хлебова. Компаративном анализом 
традиционалног хлеба припремљеног уз помоћ поткваса и хлеба 
припремљеног уз помоћ пекарског квасца доказана је кључна улога 
самог поткваса у постизању специфичних карактеристика 
традиционалног хлеба. 

Abstract: In the middle of XX century with the appearance of modern 
bakery, the traditional way of bread preparation, which had been 
characteristic through centuries in Pirot area was abandoned by which 
the traditional recipes and the basis properties of bread were forgotten. 
By the reconstruction of bread in the lab conditions, optimized recipes 
for bread making were established and detailed rheological and 
microbiological tests were made. On the basis of the obtained results, the 
frame for estimation of quality factors of these sorts of products has been 
defined with the use of descriptive method of sensory evaluation with 
belonging factors of importance and adapted to specific characteristics 
of these kinds of products which are significantly different from already 
existing frames for sensor evaluation of commercial breads. Using the 
comparative analysis of traditional bread made with home-prepared 
yeast and the bread made with baking yeast, the key role of the home-
prepared yeast has been proved as important in achieving specific 
characteristics of traditional bread. 

Кључне речи: Пирот, хлеб, кисело тесто, традиција, сензорна 
оцена, микробиологија 
Кey words: Pirot, bread, sourdough, tradition, sensory evaluation, 
microbiology 

УВОД 

Проучавање локалне гастрономије и појединачних 
прехрамбених и гастро производа доприноси очувању идентитета 
локалне заједнице, издвајајући је као посебну и истовремено чинећи 
је делом шире националне заједнице, са којом дели одређене 
карактеристике засноване на историјским или другим чињеницама. 
Овакав приступ је свеобухватан и захтева ангажовање и сарадњу 
стручњака разних области – гастронома, етнолога, прехрамбених 
технолога, а поред свега локалног становништва.  
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Водећи се овим начелима, препознати су проблеми и 
покренуте акције за елаборацију једног од многих гастро ентитета 
пиротског краја – традиционалног хлеба, у циљу стварања научне 
основе за даље документовање карактеристика локалне 
гастрономије. 

Предмет рада представља традиционални хлеб пиротског 
краја, који је на овом подручју био присутан до појаве савременог 
пекарства. О том хлебу постоји врло мало записа, он се данас не 
може наћи у слободној продаји, а рецептура припреме као и остале 
карактеристике хлеба су мало познате данашњем локалном 
становништву. 

Задатак рада је да се на једном месту прикажу 
систематизовани подаци о традиционалном начину припреме хлеба 
и прикаже процес стандардизације и оптимизације рецептуре 
припреме киселог стартера за хлеб и самог хлеба, који би био 
примењив у условима савременог пекарства као и да се на бази 
реконструкције овог производа изврше сензорна и микробиолошка 
испитивања готовог производа. 

Циљ рада је створити теоријску основу за даља проучавања 
шире гастрономске традиције односно специфичних тема као што 
су гастрономски производи од теста пиротског краја. 

 
 
ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Домаћим, или како се често називају – занатским хлебовима, у 
иностраној литератури пружена је дужна пажња па се скоро свака 
озбиљнија публикација на тему технологије производње теста и 
пекарских производа позива на област киселих теста (енг. 
sourdough), која су основ у производњи и самог традиционалног 
пиротског хлеба. Ален (Allen, 2009) наводи да је припрема киселог 
теста „магија за коју није потребан пекарски квасац“, те да се прави 
ефекат постиже након вишедневне припреме (pp. 574-577). Димузио 
(DiMuzio, 2010) посебну пажњу посвећује природним ферментима, 
у које спадају кисела теста припремљена од раженог брашна уз 
додатак пшеничног брашна. Овај аутор даје конкретне примере 
припреме киселог теста, уз вишедневно прихрањивање полазног 
стартера додатним количинама мешавином брашна и воде (DiMuzio, 
2010, pp. 70-73). Остали, бројни аутори, у својим делима углавном 
наводе иста искуства и примере, али у оквиру публикација које се не 
баве искључиво овим врстама хлебова. 

Аутори Вуд и Вуд (Wood & Wood) презентују референтну и 
свеобухватну публикацију на тему киселих теста и хлебова на 
њиховој бази. Публикација темељена на вишегодишњим 
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истраживањима у земљама Блиског Истока презентује тадашње 
напоре да се изолују узрочници спонтане ферментације теста који су 
касније лиофилизовани и стављени у промет у облику стартера за 
аутентичне хлебове одређених подручја, нпр. египатска стартер 
култура са Црвеног мора, стартер култура из Гизе, бахреински 
стартер, стартер из Саудијске Арабије (Wood & Wood, 2011). 
Истраживање је касније проширено на остале делове света, па се у 
публикацији помињу и познати Сан Франциско стартер, 
италијанска, новозеландска, аустралијска, руска, јужноафричка, 
француска и аустријска култура (Wood & Wood, 2011, pp. 167-173).  

Испитивање сензорних, микробиолошких и антимикробних 
својстава самог киселог теста као и хлебова на њиховој бази одувек 
је скретало пажњу стручњака. Иако је процес припреме киселих 
теста и производа на њиховој бази познат хиљадама година уназад, 
на многа питања до данашњих дана, чак и поред сталног развоја 
технологије и методологије, није дат одговор (Grote, Zense & 
Hitzmann, 2014, p. 8). 

Најстарији документ којим се сведочи о пиротском хлебу и 
његовим особеностима, а између осталог и јелима од теста, 
представља бележење Владимира М. Николића, који је 
свеобухватно проучавао особености пиротског народа средином 
XIX и почетком XX века, те на тај начин обухватио и поље локалне 
гастрономске културе (Тодоровић, Псодоров, Шимурина и 
Плавшић, 2013, стр. 174). В. Николић (1910) на почетку својих 
разматрања наводи инвентар коришћен у припреми и манипулацији 
тестом (уопште): н'чви или наћве, које се користе за чување брашна, 
замесивање и чување хлебова; острушка, која се користи за 
стругање заосталог теста; круг – даска округлог али чешће 
четвртастог облика на којој се размеси тесто; д'ска или даска служи 
за одлагање хлебова непосредно по мешењу а пре печења; месаљ 
представља нарочито ткану крпу којом се прекрива хлеб док не 
„тваше“ – ускисне, а њоме се прекривају даска и хлебови; копања 
често замењује наћве, када се меси мања количина теста за хлеб 
(стр. 60-61). 

В. Николић (1910) је посебну пажњу посветио хлебу, за који 
наводи да се правио од разног брашна, а најчешће од пшеничног и 
раженог; пшеничног и кукурузног, кукурузног и јечменог; овсеног и 
кукурузног (у зависности од количине брашна у кући) и коначно од 
чистог овсеног брашна. За хлеб је карактеристично да је био 
недопечен и гњецав, јер се припремао у црепњи (црепуљи); но, иако 
је био такав, сељаци су га ипак волели (стр. 104). Аутор само 
накратко помиње и домаћи квасац, за који наводи да се прави од 
кукурузног брашна, јер тада боље „ускисне“ (Николић, В., 1910, стр. 
104).  
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Интересантан је навод из градске гастрокултуре, везан за 
печење хлеба: „Жене су месиле хлеб и носиле на печење код 
фурунџија, за шта су плаћале пишерме. Фуруне су поред услужног 
печења хлеба и осталих јела која су се на печење носила, пекле и 
продавале још и ћије и симиде“. Осим киселог хлеба, жене у Пироту 
су месиле и погачу и проју (Николић, В.,1974, стр. 33). 

Б. Николић (2011), иако концентрисан само на село Гостушу, 
такође наводи да је хлеб био најважнија животна намирница и да се 
у почетку пекао под вршњаком, а затим у пећима – вурњама, коју је, 
углавном, имало свако домаћинство (стр. 107).  Интересантно је 
напоменути да су, кроз историју, у Пироту постојали занатлије који 
су се бавили производњом прехрамбених производа од теста: 
бурегџије, пекари, симиџије и фурунџије (Јовановић, 1994, стр. 129-
135).  

Шарац-Момчиловић (2010) у свеобухватном раду на тему 
традиционалне и савремене исхране становника Пиротског округа 
обрађује хлеб и јела од теста, и управо овај рад представља једини 
научни приступ традиционалној гастрономији Пирота и околине 
заснован на интервјуима са мештанима градског језгра и околних 
села. У раду је посебна пажња скренута на производњу хлеба 
употребом домаћег квасца – поткваса, уз детаљније образложење 
његове припреме употребом хмеља, липовог цвета, пасуља, јечма 
али и других састојака (стр. 344-345). 

Тодоровић (2014) подсећа да се традиционални домаћи хлеб 
карактеристично називао „вурњак“ (стр. 196). 

 
 

ТРАДИЦИОНАЛНИ ХЛЕБ ПИРОТСКОГ ОКРУГА 
  
На подручју Пирота и гравитирајућих му села постојао је 

обичај да се хлеб меси за неколико дана и да се свеж хлеб углавном 
једе са задршком, како би га било довољно до наредног печења. 
Подаци који говоре о начину припреме хлеба су врло ретки и 
недовољни, а данас је рецептура припреме, сада већ традиционалног 
хлеба, постала непозната. Шарац-Момчиловић (2010) наводи доста 
значајне појединости везане за припрему домаћег квасца, мада не и 
процес припреме и печења хлеба (стр. 344-345).  

У градском језгру хлеб су месиле домаћице и, док мушка деца 
не ојачају, саме су носиле хлеб на печење код пекара или фурунџије. 
Тако се радило до почетка шездесетих година ХХ века. У селима је 
свака кућа или шире домаћинство имало своју вурњу (фуруну), која 
је коришћена не само за хлеб, већ за све што се може пећи, између 
осталог и за третман воћа пре сушења (Тодоровић и сар., 2013, стр. 
176). 
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Након измељавања у воденици, брашно (пшенично, кукурузно, 
овсено, јечмено или ражено) се пресејавало кроз крупније сито а 
затим, код имућнијих породица, и кроз „свилено“ сито, након чега 
се добијало брашно задовољавајуће чистоће и гранулације за 
мешење. За хлеб се пресејавању није посвећивала нарочита пажња, 
већ је врло често коришћено цело брашно, заједно са мекињама, или 
тек једанпут пресејано како би се уклониле видљиве нечистоће 
(боље пресејавање брашна практиковало се за припрему баница и 
колача). Након тога, брашно је чувано у наћвама, до употребе. 

Кључни састојак традиционалног хлеба представља потквас, 
који је, осим за хлеб, коришћен и за припрему ћиселе банице 
(баница са корама од киселог теста), ћиселе морузнице (проја од 
киселог теста), бузе (бозе) и традиционалних обредних хлебова који 
су се месили о разним приликама (Тодоровић и сар., 2013, стр. 176). 

Да би се произвео потквас, потребно је прво прибавити 
следеће састојке: квалитетно цело брашно (у подједнаком размеру 
кукурузно и пшенично или само кукурузно), цвет липе, хмељ, мању 
количину пасуља и исто толико јечма. С обзиром да се навике у 
припреми сваког јела засебно па тако и хлеба разликују, понегде је, 
поред наведених састојака, додавана и љута сува паприка и љуспа 
црног лука, а касније и непастеризовано пиво (Тодоровић и сар., 
2013, стр. 176). 

Поступак припреме се састоји у следећем: потребно је 
прокувати пасуљ и јечам, док не смекшају, затим додати цвет липе и 
хмеља. Потребно је тако одмерити састојке да увек буде довољно 
течности да се састојци лако мешају и кувају. Када су састојци 
укувани, оставе се на хладном да одстоје једну ноћ, у поклопљеном 
суду, након чега се ујутру процеде па се хладном течношћу прелије 
претходно одвојено брашно и добро измеша. Брашно се умеша до те 
мере да буде довољно ретко, али да не спада са кашике којом се 
меша. Тако подмешено брашно се сипа у претходно добро опрано 
грне које се користи само за потквас и има назив квашчарник. 
Квашчарник се оставља на топло место, након чега се чека да узбучи 
(да спонтано укисне). Када укисне, од тог поткваса се узима 
одређена количина за мешење хлеба, док се остатак замеси чистим 
брашном у суво тесто и остави да се осуши. Приликом наредне 
употребе, од тих осушених парчади поново се подмлади квасац, 
додавањем воде, повременим мешањем и додавањем подједнаке 
количине додатног брашна и воде. Процес подмлађивања квасца 
траје дан или два, а у летњим месецима и краће (Тодоровић и сар., 
2013, стр. 176-178; Тодоровић, 2014, стр. 196). 

Након припреме квасца, почиње се са мешењем хлеба. 
Предвиђена количина брашна се стандардним поступком замеси у 
тесто, уз додатак соли. Након мешења теста, хлебови се лоптасто 
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обликују и одлажу на даску под називом круг „да се надигну“ (да 
надођу). Да се не би лепили за даску, од ње су одвојени нарочитом 
крпом – месаљем, која се карактеристично савија да би се хлебови 
штитили од међусобног слепљивања. Док траје надизање теста за 
хлеб, припрема се фуруна, тако што се напали (ложи се сувим 
грањем, и кад побеле цигле изнутра, сматра се да је спремно за 
печење хлебова). Често се, као проба, месио засебни мали хлеб који 
се убацивао у фуруну пре печења осталих хлебова; ако се „пробни“ 
хлеб добро испече, стављају се и остали хлебови на печење. Обичај 
је био да се тај хлепчић дá деци. Дно фуруне се пре печења очисти 
од жара и пепела и пребрише пачавром – само за ту сврху одвојеном 
грубом крпом (Тодоровић и сар., 2013, стр. 177). 

Након печења и вађења из фуруне хлебови се опет ређају на 
даску, прекривају месаљем и хладе. Охлађени хлебови се ређају у 
наћве и тако чувају до конзумирања. 

У хлеб је често додавано кукурузно брашно, које је претходно 
преливено врелом водом и након извесног времена замешено по 
стандардном поступку. Додавао се и кромпир у тесто ради 
продужења свежине и повећања масе. Кромпир се прво прокува са 
љуском, ољушти и изгњечи, а онда замеси са тестом. На два дела 
брашна додавао би се један део кромпира. „Овас или трава 
гајтаника – ливадар су додавани ради економичније потрошње 
хлеба. Она је бојила тесто у тамно. У хлебно тесто умешено од 
пшеничног – чистог брашна, у Брлогу су додавали брашно овса. 
Овас је додаван да га пререже, да се мање поједе“ (Шарац-
Момчиловић, 2010, стр. 344). 

Остаци са судова за мешење теста су такође коришћени у 
подмешивању квасца, тако што се састружу острушком (Николић, 
1910, стр. 59), а затим врате у квашчарник са осталим потквасом. Ти 
остаци су карактеристично названи пострушци (Тодоровић и сар., 
2013, стр. 177). 

 
 

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 
 
С обзиром на чињеницу да је традиционални хлеб Пиротског 

округа услед експанзије савремене производње хлеба постепено 
напуштан и до данашњих дана постао непознат, методологијом рада 
су обухваћени: 

– интервјуи са локалним становништвом, који су спровођени у 
периоду од 2013. до 2014. године, углавном са становништвом 
старосног доба преко 50 година; подаци су добијани 
неструктуираним, појединачним интервјуима са седморо 
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испитаника2 пореклом из околних села и из градског језгра у циљу 
добијања одговарајућих података о начину припреме поткваса 
(стартера) и самог хлеба, на основу којих је формулисан оквир за 
наставак рада у лабораторији; одговори су систематизовани на 
основу података који се односе, посебно, на припрему поткваса 
(порекло и врста састојака, количине, поступак припреме супстрата 
и вођење ферментације) и самог хлеба (одмеравање састојака, начин 
замеса, завршна ферментација и печење хлеба), те је на основу тога 
формулисан оквир даљег рада у лабораторији; 

– извршен је експеримент у лабораторији који је подразумевао
припрему поткваса, замес хлеба, завршну ферментацију у маси теста 
и печење у контролисаним температурним условима са 
контролисаном влажношћу средине као и инструментално 
одређивање запремине и специфичне тежине уз помоћ ласерског 
профајлера (Volscan Profiler 6000, Stable Micro Systems, Surrey, 
England), чврстоће и еластичности готовог производа са различитим 
процентуалним уделом стартера у укупној маси теста (метод ААССI 
74-10A, коришћењем сонде за притисак пречника 38,1 mm на
припремљеним  узорцима кришки хлебова дебљине између 20 и 25
mm) и то 24 и 48 сати након печења уз помоћ текстурометра (TA-XT
plus, Stable Micro Systems, Surrey, England); посебан сегмент
испитивања односи се на испитивање микробиолошких
карактеристика састојака поткваса, поткваса спремног за замес са
брашном и, коначно, готовог производа – хлеба;

– прорачун квалитативних карактеристика хлеба, које
подразумевају одређивање принос (рандман) теста (Rt), принос 
хлеба (Rh) и принос запремине (Rz) и то по следећим формулама 
(Đaković, 1980, стр. 81-84, 111; Псодоров, 2014, стр. 133-134):  

– панел дискусија, која је спроведена у циљу дефинисања
параметара за сензорну оцену готовог производа и дефинисања 
карактеристика производа које би најбоље задовољавале савремене 
трендове и захтеве за овом врстом производа респектујући 
традицију; панел дискусија је спроведена у сарадњи са искусним 

2 Списак испитаника, место и датум интервјуа дати су на крају рада. 
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стручњацима из области пекарства, а на основу резултата пробних 
печења опитних хлебова дефинисан је оквир за оцену фактора 
квалитета ове врсте произода уз употребу дескриптивног метода 
сензорног оцењивања са припадајућим интервалним скалама и 
факторима важности (Popov-Raljić, 2013, стр. 132-137; Roday, 2010, 
pp. 148-149). 

 
 

РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА 
 
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САСТОЈАКА ЗА ПРИПРЕМУ 
КИСЕЛОГ ТЕСТА (ПОТКВАСА) 
 

На основу резултата добијених у интервјуима са локалним 
становништвом, утврђено је да су се у припреми стартера киселог 
теста (поткваса) најчешће користили пшенично и кукурузно 
брашно, а у куваној суспензији којом су заливани ради 
ферментације (потквасивања) најчешћи састојци су хмељ, липов 
цвет и јечам. 

Пшенично и кукурузно брашно традиционално су измељавана 
на воденичном камену. Карактеристике ових брашна су појачано 
присуство пепела и неуједначеност честица брашна, као и очуван 
микробиолошки и ензимски комплекс брашна услед ниже 
температуре измељавања. Ове карактеристике воденичних брашна 
представљају основ успешног вођења спонтане ферментације 
поткваса, што је отежано у случају комерцијалних брашна која су 
измељавана на ваљцима где су температуре млевења више, а 
пресејавање и прочишћавање брашна интензивније (Псодоров, 2014, 
стр. 23-25). Брашна су носиоци микроба који су узрочници спонтане 
ферментације, а самим тим и носиоци хранљивих материја 
потребних за раст и развој микроба. У воденој суспензији 
обогаћеној екстрактима јечменог слада, хмеља и липовог цвета, 
активација микроба тече несметано и ферментација је предвидивог 
карактера. Уколико су брашна стара, захваћена плеснима, уродицом 
или влагом, ферментација ће се одвити у непожељном правцу и 
довести до неупотребљивости производа. 

Вода је у традиционалним условима углавном захватана са 
чесми и често је могла бити узрок контаминације поткваса, а да би 
се то спречило, вршено је њено кување уз додатак хмеља и липовог 
цвета. Да се брашна не би „пресекла“ (инактивирала у биохемијском 
смислу), течност је пре наливања хлађена до собне температуре, 
затим процеђена од грубих састојака и тек тада употребљена за 
наливање брашна.  
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Хмељ је као самоникла биљка често растао поред слабијих 
водотокова, узверан уз стабла. Наменски је убиран углавном због 
производње поткваса за хлеб, а ређе у медицинске сврхе. Према 
подацима добијеним интервјуима, испитаници тврде да су липов 
цвет, хмељ, јечам или други састојци додавани или само због укуса 
или због подстицања врења. Тумачењем карактеристика 
ферментације сладовине у пиварској пракси, ове тврдње се 
делимично потврђују, уз додатак да хмељ доприноси стабилности 
вођења ферментације, отежавајући интензивно размножавање 
млечно-киселих бактерија, у корист размножавања квасца (Veselov i 
Čukmasova, 1966, стр. 39). Арома липовог цвета одлично прати 
ароме брашна и доприноси хармонији укуса хлеба, док јечмени слад 
само доприноси бржој активацији епифитних микроба из брашна па 
самим тим и бржој активацији поткваса. 
 
 
УСПОСТАВЉАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА СТАНДАРДИЗОВАНЕ 
РЕЦЕПТУРЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПОТКВАСА 
 

Процес успостављања стандардизоване рецептуре за припрему 
поткваса (и касније хлеба) темељи се на интервјуима спроведеним 
са локалним становништвом путем којих су добијене важне 
информације по питању традиционалних метода израде поткваса, 
манипулације хлебним тестом и печењем хлеба. На основу ових 
података, у лабораторијским условима уз помоћ прецизних 
инструмената и у контролисаним условима дефинисане су тачне 
количине састојака у припреми течности (суспензије) којом се 
налива брашно за потквас, затим тачне количине пшеничног и 
кукурузног брашна која се наливају течношћу и којима се практично 
формира сам потквас. Одређено је и време и температура вођења 
ферментације поткваса. 

Резултати добијени интервјуима о количинама састојака и 
куване суспензије прилично су робусни и непрактични за 
стандардизацију. Употреба састојака са аспекта количина одређена 
је приручним инвентаром који је свако домаћинство поседовало и 
користило у припреми хране у ширем, односно у припреми 
састојака за израду поткваса и хлеба у ужем смислу. Међутим, и 
поред поседовања различитих референтних посуда од метала и 
глине, најчешће мерило била је шака. Шаком су размеравани 
брашно, хмељ, липов цвет и јечам, једноставним захватањем из 
крошњи, наћава или других посуда у којима су састојци чувани. У 
циљу реконструкције производа и успостављања норматива 
састојака, утврђено је да традиционалним размеравањем састојака за 
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искувавање течности којом се налива брашно у припреми поткваса 
одговарају следеће мере: 

– 1½  l пијаће воде 
– 150 g јечменог слада 
– 5 – 7 g хмеља (у шишарци) 
– 5 – 7 g липовог цвета 
Поступак кувања састојака по традиционалној рецептури је 

крајње једноставан. Заснива се на кувању јечма до кључања, након 
чега се додају хмељ и липа, који се укувавају уз евентуално 
додавање воде како би се одржавао одговарајући ниво течности 
током укувавања. Након сат времена кувања на умереној ватри у 
поклопљеном суду, садржај се оставља на хлађење које се спроводи 
на собној температури, такође у поклопљеном суду. Када течност 
достигне собну температуру (после 2 ч.), садржај се процеди кроз 
цедњак промера око 1 mm и течношћу се залије одмерено брашно. 
Количина течности која преостаје после цеђења је  ½ до ¾  литра.   

Припрема поткваса заснива се на једноставном заливању 
брашна течношћу и његовим мешањем. С обзиром да се овим 
поступком не добија тесто, већ смеса која мора садржати довољну 
количину течности, а притом да не буде превише течна, оцењено је 
да је количина течности у сразмери са брашном у односу: 

брашно : течност = 1 : 1½  
За количину од 600 ml прокуване и охлађене течности којом се 

налива брашно, потребно је 400 g пшеничног и кукурузног брашна 
(по 200 g од сваког). Тако одмерена брашна наливају се течношћу, 
мешају и наливају у стерилан суд за ферментацију. Ферментација се 
обавља на температури од 28оС током 24 часа. Након 24 часа 
потквас је довољно активан да буде умешен у хлебно тесто.  

Како не би дошло до превеликог одступања од традиционалне 
методе припреме поткваса, што у погледу састојака, тако и у 
погледу припреме поткваса, одлучено је да се као састојци куване 
суспензије и касније – поткваса користе искључиво састојци 
локалног порекла (вода, пшенично и кукурузно брашно, липов 
цвет), а да се за потребе стандардизације поступка искористе 
састојци националног порекла само у случају хмеља и јечменог 
слада. Ова одлука се темељи на чињеници да се у пиротском крају 
хмељ никада није узгајао наменски (иако је редовно убиран са 
својих природних станишта), па су осцилације у његовом квалитету 
приличне. Јечмени слад такође овде није употребљаван у том 
облику, иако је јечам као житарица био у одређеној мери заступљен. 
Услед повољнијег дејства на потквас и доказано бољих резултата у 
његовој припреми, одлучено је да се користи јечмени слад намењен 
пиварској индустрији. 
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РЕЗУЛТАТИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ РЕЦЕПТУРЕ ПРИПРЕМЕ 
ПОТКВАСА 
 

Кувањем састојака суспензије (јечменог слада, хмеља и 
липовог цвета) практично се припрема течна фаза супстрата за 
развој ферментишућих микроба и рад ензима пореклом из 
пшеничног односно кукурузног брашна. Процес кувања почиње 
додавањем млевеног слада у млаку воду (25оС), у промеру 1:10 и 
постепеним загревањем уз повремено мешање. Температура средине 
треба постепено да расте до 75-80оС, након чега је потребно 
одједном додати претходно одмерене суве састојке (хмељ и липу). 
Количина хмеља и липе је у распону од 1% до 1,4%, односно између 
12 и 14 грама (подједнак однос липе и хмеља). Процес кувања слада 
са сувим састојцима треба да траје на задатој температури између 
1½ и 2 часа (Veselov i Čukmasova, 1966, стр. 214-215). Препорука је 
да кување треба обавити у поклопљеном суду, по могућству 
херметички затвореном – у том случају неће бити потребно 
доливати воду и беспотребно хладити суспензију. Након завршетка 
процеса кувања, препорука је извршити хлађење суспензије у 
поклопљеном суду у воденом купатилу до температуре од 24 до 
26оС. 

Цеђење суспензије потребно је обавити стерилисаном 
цедиљком, а течност одлити у стерилан суд са поклопцем. Тиме се 
избегава непотребна контаминација бактеријама из околине. 

Пшенично и кукурузно брашно, као носиоци микроба и 
ензима, не подлежу никаквој посебној припреми, осим адекватног 
размеравања. Њихов удео у маси поткваса дефинисан је односом од 
1 дела брашна наспрам 1½ делова течности. Овим се постиже 
повећање покретљивости састојака поткваса и удела слободне воде 
у истом, што је опредељујуће код повећања брзине активације 
ензима и самих микроорганизама, пресудних за вођење 
ферментације. Једина опасност која се може појавити у овом случају 
је непознавање квалитативних особина улазних брашна. Из тог 
разлога предлаже се консултовање документације или спровођење 
тестова (оцењивање моћи упијања воде) како би се постигли 
уједначени резултати у припреми поткваса.  

Спајање брашна са оцеђеном куваном суспензијом обавља се 
класичним поступком мешања, након чега се добијена маса разлива 
у стерилне судове на ферментацију. Температура ферментације 
поткваса је одређена на оптималних 27оС (потребно је обезбедити 
услове константне температуре). 

Ферментација у овим условима оптимално траје између 15 и 
18 часова, што је значајно краће од вишедневног вођења 
ферментације у традиционалним условима. Услед правилно 
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одабраних састојака и дефинисаних параметара, доћи ће до брже 
активације микроба и ензима који ће започети процесе разлагања 
слободних материја из супстрата обезбеђујући ароматичне материје 
и гасове. Резултат је контролисан процес ферментације са 
предвидивим и константним резултатима.  
 
 
ОПТИМИЗАЦИЈА РЕЦЕПТУРЕ ПРИПРЕМЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ 
ХЛЕБА 
 

Оптимизација рецептуре припреме традиционалног хлеба 
темељи се на усвајању оптимизоване методе припреме поткваса и 
њене апликације у процесу ферментације хлебног теста, као и 
одређивање оптималног процентуалног удела поткваса у маси теста 
како би се након топлотне обраде теста добила пожељна сензорна 
својства готовог производа (хлеба) уз задржавање традиционалних 
карактеристика производа.  

Поштујући традиционални метод замеса, мешење хлебног 
теста врши се директним поступком – активан потквас додаје се у 
припремљено брашно са додатом кухињском сољу, а у зависности 
од карактеристика самог брашна зависиће и проценат додате воде. 
Проблем код замеса се може јавити уколико се из вида испусти 
чињеница да активни потквас садржи одређен проценат воде (~60% 
у укупној маси поткваса), који учествује у укупној маси додате воде. 
Дневник печења пробних хлебова дат је у табели 1: 

 
Табела 1  Дневник пробних печења хлебова са различитим  

процентуалним уделом поткваса 
Table 1  A diary of trial baking of bread with different  

percent of home-made yeast used 
 

Потквас 
(%) 

Моћ 
упија-
ња 
воде 
(%) 

Браш-
но 
(g) 

Вода 
(g) 

Со 
(g) 

Пот
квас 
(g)* 

Тра-
јање 
меше-
ња 
(мин.) 

Маса 
обли
ков. 
теста 
(g) 

Ферме
нт. у 
маси 
(30оС) 
(мин.) 

Време 
пече-
ња 
(мин.) 

Маса 
вру-
ћег 
хле-
ба 
(g) 

10-15% 62,0 500 10 9 100 5 400 154 28 359 
16-25% 58,0 500 90 9 150 5 400 154 28 361 
26-30% 54,0 500 70 9 200 5 400 154 28 360,5 
31-35% 48,2 500 41 9 250 5 400 142 28 361 
36-40% 45,2 500 26 9 300 5 400 142 28 363,5 
* Однос брашна и течности у потквасу је 1:1½ па су количине брашна, редом: 40, 60, 80, 100 
и  120 g. 

  
Table 1  A diary of trial baking of bread with different  

percent of home-made yeast used 
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Принос (рандман) теста (Rt), принос хлеба (Rh) и принос 
запремине (Rz) израчунати су на основу података из табеле 1, а по 
формулама наведеним у Методологији рада. Резултати су 
приказани у табели 2: 

 
Табела 2  Приказ додатних квaлитативних карактеристика хлебова 

Table 2  A review of additional qualitative characteristics of bread 
 

Потквас 
(%) 

Rt 
(%) 

Rh 
(%) 

Rz 
(ml) 

10-15% 170,2 152,8 238,3 
16-25% 169,5 152,9 239,4 
26-30% 168,8 152,1 244,8 
31-35% 166,6 150,4 242,8 
36-40% 167,4 152,1 282,5 

  
У табели 3 приказани су спољни изглед и пресек хлебова 

припремљених са различитим уделом поткваса у маси теста: 
 
 

 
 

Потквас 
(%) Изглед готовог производа 

10-15 

  

16-25 

  

Табела 3  Спољни изглед и пресек хлебова са различитим уделом 
поткваса 

Table 3  External appearance and the cross section of breads with 
different percent of home-made yeast used 
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26-30 

  

31-35 

  

36-40 

  

 
Одређивање оптималног удела поткваса у маси теста извршено 

је на основу пробног печења узорака са различитим процентуалним 
уделом поткваса и оцене њихових својстава – визуелно и уз помоћ 
текстурометра, према стандардизованој методи наведеној у 
Методологији рада. Резултати представљају просечне вредности 
два узастопна мерења и приказани су у табели 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А. Тодоровић и Б. Калењук: Стандардизована рецептура... Пиротски зборник 41 (2016) 1-25  

 16 

Tабела 4  Еластичност и чврстоћа средине хлебова у зависности од 
процентуалног учешћа поткваса 

Table 4  Elasticity and hardness of the middle part of breads depending on the 
percent of home-made yeasts used 

 
Потквас у маси 

теста 
(%) 

Дебљина пре 
мерења, δ1 

(mm) 

Дебљина после 
мерења, δ2 

(mm) 

Еластичност 
δ2 / δ1 
(%) 

Чврстоћа* 
(g) 

10-15% 22,6 14,9 58,15 6693,67 
16-25% 20,7 13,8 66,84 5439,61 
26-30% 23,2 13,1 56,53 7630,54 
31-35% 21,6 11,9 55,07 5821,35 
36-40% 23,2 14,8 63,99 2723,04 

* Чврстоћа представља измерену тежину у грамима која је била потребна да се узорак компримује од δ1 до δ2 
 

 
Имајући у виду основне визуелне карактеристике 

традиционалног хлеба (пукотине на кори, шупљикавост средине, 
незнатно присуство сланинастих слојева), а на основу података 
испитивања приказаних у табелaма 3 и 4, утврђено је да је 
оптимални удео поткваса у маси теста у интервалу од 36% до 40%. 
На основу тога је у табели 5 предложена стандардизована 
оптимизована рецептура за припрему традиционалног хлеба: 

 
Табела 5  Стандардизована и оптимизована рецептура  

традиционалног хлеба 
Table 5  Standardized and optimized recipe for traditional bread 

 
НОРМАТИВ САСТОЈАКА 
Састојци Ј.М. Бруто Растур Нето 
Пшен. брашно ТИП 500 м g 520 20 500 
Вода ml 220 / 220 
Потквас g 210 10 200 
Кухињска со g 9 / 9 
Маса теста (g) 950 
Количина (ком.) 2 

 
Фото: А. Тодоровић 

РЕЦЕПТУРА ПРИПРЕМЕ 

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ФЕРМЕНТАЦИЈА (ГАРБ) ТОПЛОТНА 
ОБРАДА 

- Угрејати пећ на 210оС 
- Одмерити брашно 
- Одмерити потквас 
- Одмерити со 
- Побрашнити радну површину 
- Сјединити састојке 
- Умесити тесто (5-8 минута) 
- Поделити тесто (2 ком.) 
- Ставити на ферментацију 

- Време трајања: 150-160 
минута 
- Температура: 30оС 
- Влажност: 70-80% 

- Време трајања: 
30 мин 
- Температура: 
200оС 
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Компаративно испитивање визуелних и реолошких 
карактеристика традиционалног хлеба произведеног по 
оптимизованој рецептури и хлеба који је уз употребу истих 
састојака припремљен уз додатак селекционираног пекарског квасца 
извршено је у циљу процене утицаја поткваса на свеукупна својства 
хлеба, као и у циљу потврде претпоставке да се карактеристична 
својства хлеба могу постићи искључиво уз употребу поткваса. 
Узорци су мерени 24 и 48 часова након печења, према 
стандардизованој методи наведеној у Методологији. Резултати 
представљају просечне вредности четири узастопна мерења (табела 
6): 

 
Табела 6  Компаративни преглед реолошких карактеристика 

традиционалног и контролног хлеба 
Table 6  Comparative review of rheological characteristics  

of traditional and trial bread 
 

 

Дебљина пре 
мерења 
(mm) 
δ1 

Дебљина после 
мерења (mm) 

δ2 

Еластичност 
δ2 / δ1 
(%) 

Чврстоћа* 
(g) 

4 ч. 24,02 11,50 47,79 5171,4 Традицион-
ални 

8 ч. 23,30 10,61 45,50 6393,0 

4 ч. 21,36 12,41 58,13 1756,9 
Контролни 

8 ч. 22,76 10,88 47,79 2213,4 

* Чврстоћа представља измерену тежину у грамима која је била потребна да се узорак 
компримује од δ1 до δ2 

  
Вредност еластичности након 24 часа код традиционалног 

хлеба мања је од исте код контролног хлеба за читавих 18%, док је 
након 48 часова та разлика смањена на свега 4,8%. Промена 
еластичности код традиционалног хлеба након 24 и 48 часова је 
незнатних 4,8%, док је код контролног хлеба, у чијем је замесу 
коришћен пекарски квасац, та разлика знатних 17,8%. На основу 
тога је могуће констатовати да традиционални хлеб боље одржава 
свежину од хлеба у чијој је припреми коришћен селекционирани 
(пекарски) квасац. Визуелном проценом јасно је уочљиво да узорак 
са додатим пекарским квасем (слика десно) има униформан изглед, 
без карактеристичних шупљина, а пукотина на корици је такође 
изостала. Што се тиче укуса хлеба, карактеристична киселост такође 
није присутна код узорка са пекарским квасцем. Из наведеног се 
потврђује да се традиционална својства хлеба не могу постићи 
додавањем пекарског квасца.  



А. Тодоровић и Б. Калењук: Стандардизована рецептура... Пиротски зборник 41 (2016) 1-25  

 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕНЗОРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ХЛЕБА 
 

 За хлебове на бази киселих теста (којима припада и 
традиционални пиротски хлеб) још увек није утврђен обједињујући 
стандард за сензорно оцењивање, иако су радови на том пољу 
интензивни (Lotong, Chambers, E. & Chambers, D., 2000, pp. 309-
326). У погледу сензорне анализе традиционалног хлеба, нема већих 
одступања у погледу категорија које је потребно оценити (изглед, 
текстура, арома), али су стандардне методе за сензорну оцену 
хлебова у овом случају неподесне јер су својства традиционалног 
хлеба дијаметрално супротна пожељним својствима стандардних 
хлебова (на пример, стандардни хлеб не би требало да има пукотине 
на кори и неравномерне шупљине средине, док је код 
традиционалног хлеба управо то детерминанта квалитета, уз низ 
других параметара).  
 
Опис производа 

  
Производ је округле основе, благо испупченог профила са 

карактеристичном пукотином по средини горње површине која 
може бити померена у страну и праћена мањим пукотинама 
неправилног распореда. Доња површина је равна, без пукотина, 
појачаних нијанси боја. На попречном пресеку је карактеристично 
шупљикав, са неправилно распоређеним шупљинама неправилног и 
неједнаког облика. Присуство сланинастих слојева је незнатно до 
умерено, лоцирано у реону спајања средине са кором. Производ је 
специфичног мириса на кисело тесто и ароматично биље – хмељ и 
липу. Укуса је карактеристично киселкастог, са тонираним 
нијансама горчине. 

Слика 1 Средина  
традиционалног хлеба 
Фото: А. Тодоровић 

Figure 1  The middle of  
traditional bread 

          Photo: A. Todorović 

Слика 2  Средина 
контролног хлеба 
Фото: А. Тодоровић 

Figure 2  The middle of 
trial bread 

        Photo: A. Todorović 
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У табели 7 предложен је опис сензорних карактеристика и 

дати су фактори значајности за сензорну оцену традиционалног 
хлеба који се темеље на резултатима добијеним у свим фазама 
испитивања. 

 
Табела 7  Опис сензорних карактеристика и фактори значајности за 

сензорну оцену традиционалног хлеба 
Table 7  Description of sensory characteristics and factors of importance for 

sensory evaluation of traditional bread 
 

СЕНЗОРНЕ 
КАРАКТЕРИС-

ТИКЕ 

 
ОЦЕНА 

 
ОПИС ОЦЕЊИВАНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

ФАКТОР 
ЗНАЧАЈ-
НОСТИ 

5 
Облик правилан са карактеристичном 
пукотином  по средини горње површине; 
равна доња површина уједначене боје 

4 
Незнатно деформисан облик; горња површина 
са једном или више пукотина, равна доња 
површина уједначених боја 

3 
Знатно деформисан облик; појава пукотина са 
бочне стране; јаче печена горња или доња 
површина 

2 
Деформисан облик; спљоштеност; са више 
неправилно распоређених пукотина на 
површини, јаче печена горња и доња корица 

 
 
 
 
 
 

СПОЉНИ 
ИЗГЛЕД 

1 

Облик несвојствен или потпуно спљоштен; 
без пукотине или са интензивним пукотинама 
по целој површини; неједнако печене горња и 
доња површина 

 
 
 
 
 
 

0,3 

 
СТРУКТУРА 
СРЕДИНЕ 

5 

Неравномерно распоређене шупљине 
неједнаког облика и величине; без присуства 
сланинастих слојева; уједначена светлосмеђа 
боја са видљивим влакнима 

 
0,3 

Слика 3  Спољни изглед 
традиционалног хлеба 
Фото: А. Тодоровић 

Figure 3  External appearance 
of traditional bread 

         Photo: A. Todorović 

Слика 4  Изглед средине 
традиционалног хлеба 
Фото: А. Тодоровић 

Figure 4  Appearance of the 
middle of traditional bread 

         Photo: A. Todorović 
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4 

Неравномерно распоређене шупљине 
неједнаког облика и величине, са делимичним 
присуством сланинастих слојева; уједначена 
светлосмеђа боја са видљивим деловима 
влакана 

3 
Неравномерно распоређене ситне шупљине 
неједнаког облика; присуство сланинастих 
слојева 

2 
Равномерно распоређене ситне шупљине 
уједначеног облика, јако изражени 
сланинасти слојеви 

1 
Присуство равномерно распоређених ситних 
шупљина; интензивна заступљеност 
сланинастих слојева 

5 Својствен, благо накисео, ароматичан мирис 
биља 

4 Својствен, интензивније накисео, ароматичан 
мирис биља, оштар и опор 

3 Својствен, са интензивним мирисом једног од 
састојака или мирисом на алкохол или сирће 

2 Несвојствен, прејак мирис хмеља, осетан 
стран мирис или мирис плесни 

 
 
 
МИРИС КОРЕ И 

СРЕДИНЕ 

1 Стран, непријатан мирис 

 
 
 

 
0,2 

5 Својствен, заокружен укус, благо накисео, 
ароматичан 

4 Својствен, интензивније накисео, ароматичан, 
благо опор 

3 Својствен, са израженом горчином или 
киселошћу 

2 Наглашена горчина и киселост, појачана 
заступљеност влакана 

УКУС КОРЕ И 
СРЕДИНЕ 

1 
Пренаглашена горчина и киселост, 
доминантан укус брашна, изражено присуство 
влакна и биља 

 
 
 
 

0,1 

5 Добра жвакљивост, врло добра топивост 
4 Добра жвакљивост, скоро добра топивост 

3 Врло добра жвакљивост и скоро добра 
топивост 

2 Врло добра жвакљивост и довољна топивост 

ТОПИВОСТ И 
ЖВАКЉИВОСТ 

КОРЕ И СРЕДИНЕ 

1 Изузетна жвакљивост и недовољна топивост 

 
 

0,1 

 
 
 
МИКРОБИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АКТИВНОГ ПОТКВАСА 
 

Испитивање микробиолошких карактеристика састојака 
поткваса и активног поткваса припремљеног за мешење хлеба 
извршено је у циљу оквирног одређивања врсте микроорганизама 
које могу бити узрочници спонтане ферментације од значаја за 
припрему поткваса. Резултати су приказани у табелама 8 и 9: 
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Табела 8  Микробиолошка својства састојака  
за припрему куване суспензије 

Table 8  Microbiological properties of ingredients  
for the preparation of boiled suspension 

 
 Јечмени слад Хмељ Липа 

Кисело-млечне 
бактерије (cfu/g)* 

34000 
40000 / / 

Укупан број квасаца 
и плесни (cfu/g) 

Плесни – 
3000 

Квасаца – 
није нађено 

Плесни – 
2000 

Квасаца – 
10000 

Плесни – 2000 
Квасаца – / 

Ентеробактерије 
(cfu/g) 10000 500 1000 

Укупан број 
микроорганизама 

(cfu/g) 
3х106 13х105 2х105 

*cfu/g (colony forming unit) je концентрација бактерија која предста-
вља број колонија бактерија у јединици мере 
  
 
Након кувања састојака којим се налива мешавина пшеничног 

и кукурузног брашна, а које се спроводи у режиму пастеризације, 
претпоставка је да кувана суспензија не поседује живе 
микроорганизме у тој мери да се ферментација развије у 
непожељном правцу. У том смислу, као опредељујући фактор у 
развоју тока ферментације усвојене су једино микробиолошке (и 
шире биохемијске) карактеристике пшеничног и кукурузног 
интегралног брашна. Однос укупног броја микроорганизама 
интегралних брашна и активног поткваса приказан је у табели 8. 

 
Табела 9  Микробиолошке карактеристике брашна и активног поткваса 
Table 9  Microbiological characteristics of flour and active home-made yeast 

 
Микробиолошки 

параметри 
Интегрално 

пшенично брашно 
Интегрално 

кукурузно брашно Потквас 

Укупан број 
микроорганизама 

(cfu/g) 
12000 60000 3,2х107 

Укупан број 
квасаца и плесни 

(cfu/g) 

Плесни – 200 и 100 
Квасаца – није 

нађено 

Плесни – 30000 и 
10000 (Fusarium 

spp.) 
Квасаца – није 

нађено 

Плесни – 3000 
Квасаца – није 

нађено 

Ентеробактерије 
(cfu/g) 600 3500 1200 

Кисело-млечне 
бактерије (cfu/g) Није нађено Није нађено 2,2х108 
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Имајући у виду да је карактер ферментације условљен 
симбиотским деловањем разних врсти микроба, не треба да збуњује 
податак да су млечно-киселе бактерије доминантна култура, јер је 
њихова активност појачана услед постојања угљених хидрата који 
више одговарају њиховом развоју него развоју квасаца. Поред тога, 
њихов утицај на pH вредност средине има такође одлучујућу улогу у 
погледу врсти присутних микроба. Детаљнији приказ 
микробиолошких карактеристика активног поткваса дат је у табели 
10: 

 
Табела 10  Детаљнији приказ микробиолошких карактеристика  

активног поткваса 
Table 10  Detailed review of microbiological characteristics  

of active home-made yeast 
 
Укупан број микроорганизама 10000 (cfu/g) – ситне колоније 
Укупан број квасаца и плесни 1000 и 1200 (cfu/g) (Rhizopus spp.) 
Кисело-млечне бактерије 475х105 – 475х107 (cfu/g) 

Сулфиторедукујуће клостридије / 
Ентеробактерије 10000 (cfu/g) 
Еscherichia coli 500 (cfu/g) 
Bacillus cereus / 

Липолитички микроорганизми / 
 

 
 

МИКРОБИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ 
ХЛЕБА ПРИПРЕМЉЕНОГ ПО ОПТИМИЗОВАНОЈ РЕЦЕПТУРИ 

  
Да би се отклониле недоумице о узрочно-последичној вези 

између процентуалног удела поткваса и коначних микробиолошких 
својстава готовог производа (хлеба), у иницијалној фази 
истраживања оцењене су микробиолошке карактеристике средина 
хлебова припремљених са различитим процентним уделом поткваса 
у маси теста. Резултати су приказани у табели 11: 
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Табела 11  Микробиолошка својства хлебова са различитим 
процентуалним уделом поткваса у маси теста 

Table 11  Microbiological properties of bread with different percent of 
homemade yeast in the dough 

 
Микробиолошки параметри 

Потквас 
(%) 

Укупан 
број 

микроба 

Укупан број 
квасаца и 
плесни 

Ентеробак-
терије 

Bacillus 
cereus 

Кисело-
млечне 
бактерије 

10 – 15 30 cfu/g / / / / 
16 – 25 / / / / / 
26 – 30 50 cfu/g / / / / 
31 – 35 / / / / / 
36 – 40 50 cfu/g / / / / 

 
 
На основу података из табеле 10, уочљиво је да сви узорци 

задовољавају одредбе члана 45 Правилника о микробиолошкој 
исправности намирница у промету (Сл. лист СРЈ, бр. 26/93, 53/95 и 
46/2002), што се може тумачити чињеницом да микроорганизми 
који су преостали у активном потквасу не могу преживети услове 
печења хлеба, што се повољно одражава на завршна 
микробиолошка својства готовог производа, која су доказана и код 
хлеба припремљеног по оптимизованој рецептури (табела 12). 

 
 

Табела 12  Микробиолошки налаз хлеба са 40% поткваса 
Table 12  Microbiological examination of bread with 40% of homemade yeast 

 
Микробиолошки налаз хлеба са 40% поткваса 

Укупан број микроорганизама 30 (cfu/g) 

Укупан број квасаца и плесни / 

Сулфиторедукујуће клостридије / 

Ентеробактерије / 

Еscherichia coli / 

Bacillus cereus / 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Детаљном анализом писаних извора као и активностима 
спроведеним у циљу успостављања и оптимизације рецептуре 
припреме поткваса и самог хлеба, дошло се до следећих закључака: 

– Основни састојци за припрему киселог стартера (поткваса) 
учествују, сваки на свој начин, у процесу ферментације самог 
поткваса детерминишући његова својства која директно утичу на 
коначна својства готовог производа – хлеба. 

– Оптимизована рецептура припреме поткваса подразумева 
избор одређених састојака којима се не ремети традиционални 
карактер производа већ се олакшава и убрзава процес ферментације 
поткваса. 

– Оптимални удео поткваса у маси теста је 40%, што је 
доказано лабораторијским испитивањима. 

– Својства традиционалног хлеба (карактеристична киселост, 
пукотине на кори и неправилне шупљине у средини) постижу се 
једино уз употребу поткваса, док се селекционираним квасцем ова 
својства не могу постићи. 

– Испитивањем микробиолошких карактеристика поткваса 
спремног за замес хлеба утврђено је значајно присуство млечно-
киселих бактерија, док је број активних квасаца занемарљив. 

– Испитивањем микробиолошких карактеристика готовог 
производа – хлеба утврђено је да је производ безбедан за 
конзумирање. 
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Милованка Андоновић (рођ. Живковић, 1926, село Велики 
Јовановац) – Велики Јовановац, 16.10.2014. 
Ружа Илић (рођ. Ранчић, 1930, Пирот) – Пирот, 10.7.2014. 
Снежана Андрејић (рођ. Златковић,1948, Пирот) – Пирот, 2.7.2014. 
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СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ПРИПОВЕДНИХ 
СВЕТОВА ДРАГОЉУБА ЈАНКОВИЋА1 

 
SEMANTIC ANALYSIS OF THE NARRATIVE 

WORLDS OF DRAGOLJUB JANKOVIĆ 
 
 

 
Сажетак: Предмет интересовања овог рада су четири збирке 
прича Драгољуба Јанковића: Одлазак (1963), Опсена (1965), Бели 
камен (1984) и Неко друго време (1990). У раду су анализиране све 
приче из прве три збирке, док је последњој посвећено најмање 
простора, будући да се она по свим својим књижевно-уметничким 
елементима и поступцима уметничког обликовања разликује од 
претходних. Њених тридесет и пет прича стављају фокус на људе 
и дешавања између два светска рата у Пироту, док у претходним 
збиркама семантика хронотопичности нагиње ка универзалности 

                                                             
     vmjelena@yahoo.com 

1 Драгољуб Н. Јанковић Јенки рођен је 1926. године у Пироту. Иако по 
стручној спреми инжењер геологије, бавио се превасходно новинарством и 
књижевним стваралаштвом. Као новинар и уредник радио је у пиротској 
„Слободи”, био је стални дописник из Ниша у београдским листовима 
„Политика”, „Вечерње новости” и „Борба”, сарадник Радио Ниша и уредник 
„Народних новина“. Запамћен је и као позоришни критичар (Од истог гледаоца) и 
један од оснивача Југословенских хорских свечаности и Фестивала глумачких 
остварења. Објавио је четири збирке прича (Одлазак, Опсена, Бели камен , Неко 
друго време), три драме (Прегршт тишине, Круг у вечерњим водама, Легенда о 
Сокограду) и две књиге полемика о културном животу Ниша (Реч и време). Умро 
је 1993. године у Нишу. 
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човековог времена и простора. Лајтмотив многих Јанковићевих 
прича сагледава се у „прошлом” животу, те се неки од његових 
ликова могу окарактерисати као живи мртваци, који се крећу 
просторима приповедног света у времену које им је „позајмљено” 
на коришћење, само да би се потврдиле чињенице о људској 
пролазности и неминовности смрти. Линеарни след догађаја, без 
нарочито обазриве монтаже и крај као сасечена филмска трака 
чине уметнички поступак који се не може без изузетака узети као 
правило, али се може рећи да преовладава. Док се у причама из 
Неког другог врмена нагиње ка реалистичком приказу, у збиркама 
Одлазак, Опсена и Бели камен приповедање је прожето језиком 
симбола и метафориком, а све у циљу појачавања утиска о 
промашеном, отуђеном и маргинализованом човеку. Рад ставља 
акценат и на разматрања која се тичу ауторовог наративног 
стила. 
 
Abstract: The subject of this work interest are four collection of stories of 
Dragoljub Janković: Odlazak (Departure) (1963), Opsena (Deception) 
(1965), Beli Kamen (White stone) (1984) and Neko drugo vreme (Some 
other time ) (1990). The work analyses all the stories from the first three 
books while the last collection is given the least space as it is different 
from the others in all its literary and artistic elements as well as in the 
artistic forms used. Its thirty-five stories focus on people and events 
between the two world wars in Pirot while in the previous collection of 
stories the semantics of the chronotope tends to point out the universality 
of human time and space. A dominant recurring theme of many stories of 
Dragoljub Janković is “past” lives and therefore some of the characters 
in the stories may be characterized as dead people alive again, going 
through the spaces of narrative world in the time which is “borrowed” to 
be used and thus confirming the fact about human transience and 
inevitability of death. Linear flow of events without any special selection 
and editing and the end which resembles the cut film strip, make the 
artistic process that cannot be taken as a rule without exceptions but can 
be seen as prevailing. While the stories from the collection “Some other 
time” tend to be realistic, the narration in “Departure”, “Deception” 
and “White Stone” is permeated with the language of symbols and 
metaphoric aiming to emphasize the impression of a failed, alienated and 
marginalized man. The work points out the considerations of the author's 
narrative style. 
 
Кључне речи: Драгољуб Јанковић Јенки, проза, семантика, 
наративни стил 
Кey words: Dragoljub Janković Jenki, prose, semantics, narrative style 
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Предмет овог рада су приче Драгољуба Јанковића објављене у 
четири збирке са насловима Одлазак (Јанковић, 1963), Опсена 
(Јанковић, 1965), Бели камен (Јанковић, 1984) и Неко друго време 
(Јанковић, 1990). У раду су анализиране све приче из прве три 
збирке, док је последњој збирци посвећено најмање простора. 
Оправдање за поменуто налазимо у структуралној и идеолошкој 
сродности прича из прве три збирке, док се Јанковићева последња 
збирка прича, Неко друго време, по стилу, приповедачком маниру, 
тематици и основним идеолошким концепцијама разликује од 
претходних. С обзиром на велики број прича (укупан број прича из 
прве три збирке, уколико се изузме број оних које чине избор из 
Одласка и Опсене, а саставни су део Белог камена, износи двадесет 
и пет, док композицију последње збирке чини тридесет и пет прича) 
и временски опсег у којем су стваране, за очекивати је да се уочавају 
извесне разлике у наративном стилу аутора. Такође, без обзира на то 
што прве три збирке имају сличан однос према човеку, његовом 
делању и смрти, постоје варијације између сфера реалног, 
фантастичног и симболичног приказивња догађаја и ликова, те рад 
тежи да одговори и на питање Јанковићевог уметничког проседеа.   

Прва збирка кратких прича Драгољуба Јанковића носи назив 
Одлазак који симболично обједињује све њене текстове. Стихови из 
песама „О људској пролазности” (Динка, источна Африка) и из 
„Песме очајања” (из поезије Црвенокожаца) који отварају збирку су 
умногоме одредили њену основну идеју. Лајтмотив свих десет 
прича сагледава се у „прошлом” животу, сећањима на нешто што је 
завршено, иако се још увек живи. Неки од његових ликова се могу 
окарактерисати као живи мртваци. Они се крећу просторима 
Јанковићевог приповедног света у времену које им је „позајмљено” 
на коришћење, само да би се појачао утисак о пролазности и 
неминовности смрти.  

О човековој потреби да живот не проведе сам, али и о томе 
како је раскид са другим неминован, сведоче приче које отварају 
збирку, „Подстанари госпође Катарине” и „Посета”. У првој је 
приказана свађа дугогодишњих пријатеља која прекида свакодневну 
заједничку рутину, али не и потребу да се буде део нечијег живота, 
док је у другој предочен схематизован једнодневни сусрет бивших 
супружника као догађај који једини има значај у односу на његово 
одсуство током свих осталих дана у години (када се и не живи).  

Приповетка „Смрт има црну боју” је веома интересантно и 
смело замишљена, али не може се рећи да је њен сваки сегмент 
подједнако задовољавауће одговорио захтевима „добре” приче. 
Јанковић покушава да превазиђе ограничење које смрт поставља и 
предочава нам последње мисли умирућег рудара. Борећи се са 
надирућим мислима о блиској смрти и злокобним предосећањима, 
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безимени лик покушава да овлада својим мислима и да их усмери у 
правцу белине која је у његовој визији антитеза смрти и њеној црној 
боји. Наратор се у овој причи креће између неколико упечатљивих 
догађаја, живописно насликаних, и размишљања која представљају 
празан ход приче, будући да се понекад приближавају баналној и 
испразној филозофији. Ипак, не може се оспорити да је крај ове 
приче и те како упечатљив и интригантан. Фасцинација пред 
непознатим и пред смрћу узрок је разних покушаја тумачења и 
интерпретирања последњих тренутака живљења или тренутка 
прелаза у неку другу димензију постојања, како у миту и религији, 
тако и у књижевности. Јанковић (1963) своју визију задржава на 
згуснутој лепљивој прашини и црној боји која ставља тачку на све:  

Учини му се да се налази у неком страховито дугачком олуку и 
да се постепено удаљава од отвора који постаје све ужи, круг 
љескаве белине се све више смањивао и он последњим 
делићем свести осети да не може више да мисли о белом, да 
тама неповратно надире, осети чак да више не може уопште да 
мисли, да је последње чега је свестан сама смрт, коју попут 
муње предухитри последња мисао: људи ипак не знају како се 
умире, а, ето, ја знам, знам чак и какву боју смрт има. Црну, да, 
црну... (стр. 31) 
У „Девесиљу” успињање на врх, потрага за ретким растињем и 

лик жене са плетеницама попут виле, јесу неки од елемената ове 
приче који подсећају на бајку. С друге стране, кључ у којем се чита 
крај приче затвориће врата тумачењима ка поменутом жанру. Давид 
доживљава сатисфакцију у проналажењу жбуна девесиља, али убрзо 
се одиграва потпуни заокрет. Пошто је неко време провео 
непомичан и чврсто везан за стену плашећи се да закорачи како се 
не би суновратио низ литицу, Давид отвара очи и схвата да је све то 
био плод његовог умишљања и да је висораван остала непромењена. 
Уколико бисмо размишљали о симболици поменутих елемената2, 
могли бисмо рећи да Давид из приче „Девесиље” подсећа на човека 
који је ухваћен у замку због својих високих прохтева, тежњи и 
амбиција. По прочитаном тексту остаје запитаност: Да ли остварење 
наших снова доноси слободу или покреће нове страхове? Јанковић 

                                                             
2 Врх планине „обавијен облацима подстиче на фантазију” (Biderman, 

2004, стр. 306), а намеће се и као „симбол ’узвишености’ над ’свакодневном 
равницом’” (Biderman, 2004, стр. 307). За биљку девесиље се у Србији говори да 
има магичне моћи, те одатле и назив - девет сила биље. 
(http://radionicaprirode.rs/mitske-biljke-srbije-devesilje/, приступљено 16.3.2016). 
Пошто девесиље има цветове, а како посматрано са неутралног становишта, 
цветови симболишу „животну снагу и животну радост, крај зиме и победу над 
смрћу” (Biderman, 2004, стр. 54), може се рећи да је Давид кажњен задобивши 
нешто што не би требало да буде у његовом поседу.  
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је и овом причом потврдио да у његовим визијама нема срећног 
завршетка. Поражавајући крај је неминован, само је разлика у 
варијацијама. Ликови из збирке Одлазак се суочавају са (блиском) 
смрћу или стоје на опасној литици свог живота која изнедрава 
паралишући страх или затварајући врата прошлости остају неми 
пред непознатим. Имајући у виду ову последњу варијацију, 
закључује се да многе приче остављају утисак незавршености, што 
је иначе честа одлика приповедне прозе. 

 У сличном маниру писане су и приче „Човек је хтео да 
свира”, „На обали”, „Дванаест белих ружа” и „Одлазак”. Иако су 
њихови ликови по својим особеностима посве различити, 
повезаност се остварује у семантичком слоју и идеолошкој 
концепцији краја, о којој је већ било речи. У првој од ових прича је 
приказан човек који у узалудном труду конобара и неиспијеној 
ракији сагледава не без патетике своју неиспуњену жељу да свира. 
Завршна слика сломљене виолине и убеђивање постиђене и 
нестрпљиве унуке да, по ко зна који пут, пође кући из кафане, као и 
његово немо пристајање на то, додатно појачава утисак о 
неостварености и неиспуњености једног живота. Прича „На обали” 3 
написана је већим делом у дијалошкој форми, с тим што је дијалог у 
неким сегментима веома успешно исконструисан, док су одређене 
реплике неприродне и натегнуте. Због случајног сусрета два странца 
и разговора који воде4, прича се може посматрати као амалгам 
вероватног и мотивисаног приповедања5. Прича „Дванаест белих 
ружа”6 говори о неком „прошлом животу” који изазива неку врсту 

                                                             
3 Ова прича чини предтекст за драму Круг у вечерњим водама (Јанковић, 

1967), која је изведена на сцени пиротског Народног позоришта 1972. 
4 Сиже приче је у основи исти као у драми Круг у вечерњим водама. Жена 

која је наумила да се утопи, започиње разговор са странцем и они откривају једно 
другом много тога о себи. Слутећи да ће она починити самоубиство, крадљивац 
остаје крај ње. Злослутном репликом жене обележен је завршни план и приче и 
драмског текста: „Вечито ипак не можете остати поред мене...” (Јанковић, 1963, 
стр. 58; 1967, стр. 58). 

5 Женет (Genette, 1985) разликује три типа приповедања: вероватно 
приповедање са имплицитном мотивацијом, мотивисано приповедање које 
одликује ограничена или уопштавајућа мотивација и произвољно приповедање.  
Код првог модуса, вероватног приповедања,  мотивација је имплицитна  и  
исказана је пређашњим  ставовима  и  поступцима ликова, културним обрасцима у 
оквиру којих делају, као и утицајима средине, и као таква она повољно делује на 
истинитост казивања. Што се тиче мотивисаног приповедања, у њему је 
најбитнија улога аутора, који ће својим експлицитним коментарима утицати на 
понашање јунака. Такође, код другог модуса аутор сугерише читаоцу како да 
прочитано прихвати као вероватно и могуће.  

6 Ова прича претрпела је извесне измене и у збирци Неко друго време 
(Јанковић, 1990), штампана је под називом „Беле руже”. У односу на прву верзију 
у којој је актер неименовани сликар, у потоњој верзији догађај се „приписује” 
пиротском академском сликару, Чедомиру Крстићу. 
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нелагодности, што је наратор веома верно дочарао у разговору 
између некадашњих пријатеља. Од позитивних осећања и 
размишљања којима је лик из приче на почетку заокупљен аутор 
прави потпуни заокрет ка осећањима потиштености, испражњености 
и усамљености. Последња прича из збирке Одлазак са истоветним 
насловом покреће још нека битна питања поред оног о пролазности 
и људској смртности. Последња реченица „Отац је гледао у мене и 
није ме видео...” (Јанковић, 1963, стр. 92) недвосмислено указује на 
крај, али и на чест случај егоцентризма, који не због самољубља, већ 
чешће из самосажаљивости, стаје на крај могућој изградњи мостова 
ка другим људима. Потребно је истаћи да је Јанковић веома 
успешан у скицирању неколико оштрих црта које ће последњи план 
његових прича опредметити и тај један једини тренутак учинити 
општим, свеприсутним и свеважећим за оног који га проживљава. 

 Две приче из прве збирке Драгољуба Јанковића заслужују 
нарочиту пажњу, јер се по неким својим књижевно-уметничким 
квалитетима издвајају у односу на све остале, претходно 
анализиране приче. То су приче „У возу до клисуре” и „Жена у 
белом”. Оне на идејној оси представљају антиподан диптихон 
будући да у првој главни лик сања лепу будућност свом сину, док у 
другој жена прижељкује да сахрани свог мужа. Њихове жеље су 
ипак осујећене. Чика-Живадинов нарочито жив и веродостојан 
унутрашњи монолог и присуство сина откривају се као превара сна, 
док је у случају жене „у белом” жељена црнина одгођена управо 
њеним поступком скривања поруке која га је требала одвести у 
сигурну смрт. Причи „Жена у белом”, поред неких не баш нарочито 
успелих поређења („... црн облак, као мокра али већ исцеђена крпа, 
висио је...” или „... улична светиљка као преломљена глава 
сунцокрета... као обешен човек...” (Јанковић, 1963, стр. 69) и поред 
мешања становишта онога ко види и онога који говори (што с једне 
стране може да чини недоследност у приповедању, али и да буде 
начин којим се појачава илузија стварног дешавања, будући да 
приповедач лако улази у свест женског лика као главног актера 
приче), мало шта може да се замери. Вредност ових прича је 
првенствено у конструисању радње, али и у упечатљивости ликова 
који оживљавају пред очима читалаца. У причи „У возу до клусуре” 
нарочито је упечатљива чика-Живадинова бол у очима када је 
схватио да је изгубио и последњег сина, као и сцена у којој се на 
прозору безимене жене зачује глас комшинице и кукњава других 
због несрећног догађаја стрељања њихових мужева, док њен 
отуђени муж мирно спава у суседној соби, из друге приче. 

 Готово све приче ове збирке су у уској вези са смрћу или на 
неки начин условљавају злослутно предосећање на блиску смрт и 
опомињу човека на његову пролазност. Читајући Јанковићеве приче, 
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лако се запажа немоћ његових ликова која се огледа у делатној 
неспособности и инфериорности коју осећају пред тренутком 
надирујућег и неминовног пораза. Ипак, то није пораз трагичног 
јунака, нити наплата (не)свесне кривице, већ природни след живота, 
ослобођен митског времена, као и вере у загробни живот коју 
заговарају многе религије. Филозофија смрти садржана је у наслову 
једне од прича „Смрт има црну боју” и представља потпуно 
одсуство бића, времена и простора. Као што нас по одгледаном 
филму црнило екрана враћа у сферу реално постојећег, тако 
Јанковић креира своје приче. Линеарни след догађаја, без нарочито 
обазриве монтаже и крај као сасечена филмска трака чине 
уметнички поступак који се не може без изузетака узети као 
правило, али се може рећи да преовладава. Јанковић има ироничан 
став према човеку и његовом односу према животу, као и према 
смрти: човек је лишен било какве моћи да управља и дела сходно 
својим жељама и афинитетима. У намерама које сматрају 
исправним, понекад  чак „узвишеним”, његови ликови најчешће 
бивају осујећени и то од стране другог, случајног пролазника и 
саговорника. Без обзира на то што ниједна од ових прича не пружа 
утеху и што писац не гаји нарочите симпатије и самилост за своје 
ликове, читалац осећа терет нечег дубоко потресног и страх пред 
непознатим.  

Следећа збирка прича коју Јанковић објављује под називом 
Опсена (1965) не разликује се превише од прве. Ипак, запажа се да 
је стил писца донекле измењен. Уочљива је промена у уметничком 
проседеу, пре свега у дубљем и слободнијем залажењу у сферу 
фантастичног. Већ у првој причи из збирке са називом „Погреб” 
приметан је уплив фантастике и трагикомичан стил који ће у спрези 
са благом иронијом обележити целу збирку. Приповедач се служи 
минус поступком у погледу осећања и намерно изостављајући бурне 
емотивне реакције указује на то да је човек у смрти, као и у животу, 
донекле смешан и да нема узвишености у његовом бивствовању. 
Приповедни дискурс је конструисан на тај начин да на читаоца не 
делује нарочито зачудно када лик који приповеда о догађају после 
своје смрти закључи: „То сам значи ја умро данас и неким чудом 
читам свој посмртни плакат!” (Јанковић, 1965, стр. 12). Будући да је 
лик који нам саопштава дешавања истовремено и мртав у једној 
равни приче, открива се поступак дупле фикције у креирању приче, 
који моделује структуру целог текста.7   

                                                             
7 Ове се истанце наравно не смеју мешати са референцијалним нивоом. 

Са становишта структуралистичког становишта све концепције које посматрају 
приповедача и ликове као особе су погрешне. Барт (Barthes, 1971) упозорава да 
онај ко у причи говори не може бити истоветан оном који пише у животу, као што 
ни онај који пише није исти са оним који јесте. 
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Осам прича творе колажну композицију ове збирке која и те 
како завређује пажљивије проматрање и анализу. Као што је речено, 
збирку отвара фантастични догађај из „Погреба”8, међутим, остале 
приче нису писане у том маниру. Ипак, не може се рећи да је случај 
композиције и структуре збирке и прича тако једноставан. Имајући 
у виду наратолошку анализу, разликоваћемо поједине приче према 
нивоима дескрипције9 и према приповедним ситуацијама10, док ће 
неке бити могуће повезати на основу сродних приповедачких 
поступака. Како у  разматрањима која следе не претендујемо да 
детаљно проучавамо Јанковићеве наративне текстове у овом смеру, 
изнећемо само успутно запажање да се одређене приче више служе 
конвенцијама реалистичког приповедања („Шампион”, 
„Новогодишња ноћ”, „На тргу”), неке узимају фантастику као 
примарни конструкт („Погреб”, „Сенке”), док се у некима од њих 
мешају елементи реалног и фантастичног приказивања радње и 
ликова („Казна”, „Опсена”, „У биоскопу”). Последња група прича је 
захваљујући својој специфичној форми најпривлачнија за читање и 
анализирање. Приче „Казна” и „У биоскопу” су сличне по 
читалачком осећају који производе. Извесна присутност језе, слична 
оној врсти која се сусреће у причама Е. А. Поа, као и чврста 
коегзистенција реалних и фантастичних момената („фантастично” је 
пожељно читати не у смислу нереалних дешавања, већ пре у смислу 
модела интерпретације појединачних свести) сврставају ове две 
приче у ранг најуспелијих. Приче су сличне и због тога што не 
нарочито зачудна дешавања делују фантазмагорично у свести 
ликова, и што у зазирању од другог лика, изнедравају осећај неугоде 
и тескобе који донекле преносе на читаоца, а који се, наравно, мора 
схватити као естетски релевантан осећај. Приповедач продире у 
мисли и саопштава осећања ликова11 али уз контролисана 

                                                             
8 Слична овој причи јесте једино прича са насловом „Сенке” која је 

замишљена као надреални разговор лика са утваром, односно са самим собом.  
9 Барт (1971) издваја три нивоа дескрипције у проучавању наративног 

текста: ниво „функција”, који се односи на поступке ликова у односу на њихов 
значај за ток радње, ниво „акција”, који посматра ликове као актанте, и ниво 
„нарације” приповедања, који је сличан Тодоровљевом дискурсу.  

10 Штанцл (Stancl) у својим Типичним формама романа (1987) разликује 
три типичне приповедачке ситуације: ауторијалну приповедну ситуацију 
(приповедач је готово идентичан са аутором, али се донекле осећа отуђеност, што 
је евидентно у томе што „зна” мање или више но што се очекује од аутора), 
приповедање у првом лицу (приповедач учествује у догађајима о којима се 
приповеда) и персонална приповедачка ситуација (приповедач нема утицај на 
дешавања у причи и читалац није ни свестан његовог присуства). 

11 Ове три приче се одликују психолошком мотивацијом, која је у 
реалистичком приповедању подређена социјалној из опасности да се не наруши 
веровање у могућност објективног приказивања света, и као такве погодне су за 
психоаналитичка тумачења. 
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ограничења како не би запао у замке патетике или пак пренаглашене 
артифицијелности. Прича „Опсена” разликује се од претходно 
поменутих по томе што догађај, а не ликове, ставља у први план.12 
Потка приче јесте фасцинација смрћу, али и фасцинација самим 
чином приповедања и замишљања. Због тога учесници приче свесно 
одлажу разрешење загонетног клупка: „Њега би могао свако да 
размрси, али би притом покидао танке нити испреданих прича у 
којима су људи из улице помало и уживали...” (Јанковић, 1965, стр. 
46). Оваквим књижевним поступком на значају добија 
херменеутички код који се односи на покушаје пружања одговора 
на питања и загонетке, као и естетска рецепција књижевног текста. 

Јанковић у причама из збирке Опсена не покушава да нађе 
„оправдања” за оно што је у њима фиктивно. Мотивација се у њима 
не осећа као присила, већ је схваћена као „каузалистички привид и 
алиби на које је приморана финалистичка условљеност која је 
правило фикције: зато има функцију да постане зашто ― дакле да 
неутралише, или да оствари (у смислу: прикаже као стварно) 
фикцију прикривајући оно што је у њој уговорено” (Ženet, 1985, стр. 
122). Аутор напушта искључивост песимистичке оријентације прве 
збирке и користећи се елементима трагикомике успешно избегава 
патетику, што га у овим причама чини сигурнијим и зрелијим.  

Јанковићева трећа по реду збирка прича, Бели камен (1984), 
сачињена је из три дела: први представља избор прича из збирке 
Одлазак, други део чине четири приче из збирке Опсена, док су у 
трећем делу нове приче. Седам нових прича обједињених под 
насловом идентичним са насловом збирке, Бели камен, повезано је 
заједничком идејном окосницом. Из нимало ведрог сагледавања 
човека и његовог усуда израња песимистичка мисао о самовању 
човековом. 

У збирци се могу разлучити три различита правца у којима се 
крећу Јанковићеви ликови и три модела креирања приповедних 
ситуација. Прву, условно речено, групу чине приче у којима се 
ликови доводе у везу са природом и са неким њеним феноменом ― 
„Бели камен”, „Дрво” и „Горе, високо у брдима”. Поред тежње да 
успоставе приснију везу са природом, јунацима ових прича 
заједничко је и то што у контакту са другим људима доживљавају 
осујећење својих намера. Прича „Бели камен” је дубоко симболична 
и не би је требало читати у равни транспарентног слоја. Митски 
карактер приче открива се у величанствености и сјају белог камена, 
као и у нарочитом значају који су му људи приписивали, у 
страхопоштовању и фасцинацији коју буди. Иако је као дечак 

                                                             
12 Исто важи и за причу „На тргу” у којој су ликови просјака у правом 

смислу пандани, те је релевантност догађаја тиме још више истакнута. 
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утврдио, попевши се на малу зараван, да призора одоздо виђеног 
нема, Спасоје се после много година враћа селу и готово опсесивној 
визији белог камена:  

Одлука о томе да се врати сазревала је у њему дуго, али је и 
она почела и завршила се белим каменом који га је неодољиво 
привлачио, као понор над који се човек нагне и осети тренутак 
када мора или да се за нешто ухвати и задржи или да се 
стрмоглави у дубину... Све се то годинама сакупљало у једној 
жижи, белом камену, који је за њега почео да бива симбол 
свега доброг што је напустио и којем напокон треба да се 
врати. (Јанковић, 1984, стр. 59) 
Геолог којег среће на путу и који пред њим разбија камен 

обезвредио је Спасојеву једину наду да у животу постоји нешто 
вредно, те се индивидуална симболика белог камена13 огледа у 
надама, жељама и илузијама које је лако разбити. Слично је и са 
Трајаном из приче „Дрво” и са сељаком из приче „Горе, високо у 
брдима”. У првој је у кратким цртама приказано једно преподне у 
животу пензионисаног радника железнице, а његову намеру о 
заливању дрвета14, које свакодневно посматра и које због 
изолованости подсећа на њега самог, осујетили су шумари, док је у 
другој неименовани сељак, који је научио да истрајава у времену и 
чији су преостали дани попримили карактер потпуне стагнације, 
доживео потпуни крах у намери да једнога дана оствари жељену 
симбиозу са каменим гробом на врху стене. Још једна ствар 
заједничка овим трима причама јесте да комуникација са другим 
неминовно води ка разочарењу, док природа, упркос својој 
величанствености, не поседује моћ утехе и зацељења. Јанковић у 
овим причама веома успешно приказује одсуство сврховитости 
трајања и бесциљност човековог живота у само једном једином 
тренутку. 

Нешто другачији приповедни „правац” имају приче „У 
клисури” и „Орао”. И у њима је природа задржана за оквир 
дешавања, и то природа дивља, неистражена, несавладива и 
величанствена, у којој човекове мисли и афинитети још више бивају 
унижени и обеспредмећени. Човеков пораз, у случају ових прича, 
условљен је величином и стравичношћу природе. Прича „У 
клисури”, писана као ход између света реалија и метафизике, у први 
план истиче недокучивост природе, али и човека, који често остаје 
загонетка и самом себи:  

                                                             
13 „Камен, са значењем трајног, непролазног, у многим културама симбол 

божанске моћи.” (Biderman, 2004, стр. 149) 
14 Дрво има веома богату симболику. Уопштено, „пошто је укорењено у 

земљи, а његове гране сежу ка небу, оно је, као и сам човек, копија ’бића два 
света’ и биће које посредује између горе и доле” (Biderman, 2004, стр. 78). 
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...сетио се да је притом увек покушавао да себе замисли у тој 
бесконачности, у том лебдењу у простору далеко од свега што 
је материјално, од планета, звезда, људи и живих бића. То 
управо доживљава, али не на неком безграничном 
пространству већ притешњен високим и древним стенама из 
којих га је запљуснуо вал свих прошлих и будућих времена. 
(Јанковић, 1984, стр. 75) 
Прича „Орао” је слична претходној, по указивању на опасност 

коју природа представља за човека, али је, с друге стране, то једна 
од ретких дотадашњих Јанковићевих прича која више пружа ужитак 
у читању него у проматрању. Аутор не оставља имплицитно 
поуздане трагове којима ће се дешифровати приповедни дискурс, те 
се у причи више наслућује окрутност природе, но што то може 
поуздано да се тврди. Симболика орла15 је у овој причи јако битна, 
будући да орлов лет доноси потврду пораза и последње што ће 
Давид видети. Уопште, у свих пет, до сада поменутих прича из 
збирке Бели камен, приметна су симболично силажења, падови и 
понори, као и успињања, висине, врхови брда. Неочекивано, у 
Јанковићевим причама ови појмови нису антиномни, већ имају 
истоветну семантику прелаза, сусрета или раскида. Човек је 
најчешће сам у својим трагањима, а једном начињен сусрет са 
другим или са собом чини повратак на пређашње стање немогућим. 
У овим причама остварује се двострука мотивација, јер је поред 
реалистичне16 приметан уплив симболичке мотивације којом се 
може дестабилизовати реалистичка слика света (Иванић и 
Вукићевић, 2007), али се чини да то не смета Јанковићевим 
замислима.  

Последњи „пар” прича из збирке Бели камен чине приче 
„Бекство” и „Лопов”. Њихове просторе настањују маргинализовани 
ликови чија је невоља пропраћена константним понављањем. 
Утисак о трајању и поновљивости Јанковић постиже употребом 
репетативних глагола и одређених временских одредница. У 
„Бекству” приказан је Зарије, човек са маргина, физички слаб и 
неприхваћен од околине. Трагикомична слика његовог „неуспелог” 
умирања изнедрила је мисао о томе да смрт доноси смирај, те је у 
интерпретацији приповедне свести то догађај који се прижељкује. 
Из тог разлога, Зарије стално у својим замишљањима призива 
хоризонт, тачку у којој се спајају земља и небо и у том 
имагинативном призору види једину лепоту свог излишног живота. 

                                                             
15 „Орао, ’краљ међу птицама’, познат као симбол титанске снаге и 

одбрамбене способности. (...) Његов лет у висине схватао се као паралела 
Христовом вазнесењу.” (Biderman, 2004, стр. 269-270) 

16 Јанковић често користи хронотоп пута који је јако погодан за приказ 
свакодневице (Bahtin, 1989).   
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У причи „Лопов” Јанковић је потврдио да у његовим причама не 
постоји опција срећних околности. Иако је случај био згодан за 
жељено добро дело, човек једном етикетиран и ухваћен in flagranti, 
условљава непоколебљив суд људи – ухваћен је лопов. Како је 
карактеризација човека извршена на основу „виђеног”, прича 
указује на мане сировог реализма који се ослања искључиво на чула 
и оно што је a priori познато. Пошто аутор нагиње ка реалистичком 
приказу у овим приповеткама, потребно је указати на изабране 
амбијенте и њихов однос према ликовима.  

Портретисање помоћу амбијента је индиректно упознавање са 
ликом, трагање за, назовимо их тако, својеврсним отисцима 
лика у предметном свету који га окружује. (...) Индиректно 
сликање јунака по правилу не израста у алегорију. Предметни 
свет не губи своје објективно значење и у томе и јесте његов 
истински смисао. Он је само средство за проширивање 
представе о лику, за његову комплекснију објективизацију. 
(Penčić, 1967, стр. 39) 
Лик из приче „Бекство” пружа услугу превожења пртљага 

двоколицама, али свакодневно тежи да побегне на равницу из 
његове имагинације, док се „лопов” из истоимене приче креће у 
згуснутом простору робне куће. И у првој и у другој причи 
приметна је жеља антијунака да буду крај других људи 
(парадоксално предочена у жељи Зарија да побегне од њих) и 
иронија да, и поред тога што су од других одбачени, ипак од њих 
зависе.  

Оно што је заједничко готово свим новим причама збирке Бели 
камен, јесте богат језик симбола и загонетна метафорика, којима се 
Јанковић користи како би насликао човека одвојеног, а ипак 
зависног, од природе, човека промашеног, отуђеног и 
маргинализованог. У неколико нових прича, аутор се враћа сличном 
поступку грађења ликова који је примењивао у својој првој збирци, 
те твори антијунаке неспособне да делају сходно својим жељама, 
као и уплашене и онеспокојене ликове. Са збирком Одлазак, 
анализиране приче Белог камена остварују и идејну повезаност која 
се пре свега очитава у пролазности човековог живота, његовој 
немоћи и нескладу са околином и другим људима. 

Неко друго време (1990) је наслов Јанковићеве последње 
збирке прича. Она се по свим својим књижевно-уметничким 
елементима и поступцима уметничког обликовања разликује од 
претходних збирки. Њених тридесет и пет прича стављају фокус на 
људе и дешавања између два светска рата у Пироту. Временска 
дистанца која је донела корените промене у животу данашњег 
читаоца чини ове приче занимљивим с више страна. Сасвим 
другачији животни стил, традиционалне вредности, знаменитости 
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града Пирота и људи који га настањују предочени су под 
Јанковићевим пером животно и верно, уз малу дозу носталгије и 
једва приметног улепшавања.  

Пред очима читаоца промиче као на филмском платну колаж о 
једном ранијем времену, о стилу и духу живота у граду који је 
тада имао – душу, а који ето сада те душе и душевности више 
нема... Ти процеси и појаве, те личности, иначе за глобални 
живот града ефемерни и анонимни, сложени у мозаик, 
постижу утисак пуноће живљења и духа времена, што ретко 
полази за руком официјелној историји... (Живковић, 1990, стр. 
3 корица)  
Ова проза је кохерентна у приказу једног другог времена и 

јединствена у емоцији коју покреће, што илуструју појединачни 
сликовити призори, као архитектура школске зграде („Школа мог 
детињства”), свеопшта врева о Великој Госпојини („Сутра је 
вашар”) и пејзаж око Нишаве у време када цветају липе („Кад су 
цветале липе”): 

Мало ко се од старих Пироћанаца неће сетити оваквих и 
сличних призора, који су се могли доживети у доба њихове 
младости, а сада само видети у неким старим филмовима и 
прочитати у романима, који важе за романтичне и 
сентименталне, какво је било и време које је неповратно 
прошло и живи само у сећањима (сада су у моди задимљени 
кафићи и „Електрични оргазми”). (Јанковић, 1990, стр. 104) 
Збирка прича Неко друго време је по својој структури 

заокружена и смисаоно затворена. Првенствено, тежиште је на 
приказу реалних околности и стварних догађаја у којима је најчешће 
учествовао приповедач, а који је у овом случају и аутор, те 
присуство поузданог сведока повољно утиче на веродостојност 
текста. Она се чита ради сентименталног путовања у некадашњи 
Пирот и представља лагано штиво које не подстиче контемплацију 
ни приближно колико претходне збирке овог аутора. Ужитак читања 
ових прича, за разлику од прича из збирки Одлазак, Опсена и Бели 
камен, доноси растерећеност и релаксацију, те ће их вероватно 
многи читаоци сматрати привлачнијим и пожељнијим читалачким 
штивом.  

На основу целог приповедачког опуса Драгољуба Јанковића 
може се закључити да су његова основна интересовања управљена 
ка човеку и човековој потреби да спозна себе, али и другог, те из тог 
разлога аутор покушава да проникне у мисли и осећања готово свих 
својих ликова и да нам их предочи из психолошки мотивисане 
перспективе. Ипак, филозофија човековог обитавања на овом свету 
је поприлично једнодимензионална. Крај његових прича, који је 
најчешће веома успешан и упечатљив, није нимало оптимистичан, 
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па и када је донекле отворен није ослобођен стега злослутних визија 
неминовне смрти. Чак и најпрозаичније ситуације из човековог 
живота које Јанковић осликава стављене су у службу предочавања 
пролазности, промашености или бесмислености људског живљења. 
С друге стране, разноврсност Јанковића као приповедача огледа се у 
томе што користи различите приповедне ситуације (Штанцл, 1987) и 
различите типове приповедања (Ženet, 1985), као и у смелим 
комбинацијама и варијацијама реалистичних и фантастичних 
елемената каткад пропраћеним интригантним метафоричким и 
симболичким подтекстом. 
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Сажетак: Премда су многи истраживачи Пирота доводили у 
питање постојање старије богомоље, несумњиво је да је пре 
Пазарске цркве, која је изграђена у првој половини XIX века, 
постојала једна старија црква у њеној непосредној близини. 
Претпоставља се да ова црква није била великих димензија, 
међутим, четири сачуване иконе из XVIII века, од којих су две 
престоне, сведоче о конструкцији преграде и указују на богатство 
и сложеност програмског решења украшавања и осликавања 
иконостаса. Једна од сачуваних престоних икона је представа 
Христовог рођења и јасно је датована у 1794. годину, о чему 
сведочи приложнички натпис, а преостале три су препознате као 
дело исте групе зографа на основу стилских одлика, ликовног 
израза, функције и идентичних димензија икона. Подстицано од 
стране Цркве и међу верницима приложништво је било један од 
начина на који су се богатиле црквене ризнице и опремали 
ентеријери. У крајевима који су били под османском влашћу овакав 
вид истицања имао је за циљ да нагласи и истакне важност 
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хришћанске вере и економије спасења, а уједно је осликавао 
социјалну структуру и моћ локалне заједнице. 
 
Abstract: Although many people who have made resеarches related to 
Pirot questioned the existance of the old church, there is no doubt that 
before the Pazar Church which was built in the first half of the XIX 
century, there was an older church in its immediate vicinity. It is 
presumed that this church was not big although the four icons preserved 
from the XVIII century, the two of which are of iconostasis, witness about 
the construction of the screen and point out the beauty and complexity of 
the iconostasis decoration and painting. One of the preserved icons of 
the iconostasis is the presentation of the Birth of Christ and originating 
from 1794, the proof of which is the donor's  inscription, and the 
remaining three icons are recognized to be the work of the same group of 
icon painters because of the same style and painting characteristics, 
function and identical dimensions of the icons. Donating was encouraged 
by the church and believers and was one of the ways the church treasury 
gained wealth and interiors were furnished and decorated. In the area 
which was under the Ottoman Empire this was the way to emphasize the 
importance of the Christian religion and economy of the salvation and at 
the same time it showed social structure and power of the local 
community. 
 
Кључне речи: црквена уметност, иконостас, 18. век, Југоисточна 
Србија, зографско сликарство 
Кey words: church art, iconostasis, XVIII century, south-east Serbia, 
icon painting 
 
 

Црква Рождество Христово налази се у делу града Пирота који 
се назива Пазар, на левој обали реке Нишаве, те се због тога назива 
и Пазарска црква, док је чест  и назив Стара црква. Црква Рођења 
Христовог у Пироту је грађена од 29. јула до 21. децембра 1834. 
године захваљујући прилозима грађана (Николић, 1976, стр. 1). 
Први разлог датовања свакако представља историјски 
документована изградња цркве 1834. о чему сведочи сачуван Тефтер 
Нишавске митрополије, док је други разлог ктиторски натпис 
уклесан на каменој плочи која је узидана изнад западног портала 
цркве. 

Пазарска црква у Пироту припада корпусу сакралних објеката 
подизаних у првој половини ХIХ века, у јужним крајевима Србије, 
тада још увек под османском управом. Као важно трговачко и 
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културно средиште град Пирот добија ову цркву у танзиматском1 
периоду. Значај овог храма за православно становништво огледа се 
кроз процес његовог настанка. Мајсторска тајфа која га изводи, 
самоковски зографи који су радили на његовом осликавању, као и 
бројни дарови пиротских грађана, којима се системом 
приложништва процес визуелног и богослужбеног уобличавања 
храма заокружио, репрезентативан су пример хришћанске визуелне 
културе на Балкану, првих деценија ХIХ века. 

Бројни истраживачи Пирота наводе да је Стара црква на 
Пазару подигнута на простору старијег сакралног објекта. 
Валтровић М. и  Милутиновић Д. 1880. године бележе: „У Пироту 
има још једна стара црква, која је 1835. године саграђена на месту 
неке још старије“ (према: Лилић, 1994, стр. 153). Истраживачи 
износе различита мишљења о месту на коме се налазила старија 
црква. Док неки аутори, као поменути Валтровић и Милутиновић, 
сматрају да је Стара црква на Пазару у Пироту била подигнута на 
темељима неке старије хришћанске богомоље, други или не наводе 
експлицитно на каквом је месту подигнута Пазарска црква или 
бележе предање да се старија црква налази заправо десетину метара 
североисточно од ње - цркве Рождества Христовог (Живановић, 
1933, стр. 55). Путописац Џон Бурбери бележи да је у Пироту 
боравио 11. и 12. јула 1665. године и да у њему постоје три 
хришћанске цркве (Велкова и Панајотовић, 2012, стр. 47). Могуће је 
да је једна од њих коју је путописац видео црква која је претходила 
Пазарској. 

На Пазарској цркви су вршена археолошка истраживања и 
сондажна заштитна у више наврата. Археолошка ископавања и 
истраживања Пазарске цркве у Пироту пружила су неколико 
чињеница које су биле непознате на основу доступних историјских 
података о овом значајном историјском споменику Пирота.2 Црква 
Рождество Христово у Пироту је новоподигнути објекат, дакле на 
том истом месту нису откривени старији темељи цркве. Премда 
црква из 1834. године није подигнута на идентичном месту као и 
старија, многи истраживачи су истицали да старе цркве није ни 
било, међутим, постојање четири иконе из XVIII века, од којих би 
две по својим димензијама одговарале престоним иконама старог 
иконостаса које се чувају у Пазарској цркви, оповргавају ову 
тврдњу. Иконографија на овим иконама је уобичајена и 
реинтерпретира традиционалан начин приказивања представа. 

                                                             
1 О танзиматским реформама више у: Ортајли (Ortayli, 2004). 
2 У периоду од 18. септембра до 10. октобра током 2003. на основу 

пројекта Завода за заштиту споменика у Нишу, а радовима је руководио мр 
Предраг Пејић, археолог Музеја Понишавља Пирот. 
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Галерија у западном делу цркве поседује мали иконостас који 
изгледа као да је састављен од икона неких других иконостаса. Он је 
сразмерно далеко мањи од главног монументалног иконостаса цркве 
који су осликали самоковски зографи након 1840. године. За 
молитвене потребе женске популације, на галерији која је означена 
као женски простор, биле су постављане иконе (Тимотијевић и 
Макуљевић, 2005, стр. 37; Зарић-Ћировић, 2010, стр. 299-318). Овај  
мали иконостас садржи један ред од седам икона, а пет централних  
одговарају величини престоних икона. Иконе су смештене у 
дрворезбарене оквире који су украшени флоралним мотивима. 
Сцене се нижу од севера ка југу следећим редом: Представа Деизиса 
на надверју (88x67cm); Свети архангел Михаило (61x100cm); 
Богородица са малим Христом на престолу (71x98cm); Исус 
Христос на престолу (71x97cm); Свети Константин и Света Јелена 
(70x98cm); Свети Никола (92x70cm) и сасвим јужно Свети 
Атанасије Александријски (45x59cm), икона која је нешто мањег 
формата од оних које јој претходе.3 

За потребе изложбе Ризница Старе цркве, која је организована 
2014. године поводом 180 година постојања цркве, мали иконостас 
је расформиран и иконе су очишћене. Данас стоје растављене на 
галерији и нису обједињене и враћене у форму малог иконостаса. 
Након што су очишћене постало је јасно да наведене иконе нису 
дело истог аутора, да се стилски веома разликују и да су настале у 
различитим временима. Иконе Светог архангела Михаила, Деизиса 
и Светог Атанасија Александријског су настале крајем XVIII века, 
док су преостале иконе из XIX века. Представе Деизиса и Светог 
архангела Михаила са малог иконостаса могу се приписати истом 
мајстору који је радио иконе за Драгалевски манастир.4 У питању је 
анонимни зограф који је радио у Софији и околини 90-их година 
XVIII века (Ковачев, 1940). Поред наведених икона постоји још 
једна која се чува у ризници Пазарске цркве. На овој икони је 
представљено Христово рођење. На њој је остао сачуван 
приложнички натпис: 1794. ktItorx mano wca ne[o podrU\i e to marIIa 
sUsanka, а икона је димензија 52x102 cm (слике 1 и 2).  

Представа Христовог рођења садржи и остале наративне 
детаље које прописују сликарски приручници. У горњој зони су 
представљена три краља са истока, анђео и пастир. Рођење 
Христово је храмовна слава Пазарске цркве и место представе је на 
иконостасу унапред програмски уређено. Будући да  величина ове 

                                                             
3 Овакав распоред затечен је на терену 2013. године. 
4 Захваљујем се проф. др Иванки Герговој која ми је скренула пажњу на 

истог аутора. http://www.dragalevski-manastir.org/#!снимки/vstc14=икони-от-
манастира  
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иконе сведочи о њеном месту у реду престоних икона на 
иконостасу, можемо закључити да је ова икона била управо у том 
низу на иконостасу из XVIII века. 

У првом плану, у средишту је приказан Исус Христос док 
лежи на јаслама у Витлејемском храму. Десно и лево од њега су ка 
њему окренути Богородица (mr Tu) и Јосиф (Iwsifx) у ставу на 
коленима, док су им руке прекрштене преко груди. Имају оковане 
вотивне нимбове (Филиповић, 1936). Између њих је натпис: Slava 
tebe pokazav[e mU nama. Иза Богородице се назире глава магарца, док 
је иза Јосифа во (Василиев, 1976, стр. 97). 

У другом плану, са десне стране изнад Богородице, 
представљен је пастир са стадом коме се обраћа анђео. Са леве 
стране изнад Јосифа представљена су три краља са истока који су 
дошли да се поклоне Младенцу и принесу му своје дарове: злато, 
тамјан и смирну. По Луки, анђео је обзнанио Исусово рођење 
духовним вођама који су дошли да се поклоне новорођеном детету. 
Матеј говори о мудрацима који су донели дарове Исусу као 
новорођенчету након што су пратили звезду за коју су веровали да 
је знак да се родио Краљ Јевреја (Матеј 2:1–12). Својим даровима 
мудраци су показали да је новорођени Младенац Исус и Цар и Бог и 
човек. Злато су принели Њему као Цару, тамјан као Богу, а смирну 
као човеку, који мора умрети. Изнад Исуса Христа је приказана 
Витлејемска звезда, која је водила мудраце са истока до Витлејема. 
Иконографија ове сцене одговара поствизантијској традицији 
(Тимотијевић, 1989, стр. 95-107). 

Представа Деизиса надвишује Царске двери. Исус Христос 
седи на златном барокном трону док десном руком благосиља, а у 
левој држи затворено Јеванђеље. Фигуре Богородице и Јована 
Крститеља које га окружују су благо окренуте ка њему у 
молитвеном ставу са спуштеним главама. Богородица је смештена 
десно од Христа Сведржитеља, има модру хаљину и корални 
мафорион обрубњен златним тракама. Свети Јован Претеча је 
постављен лево од Христа Сведржитеља, насликан је са крилима на 
основу речи пророка Малахије (3:1) и јеванђелисте Матеја (9:10) 
(Макуљевић, 2006, стр. 177). Он има хаљину од камиље длаке 
опасану кожним појасом, а огрнут је зеленим химатионом. 
Представа је смештена у рајски простор приказан на светлоплавој 
позадини. Наведени ликови имају оковане вотивне дарове уместо 
или преко насликаног нимба. Ликови су сигнирани у округлим 
црвеним медаљонима словима у златној боји идентично као и на 
представи Светог архангела Михаила (слика 3). 

Архангел Михаило је представљен у тренутку када узима 
душу среброљупцу. Постављен је фронтално у тријумфалном 
мирном ставу на монохромној плавој позадини. Обучен је у 
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војничку одежду као архистратиг, а у десној руци држи уздигнути 
мач који је оковани вотивни дар, док другом руком узима душу 
богатог приказану у виду наге фигуре. Сигниран је као ahrangelx 
mIhailx, а изнад грешника стоји натпис: popi ;a[U I\e esI poslu\Ilx. 
Иконографија представе одговара балканској варијанти приказа 
архангела Михаила (Макуљевић, 2006, стр. 177-178; Куюмджиев, 
2015, стр. 500-514), с тим што је у овом случају нешто једноставнија 
варијанта. Премда је приказан као предводник небеске војске и 
мерач људских душа, што је засновано на апокалиптичној визији 
(Тимотијевић, 1996, стр. 310), у овој представи су изостављене 
теразије које се по правилу појављују у његовој левој руци. 
Позадина је поједностављена, без архитектонских кулиса и фигура 
над којом стоји је оскудно одевена. На основу сликарског рукописа 
могло би се рећи да су иконе Христовог Рођења и Светог архангела 
Михаила дела истог мајстора или део једног истог иконостаса. Из 
тог разлога ова икона се може такође датовати у 1794. годину која је 
забележена на икони Христовог Рођења. Иконографија 
представљеног ратника се поклапа и са решењем из живописа 
Рилског манастира с краја XVIII века (Куюмджиев, 2015, стр. 508).  
Будући да је икона Светог архангела Михаила програмски 
резервисана за северне бочне двери, можемо да претпоставимо да су 
ове две иконе биле део једног иконостаса. Рођење Христово је данас 
слава Пазарске цркве, што имплицира да је могла бити и слава цркве 
која јој је претходила. Њихове димензије су идентичне, дрво на коме 
су насликане је слично обрађено и готово су исте тежине. Обе су 
уоквирене бојеним рамовима са спољашње стране црвеном бојом, а 
са унутрашње златном. Иконе су сигниране у округлим црвеним 
медаљонима, идентичним словима у златној боји, а обе представе су 
на тамноплавој позадини (слика 4). 

Следећа икона из XVIII века је нешто мањих димензија и то је 
представа Светог Атанасија Александријског (s=tQi aTanasi aleKa 
ndrisk) који је рођен у Александрији 296. године. Био је ђакон код 
архиепископа Александра и пратио га је у Никеју на сабор на ком се 
прославио својом ученошћу, благочешћем и ревношћу за 
православље (Епископ Николај, 1999, стр. 40). Након смрти 
архиепископа Александра био је изабран за архиепископа 
Александријског. Много је допринео да се Аријева јерес сузбије, а 
православље утврди. Кроз цео свој живот био је гоњен од јеретика 
(Епископ Николај, 1999, стр. 40). Он је представљен у архијерејској 
одежди са енколпионом у коме је лик Исуса Христа допојасно на 
плавој монохромној позадини. Светитељ благосиља десном руком 
док у левој руци држи књигу. Његов нимб је окован, као и рука 
којом благосиља. Овакав начин представљања био је заступљен код 
зографа који су долазили из Бугарске (Василиев, 1965, стр. 319, 
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618). Светог Атанасија Великог су славили пиротски пекари, 
ковачи, казанџије, поткивачи и абаџије.5 На основу начина на који је 
икона уоквирена, можемо претпоставити да се она налазила изван 
иконостаса, на јужном или северном зиду наоса.6 Урамљена је у 
оквир који се на врху полукружно завршава и поље које формира 
лук је богато резбарено. У средини се налази пехар из којег извиру 
флорални и вегетабилни мотиви који се пружају до ивица лука и 
обојени су златном бојом. Овакав начин украшавања указује на 
важност представљене личности, има за циљ да је јасно одвоји од 
осталих и сведочи о јачини култа личности Светог Атанасија 
Александријског на овом простору. Његова представа се налази и на 
великом иконостасу Пазарске цркве, у низу престоних икона, што 
само потврђује континуитет поштовања овог светитеља. На 
јужнобалканским просторима приложници су, најчешће, били 
истакнути, економски моћнији појединци и групе - трговци, 
занатлије и њихови еснафи. Они су умногоме одређивали програм 
који ће бити осликан и тематика је била истакнута кроз представе 
светитеља чији су култови снажени у подручју Нишавске епархије 
(слика 5). 

Овај рад има за циљ да укаже на постојање наслеђа XVIII века 
у пиротском крају и да упути на даља истраживања у истом смеру. 
У овом раду акценат је стављен на анализу и контекстуализацију 
четири иконе које су настале крајем XVIII века и чувају се у 
Пазарској цркви. Три иконе од наведених биле су спојене у једну 
целину и имале су функцију малог иконостаса на галерији. Икона 
Христовог Рођења чувана је у ризници и веома је драгоцена због 
приложничког натписа и године која је на њој забележена. Икона 
Светог архангела Михаила је по свему судећи дело истог мајстора те 
се и она може прецизно датовати у 1794. годину. Надверје се по 
својим одликама може приписати истој групи мајстора, а сликовни 
израз на икони Светог Атанасија Александријског не одговара у 
потпуности изразу на претходне три наведене иконе што би било у 
складу са другачијом функцијом и местом ове иконе у простору 
храма као и у односу на иконостас. Даривањем цркве, дародавцу се 
пружала могућност редовног упућивања молитви у оквиру 
литургије за здравље његово и његових најближих, као и за спас 
његове душе након упокојења. У зависности од друштвеног статуса 
и материјалних могућности дародавца, од великих задужбинских 
подухвата па до најситнијих прилога кроз материјалне залоге 

                                                             
5 Према исказу мештана. 
6 Упор: У Саборној цркви у Пироту, на северном зиду наоса постављена 

је једна икона из 1873. године, рад Николе Јованова из Самокова. Ова икона је на 
сличан начин уоквирена и издвојена с тим што је нешто раскошније украшена. 
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ктитора обезбеђује се спасење душе и задобијање вечног живота на 
Страшном суду. Душа је, према хришћанском учењу, највећа 
човекова вредност, као једина вечна и непропадљива на овом свету 
и због тога брига за њено спасење представља једну од највећих 
хришћанских дужности. Приложнички чин у сакралној сфери 
мотивисан је најчешће богословским схватањима из домена 
хришћанске сотирологије и есхатологије, где се активност  
приложника сагледава у контексту спасења његове душе (Лазић, 
2006, стр. 663). Сотиролошку димензију приложничког чина могуће 
је двоструко сагледати. С једне стране, као добро дело поникло на 
Христовом учењу о милосрђу, као једна од битних хришћанских 
врлина, а са друге стране, кроз могућност стицања ктиторског права 
чији се један од најбитнијих сегмената односио на установљавање 
литургијске меморије (Макуљевић, 1998, стр. 126 ). 

Системом приложништва формирала се ризница Пазарске 
цркве. На предметима су остављани натписи и дедикације, који 
осликавају хијерархију и структуру једне локалне заједнице са 
њеним особеностима. Предмети који су до данас сачувани 
репрезентују свест и схватање средине уобличене кроз визуелну 
културу. Будући да је ризница махом настала приложничким 
гестовима најугледнијих Пироћанаца, сагледан је и размотрен 
систем приложништва као и однос њиховог економског положаја, 
моћи, симболике и литургије.  

После Једренског мира 1829. године долази до равноправнијег 
положаја хришћана у друштву.  Реформе уведене 1839. године, 
познате под називом Танзимат, омогућиле су и одређене културне 
слободе различитих верских, етничких и националних заједница. 
Наслеђе из периода XVIII века и пре танзиматских реформи са 
простора Пирота и околине није довољно истражено. Истраживачи 
су се слабо бавили овим простором и мало су више били усмерени 
на период када услед слобода које су стечене танзиматским 
реформама масовно почињу да се обнављају и граде цркве. 
Изграђују се и обнављају бројни храмови и православни хришћани 
заузимају значајније место у друштву у градским срединама 
(Макуљевић, 2008). Танзимат је условио велике промене у визуелној 
култури Османске империје, а једна од најочигледнијих последица 
његовог увођења била је велика обнова хришћанских 
богослужбених места, која је условила обимне градитељске и 
сликарске активности (Макуљевић, 2010, стр. 137-150). Услед тих 
промена наслеђе које је продуковано након реформи било је 
једноставније сачувати те стога данас у ризницама имамо много 
већи број икона из периода након Једренског мира него пре 30-их 
година. Упркос ратовима, девастацијама и пустошењу храмова на 
овом простору такође је сачуван и велики број икона из XVIII века. 
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Ове иконе је потребно идентификовати, пописати, извршити 
анализу иконографије и стила, утврдити њихово порекло и ауторе. 
Ово је један од задатака који је постављен пред истраживаче 
визуелне културе у Пироту и околини. 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
Епископ Николај (1999). Охридски пролог, Београд, Српска 
патријаршија. 
Филиповић, М. (1936). Метални вотиви код православних Срба. 
Гласник Скопског научног друштва, 15-16, 241-253.  
Ковачев, М. (1940). Драгалевският манастир Св. Богородица 
Витошка и неговите старини, София, Български археологически 
институт. 
Куюмджиев, А. (2015). Стенописите в главната църква на Рилския 
манастир, София, Институт за изследване на изкуствата БАН. 
Лазић, М. (2006). Ктитори и приложници у српској култури 19. и 
почетком 20. века. У А. Столић и Н. Макуљевић (прир.), Приватни 
живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века 
до почетка Првог светског рата (стр. 611-659). Београд, Clio. 
Лилић, Б. (прир.) (1994). Пирот и околина у списима савременика од 
XV до почетка XX века, Пирот, Хемикалс. 
Макуљевић, Н. (1998). Портрети дечанског архимандрита Хаџи 
Данила и игумана Хаџи Захарија, рад Алексија Лазовића у Акатисту 
Светом Стефану Дечанском. Милешевски записи, 3, 119-133. 
Макуљевић, Н. (2006). Црква Светог Архангела Гаврила у Великом 
Градишту, Велико Градиште, Српска православна црквена 
општина. 
Макуљевић, Н. (прир.) (2008). Саборни храм Свете Тројице у 
Врању: 1858-2008, Врање, Фонд „Свети Прохор Пчињски“ 
Православне епархије врањске. 
Макуљевић, Н. (2010). Андреја Дамјанов: архитекта позноосманског 
Балкана. Зборник Матице српске за ликовне уметности, 38, 137-
150. 
Николић, И. (прир.) (1976). Тефтер Нишавске митрополије: 1834-
1872, Пирот, Музеј Понишавља. 
Ортајли, И. (2004). Најдужи век империје, Београд, Српска 
књижевна задруга. 
Тимотијевић, М. (1989). Иконографија Великих празника у српској 
барокној уметности. Зборник Матице српске за ликовне уметности, 
25, 95-134. 
Тимотијевић, М. (1996). Српско барокно сликарство, Нови Сад, 
Матица српска. 



Т. Зебић: Четири иконе Пазарске цркве...                            Пиротски зборник 41 (2016) 41-55  

 50 

Тимотијевић, М., Макуљевић, Н. (прир.) (2005). Иконопис Врањске 
епархије, Београд, Филозофски факултет, Катедра за историју 
уметности новог века; Врање, Епархија врањска Српске православне 
цркве. 
Василиев, А. (1965). Български възрожденски майстори: 
Живописци, резбари, строители, София, Наука и изкуство.  
Василиев, А. (1976). Ерминии - технология и иконография : 96 цв. 
репрод. с увод, обяснения и речници, София, Септември.  
Велкова, С., Панајотовић, М. (прир.) (2012). Путописци о Пироту и 
пиротском крају, Пирот, Музеј Понишавља.  
Зарић-Ћировић, И. (2010). Женска припрата Николајевске цркве у 
Земуну. Саопштења, 42, 299-318. 
Живановић, М. (1933). Нишавље: монографија историјско-
етнографског карактера, Пирот, Штампарија „Свети Сава“ С. 
Манојловића.  
http://www.dragalevski-manastir.org/#!снимки/vstc14=икони-от-
манастира  
 
 
Примљено/ Received on  20.07.2016. 
Ревидирано/ Revised on          24.07.2016. 
Прихваћено/ Accepted on       20.09.2016.   

 
 
 
 
  



  

 
 

Слика 1  Икона Рођења Христовог 
Figure 1  Nativity of Jesus Christ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Слика 2  Приложнички натпис са иконе Христовог рођења 
Figure 2  Kteetors dedication on the Nativity of Jesus Christ icon 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Слика 3  Деизис  
Figure 3  Deesis 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Слика 4  Свети архангел Михаило 
Figure 4  Saint аrchangel Michael 



 

 
 

Слика 5  Свети Атанасије Александријски 
Figure 5  Saint Athanasius of Alexandria 
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Сажетак: На планини Видлич је у лето 2007. године дошло до 
пожара у коме је горела вегетација букових и храстових шума, 
шибљака грабића, сувих пашњака и камењара. У овом раду је 
сагледан утицај пожара на храстове шуме и шибљак грабића друге 
године после пожара. У зависности од тога којом је брзином 
пожар прешао преко земљишног покривача дошло је до делимичног 
или потпуног уништења вегетације, биљних врста и њихових 
станишта. Резултати истраживања на подручју захваћеним 
пожаром су приказани у виду фитоценолошке табеле. Дошло је до 
повећања флористичког диверзитета са порастом надморске 
висине. Опоравак вегетације храстових шума и шибљака грабића 
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1 Овај рад је урађен у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије ТР 31070. 
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друге године после пожара зависи од степена уништености врста 
пожаром, односно од тога да ли је вегетација изгорела делимично 
или у потпуности. 
 
Abstract: On the Vidlič Mountain in southeastern Serbia in the summer 
of 2007. the wildfire occured, in which burned beech and oak forests, 
scrubs of hornbeam, dry pastures and rocky ground vegetation. In this 
paper the influence of wildfire on oak forests and scrubs of hornbeam the 
second year after fire was followed. Depending of the speed with which 
the fire crossed the soil cover, there was a partial or total destruction of 
vegetation, plant species and their habitats. The results of studies 
conducted on the areas affected by fire are presented in the form of 
phytocenological table. The floristic diversity was increased with 
altitude. Recovering of vegetation of oak forests and shrubs hornbeam 
the second year after fire depends on the degree to which the number of 
species has been destroyed, or whether it is burned partially or 
completely. 
 
Кључне речи: пожар, Видлич, храстова шума, шибљак грабића, 
диверзитет 
Кey words: fire, Vidlič, oak forest, scrubs of hornbeam, diversity 
 
 
УВОД 

 
У периоду од 2003. до 2007. у Србији је регистровано 579 

дивљих пожара. Највећи број пожара (370) забележен је у лето 2007 
(Tabaković-Tošić, Marković, Rajković, Veselinović, 2009) укључујући 
и пожар на планини Видлич. На подручју нишавског шумског 
подручја у другој половини јула месеца 2007. године забележени су 
велики пожари на четири различита локалитета.  

Површина захваћена пожаром у лето 2007. године у 
Пиротском округу износила је 2.849,85 ha (Панић, 2007).  

Појава пожара на планини Видлич забележена је 20.7.2007. 
Као узрок пожара наводи се људски фактор, односно 
неконтролисано паљење стрњике. Пожар је започео у југозападном 
делу планине изнад села Крупац у општини Пирот. По правилу, 
каменитост површине погодује настанку пожара (Mamut, 2011), а 
таква је на врху Вучје изнад села Крупац, где је пожар започео. Од 
села Крупац по врху Вучје један крак пожара се ширио према 
Басари, све до места званог Вазганица, а други крак према селима 
Рсовци (општина Пирот), Гуленовци и Височки Одоровци (општина 
Димитровград), која се налазе 8 km на истоку према граници са 
Бугарском. Пожар је трајао до 30.7.2007.    



М. Марковић и сар.: Храстове шуме и шибљак грабића... Пиротски зборник 41 (2016) 57-71 

 59 

У пожару је горела вегетација шума, стена, шибљака и 
ливадских формација. Након потпуног гашења пожара констатовано 
је да је изгорело преко 2.500 ha нискe вегетације, шипражја и шума 
(Министарство животне средине, 2008). 

Пожар је значајно утицао на промену састава и структуре 
различитих заједница и станишта врста на планини Видлич. У мањој 
мери је захватио храстове шуме, суве пашњаке и камењаре, а у већој 
мери букове шуме. У зависности од брзине пожара дошло је до 
делимичног или потпуног уништења вегетације, односно биљних 
врста и њихових станишта (Marković i sar., 2016). 

        
 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 
Теренско истраживање обављено је 2009, односно друге 

године после пожара. Резултат теренског истраживања представља 
биљни материјал који је хербаризован, етикетиран и депонован у 
Хербаријуму Департмана за биологију и екологију Природно-
математичког факултета Универзитета у Нишу: Herbarium 
Moesiacum (HMN), као и Хербаријуму Института за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу. 

Идентификација сакупљеног биљног материјала извршена је 
према едицијама: „Флора СР Србије”, том I-X (Јосифовић, 1970-
1986) и „Флора на Народна Република България” (Велчев, 1982-
1989), а номенклатура усклађена према Флори Европе (Tutin et al, 
1964-1980, 1993), односно IOPI databases: (http://plantnet.rbg-
syd.nsw.gov.au/iopi/iopihome.htm). 

Фитоценолошка истраживања вегетације као и сукцесије 
вегетације на пожариштима планине Видлич обављена су на терену 
методом Браун Бланкеа (Braun-Blanquet, 1964). Сачињено је шест 
фитоценолошких снимака. Резултати истраживања опожарене 
вегетације храстових шума и шибљака грабића представљени су у 
виду фитоценолошке табеле. 

Анализа фитоценолошких података урађена је употребом 
класификационе методе из софтверског пакета Статистика 8.0 
применом кластер анализе (WPGMA) (StatSoft, 2007). Ова анализа 
користи комбиновање бројности и заступљености сваке врсте по 
фитоценолошким снимцима. Најпре су трансформисане 
комбиноване вредности по нумеричкој скали коју су предложили 
Вестхоф и Вандермарел (Westhoff & van der Maarel, 1973). Алфа 
диверзитет врста у заједници, унутар минимума ареала, одређен је 
уз помоћ софтверског пакета програма „Флора” (Karadžić i 
Marinković, 2009). Одређени су индекси биодиверзитета по 
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Витакеру: укупан број врста и Симпсонов индекс биодиверзитета 
(Whitaker, 1972).  

 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
Друге године после пожара са јужне експозиције планине 

Видлич узето је шест фитоценолошких снимака опожарених 
храстових шума и шибљака грабића на скелетном смеђем земљишту 
локалитета Вучје и Височки Одоровци (табела 1). 

На надморским висинама 643-980m и нагибима 5-40° са бројем 
врста 28-76 (просечно 52,8) и вредностима Симпсонових индекса 
диверзитетеа у дијапазону 0,962-0,985, забележена је укупно 201 
врста и подврста, од чега је 6 врста у спрату дрвећа, а 27 врста у 
спрату жбунова. Само у по једном снимку забележено је 112 врста и 
подврста, док су претходне сезоне забележене 72 врсте и подврсте 
(Marković et al, 2015b).  

Зељасте врсте са највећим степеном присутности су: Carduus 
candicans, Medicago sativa, Orlaya grandiflora, Euphorbia cyparissias, 
Centaurea biebersteinii subsp. australis, Thymus glabrescens, Asperula 
purpurea, Artemisia alba и Sideritis montana. 

У састојинама на локалитетима c. и g. на којима су 
анализиране опожарене храстове шуме, храстово дрвеће није у 
потпуности изгорело, а сам земљишни покривач захваћен је до мале 
дубине. Дошло је само до делимичног оштећења вегетације, па је у 
овим састојинама бржи опоравак и краће време успостављања 
првобитног стања, какво је било пре пожара. Изглед терена на овим 
локалитетима се није битно изменио у односу на стање пре пожара, 
јер одмах прве године после пожара дрвеће храста у горњем делу 
развија своје зелено лишће (Marković et al, 2015b), а друге године 
зелене гране се јављају и у доњим деловима храстовог дрвећа, што 
значи да долази до постепеног опоравка. 

Већи број фитоценолошких снимака (а., b., e., f.) узиман је на 
површинама на којима су горели шибљаци. Спољашњи изглед 
састојина се на овим локалитетима битније није променио у односу 
на прву годину после пожара (Marković et al, 2015b), али је дошло до 
промене флористичког састава. 
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Табела 1  Фитоценолошка табела храстових шума и шибљака грабића 
планине Видлич друге године после пожара (2009) 

Table 1  Phytocenological table of oak forests and scrubs of hornbeam the 
second year after fire on Vidlič Mountain (2009) 

 

Локалитет В у ч ј е В. Одоровци с 

Надморска 
висина (m) 643 650 660 907 980 885 т 

Експозиција 
 S S S S S S е 

Нагиб° 
 5 20 15 30 20 40 п 

Геолошка 
подлога к   р   е   ч   њ   а   к е 

Тип 
земљишта с  к  е  л  е  т  н  о        с  м  е  ђ  е       з  е  м  љ  и  ш  т   е н 

Површина 
снимка (m2) 100 50 25 100 
Општа 
покровност 
вегетације (%) 90 80 90 100 85 80 п 
Висина 
вегетације (m) 2 1,7 6 1,6 0,7 7 

р 

Промер стабла 
(cm)   10    и 

Датум 
 6.6.09. 5.8.09. 5.8.09. 6.6.09. 6.6.09. 13.6.09. с 

Редни број 
снимка a b c e f g у 

Флористички 
састав        т. 

Спрат дрвећа: 
       
Quercus cerris 
L. . . 1.1 . . +.1 

 
 II 

Carpinus 
orientalis Miller . . 2.2 . . . 

 
 I 

Quercus petraea 
(Mattuschka) 
Liebl. . . 1.1 . . . 

 
 
 I 

Fraxinus ornus 
L. . . 1.1 . . . 

 
 I 

Acer hyrcanum 
Fischer & C. A. 
Meyer . . 1.1 . . . 

 
 
 I 

Quercus 
pubescens 
Willd. . . . . . 2.2 

 
 
 I 

Спрат жбунова: 
 
       

Rosa canina L. +.1 . . +.1 +.1 1.1 
 
 IV 

Crataegus 
monogyna Jacq. +.1 . +.1 +.1 . . 

 
 III 
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Acer hyrcanum 
Fischer & C. A. 
Meyer 

 
 
+.1 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
+.2 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
II 

Quercus cerris 
L. . . +.1 . . 2.2 

 
II 

Prunus tenella 
Batsch . . . 4.4 1.1 . 

 
II 

Syringa vulgaris 
L. . . . +.1 4.4 . 

 
II 

Prunus spinosa 
L. . . . 1.1 . +.1 

 
II 

Crataegus 
laevigata 
(Poiret) DC. 
subsp. laevigata . . . . +.1 1.1 

 
 
 
II 

Ulmus minor 
Miller 2.2 . . . . . 

 
I 

Ulmus procera 
Salisb. +.1 . . . . . 

 
I 

Ononis pusilla 
L.  . 1.1 . . . . 

 
I 

Carpinus 
orientalis Miller . . 1.2 . . . 

 
I 

Sorbus 
torminalis (L.) 
Crantz . . +.1 . . . 

 
 
I 

Quercus petraea 
(Mattuschka) 
Liebl. . . +.1 . . . 

 
 
I 

Chamaecytisus 
austriacus (L.) 
Link . . +.1 . . . 

 
 
I 

Fraxinus ornus 
L. . . +.1 . . . 

 
I 

Ligustrum 
vulgare L. . . +.1 . . . 

 
I 

Malus pumila 
Miller . . . 2.2 . . 

 
I 

Cytisus 
procumbens 
(Waldst. & Kit. 
ex Willd.) 
Sprengel . . . +.1 . . 

 
 
 
 
I 

Vinca herbacea 
Waldst. & Kit. . . . +.1 . . 

 
I 

Viburnum 
lantana L. . . . +.1 . . 

 
I 

Ononis spinosa 
L. . . . +.1 . . 

 
I 

Chamaecytisus 
ciliatus 
(Wahlenb.) 
Rothm. . . . . . +.2 

 
 
 
I 

Rhamnus saxa- . . . . . +.1 I 
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tilis Jacq. subsp. 
tinctoria (Waldst 
& Kit.) Nyman   

 
 

Clematis vitalba 
L. . . . . . +.1 

 
I 

Cornus mas L. . . . . . +.1 
 
I 

Prunus 
domestica L. 
subsp. insititia 
(L.) C. K. 
Schneider . . . . . +.1 

 
 
 
 
I 

Спрат зељастих 
биљака:        

 

Carduus 
candicans 
Waldst. & Kit. 
subsp. candicans 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . 

 
 
 
V 

Medicago sativa 
L. subsp. falcata 
(L.) Arcangeli 2.2 +.1 . 1.1 1.1 +.2 

 
 
V 

Orlaya 
grandiflora (L.) 
Hoffm. +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 

 
 
V 

Euphorbia 
cyparissias L. +.1 1.1 . +.1 +.1 2.2 

 
V 

Centaurea 
biebersteinii 
DC. subsp. 
australis 
(Pančić) Dostál +.1 +.1 . +.1 +.1 . 

 
 
 
 
IV 

Thymus 
glabrescens 
Willd. +.1 +.1 . +.1 . +.1 

 
 
IV 

Asperula 
purpurea (L.) 
Ehrend. . 1.1 . 1.1 +.1 1.1 

 
 
IV 

Artemisia alba 
Turra . +.1 . +.1 +.2 +.2 

 
IV 

Sideritis 
montana L. . +.1 . +.1 +.1 +.1 

 
IV 

Eryngium 
campestre L. +.1 +.1 . +.1 . . 

 
III 

Althaea hirsuta 
L. +.1 +.1 . +.1 . . 

 
III 

Teucrium 
chamaedrys L. +.1 2.2 . . . 1.2 

 
III 

Convolvulus 
cantabrica L. +.1 2.2 . . . +.1 

 
III 

Coronilla varia 
L. +.1 +.1 . . . +.1 

 
III 

Linaria vulgaris 
Miller +.1 . . +.1 +.1 . 

 
III 

Potentilla recta 
L. +.1 . . +.1 +.1 . 

 
III 

Fragaria viridis 
Duchesne 3.3 . . +.1 +.1 . 

 
III 
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Poa pratensis L. +.1 . . 2.2 . +.1 
 
III 

Thymus 
pannonicus All. +.1 . . +.1 . +.2 

 
III 

Agrimonia 
eupatoria L. +.1 . . +.1 . +.1 

 
III 

Myosotis 
arvensis (L.) 
Hill +.1 . . +.1 . +.1 

 
 
III 

Achillea 
crithmifolia 
Waldst. & Kit. +.1 . . . 1.1 +.1 

 
 
III 

Trifolium 
alpestre L. . . 1.1 +.1 +.1 . 

 
III 

Ajuga laxmannii 
(L.) Bentham . . +.1 +.1 . 1.1 

 
III 

Brachypodium 
pinnatum (L.) 
Beauv. . . . 2.2 1.1 1.3 

 
 
III 

Hypericum 
perforatum L. . . . +.1 1.1 +.1 

 
III 

Geranium 
dissectum L. . . . +.1 +.1 +.1 

 
III 

Festuca 
valesiaca 
Schleicher ex 
Gaudin 2.3 +.2 . . . . 

 
 
 
II 

Potentilla 
argentea L. +.1 . . +.1 . . 

 
II 

Trifolium 
campestre 
Schreber +.1 . . +.1 . . 

 
 
II 

Agrostis 
capillaris L. 2.2 . . . 1.1 . 

 
II 

Erysimum 
diffusum Ehrh. +.1 . . . +.1 . 

 
II 

Arenaria 
serpyllifolia L. 
subsp. 
serpyllifolia +.1 . . . +.1 . 

 
 
 
II 

Festuca 
panciciana 
(Hackel) K. 
Richter 2.2 . . . . +.1 

 
 
 
II 

Medicago 
minima (L.) 
Bartal. 2.2 . . . . +.1 

 
 
II 

Galium aparine 
L. 2.2 . . . . +.1 

 
II 

Astragalus 
onobrychis L. 1.1 . . . . +.1 

 
II 

Clinopodium 
vulgare L. +.1 . . . . 1.1 

 
II 

Vicia sativa L. 
subsp. nigra (L.) 
Ehrh. +.1 . . . . +.1 

 
 
II 

Viola hirta L. . +.1 +.1 . . . II 
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Helianthemum 
nummularium 
(L.) Miller . 1.1 . +.1 . . 

 
 

II 
Cuscuta appro-
ximata Bab. . +.1 . +.1 . . 

 
II 

Onobrychis alba 
(Waldst. & Kit.) 
Desv. . +.1 . . +.1 . 

 
 
II 

Linaria 
rubioides Vis. & 
Pančić subsp. 
nissana Niketić 
& Tomović . +.1 . . +.1 . 

 
 
 
 
II 

Medicago 
lupulina L. . +.1 . . . 2.2 

 
II 

Leontodon 
hispidus L. . +.1 . . . +.1 

 
II 

Fragaria vesca 
L. . +.1 . . . +.1 

 
II 

Allium 
scorodoprasum 
L. subsp. 
rotundum (L.) 
Stearn . +.1 . . . +.1 

 
 
 
 
II 

Lactuca serriola 
L. . +.1 . . . +.1 

 
II 

Ajuga 
chamaepitys (L.) 
Schreber subsp. 
chia (Schreber) 
Arcangeli . +.1 . . . +.1 

 
 
 
 
II 

Thesium arvense 
Horvatovszky . +.1 . . . +.1 

 
II 

Viola jordanii 
Hanry . . +.1 2.2 . . 

 
II 

Helleborus 
odorus Waldst. 
& Kit. . . 1.1 1.1 . . 

 
 
II 

Dactylis 
glomerata L. . . 1.2 . . +.1 

  
 II 

Vincetoxicum 
hirundinaria 
Medicus . . +.1 . . +.1 

 
 
II 

Acanthus 
balcanicus 
Heywood & I. 
B. K.Richardson 

 
 
. 

 
 
 
. 

 
 
+.1 

 
 
. 

 
 
 
. 

 
 
+.1 

 
 
II 

Viola 
kitaibeliana 
Schultes . . . +.1 +.1 . 

 
 
II 

Allium 
sphaerocephalo
n L. . . . +.1 +.1 . 

 
 
II 

Scleranthus 
perennis L. 
subsp.dichotomu
s (Schur) Nyman . . . +.1 1.1 . 

 
 

II 
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Anchusa 
barrelieri (All.) 
Vitman . . . . +.1 +.1 

 
 
II 

Achillea 
millefolium L.  1.1 . . . . . 

 
I 

Dasypyrum 
villosum (L.) P. 
Candargy 1.1 . . . . . 

 
 
I 

Vicia hirsuta 
(L.) S. F. Gray  1.1 . . . . . 

 
I 

Trifolium 
scabrum L.  +.2 . . . . . 

 
I 

Salvia austriaca 
Jacq. +.2 . . . . . 

 
I 

Chrysopogon 
gryllus (L.) Trin. . 2.2 . . . . 

 
I 

Carex humilis 
Leysser . 2.2 . . . . 

 
I 

Satureja 
kitaibelii 
Wierzb.  . 1.3 . . . . 

 
 
I 

Melica ciliata L.  . 1.2 . . . . 
 
I 

Linaria 
chalepensis (L.) 
Miller  . 1.1 . . . . 

 
 
I 

Dichanthium 
ischaemum (L.) 
Roberty  . 1.1 . . . . 

 
 
I 

Cruciata glabra 
(L.) Ehrend.  . . 1.1 . . . 

 
I 

Thalictrum 
aquilegiifolium 
L. . . . 2.2 . . 

 
 
I 

Verbascum 
pulverulentum 
Vill.  . . . . 1.1 . 

 
 
I 

Digitalis lanata 
Ehrh. . . . . . 2.2 

 
I 

Verbascum 
phlomoides L.  . . . . . 1.1 

 
I 

Thlaspi 
perfoliatum L. . . . . . 1.1 

 
I 

Origanum 
vulgare L. . . . . . +.2 

 
I 

 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 

констатоване су следеће биљне врсте: 
Снимак a: Verbascum speciosum Schrader, Marrubium incanum 

Desr., Carlina vulgaris L., Convolvulus arvensis L., Salvia nemorosa L., 
Rumex sanguineus L., Euphorbia seguierana Necker subsp. niciciana 
(Borbás ex Novák) Rech., Trifolium pratense L., Cruciata laevipes Opiz, 
Vicia cracca L., Lotus corniculatus L., Geranium columbinum L., 
Verbena officinalis L., Nonea pulla (L.) DC., Plantago media L., 
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Trifolium incarnatum L., Medicago rigidula (L.) All., Acinos arvensis 
(Lam.) Dandy, Sanguisorba minor Scop., Petrorhagia saxifraga (L.) 
Link, Anthemis cretica L. subsp. cretica, Herniaria hirsuta L., Bromus 
squarrosus L., Aegilops geniculata Roth, Scabiosa argentea L., 
Marrubium peregrinum L.; 

Снимак b: Asperula cynanchica L., Allium flavum L., Muscari 
comosum (L.) Miller, Euphorbia falcata L., Teucrium montanum L., 
Crucianella angustifolia L., Campanula trichocalycina Ten., Bromus 
commutatus Schrader, Carex caryophyllea Latourr., Prunella laciniata 
(L.) L., Hypericum rumeliacum Boiss., Plantago lanceolata L., 
Xeranthemum annuum L., Sedum acre L., Aethionema saxatile (L.) R. 
Br., Plantago argentea Chaix, Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball & 
Heywood, Cleistogenes serotina (L.) Keng;  

Снимак c: Lathyrus venetus (Miller) Wohlf., Glechoma hirsuta 
Waldst. & Kit., Lactuca saligna L., Lapsana communis L.; 

Снимак e: Verbascum lychnitis L., Orobanche gracilis Sm., 
Trifolium badium Schreber, Valerianella dentata (L.) Pollich, Linaria 
genistifolia (L.) Miller subsp. dalmatica (L.) Maire & Petitmengin; 

Снимак f: Poa angustifolia L., Dictamnus albus L., Filipendula 
vulgaris Moench, Cerinthe minor L., Thlaspi arvense L., Scorzonera 
hispanica L., Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Cerastium 
semidecandrum L., Ajuga genevensis L., Erysimum cuspidatum (Bieb.) 
DC., Veronica austriaca L. subsp. austriaca, Phlomis tuberosa L.,  
Valerianella coronata (L.) DC., Galium mollugo L., Carduus 
acanthoides L., Crupina vulgaris Cass.; 

Снимак g: Poa compressa L., Hieracium praealtum Vill. ex 
Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov, Campanula bononiensis 
L., Lens nigricans (Bieb.) Godron, Onosma visianii G. C. Clementi, 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. majoranifolius (Miller) P. W. Ball, 
Melica transsilvanica Schur, Torilis arvensis (Hudson) Link, Stachys 
germanica L., Scandix australis L., Reseda lutea L., Globularia punctata 
Lapeyr., Arabis recta Vill., Anthyllis vulneraria L., Cerastium 
brachypetalum Pers., Senecio vernalis Waldst. & Kit., Carex brevicollis 
DC., Crepis mollis (Jacq.) Ascherson, Stachys recta L., Lactuca viminea 
(L.) J. & C. Presl, Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter, Orobanche 
loricata Reichenb., Linum austriacum L., Viola alba Besser, Cuscuta 
europaea L. 

Легенда: степен присут.- степен присутности 
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Слика 1  Кластер анализа опожарених површина  
друге године после пожара (2009) 

Figure 1  Cluster analysis of vegetation formed in area affected by wildfire 
second year after the fire (2009) 

 
Из слике 1 кластер анализе опожарених површина храстових 

шума и шибљака грабића друге године после пожара уочавамо 
издвојеност фитоценолошког снимка a. у десном делу графика и 
фитоценолошког снимка g. у левом делу графика. Фитоценолошки 
снимак а. са локалитета Вучје се издвојио по најмањој надморској 
висини  и другачијим саставом врста у односу на остале. 
Фитоценолошки снимак g., који је једини са локалитета Височки 
Одоровци, издваја се другачијим саставом врста и великим нагибом 
од 40° у односу на остале. 

Табела 2 показује математичке вредности алфа диверзитета 
опожарених површина друге године после пожара (2009). Као и 
прве године после пожара (Marković et al, 2015b)  број врста и 
диверзитет је најмањи у фитоценолошком снимку с., а то је у вези са 
склопљеношћу заједнице, односно израженим спратом дрвећа у 
односу на остале фитоценолошке снимке где су биљке из спрата 
дрвећа изгореле у пожару или су направљени на месту где је горео 
шибљак грабића који представља мање склопљену заједницу. 
Највећу вредност диверзитета и ове године показује фитоценолошки 
снимак g. са локалитета Височки Одоровци, где је у потпуности 
изгорела храстова шума.     
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Табела 2  Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по 
Whitaker-у (1972) опожарених површина  

друге године после пожара (2009) 
Table 2  Plot data, species richness and diversity (Whitaker, 1972) of fire 

affected vegetation from the second year of succession (2009) 
 

Фитоц. 
снимак 

Над. висина  
(m) 

Експозиција Нагиб (°) Број 
врста 

Диверзитет 

а 643 S 5 67 0,982 
b 650 S 20 52 0,978 
c 660 S 15 28 0,962 
e 907 S 30 48 0,974 
f 980 S 20 46 0,975 
g 885 S 40 76 0,985 

 
У односу на прву годину (Marković et al, 2015b), друге године 

после пожара у сваком фитоценолошком снимку, који је прављен на 
истом локалитету као прве године, богатство врста, а тиме и 
диверзитет расту. Просечан број врста прве године праћења 
сукцесије је износио 38,5 (Marković et al, 2015b), а друге године 
износи 52,8, што премашује средњу вредност броја врста 
неопожарених храстових шума и шибљака грабића, која износи 
38,75 (Марковић, Ракоњац, Пешић, Николић, Лучић, 2015а). У 
складу с тим, средња вредност диверзитета је увећана и износи 0,976 
у односу на прву годину после пожара (0,967) (Marković et al, 2015b) 
и чак премашује средњу вредност диверзитета неопожарених 
површина (0,968) храстових шума и шибљака грабића (Марковић и 
сар., 2015a). До повећања броја врста долази и имиграцијом врста са 
суседних неопожарених површина. Стога се друге године праћења 
сукцесије повећава диверзитет пожаришта храстових шума и 
шибљака грабића. 

У састојинама у којима су горели деградациони облици 
храстових шума повећањем надморске висине углавном расте и 
диверзитет, што је истоветно у поређењу са првом годином после 
пожара (Marković et al, 2015b), а такође и на неопожареним 
површинама (Марковић и сар., 2015a).  

 
 
ЗАКЉУЧАК 

 
Након пожара, због присуства пепела има више неорганских 

материја, па многе биљке на пожаришту налазе добре услове за свој 
развој. Дубина земљишта је битна за раст и развој биљака. 
Земљиште је након пожара дубље због додатног садржаја пепела 
сагорелих биљака или њихових делова. На пожаришту опстају оне 
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вишегодишње биљке које имају развијеније подземне органе у виду 
ризома, кртола, луковица, на местима где је пожар прошао већом 
брзином и није до велике дубине захватио земљишни покривач.  

Друге године после пожара долази до повећања диверзитета 
опожарених храстових шума и шибљака грабића у поређењу са 
првом, тако да су ове заједнице стабилније. 

Доступност хранљивих ресурса у земљишту је додатно 
увећана постојањем пепела сагорелих биљака. Ови ресурси се не 
спирају атмосферским падавинама ка нижим надморским висинама 
захваљујући густом сплету коренових система дрвенастих и 
жбунастих биљака. Сматрамо да је то разлог увећања диверзитета са 
порастом надморске висине на пожариштима храстових шума и 
шибљака грабића. 
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Сажетак: У Србији се око 70% примарне енергије добија из угља и 
то без обзира на многе штетне утицаје које има на животну 
средину. У ширем подручју Пирота, најинтензивнија експлоатација 
угља је вршена рудницима „Јерма“ на Руј планини и „Видлич“ на 
Старој планини. Након затварања ових рудника у другој половини 
прошлог века, није придавана адекватна пажња рудничким водама 
које истичу из старих радова. Хидрогеоеколошким истраживањима 
која су спроведена током 2010. и 2013. год., утврђено је да се 
рудничким водама из наведених рудника угља врши емисија 
загађујућих материја изнад граничних вредности емисије (ГВЕ) зa II 
класу површинских вода (добар еколошки статус). Према обиму 
испитиваних параметара, емисијa загађујућих материја се односи 
на минерализацију (М), електропроводљивост, SO4, NH4, NO3, Fe, 
Мn, а незнатна прекорачења постоје за pH вредност и Аs. Овим 
загађењима је најугроженија Мазгошка река на Старој планини, а 
на Руј планини поток Козник и Вучиделски поток. 
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Abstract: 70% of primary energy in Serbia is taken from coal regardless 
of many of its harmful impacts on the environment. In wider area of 
Pirot, the most intense coal exploatation has been done in the mine of 
Jerma in mountain Ruj and in the mine of Vidlič in the  mountain Stara 
planina. After the closing of these mines at the second half of the last 
century, the right amount of attention wasn’t given to the mine waters 
that outflow from mine shaft. Hydrogeological researches that were held 
during 2010. and 2013. determined that the mine waters perform 
emission with pollutants above limit for the 2nd class of surface water, 
which is a good ecological status. According to the scope of the 
investigated parameters, emission of pollutants refer to mineralization 
(M), conductivity, SO4, NH4, NO3, Fe, Мn, and there are also slight 
overdrafts for pH and As values. Surface waters of river Mazgoška on the 
mountain of Stara planina as well as Koznik and Vučidelski stream on 
the mountain Ruj are the most threatened by these pollutions. 
 
Кључне речи: Пирот, угаљ, рудничке воде, хемијски састав, 
животна средина  
Кey words: Pirot, coal, mine water, chemical composition, environment 
 
 
УВОД 

 
Од свих фосилних горива којa се данас користе у свету за 

производњу примарне енергије, угаљ има најдеструктивнији утицај на 
животну средину. Његовим откопом из лежишта, прерадом и 
сагоревањем у термоелектранама, проузрокује се несагледиво 
загађење атмосфере, површинских и подземних вода, као и 
деградација земљишта. 

Овим питањима посвећује се данас велика пажња у свету, а 
статистичке анализе показују да се од укупних трошкова очувања и 
заштите животне средине, највећи део средстава (око 80 %) троши 
на пречишћавање рудничких и отпадних вода које настају при 
технолошким процесима прераде (Komatina, 1990). 

У горњем делу слива реке Нишаве (у ширем подручју Пирота) 
познато је више појава и лежишта угља карбонске, лијаске и неогене 
старости. Свакако да је најзначајније и најпознатије лежиште угља 
на Руј планини код села Ракита, које је експлоатисано рудником 
„Јерма“. До 1962. године, овим рудником је вршена подземна 
експлоатација квалитетног каменог угља.  

На Старој планини угаљ је експлоатисан рудником „Видлич“ у 
мазгошком басену, на самој граници са Бугарском. Подземни откоп 
меког мрког угља у селу Мазгош је вршен у периоду 1955-1961. год, 
а касније је отворен и површински коп. 
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Циљ овог рада је упознавањe шире јавности са глобалним 
последицама које има угаљ као енергент на животну средину и 
какав конкретан утицај имају отпадне рудничке воде на животну 
средину из затворених рудника угља „Јерма“ и „Видлич“ у 
пиротском крају. Од обуставе експлоатације угља у овим 
рудницима, рударским јамама и депонијама јаловине се не поклања 
адекватна пажња са еколошког аспекта, тако да се то већ деценијама 
у извесној мери одражава на животну средину. 

 
 

УГАЉ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
Темпо привредног развоја, како код економски развијених, тако 

и код земаља у развоју, првенствено зависи од степена 
искоришћености расположивих природних ресурса. Зато се у свету 
придаје велика пажња развоју и унапређењу рударске делатности са 
пратећом прерађивачком индустријом. 

У Србији производња електричне енергије од угља је примарна. 
У току 2012. године, од укупно остварене производње енергије у 
електранама од 34.546 GWh, термоелектране на угаљ су произвеле 
70,3% (www.aers.rs). Ову производњу свакако да прате и проблеми 
који се односе на загађење животне средине, почев од самих рудника 
којима се врши откоп угља из лежишта, као  и касније кроз прераду и 
коначно током спаљивања угља у термоелектранама.  

Док се лежиште угља не отвори за експлоатацију, оно у 
природној успостављеној равнотежи не представља опасност за 
животну средину. С обзиром да се најчешће ова лежишта налазе у 
брдским и планинским подручјима, односно у очуваним еко-
системима, проблеми почињу да се јављају од првих припремних 
радова на просецању прилазних путева, крчењу шума, изградњи 
инфраструктурних рударских објеката. Ове активности често 
условљавају исељавање локалног становништва, а под утицајем 
прекомерне буке радних машина и издувних гасова, део 
животињског света почиње да напушта своје станиште, а неке 
биљне врсте постепено нестају под утицајем све израженије 
деградације терена. 

Са експлоатацијом лежишта почиње да се мења и морфологија 
околног терена. На једном делу се формирају све већа уздигнућа 
услед депоновања рудне јаловине, а у другом се јављају улегнућа 
услед зарушавања кровинских наслага након откопа угља. Ово 
скупа доводи до локалне деградације сливних подручја и измене 
водног режима површинских вода, а то има утицаја и на режим 
подземних вода. 
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Рудничке воде које се системима за одводњавање испумпавају 
из јама рудника угља, обично се пуштају да слободно отичу у 
површинске токове без претходног третмана и пречишћавања (слика 
1). Услед хемијског оптерећења, рудничке воде могу имати често 

утицај на промену 
квалитета површин-
ских и подземних вода, 
а тиме на животну 
средину у целини. 

Прерадом угља 
због потребе чишћења 
од јаловине поступком 
мокре сепарације 
стварају се отпадне 
воде и муљ. Ове воде 
карактерише јако 
високи суви остатак 
(више хиљада mg/l), 
високи садржаји 
сулфата (SO4), гвожђа 
(Fe), мангана (Mn), 
алуминијума (Al) и 
других тешких метала 
(Миладиновић, 2015). 
Овим отпадним сепа-
рацијским супстратима 
се локално загађује 

тло, подземне и површинске воде. 
 Током сагоревања угља у термоелектранама емитује се велика 

количина загађујућих материја, чађи, пепела, укључујући  сумпор-
диоксид (SO2), угљен-диоксид (CO2), азотне оксиде и живу (EPA 
2013). Сумпор-диоксид и азотни оксиди учествују у формирању 
киселих киша, које доводе до повећања киселости земљишта, 
површинских и подземних вода и остављају последице на биљни и 
животињски свет. Прекомерна емисија сумпор-диоксида (SO2) који 
садрже и ситне честице чађи и прашине могу изазвати оштећења 
плућа, болести срца и друга обољења. Азотни оксиди доводе до 
формирања смога који утиче на плућна ткива и тиме пораст 
респираторних обољења (www.coalpowerairpollution). 

 Прекомерна емисија угљен-диоксида (CO2) је главни 
антропогени узрочник глобалног загревања и климатских промена са 
којима се свет данас суочава. По оцени „Grinpis“-а (Greenpeace), три 
четвртине гасова који изазивају ефекат стаклене баште данас у свету 
настају сагоревањем угља, нафте и гаса. 

 

 
 

Слика 1  Истицање рудничких вода из  
затвореног рудника „Јерма“  

(фото Б. Миладиновић) 
Figure 1  Mine waters emphasis from closed mine 

„Jerma“ (photo by B. Miladinović) 
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Данас у Србији је у раду девет термоелектрана: у Обреновцу 
(ТЕ „Никола Тесла“ А и Б), Лазаревцу (ТЕ „Колубара“ А и Б), 
Костолцу (ТЕ „Костолац“ А и Б), Свилајнцу (ТЕ „Морава“) и у 
Обилићу (ТЕ „Косово“ А и Б). Овим термоелектранама се врши 
емисија штетних материја изнад граничних вредности (ГВ) 
прописаних од стране ЕУ. Према подацима ЕПС-а, у току 2008. 
године, сумарна емисија појединих штетних материја из свих 
термоелектрана је износила:  

– честица прашине и пепела 23.569 t/god; 
– SO2  262.882 t/god; 
– NОx   58.000 t/god. 
По подацима Међународне агенције за енергетику (IЕА, 2011), 

Србија има јако лош однос емисије CО2 према укупном бруто 
дохотку (УБД) и он је знатно изнад вредности ЕУ (податак се 
односи за 27 чланица, односно пре прикључења Хрватске у ЕУ), 
слика 2. 

 
 

 
 

Слика 2  Емисија CO2  од сагоревања угља према укупном 
бруто дохотку (УБД) у неким земљама Европе 
(Међународна агенција за енергију – IEA, 2011) 

Figure 2  CO2 emissions from the combustion of coal per Gross 
domestic product (GDP) in some Europe countries 

(International Energy Agency – IEA, 2011) 
 
Зато данас на путу Србије ка чланству у ЕУ, хармонизација 

прописа из области заштите животне средине је једна од првих у 
низу Директива ЕУ која је садржана у законодавству Републике 
Србије и односи се на Integrated Pollution Prevention and Control – 
односно IPPC Директиву (96/61/EC и нова верзија 2008/1/ЕC). Ова 
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директива је садржана у Закону о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине (Сл. гласник РС, бр. 135/04 и 
25/15). Директива IPPC је потом замењена једном од комплекснијих 
директива ЕУ, односно Директивом о индустријским емисијама 
(IED 2010/75/ЕU).  

Наведеним директивама се дефинишу мере које имају за циљ 
спречавање и контролу загађења, како би се постигао високи ниво 
очувања и заштите животне средине. Конкретно се односе на: а) 
рационално управљање националним ресурсима; б) деловање на 
извор загађења у смислу смањења емисије у складу са граничним 
вредностима емисије; ц) дефинисање граничних вредности емисије 
на бази примене БAT технологије (Best Avаilable Technique – 
Најбоља доступна техника); д) развој процеса размене информација 
између земаља ЕУ у циљу унапређења и примене БАТ технологије 
итд. (Миладиновић, 2015). 

 
 

ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛЕЖИШТА И ПОЈАВА УГЉА 
У ПИРОТСКОМ КРАЈУ 

 
Најстарије угљоносне стене на простору пиротског краја, 

oдносно између Старе планине на северу и Руј планине на југу, јесу 
карбонски седименти (метаморфисани пешчари и алевролити), који 
су откривени у усецима Топлодолске и Засковачке реке.  

Од мезозојских творевина, значајна је лијаска грестенска 
фација, представљена конгломератима, пешчарима, кречњацима и 
глинцима са слојевима угља. 

Терцијарни седименти јављају се у бабушничком, пиротском и 
мазгошом басену, од којих је угљоносан само мазгошки басен 
(Милаковић, 1966).    

Стара планина припада Карпато-балканском луку и 
представља антиклиналу са осом правца СЗ -ЈИ. Језгро антиклинале 
је изграђено од кристаластих шкриљаца са интрузијама гранита и 
гранодиорита, и старих филитоидних шкриљаца са дијабазима преко 
којих су наталожени седименти палеозоика и мезозоика. Простор са 
угљоносном серијом средњег карбона у структуро-тектонском 
погледу припада југозападном крилу антиклинале Старе планине. 
Седиментни слојеви генерално падају ка западу и југозападу. Поред 
старопланинског подручја са височком зоном, издвојене су још 
четири веће геотектонске јединице: тимочка зона, ртањско-кучајска 
зона, сувопланинска зона и навлака Тумбе (Анђелковић, Крстић, 
Ћирић, Мартиновић и Богдановић, 1977).    
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Угаљ Старе планине 
 
На југозападним падинама Старе планине развијене су две 

угљоносне серије са слојевима каменог угља и то карбонске и 
лијаске старости (слика 3). Угљоносне зоне су узане, са 
местимичним сужењима и проширењима. 

  

 
 

Слика 3  Географски положај лежишта и појава угља у ширем подручју 
Пирота 1.1. зона простирања слојева угља карбона; 1.2. и 1.3. зона 

простирања слојева угља лијаса; 2. угљоносни басен „Јерма“; 3. угљоносни 
басен „Мазгош“ 

Figure 3  Geographical position of coal appearance and bearing in wider area of 
Pirot 1.1. Zone spreading layers of coal Carbon; 1.2. and 1.3. Zone spreading 

layers of coal Lias; 2. Coal basin „Jerma“; 3. Coal basin „Mazgoš“ 
 
 
Седименти угљоносног карбона констатовани су 

североисточно од села Ћуштица и јужно од Велике турле, између 
села Засковци и Топли Дол (слика 3).  

Карбонски угљоносни седименти леже трансгресивно преко 
творевина силура и представљени су: конгломератима, пешчарима, 
силификованим црним лапорцима са два слоја каменог угља 
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дебљине 0,6 и 0,2 m. Откривени су у узаном појасу ширине од 100 m 
на СЗ до 500 m на ЈИ и дужине 5 km, правца пружања СЗ-ЈИ.  

Седименти угљоносног карбона развијени су у две зоне 
(Гргуровић и Виденовић 2011):  

– прва зона се простире на дужини 4–5 km, између Рункула и 
Товарнице. Пружање слојева је ССЗ – ЈЈИ, а слојеви падају према 
СИ под углом од 35 до 45º. Слојеви су добро откривени и могу се 
пратити на готово целој дужини од 5 km; 

– друга зона карбонских седимената налази се између 
Засковаца и Топлог Дола, јужно од Велике турле. Угљоносна серија 
је откривена у дубоко усеченим потоцима. Слојеви падају према 
северу и североистоку. Овде је утврђен слој угља дебљине 0,8 m на 
изданку и још 4 тања слоја, дебљине 0,1–0,2 m. Ова зона, према 
позицији изданака, може бити врло интересантна уколико се докаже 
постојање карбонских творевина испод творевина перма на 
простору између Засковаца и Јабучког равништа. Овај потенцијални 
простор могао би имати површину од око 10 km2, са  слојевима угља 
који су откривени  у Засковцима, дебљине 0,1–0,8 m.  

Параметри квалитета угља из истражних радова и изданака 
представљени су у табели 1. 

 
Табела 1  Показатељи квалитета каменог угља карбонске старости Старе 

планине (Гргуровић и Виденовић, 2011) 
Table 1  Indicators of stone coal quality of carbonic age of Stara planina 

mountain (Grgurović & Videnović, 2011) 
 

Вред. Влага 
(%) 

Пепео 
(%) 

Sукупан 
(%) 

Sсагорљив 
(%) 

Sу пепелу 
(%) 

СМ 
(%) 

Кокс 
(%) 

C-fix 
(%) 

ДТЕ 
(kJ/kg) 

ГТЕ 
(kJ/kg) 

min 4,32 15,04 0,46 0,34 0,12 75,55 82,74 62,61 25.324 26.112 
max 7,21 20,13 1,48 1,35 0,14 80,25 86,42 70,69 27.570 28.576 

 
Камени угаљ лијаске старости Старе планине се јавља у два 

појаса: Височком, од села Мирковаца, преко Темске и Лукање до 
бугарске границе, и у Видличком, који почиње код Малог врха 
изнад Пирота и пружа се до Мазгоша и Бребевнице, на бугарској 
граници (Петковић, 1975), слика 3.  

Угљоносна серија представљена је бречама, конгломератима, 
разнозрним пешчарима, глинцима. Развијен је један угљени слој 
(главни) који је раслојен на три тања, просечне дебљине 0,2 m. 
Лијаски угаљ Старе планине припада групи гасних камених угљева, 
са садржајем сумпора од 0,5 % до 0,7 %, влаге око 2 % и пепела од 
око 15 %. Вредност горњег топлотног ефекта (ГТЕ) је преко 26 
МЈ/kg (Петковић, 1975). 
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Угљоносни басен „Јерма“  
 
Угљоносни седименти лијаске старости јављају се у дугачкој и 

узаној зони која се протеже од Добре на Дунаву до Старе планине и 
даље југоисточно у Бугарској. Простор између Суве и Руј планине, 
према Николићу и Пантићу (1997), био је мањи плитководни залив у 
коме се формирало лежиште каменог угља „Јерма“ (слика 3). 

Експлоатација угља из овог лежишта се одвијала са прекидима 
до 1962. године (Драшко, 2003) и то у оквиру два ревира: Источни – 
Вучиделски ревир са јамама „Вражији камен“ и „Вражија црква“ и  
Западни – Козарнички ревир са јамом „Воденичиште“.   

У тектонском погледу шире подручје басена „Јерме“ припада 
сувопланинској тектонској јединици и има синклинални облик, који 
је, уздужним и попречним раседима, издељен на блокове 
различитих димензија (слика 4).       

 
 

 
 
Слика 4  Геолошки профил терена кроз лежиште угља „Јерма“ 

(Баштовановић и Бранковић, 2002) 
Figure 4  Geological profile of ground through the coal deposit „Jerma“ 

(Baštovanović & Branković, 2002) 
 
Угљоносни простор је ограничен са два уздужна раседа: 

Вучидел-Воденичиште и раседом Ракитске реке и представља 
синклиналу која тоне ка ССЗ, а која је системом уздужних и 
попречних раседа издељена на крупне блокове (Николић и Пантић, 
1997).  

Продуктивну серију лијаса граде базални конгломерати преко 
којих лежи: 
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– подински  пакет изграђен од кварцита, кварцних пешчара и 
конгломерата (8-12 m), као и подинских песковитих, глинених и 
угљевитих шкриљаца;  

– угљоносни хоризонт изграђен од два слоја угља, доњег 
(дебљине 1-10 m) и горњег (0,2-1,6 m) који су међусобно раздвојени 
кварцним конгломератима, кварцитима, пешчарима, глиновитим 
пешчарима и међуслојем угља (дебљине 0,2-0,5 m);  

– повлатни пакет изграђен од угљевитих шкриљаца мале 
дебљине (0,1-0,3 m), затим кварцита, пешчара и конгломерата, 
укупне дебљине од 40 до 60 m.     

Дебљина угљоносне серије креће се од 19 до 21 m. Главни 
(подински) угљени слој је варијабилне дебљине (од 0,5 m до 8 m) и 
нехомогене грађе, са сочивастим задебљањима. Повлатни угљени 
слој је уједначене дебљине (0,8-1,6 m) и грађе, без уметака јаловине 
(Николић и Пантић, 1997).  

Угаљ из басена Јерме је црне боје, сјајан и неравног прелома. 
Припада групи посних камених угљева са ниским садржајем влаге 
(1-3%), испарљивих материја (10-15%) и високим средњим 
садржајем пепела (око 40%). Доња топлота сагоревања без влаге и 
пепела креће се у интервалу од 30 до 34 MJ/kg. Укупне билансне 
резерве, на основу стања из 1982. године, износе нешто мање од 13 
милиона тона угља. Угаљ се може употребити за производњу 
металуршког кокса и у цементној индустрији. 

 
Мазгошки угљоносни басен 

 
Мазгошки басен се налази на јужним падинама Видлича, у 

подручју села Мазгош, Протопопинци, Смиловци и Одоровци 
(слика 3). Површина басена је око 2,5 km2 (Петковић, 1975). У 
геотектонском погледу представља ров (ширине 3-4 km и дужине 
преко 12 km) настао радијалном тектоником у неогену и касније 
(плиоцен) испуњен језерском водом. Северозападни део басена 
(Одоровци) је непродуктиван, за разлику од југоисточног (Мазгош). 
Према Костићу (2006), издвојена су три угљоносна поља: 
Ждимерице-Јеремиште, западно од села Мазгош; Циганско врвиште 
код села Мазгош; Ћутуци, источно од села Мазгош. Експлоатација 
угља у овом басену је вршена рудником „Видлич“. 

Литолошки састав неогених седимената представљен је 
базалним кластичним седиментима, затим подинским седиментима, 
дебљине 10-15 m (разнобојне глине); угљоносним делом са два слоја 
угља, дебљине 1 до 40 m, и повлатним делом, дебљине до 50 m 
(глине, песак, шљунак у преслојавању), слика 5.  
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Слика 5  Геолошки профили бушотина М-1 и М-10 у мазгошком 

угљоносном басену (према Милаковићу, 1966) 
Figure 5  Geological profile of the borehole M-1 and M-10 in  coal basin 

„Mazgoš“ (by Milaković, 1966) 
 
Развијена су два слоја угља, главни, подински (доњи део 

продуктивне серије) угљени слој варијабилне дебљине (6-19 m, 
средње 8 m) и повлатни, средње дебљине до 2 m. Лежиште је 
једноставне грађе са благим падовима ка централним деловима 
басена.  

Угаљ припада меким мрким угљевима земљастог типа (средња 
рефлексија хуминита износи 0,26±0,04 Rr). Средњи садржај влаге 
износи 49,11%, пепела 20,53%, сумпора 2,27%, испарљивих 
материја 74,01 %, вредност доњег топлотног ефекта (ДТЕ) износи 
5,4 МJ/kg.  

Резерве су обрачунате само за угљоносно поље „Ћутуци“ и 
износе 6,51 милиона тона (укупне геолошке резерве А+Б+Ц1 
категорије), од чега су билансне 2,87 милиона тона (Костић, 2006).  
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РЕЗУЛТАТИ ХИДРОГЕОЕКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
УТИЦАЈ РУДНИЧКИХ ВОДА ЗАТВОРЕНИХ РУДНИКА УГЉА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 
Након затварања рудника „Јерма“ и „Видлич“, експлоатација 

угља у пиротском крају је потпуно престала. Као и у другим 
деловима Србије, напуштеним рударским јамама, поткопима и другим 

рударским објектима, 
пажња није придавана, 
па чак ни када је у 
питању физичко 
обезбеђење прилаза 
који су потенцијално 
опасни првенствено по 
безбедност локалног 
становништва (слика 6). 
   Данас, најизраженији 
утицај на животну 
средину имају 
рудничке воде које 
слободно истичу из 
напуштених рударских 
поткопа и зарушених 
рударских окана. Ове 
отпадне рудничке воде 
отичу у површинске 
токове и на тај начин 
се загађење преноси на 
већи простор.  
    У погледу основног 

хемијског састава, рудничке воде које су испитиване током 2010. и 
2013. год. (Миладиновић, 2015), карактерише висока 
минерализација (до 2083,6 mg/l рудник „Видлич“).  

Према класификацији Алекина, рудничке воде рудника 
„Јерма“ припадају сулфатној или хидрокарбонатној класи, 
калцијској групи II типа ( 5,24

65,0
Ca
IIS , 2,17

5,0
Ca
IIC ), a рудничке воде рудника 

„Видлич“ су изразито сулфатне класе, калцијумске групе II типа 
( 2,79

08,2
Ca
IIS ), слика 7. 

С обзиром на овај хемијски састав, извршена је анализа 
утицаја рудничких вода према граничним вредностима које су 
прописане за добар еколошки статус површинских вода, односно за 
класу II, чему се тежи у постизању (Уредба о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 

 

 
 

Слика 6  Део срушеног сепарацијског 
постројења рудника „Видлич“  

(фото: Б. Миладиновић) 
Figure 6  Part of  demolished separation plant in 

mine „Vidlič“ (photo by B. Miladinović) 
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водама и седиментима и роковима за њихово достизање, „Сл. 
гласник РС“ бр. 50/2012, Прилог 1. – Површинске воде, Табела 1. – 
Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама, 
Табела 3. – Граничне вредности загађујућих материја за добар 
еколошки статус односну II класу површинских вода).  

 
 

 
 

Слика 7  Упоредни радијални дијаграм сулфатних рудничких вода 
рудника „Јерма“ и „Видлич“ 

Figure 7  Comparative radial diagrams of sulphat mine waters 
from „Jerma“ and „Vidlič“ mines 

 
Полазно становиште од ког се пошло при овој анализи било је 

у издвајању параметара хемијског састава рудничких вода, који 
нису пожељни да се нађу у површинским водама и то за минимум 
услова II класе, јер она обезбеђује на основу граничних вредности 
елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и 
заштиту риба (ципринида), да се могу користити за снабдевање воде 
за пиће (уз претходни лаки третман филтрацијом и дезинфекцијом), 
купање и рекреацију, наводњавање, индустријске процесе, употребу 
као расхладне воде и др., како је то прописано Правилником о 
параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011).  

Као следећи корак у овој анализи био је у утврђивању типа 
површинских вода у које се врши испуштање рудничких вода и то 
сагласно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и 
подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 96/2010). У подручју рудника 
„Јерма“ отпадне рудничке воде прихвата поток Козник и 
Вучеделски поток у сливу Ракитске реке на приближно 780-800 m н. 
в., а у подручју рудника „Видлич“ прихвата Мазгошка река на око 
700 m н. в., која је у сливу Забрдске реке (десне притоке Нишаве у 
Бугарској). На основу тога, наведени водотокови припадају 
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површинским водама ТИП 6 и тиме су према Уредби о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и рокове за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, Прилог 2, Глава I 
– Технолошке отпадне воде, Поглавље 3. – Граничне вредности 
емисије отпадних вода из постројења и погона за производњу 
брикета мрких угљева, Табеле 3.1. – Граничне вредности емисије на 
месту испуста у површинске воде), дефинисане граничне вредности 
емисије (ГВЕ) загађујућих материја.  

Спроведеном анализом је потврђено да се према обиму 
испитиваних параметара хемијског састава отпадних рудничких 
вода врши емисија загађујућих материја изнад прописаних ГВЕ 
(слика 8). 

У подручју затвореног рудника угља „Јерма“ на Руј планини, 
отпадним рудничким водама се врши значајно прекорачење емисије 
гвожђа (Fe), мангана (Mn) и сулфата (SO4), слика 8 и 9. 

 
 

 
 

Слика 8  Приказ загађујућих материја у рудничким водама рудника 
„Јерма“ и „Видлич“ које су изнад граничних вредности емисије за II класу 

квалитета површинских вода 
Figure 8  Review of the pollutants emission in mine waters of mine „Jerma“ and 
„Vidlič“, exceeding the limit values emission for the 2nd class of surface waters 
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У рудничким водама из поткопа у козничком ревиру утврђени 
су садржаји гвожђа Fe = 6,7 mg/l (ГВЕ = 0,5 mg/l). Присуство гвожђа 
(Fe) у рудничким водама представља последицу оксидације сулфида 
гвожђа у угљу и угљоносним седиментима, као и других сулфида и 
сулфосола са садржајем гвожђа. Као и у природним водама, тако и у 
рудничким водама лежишта угља, гвожђе се налази у двовалентном 
облику као феројон (Fe2+), али у оксидационој зони и уз учешће 
често гвожђевитих бактерија, прелази у тровалентно гвожђе (Fe3+) и 
то брже уколико је средина алкалнија. 

Гвожђе у рудничким водама прате и манганова једињења и то 
у облику хидрокарбоната-мангана Mn(HCO3)2, а у дубљим деловима 
лежишта у облику сулфата мангана. У испитиваним рудничким 
водама из јаме у козничком ревиру регистровани су максимални 
садржаји мангана Mn = 0,4 mg/l (ГВЕ = 0,1 mg/l). 

Сулфатне рудничке воде су јако карактеристичне за лежишта 
угља. Велики значај код обогаћења како рудних, тако и рудничких 
вода јонима сулфата, имају процеси оксидације угља у угљоносном 
хоризонту, у коме сумпор може имати органско порекло које потиче 
из протоплазме биљних ћелија, или сулфидно порекло када је везано 
за сулфидне минерале (пирит, халкопирит, галенит), као и сулфатно 
када је везано за гипс, анхидрит и др. 

 

 
 

Слика 9  Рудничке воде из затворене јаме у козничком ревиру (рудник 
„Јерма“) (фото Б.Миладиновић) 

Figure 9  Mine waters from closed pit in Koznik mine district (mine „Jerma“) 
(photo by B. Miladinović) 
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У рудничким водама из козничког ревира је регистрован 
садржај сулфата од SO4 = 260 mg/l (ГВЕ = 100 mg/l).  

Незнатна прекорачења ГВЕ су регистрована за арсен Аs 
(нађена вредност је 0,015 mg/l а ГВЕ = 0,01 mg/l), као и за pH 
вредност (нађена вредност је 6,45, док се ГВЕ крећу у распону 6,5-
9,0). 

У подручју затвореног рудника угља „Видлич“ на Старој 
планини, отпадним  рудничким водама из старих рударских радова 
(слика 10) врши се емисија загађујућих материја изнад граничних 
вредности и то за: амонијум јон (NH4), нитрате (NO3), манган (Mn), 
сулфате (SO4).  

 
 

 
 
Слика 10  Рудничке воде из затвореног рудника угља „Видлич“ 

(фото Б. Миладиновић) 
Figure 10  Mine waters from the closed coal mine „Vidlič“ 

(photo by B. Miladinović) 
 
Ове рудничке воде имају двоструко веће вредности 

минерализације и електропроводљивости у односу на прописане 
ГВЕ (слика 8). 

Амонијум јон (NH4) у рудничким водама рудника „Видлич“ је 
најкарактеристичнији параметар којим се врши загађење Мазгошког 
потока. Његово присуство указује на реакцију нитратног јона или 
труљење органске материје. Нађени садржај амонијум јона у 
рудничкој води износи NH4 = 5,49 mg/l, што је знатно изнад ГВЕ = 
0,1 mg/l (слика 8). Поред тога, рудничке воде карактерише и јако 
високи садржај јона сулфата SO4 = 967,5 mg/l (ГВЕ = 100 mg/l), као и 
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нитрата NO3 = 11,7 mg/l (ГВЕ = 3,0 mg/l) и мангана Mn = 0,38 mg/l 
(ГВЕ = 0,1 mg/l). 

Наведеним рудничким водама из затворених рудника угља на 
Старој и Руј планини код Пирота посебно су угрожени мањи 
површински токови и то при нижим водостајима, јер истицања 
рудничких вода из појединих старих радова могу износити у неким 
периодима године и преко 10 l/s. Из тог разлога се истиче овај 
проблем, јер рекултивацији земљишта након завршене 
експлоатације минералне сировине и заштити животне средине у 
Србији се веома често не придаје посебна пажња без обзира на 
постојање јасне законске регулативе из те области. 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
На основу спроведених хидрогеоеколошких истраживања 

лежишта угља у источној Србији током 2010. и 2013. год, 
констатовано је да рудничке воде из затворених рудника угља 
„Јерма“ и „Видлич“, према критеријумима за добар еколошки статус 
површинских вода, односно II класу површинских вода, садрже  
загађујуће материје изнад граничних вредности емисије. Услед 
њиховог неконтролисаног испуштања, загађују се воде 
површинских токова на ширем простору.  

Под посебним еколошким оптерећењем је Мазгошки поток на 
Старој планини због испуштања рудничких вода из старих радова 
рудника „Видлич“. На Руј планини утицај има затворени рудник 
„Јерма“ и то услед истицања рудничких вода из старих радова 
козарничког ревира у поток Козник, као и из вучиделског ревира у 
Вучиделски поток. Проблем је наглашен у том погледу што ови 
водотокови често примају количину отпадних рудничких вода која 
је већа од њиховог самог протицаја, па су у тим периодима загађења 
и најизраженија. 

 Спроведеним хидрохемијским испитивањима рудничких 
вода констатовано је да су најмања прекорачења емисије 
загађујућих материја регистрована за арсен (Ас) и pH вредност, док 
су за минерализацију (М), електропроводљивост, сулфате (SO4), 
амонијум јон (NH4), нитрате (NO3), гвожђе (Fe), манган (Мn), 
прекорачења садржаја знатнија, а у неким случајевима износе 
десетине пута више од прописаних граничних вредности. 
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СПЕЛЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА БЕЛАВИ, 

ШЉИВОВИЧКОМ ВРХУ И МАЛОМ СТОЛУ 
  

SPELEOLOGICAL EXPLORATIONS ON THE 
MOUNTAINS OF BELAVA, ŠLJIVOVIČKI VRH AND 

MALI STOL 
 
 
 

Сажетак: У раду су приказани резултати истраживања 
спелеолошких објеката на просторима планине Белаве, 
Шљивовичког врха и Малог Стола. Истраживања су 2011. године 
вршили спелеолози Академског спелеолошко-алпинистичког клуба из 
Београда, у оквиру ангажмана за потребе Геолошког института 
Србије (данас Геолошки завод Србије), који израђује лист Бела 
Паланка у оквиру израде Основне хидрогеолошке карте 1:100.000. 
Током поменутог истраживања обрађено је осам спелеолошких 

                                                             
     j.calic@gi.sanu.ac.rs 
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објеката који се налазе у атарима насеља Теловац, Шљивовик 
(општина Бела Паланка) и Стол (општина Бабушница). Сви 
истражени спелеолошки објекти су релативно малих димензија (до 
100 m дужине и до 50 m дубине). Налазе се у вадозној 
хидрогеолошкој зони, на знатним релативним висинама. 
Хидролошки, обрађени спелеолошки објекти се одликују прокапним 
водама, без сталних или повремених токова.  
 
Abstract: The study  presents the results of exploration of caves in the 
areas of the mountains Belava, Šljivovički Vrh, and Mali Stol (south-
eastern Serbia). The explorations were carried out by the cavers from the 
Student Speleological and Alpinistic Club (ASAK) from Belgrade, within 
the work done for the needs of the Geological Institute of Serbia 
(presently, the Geological Survey of Serbia) in the project „Bela Palanka 
Sheet of the Basic Hydrogeological Map 1:100,000“. During the 
mentioned research, eight caves were explored in the villages of Telovac, 
Šljivovik (Bela Palanka municipality) and Stol (Babušnica municipality). 
All the caves are of relatively small dimensions (up to 100 m in length 
and up to 50 m of denivelation). They are situated in the vadose 
hydrological zone, at considerable elevations. Hydrologically, the 
surveyed caves are characterized by percolation waters, with no 
permanent or seasonal streams. 
 
Кључне речи: спелеологија, кречњаци, Белава, Шљивовички врх, 
Мали Стол  
Кey words: speleology, limestones, Belava, Šljivovički Vrh, Mali Stol 
 
 
УВОД 

 
Спелеолошка истраживања на Белави, Шљивовичком врху и 

Малом Столу, који орографски и геолошки припадају Карпато-
балканидима источне Србије, рађена су у оквиру израде Основне 
хидрогеолошке карте (ОХГК) у размери 1:100.000, лист Бела 
Паланка.  Истраживања су извршили спелеолози Академског 
спелеолошко-алпинистичког клуба из Београда 2011. године, за 
потребе Геолошког института Србије (данас под називом Геолошки 
завод Србије), који је носилац пројекта израде Основне 
хидрогеолошке карте за целу Србију.  

Спелеолошка истраживања су вршена у три просторне целине, 
у источном делу листа Бела Паланка (сл. 1): 

– западни део планине Белаве - обухвата простор јужно од 
Нишаве и северно од тока речице Седлар. У склопу ове просторне 
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целине, обрађени су и мањи, делимично вештачки спелеолошки 
објекти у бигру на локалности Дубрава, источно од села Клисура.  

– Шљивовички врх - простор северно и источно од насеља 
Шљивовик, до узвишења Водна бука (967 m). 

– узвишење Мали Стол код Бабушнице - источно од насеља 
Стол, северно од узвишења Големи Стол.  

Истраживани локалитети се налазе на простору општина Бела 
Паланка (Теловац, Шљивовик) и Бабушница (Стол). 

 

 
 

Слика 1  Географски положај истраживаних терена означен на Основној 
геолошкој карти, лист Бела Паланка  

(1 - Белава; 2 - Шљивовички врх; 3 - Мали Стол) 
(Вујисић и сар., 1980а) 

Figure 1  Geographical position of the studied terrains on the Basic Geological 
Map, sheet Bela Palanka   

(1- Belava; 2 - Šljivovički Vrh; 3 - Mali Stol) 
(Vujisić et al., 1980a) 
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КРАТАК ПРИКАЗ ГЕОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ТЕРЕНА 
 

Белава 
 

Истраживања су вршена на јужним падинама гребена Белаве. 
Белава је изграђена доминантно од доњокредних банковитих и 
слојевитих кречњака и доломита (старост: К1

3,4, К1
1 и К1

2), а 
присутни су такође доломити и доломитични кречњаци (Ј3

1+2) и 
банковити и слојевити кречњаци (Ј3

3) (Вујисић и сар., 1980а, 1980б). 
У подини се налази флиш девонске старости (глинци, алевролити и 
пешчари) који је откривен у долини потока Седлар (горњи ток). 
Јужни контакт девонског флиша и кредних кречњака представља 
чело навлаке кречњака на флиш (сл. 2). 

На локалности Дубрава налази се велика акумулација бигра 
непознатог порекла (на Основној геолошкој карти картирано као 
„изворски седименти“; Вујисић и сар., 1980а, 1980б). Не постоје 
знакови да је у историјској прошлости ту постојао извор који би 
формирао акумулацију. 

 

 
 

Слика 2  Простор Белаве на Основној геолошкој карти, лист Бела Паланка 
(Вујисић и сар., 1980а) 

Figure 2  Area of Mt. Belava on the Basic Geological Map, sheet Bela Palanka 
(Vujisić et al., 1980a) 
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Шљивовички врх 
 

Шљивовички врх (1258 m) и карстификована површ која се 
простире источно од самог врха грађени су претежно од 
доњокредних банковитих кречњака и доломита барем-аптске 
старости. Доминантне руптуре пружају се правцем северозапад-
југоисток. На Основној геолошкој карти (Вујисић и сар., 1980а) 
картиран је већи број претпостављених и фотогеолошки утврђених 
раседа чије пружање је управно на овај доминантни правац (сл. 3).  

 

 
 

Слика 3  Простор Шљивовичког врха на Основној геолошкој карти, лист 
Бела Паланка (Вујисић и сар., 1980а) 

Figure 3  Area of Šljivovički Vrh on the Basic Geological Map, sheet Bela 
Palanka (Vujisić et al.,1980a) 

 
 

Мали Стол 
 

Мали Стол код Бабушнице налази се на крајњем 
северозападном делу кусовранске антиклинале, која се даље ка 
југоистоку наставља на листу Пирот. Узвишење је формирано на 
југозападном крилу антиклинале, од горњојурских кречњака. 
Контакт кречњака са плиоценим седиментима у долини Лужнице 
маскиран је рецентним сипарима. Језгро антиклинале чини девонски 
флиш, преко којег конкордантно леже пермски пешчари (сл. 4). 
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Слика 4  Простор Малог Стола на Основној геолошкој карти, лист Бела 
Паланка (Вујисић и сар., 1980а) 

Figure 4  Area of Mali Stol on the Basic Geological Map, sheet Bela Palanka 
(Vujisić et al., 1980a) 

 
 

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Спелеолошка истраживања проводе се кроз три основне фазе: 

припремну, теренску и фазу обраде.  
Припремна фаза подразумева анализу картографских извора, 

публиковане литературе и осталих извора података. Анализом 
литературе утврђено је да на Шљивовичком врху и Малом Столу 
није било претходних документованих спелеолошких истраживања, 
док су истраживања планине Белаве, која је проводио Јован 
Петровић (Петровић, 2000), превасходно везана за њен источни део, 
док је западни део (предмет овог истраживања) претходно био 
спелеолошки неистражен. На основу проученог картографског 
материјала (топографске основе 1:25.000 и рукописне геолошке 
карте исте размере, аутора Вујисића и сарадника, 1980а, 1980б) 
израђен је оквирни план теренских истраживања. 

Теренска фаза обухвата лоцирање спелеолошког објекта, 
топографско снимање објекта, израду скица и бележење опажања у 
циљу израде детаљног описа.  

Лоцирање објеката вршено је на основу упута водича из села 
Шљивовик и Теловац, као и сопственим рекогносцирањем 



Ј. Ћалић и сар.: Спелеолошка истраживања...                   Пиротски зборник 41 (2016) 91-114 

 97 

истраживачке екипе. Координате улаза (у Гаус Кригеровој мрежи) 
одређене су употребом GPS уређаја марке Trimble, тип Juno, са 
тачношћу од око 5 метара.  

Топографско снимање већине објеката рађено је помоћу 
специјализованог уређаја Leica DistoX (ласерски даљиномер са 
интегрисаним компасом и падомером, са прецизношћу од 0.01 
степена). Уређај DistoX повезан је помоћу Bluetooth везе са palmtop 
рачунаром у оквиру GPS уређаја Trimble Juno. Помоћу 
специјализованог софтвера за спелеолошке нацрте Pocket Topo, 
полигони влак се аутоматски показује на екрану уређаја, и помоћу 
touch-screen технике на њега је могуће у самом објекту уцртавати 
морфолошке детаље (сл. 5). Само приликом топографског снимања 
објекта Пећина у Малом Столу коришћен је метод снимања 
уређајем Suunto Tandem (компас са интегрисаним падомером, 
прецизности 0,5 степени) и мерна трака. 

 

 
 

Слика 5  Уређаји за топографско снимање спелеолошких објеката Leica 
DistoX (десно) и Trimble Juno (лево) 

Figure 5  Devices for cave survey Leica DistoX (on the right)  
and Trimble Juno (on the left) 

 
 
 
Фаза обраде података одвија се у кабинетским условима, 

учитавањем података топографског снимања објекта у 
специјализоване софтверске пакете, израдом класичног нацрта и 
писањем техничког и стручног описа.  
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Подаци снимања учитавани су у софтвер Speleoliti v.2, 
компатибилан са већином програма који се користе у области 
географских информационих система, те омогућује јасну просторну 
дефиницију положаја пећинских канала. 

На полигони влак исцртан и геореференциран помоћу 
програма Speleoliti потребно је нанети детаље везане за 
регистроване димензије канала (лево, десно, горе и доле у односу на 
полигоне тачке и полигони влак), и доцртати контуру канала у 
плану и профилу. Ове контуре не исцртавају се аутоматски 
(рачунарски) из података мерења, јер се на тај начин добија 
нереална и неприродна слика у којој су контуре праве линије (за 
разлику од стварног стања, где су оне заобљене). Из тог разлога се 
на полигони влак наносе детаљи и контуре, било ручним цртањем, 
или употребом програма за цртање (Adobe Illustrator, CorelDraw) 
или пак алата за векторизацију у оквиру софтверских пакета 
географских информационих система (нпр. ArcGIS).  

У овако добијени нацрт, унутар контура се уносе подаци о 
морфолошким и хидролошким карактеристикама канала, употребом 
стандардизованих симбола усвојених од стране Међународне 
спелеолошке уније (UIS). Детаљи чију величину је могуће приказати 
у усвојеној размери приказују се у размери, док се детаљи мањих 
димензија приказују ванразмерним знацима. 

За израду оригинала нацрта најситнија прихватљива размера је 
1:500, док су препоручљиве и крупније (1:100 или 1:200). За израду 
нацрта употребом софтверских алата географских информационих 
система користи се ниво детаљности који одговара горепоменутим 
размерама (референтни размер).  

Израда техничког и стручног описа објекта представља 
финални корак у представљању сваког појединачног објекта и 
подразумева синтезни приказ свих података прикупљених на терену 
и из литературе (тамо где постоји расположива литература). Осим 
текстуалног описа, технички и стручни материјал обухвата и нацрт 
и фотодокументацију. Коначни резултат истраживања омогућује 
процену перспективности даљег развоја спелеолошких објеката и 
еволуције карстног терена у целини.  

 
 

ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА СПЕЛЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Истражени су спелеолошки објекти на простору западног дела 

планине Белаве, на Шљивовичком врху, те на Малом Столу код 
Бабушнице. Обрађено је укупно 8 објеката (6 на Шљивовичком 
врху, те по један на Белави и Малом Столу). Основни подаци о 
објектима приказани су у табели 1. 
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Табела 1  Подаци о истраженим спелеолошким објектима 

Table 1  Data on the explored caves 
 

Бр Назив објекта 
Просторна 

целина 

Надморска 

висина (m) 

Дужина / 

Денивелација 
Хидролошке одлике 

1 Пећина у Малом Столу Мали Стол 
 

820 

 

20 / +1 m 
прокапне воде 

2 Пећина над Седларом Белава 
 

555 

 

75 / -9.5 m 
прокапне воде 

3 Мечја дупка Шљивовик 
 

883 

 

9 / +2 m 
прокапне воде 

4 Пропас у Јотиној валоги Шљивовик 
 

1012 

 

5 / -5 m 
прокапне воде 

5 Пропас у Гариње Шљивовик 
 

918 

 

48 / -48 m 
прокапне воде 

6 Крстата ливада Шљивовик 
 

920 

 

5 / -3 m 
прокапне воде 

7 
Деда-Пејчинско 

браниште 
Шљивовик 

 

1030 

 

14 / -12 m 
прокапне воде 

8 Пропас у Неглесов вртоп Шљивовик 

 

1015 

 

46 / -29 m 

прокапне воде, 

повремено 

ујезеравање 

 
Сви истражени спелеолошки објекти су релативно малих 

димензија (до 100 m дужине и до 50 m дубине). Налазе се у вадозној 
зони, на знатним релативним висинама. Хидролошки, сви објекти се 
одликују прокапним водама, без сталних или повремених токова.  

У наставку су приказани резултати по појединим објектима, са 
описима, нацртима и фотодокументацијом. 
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Слика 6  Положај истраженог спелеолошког објекта на Белави 
(умањена топографска карта 1:25.000, лист 583-4-2, ВГИ) 

Figure 6  Position of the explored cave on Mt. Belava (reduced size of the 
topographical map 1:25000, sheet 583-4-2, Military Geographical Institute) 

 

 
 

Слика 7  Положај истражених објеката на Шљивовичком врху (умањена 
топографска карта 1:25.000, листови 583-4-1 и 583-4-2, ВГИ) 

Figure 7  Position of the explored caves on Šljivovički Vrh (reduced size of the 
topographical map 1:25000, sheets 583-4-1 and 583-4-2, Military Geographical 

Institute) 
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Слика 8  Положај истражене Пећине на Малом Столу (умањена 
топографска карта 1:25.000, лист 583-4-4, ВГИ) 

Figure 8  Position of the explored cave on Mali Stol (reduced size of the 
topographical map 1:25000, sheet 583-4-4, Military Geographical Institute) 

 
 

Пећина у Малом Столу 
 

Објекат се налази у долини безимене речице која протиче 
јужним подножјем Малог Стола код Бабушнице, а западно од овог 
узвишења спаја се са речицом која протиче његовим северним 
подножјем, те након сутока творе Столску реку, притоку 
Мурговице. Улаз у пећину налази се на десној долинској страни, на 
око 20 метара релативне висине изнад дна долине.  

 

 
 
Слика 9  Улаз у Пећину на Малом Столу (фото: П. Стошић) 

Figure 9  Entrance into the cave Pećina na Malom Stolu (photo: P. Stošić) 
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         Укупна дужина објекта је 20 m, а денивелација незнатна – 
свега 1 m. Улаз кружног попречног пресека указује на настанак у 
фреатским условима, док је у савременим условима објекат сув, са 
повременим прокапним водама. Проходни део завршава се 
спуштањем таванице у мањој дворани. На тој локацији пронађен је 
скелет лисице. На основу положаја и морфологије закључује се да 
пећина нема значајнијег утицаја на хидрогеолошке особине Малог 
Стола. 
 

 
 

Слика 10  Нацрт Пећине у Малом Столу (Фонд АСАК-а, 2011) 
Figure 10  Cave map of the Pećina na Malom Stolu (Archives of ASAK caving 

club, 2011) 
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Пећина над Седларом 
 
         Пећина се налази у долини реке Седлар, на јужним обронцима 
западног дела планине Белаве. Дно долине Седлара формирано је на 
флишу девонске старости, док десну долинску страну чине јурски и 
кредни кречњаци Белаве. Улаз у пећину налази се на 55 m релативне 
висине изнад дна долине. 
         Сув улазни канал се после петнаестак метара спушта наниже 
преко серије каскада у матичној стени. У објекту нема трагова воде, 
изузев прокапних вода. Најнижи делови канала прекривени су 
дробином и великим накупинама гуана. Јасно изражени структурни 
елементи налазе се у два доминантна система пукотина: 170/50 и 
140/60. На дубини од 8 m примећени су остаци цементоване испуне 
од облутака пречника до 10 cm. Пећина је изграђена у банковитим 
кречњацима кредне (барем-аптске) старости. Дужина канала објекта 
износи 75 m, а денивелација 9,5 m. 

 

 
 

Слика 11  Положај Пећине над Седларом; јужни обронци Белаве (фото: 
Предраг Стошић) 

Figure 11  Position of the cave Pećina nad Sedlarom; south slopes of Mt. Belava 
(photo: Predrag Stošić) 
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Слика 12  Нацрт Пећине над Седларом (Фонд АСАК-а, 2011) 

Figure 12  Cave map of the Pećina nad Sedlarom (Archives of ASAK caving 
club, 2011) 

 
 

Мечја дупка 
  
         Мечја дупка је пећина малих димензија која се налази на 
југозападним обронцима Шљивовичког врха, на надморској висини 
од око 880 m. Улазни отвор ширине 2 m и висине око 1 m налази се 
у подножју кречњачког одсека високог око 20 m. Пећина је сува – у 
време истраживања није било чак ни прокапних вода, али 
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претпоставка је да се оне јављају у влажној сезони. Иза улазног 
отвора налази се мања дворана, просечног пречника око 5 m. У 
дворани је уочљиво постојање изразите тектонски здробљене зоне, 
према терминологији и класификацији Ј. Чара (Čar, 1982), са 
оријентацијом раседне равни 040/80, што се поклапа са 
оријентацијом целог гребена Шљивовичког врха, као и са 
оријентацијом пукотина запажених у близини осталих истражених 
спелеолошких објеката. 
 

 
 
Слика 13  Улаз у пећину Мечја дупка на Шљивовичком врху  

(фото: Ј. Ћалић) 
Figure 13  Entrance into the cave Mečja Dupka on Šljivovički Vrh  

(photo: J. Ćalić) 
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Слика 14  Скица Мечје дупке (Фонд АСАК-а, 2011) 

Figure 14  Cave map of the Mečja Dupka Cave  
(Archives of ASAK caving club, 2011) 

 

 
 

Слика 15  Здробљена зона у Мечјој дупки. Висина приказаног профила је 
око 1 метар. (фото: Ј. Ћалић) 

Figure 15  Crushed zone in Mečja Dupka. The height of the shown profile is 
about 1 m (photo: J. Ćalić) 
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Пропас у Јотиној валоги 
 
         Јама са овим називом налази се у шуми у власништву Драгана 
Савића из Шљивовика, који је и показао улаз у објекат. Улаз је 
претходно био затрпан грањем да не би упадала стока, те је био 
тешко видљив. Локација улаза је на североисточним обронцима 
узвишења Врли рид. Дубина јаме је свега 4.5 m, у дну је зачепљена 
блоковима и дробином. Доминантна пукотина има пружање 300°-
120° и дуж ње је формиран једноставан вертикални канал. Елементи 
пада пукотине одговарају елементима раседа (здробљене зоне) у 
претходно описаној Мечјој дупки (040/70). 

 

 
 

Слика 16  Улаз у Пропас у Јотиној валоги (фото: П. Стошић) 
Figure 16  Entrance into the cave Propas u Jotinoj Valogi (photo: P. Stošić) 
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Слика 17  Скица јаме Пропас у Јотиној валоги (Фонд АСАК-а, 2011) 
Figure 17  Cave map of the Propas u Jotinoj Valogi  

(Archives of ASAK caving club, 2011) 

Пропас у Гариње 

         Улаз се налази на ободу мање вртаче, око 1 km од врха Врли 
рид, и настао је 2009. године наглим обрушавањем таванице на до 
тада једноличној благој падини прекривеној травном вегетацијом. 
Објекат се састоји од једног вертикалног канала дубине 48 m, чији 
зидови су прекривени дебелим слојем житког блата, које настаје 
услед обрушавања земљишта са површине терена. Слој блата 
прекрива структурне елементе који би могли указивати на 
појединости генезе објекта. Крај проходног дела канала представља 
блатом зачепљено сужење, у које се сливају прокапне воде. 
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Слика 18  Улаз у јаму Пропас у Гариње (фото: П. Стошић) 
Figure 18  Entrance into the cave Propas u Garinje (photo: P. Stošić) 

Слика 19  Нацрт јаме Пропас у Гариње (Фонд АСАК-а, 2011) 
Figure 19  Cave map of the Propas u Garinje  

(Archives of ASAK caving club, 2011) 
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Крстата ливада 

Спелеолошки објекат малих димензија, који се састоји само од 
дворане пречника око 2,5 m, добио је назив по локалности где се 
налази, североисточно од врха Водна бука. У дворану се улази низ 
каскаду висине око 2 m (без техничке спелеолошке опреме). Дно 
дворане прекривено је ситним блоковима и дробином. Присутне су 
само прокапне воде. Два мања бочна канала завршавају се после 
мање од 1 m. Објекат је формиран у слојевитим кредним 
кречњацима. 

Слика 20  Скица објекта Крстата ливада (Фонд АСАК-а, 2011) 
Figure 20  Cave map of the Krstata Livada  

(Archives of ASAK caving club, 2011) 

Деда-Пејчинско браниште 

         Објекат се налази у дну суве долине која се пружа од врха 
Данин дел према североистоку, ка локалности Локва. Импозантан 
улазни отвор настао је вероватно процесом саламања, али у дну није 
проходан пролаз у карстне канале који су омогућили његово 
формирање. Дно је прекривено блоковима метарских димензија и 
дробином, са деблима упалог дрвећа. Проходан је пролаз у мањи 
канал са одсеком дубине 2 m, који се завршава испуном од хумуса и 
дробине. Није приметна хидролошка функција објекта, док су у 
бочном каналу присутне повремене прокапне воде. 
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Слика 21  Деда-Пејчинско браниште (фото: Ј. Ћалић) 
Figure 21  Deda-Pejčinsko Branište (photo: J. Ćalić) 

Слика 22  Нацрт јаме Деда-Пејчинско браниште (Фонд АСАК-а, 2011) 
Figure 22  Cave map of the Deda Pejčinsko Branište  

(Archives of ASAK caving club, 2011) 
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Пропас у Неглесов вртоп 

Улаз у објекат налази се на југозападним падинама Дањиног 
дела, близу локалности Нонина шума. Развијен је дуж тензионе 
пукотине која се пружа правцем 40º-220º. Улазни отвор има 2 m 
дужине и око 0,7 m ширине. У непосредној близини уочљива су два 
система пукотина: један са елементима оријентације 315/50, и други 
40/80. Вертикални улазни канал шири се према дну, и има дубину од 
12 m. У подножју се налази акумулација блокова и дробине од 
центиметарских до дециметарских димензија. Овај материјал је 
веома нестабилан и у каналу који следи, под нагибом од 40 степени, 
одроњава се низ следећу вертикалу, дубине 7 m. Канал који следи 
представља најдубљи део објекта. Преграђен је саливом висине 8 m, 
који једва дозвољава пролаз (пузањем). У овом каналу су приметне 
веће количине блата, а на повремено ујезеравање воде 
недвосмислено указују две јасне линије ујезеравања, на висинама од 
3 и 3,5 m од најниже тачке. Овај повремени висећи сифон је 
локалног карактера и не процењује се да има икаквог кључног 
утицаја на хидрогеолошке прилике Шљивовичког врха, јер се 
налази високо у вадозној зони (на око 990 m н.в.). Становништво 
Шљивовика тврди да је 60-их година XX века Ј. Петровић вршио 
трасирање воде из овог сифона, те да се боја појавила на Врелу у 
Белој Паланци, али ови подаци нису објављени у литератури. 

Укупна дужина канала је 46 m, а денивелација 29 m. 

Слика 23  Линија ујезеравања на дну Неглесовог вртопа (фото: П. Стошић) 
Figure 23  The line of water retained on the bottom of Neglesov vrtop  

(photo: P. Stošić) 
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Слика 24  Нацрт јаме Пропас у Неглесов вртоп (Фонд АСАК-а, 2011) 
Figure 24  Cave map of the Propas u Neglesov Vrtop  

(Archives of ASAK caving club, 2011) 

ЗАКЉУЧАК 

         Планине Белава, Шљивовички врх и Мали Стол припадају 
планинском систему Карпато-балканида источне Србије. 
Захваљујући значајном уделу кречњака у њиховом геолошком 
саставу, у њима се формирају облици карстног подземног и 
површинског рељефа. У раду су описани резултати спелеолошких 
истраживања проведених на овим локалитетима. Нацртима, 
фотографијама и описима представљени су објекти Пећина у Малом 
Столу, Пећина над Седларом, Мечја дупка, Пропас у Јотиној валоги, 
Пропас у Гариње, Крстата ливада, Деда-Пејчинско браниште и 
Пропас у Неглесов вртоп. Објекти се налазе у вадозној 
хидрогеолошкој зони, што значи да су углавном суви, са појавама 
прокапних вода. Димензије објеката су релативно мале (до 100 
метара дужине и до 50 метара дубине), али то не умањује њихов 
значај за употпуњавање општих знања о карсту овог простора.  
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BASIN 

Сажетак: Топлодолска река дренира део јужних падина Старе 
планине и представља леву саставницу реке Темштице. Сливна 
површина ове реке износи 138.2 км2, а у оквиру ње присутна су само 
два мања насеља: Топли До и Засковци. Најближе насеље је Темска, 
које је око 15 км удаљено од Топлог Дола,  а која су асфаллтним 
путем повезана. У морфолошком смислу, ово сливно подручје 
омеђено је највишим врховима и то на западу Брезовичком чуком 
(1281 м н .в.), Рудном (1672), Бабиним зубом (1757), Војводиним 
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венцем (1671), затим на северу Жарковом чуком (1848), Прилепским 
врхом (1906), Тупанаром (1959 и 1956), Миџором (2169), Орловим 
камиком (1994), Мартиновом чуком (1989), а на истоку 
вододелница прелази преко следећих врхова: Вражје главе (1934), 
Крваве баре (1810), Лазаревих јагрека (1874), Браткове стране 
(1943), Мрамора (1759), Белана (1592) и Стражишта (1946). На 
југу се спаја са реком Височицом формирајући Темштицу,  која 
даље тече на југ до свог уливања код Станичења у реку Нишаву. 
Хидрографска мрежа развијена у оквиру слива Топлодолске реке је 
дендритичног типа, са великим бројем повремених токова. Токови 
су великих градијената, бујичног карактера. Режим Топлодолске 
реке, али и њених главних саставница Јаворске и Рекитске реке као 
и њених главних притока,  условљен је на првом месту отапањем 
снега као и пролећним кишама. Максимуми су присутни углавном 
током пролећних месеци, а условњени су позитивним 
температурама ваздуха које условљавају отапање снежног 
покривача. Последица овога су чињенице да су март, април и мај 
најводнији месеци у години када у просеку око половине укупне 
годишње количине воде протекне коритом Топлодолске реке.  
 
Abstract: Toplodolska river drains a part of the slopes of Old Mountain 
and represents the left component of the Temštica river. Basin area of 
this river is 138.2 km and within it there are only two smaller villages: 
Topli Do and Zaskovci. The closest village to them is the village of 
Temska which is about 15 km far from Topli Do and connected with it by 
the asphalt road. In the morphological sense, this basin are is 
surrounded by the highest peaks which are Brezovička Čuka in the west 
(1281 m), Rudno (1672), Babin Zub (1757), Vojvodin Venac (1671), and 
in the north by Žarkova Čuka (1848), Prilepski Vrh (1906), Tupanar 
(1959 and 1956), Midžor (2169), Orlovski Kamik (1994), Martinova 
Čuka (1989) and in the east a dividing ridge goes across following 
peaks: Vražja Glava (1934), Krvava Bara (1810), Lazarevi Jagreci 
(1874), Bratkova Strana (1943), Mramor (1759), Belan (1592) and 
Stražiste (1946). In the south it connects with the Visočica river forming 
Temštica river which flows further to the south until it flows into the river 
Nišava at Staničenje village. Hydrograph net developed within the 
Toplodolska river basin is of dentritic type with great number of 
occasional flows. The flows are of big gradients and have a character of 
a current.The regime of the Toplodolska river and also of its main 
components Javorska and Rekitska river which are its main tributaries 
depends in the first place on snow melting and spring rains. Its maximum 
is usually during the spring months depending on the higher 
temperatures of air which lead to melting of snow cover. 
Consequentially, the months of March, April and May are the months 
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when the flows are at its peak and when on avereage about half of the 
total annual water quantity flows through theToplodolska river basin.  
 
Кључне речи: падавине, температуре, густина речне мреже,  
укупни пад реке, Топлодолска река  
Кey words: rainfall, temperature, density of the river net, total slope of 
the river, Toplodolska river 
 
 
УВОД 

 
Сливно подручје Топлодолске реке налази се у југоисточном 

делу Србије у оквиру подручја Старе планине (слика 1). Налази се 
између 43о 17' 35'' и 43о 24' 11'' северне географске ширине и између 
22о 35' 13'' и 22о 47' 56'' географске дужине.  

У оквиру самог сливног подручја постоје два мања насеља: 
Топли До и Засковци. Након Другог светског рата приметан је 
генерални пад броја становника у поменутим насељима. По 
подацима преузетим са сајта википедије, по попису из 1948. године 
у Топлом Долу је живело 1145, а у Засковцима 618 становника. Од 
тада па до данас број становника у овим местима опада, а 
најизраженији пад је био у периоду од 1971. до 1981. године (слика 
2). На почетку 21. века, по попису из 2002. године, у насељу Топли 
До живело је 108 пунолетних становника просечне старости 58.9 
година, док у насељу Засковци исте године живело је свега 68 
пунолетних становника, а просечна старост становништва износила 
је 62.0 година. Најближе насељено место је Темска, које је неких 15 
км удаљено од Топлог Дола и која су повезана асфалтним путем. 
Кроз насеље Темска пролази регионални пут Р221 који спаја Пирот, 
односно Белу Паланку преко Темске и Калне са Књажевцем, и даље 
са Зајечаром и Бором. Нешто пре Калне пут Р221 се сече са 
регионалним путем Р222 који једним делом спаја Калну са 
Сврљигом а другим са Бабиним зубом. 
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Слика 1  Слив Топлодолске реке омеђен вододелницом - поглед са 
североистока ка југозападу (подлога Google earth) 

Figure 1  Toplodolska river basin is surrounded by the dividing ridge -  a view 
from the north-east to the south-west. (source-Google earth) 
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Слика 2  Број становника у Топлом Долу и Засковцима (подаци преузети 
са сајта https://sr.wikipedia.org) 

Figure 2  Number of people living in Topli Do and Zaskovci (data taken from 
the website https://sr.wikipedia.org) 
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ОСНОВНЕ КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
СЛИВА ТОПЛОДОЛСКЕ РЕКЕ 

 
Клима представља скуп временских појава, односно 

атмосферских процеса, који карактеришу физичко стање атмосфере 
изнад неког подручја. Већина дефиниција везује се за неке изведене 
вредности метеоролошких елеманата (на пример за средњу 
температуру). Међутим, суштински најбоља дефиниција је она која 
климу третира као природни ресурс. При томе, она је и енергетски 
ресурс (сунце и ветар), као и материјални ресурс (падавине). 

 
Температура ваздуха 

 
Температура ваздуха је један од основних климатских 

елемената. Њена директна функционална зависност везана је за 
географску ширину (биланс зрачења, односно дужина осунчавања), 
географску дужину и надморску висину. За потребе анализе 
температурног режима слива Топлодолске реке обрађени су подаци 
средњемесечних и годишњих температура ваздуха две 
метеоролошке станице, Топли До - за период осматрања 1961-1985. 
и Пирот - за период осматрања 1961-2010. године. Средње месечне и 
годишње вредности температура ваздуха анализираних станица дате 
су у табелама 1 и 2, а њихов графички приказ на слици 3, док је 
унутаргодишња расподела дата на слици 4. Надморска висина 
станице Топли До износи 700 м, док се станица Пирот налази на 370 
м н. в. На обе разматране станице 1976. година је забележена као 
најхладнија година када је средња годишња температура на мет. ст. 
Пирот износила 9.7 оC,  а на мет. ст. Топли До свега 7.5 оC. 
Најтоплија година на мет. ст. Пирот је 2008. година када је средња 
температура ваздуха на нивоу године износила чак 12.5 оC, док је 
1966. година регистрована као најтоплија на мет. ст. Топли До када 
је средња годишња температура ваздуха износила 10.0 оC.  

 
Табела 1  Средње месечне и годишње вредности за мет. станицу Топли До 

за период осматрања 1961-1985. 
Table 1  Average monthly and annual values for the meteorological station 

Topli Do for the period 1961-1985. 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Тср -1.9 -0.2 3.7 8.6 13.1 15.9 17.6 17.5 14.5 9.7 5 0.4 8.7 
σ 2.2 2.6 1.8 1.7 1.6 1.2 1.2 1.6 1.5 1.6 2.2 1.6 0.6 

Cv -1.16 -13.2 0.48 
0.2
0 0.12 0.08 0.07 0.09 0.10 

0.1
6 0.43 4.48 0.07 

Тмаx 2.9 6.3 6.5 
12.
7 16.9 18.5 20 20.5 16.8 

13.
5 8.4 3.8 10 

Тмин -6.7 -5.6 0.4 6 10.7 13.8 15.7 13.6 12 6.7 0.3 -3.3 7.5 
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Табела 2  Средње месечне и годишње вредности за мет. станицу Пирот за 

период осматрања 1961-2010. 
Table 2  Average monthly and annual values for the meteorological station Pirot  

for the period 1961-2010. 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Тср -0.2 1.8 6.0 11.2 15.9 19.1 21.0 20.7 16.5 11.3 6.0 1.4 10.9 
σ 2.1 2.4 2.1 1.7 1.5 1.3 1.4 1.7 1.5 1.6 2.3 1.8 0.7 
Cv -9.5 1.33 0.34 0.15 0.09 0.06 0.06 0.08 0.09 0.14 0.38 1.33 0.06 
Тмаx 4.3 7.4 10.5 14.1 19.1 22.5 24.8 24.1 20.9 15 11.2 4.7 12.5 
Тмин -5.5 -4.4 1 5.8 12.1 16.6 17.8 16.5 13.7 7.8 -1 -3.9 9.7 
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Слика 3  Средње годишње температуре ваздуха на мерним станицама 
Топли До и Пирот 

Figure 3  Average annual temperatures of air at the measuring stations in Topli 
Do and Pirot 
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Слика 4  Унутаргодишња расподела температура ваздуха на 
метеоролошким станицама  Топли До и Пирот 

Figure 4  Distribution of air temperatures at meteorological stations of Topli Do 
and Pirot within the year 

 
 
На основу приказаних резултата (табела 1 и 2 и слика 4) може 

се констатовати да су средње годишње температуре на станицама 
Топли До и Пирот највеће у летњим месецима, односно у јуну, јулу 
и августу. У Топлом Долу се оне крећу у интервалу од 15.9 оC до 
17.5 оC, а у Пироту од 19.1 оC до 21.0 оC. Најхладији месеци су 
децембар, јануар и фебруар када се средњемесечна температура 
креће у просеку од -1.9 до 0.4 оC на мет. ст. Топли До, односно од -
0.2 па до 1.8 оC на мет. ст. Пирот.  

На основу приказаних анализа може се закључити да је 
температура ваздуха на мет. ст. Топли До у просеку нижа за око 2 оC 
у односу на температуру у Пиротској котлини. За потребе 
визуелизације зависности средњегодишњих температура ваздуха 
регистрованих на разматраним станицама, на слици 5 дата је њихова 
међусобна зависност. 

 



В. Ристић Вакањац и сар.: Карактер. Топлодолске...      Пиротски зборник 41 (2016) 115-140  

 122 

y = 1.0859x - 2.7733

R2 = 0.7098

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0

мет. ст. Пирот

м
е
т.

 с
т.

 Т
о
п
л
и

 Д
о

 
 

Слика 5  Зависност средњегодишњих температура ваздуха регистрованих 
на мет. ст. Пирот и мет. ст. Топли До за осматрачки период 1960-1985. 

година 
Figure 5  Dependency of the average annual temperatures of air registered at 

meteorological station Pirot and Topli Do for the period 1960-1985. 
 
 
На слици 5 дата је, дакле, зависност регистрованих 

температура ваздуха на мет. ст. Топли До у функцији истих 
регистрованих на мет. ст. Пирот. Ова зависност аналитичког облика: 

 7733.20859.1 ,,  PstTDsr TT  
и коефицијентом корелације у износу од 0.84 говори о доброј 
корелационој зависности и потврђује претходну констатацију да се 
у просеку температуре ваздуха на ове две метеоролошке станице 
разликују око 2 оC, односно, коришћењем добијене зависности ова 
разлика износи тачно 1.91 оC. Свакако да је надморска висина веома 
битан фактор када говоримо о температури одређеног подручја. 
Имајући у виду да се надморске висине на сливном подручју 
Топлодолске реке крећу до 2000 м и више (2169 м н. в. је највиши 
врх Миџор, који припада сливу Топлодолске реке), средња 
температура добијена на основу осматрања на мет. ст. Топли До не 
може се прихватити као меродавна за цео слив. С тим у вези за 
сливно подручје Топлодолске реке срачуната је средњегодишња 
температура ваздуха коришћењем методе изотерми (слика 6).  

На слици 6 дата је карта изотерми средње вишегодишњих 
температура ваздуха, урађена на основу периода 1949-2006. На 
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основу овог приказа, дефинисане су површине које припадају 
одговарајућим средњим температурама ваздуха (табела 3). 

Табела 3  Прорачун средње вишегодишњих температура ваздуха за слив 
Топлодолске реке коришћењем методе изотерми 

Table 3  Presentation of the average air temperatures for the Toplodolska river 
basin for the period of many years using the method of isotherms 

интервал Т (оС) 
од до 

Тsr 
интервала 

припадајућа 
површина fi 

(км2) 

производ 
Тsr x fi 

5 6 5.5 19.23 105.765
6 7 6.5 55.56 361.14
7 8 7.5 41.03 307.725
8 9 8.5 22.42 190.57

СУМА  138.24 965.2

Слика 6  Слив Топлодолске реке са изотермама 
Figure 6  Toplodolska river basin with isotherms 
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На основу добијених вредности срачунате су меродавне 
средње вишегодишње температуре ваздуха за слив Топлодолске 
реке које износе 7.0 оС и то коришћењем следеће једначине: 

 0.7
24.138

2.9651 






F

Tf
T

n

i
ii

 оС 

 
 
Падавине 

 
Водни биланс одређеног подручја директно зависи од режима 

падавина на том подручју. Уједно падавине су по својој природи 
најнестабилнији метеоролошки елемент неравномерно распоређен 
по времену и простору. За потребе анализе плувиографског режима 
сливног подручја Топлодолске реке разматрани су подаци 
регистровани на мет. станици Топли До, као и киш. ст. Дојкинци и 
Височка Ржана, које не припадају истражном подручју, али свакако 
одражавају плувиографски режим јужних падина Старе планине. У 
табелама 4, 5 и 6 дате су средње месечне и годишње вредности 
падавина регистрованих на поменутим станицама, као и 
статистички параметри као што су стандардна девијација, 
коефицијент варијације и апсолутне месечне вредности (минималне 
и максималне суме). На слици 7 дат је упоредни дијаграм средње 
годишњих вредности падавина, док на слици 8 њихова 
унутаргодишња расподела. 
 
 

Табела 4  Приказ средње месечних и годишњих сума падавина 
регистрованих на мет. ст. Топли До 

Table 4  Presentation of average monthly and annual rainfall registered at the 
meteorological station Topli Do 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Psr 56.9 58.9 52.5 69.3 78.6 86.0 62.5 54.8 59.1 51.8 67.6 68.3 766.4 
 σ 39.4 37.6 29.7 34.8 39.1 50.5 36.3 37.7 49.8 41.1 42.4 45.2 177.2 
Cv 0.69 0.64 0.57 0.50 0.50 0.59 0.58 0.69 0.84 0.79 0.63 0.66 0.23 
Pmax 196.4 165 130.5 164.8 153 294.1 150.4 179.5 252.5 165.6 219.1 208.7 1127.4 
Pmin 6.6 5.7 2.7 5.6 11.2 10.4 0.3 7.8 5.7 0.2 3.2 1.5 418.3 
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Табела 5  Приказ средње месечних и годишњих сума падавина 
регистрованих на киш. ст. Дојкинци 

Table 5  Presentation of average monthly and annual rainfall registered at the 
meteorological station Dojkinci 

 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Psr 54 52.7 52 77.5 92.9 90.8 70.9 55.6 61.4 50.9 67.5 67.4 793.6 
σ 37.2 35.7 29.8 38.7 45.1 45.1 47.1 40.2 44 41.2 42 40.9 184.4 
Cv 0.69 0.68 0.57 0.5 0.49 0.5 0.66 0.72 0.72 0.81 0.62 0.61 0.23 

Pmax 143.4 180.7 134.4 167.3 232.3 203.6 232.9 230.5 225.3 164.6 212.8 178 1196.9 
Pmin 6.8 5.3 2.1 6.2 20.6 22.4 0.3 10.4 5.7 0.7 3.4 2.7 393.2 

 
Табела 6  Приказ средње месечних и годишњих сума падавина 

регистрованих на киш. ст. Височка Ржана 
Table 6  Presentation of average monthly and annual rainfall registered at the 

meteorological station Visočka Ržana 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Psr 50.9 53.6 50.2 67.6 82.2 85.2 60 50.6 51.6 52.9 65.9 62.2 732.9 
σ 32.6 31.2 27.9 28.6 44.8 46.7 37.3 37.3 39.9 40.4 43.7 40.5 153.5 
Cv 0.64 0.58 0.56 0.42 0.54 0.55 0.62 0.74 0.77 0.76 0.66 0.65 0.21 
Pmax 134.7 127.5 129.7 130 246.7 225.1 141.8 190.3 200.5 144.3 206 217 1055.3 
Pmin 6.5 9.6 1.8 7 21.2 9.9 4 3.4 0.5 1.5 0.3 0.5 408.9 
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Слика 7  Упоредни дијаграм годишњих сума падавина 
Figure 7  Comparative diagrams of annual rainfall quantities 
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Слика 8  Унутаргодишња расподела падавина 
Figure 8  Distribution of rainfall within the year 

 
 
На основу приказаних нумеричких вредности (табела 3, 4 и 5) 

може се констатовати да се средње вишегодишње вредности 
падавина крећу од 732.9 мм (киш. ст. Височка Ржана) па до 793.6 мм 
(киш. ст. Дојкинци). Највеће годишње количине падавина 
забележене су у Дојкинцима 1962. године (1196.9 мм), у Топлом 
Долу 2005. (1127.4 мм), док је на Височкој Ржани то била 1966. када 
је забележено 1055.3 мм падавина. На Височкој Ржани 2000. година 
је забележена као најсушнија (408.9 мм), у Топлом Долу рекордни 
годишњи минимум у износу од 418 мм забележен је 2009. године, а 
генерално најниже годишње падавине у износу од свега 393 мм 
забележене су 1993. године на киш. ст. Дојкинци. Констатовано је 
да, у односу на надморску висину на којој се налазе, анализиране 
станице примају веома малу количину падавина. Према 
Миловановићу (2010) узрок овој појави је њихов положај у 
заветреним деловима Старе планине, али и читав низ планинских 
узвишења која се степенасто спуштају од Три чуке, Копрена и Локве 
ка југу и југозападу према долини Височице. 

И овде, као и код температуре ваздуха, поред поменуте 
орографије, надморска висина има одговарајућу улогу при 
формирању падавина. Кишомерна станица Топли До и Височка 
Ржана налазе се на 700 м н. в. и оне у просеку имају мање сумарне 
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падавине у односну на падавине забележене на станици Дојкинци 
која се налази на 880 м н. в. Што се тиче тренда падавина, за 
осматрачки период (1960-2010) изузетно негативан тренд имају 
падавине забележене на киш. ст. Дојкинци, мање изражен негативан 
тренд имају падавине регистроване на киш. ст. Топли До, док на 
киш. ст. Височка Ржана не постоји изражен тренд падавина везан за 
разматрани период.  

Што се тиче унутаргодишње расподеле, месеци са највишим 
количинама падавина су јуни и мај, док месеци најсиромашнији 
падавинама су август и октобар. Овде треба напоменути да је током 
септембра присутан други, мање изражен пик, односно током овог 
месеца осетан је благи пораст падавина (слика 8).  

Како се већи део падавина излучи у топлијем делу године (око 
55% укупних сумарних падавина), може се закључити да се ради о 
континенталном плувиографском режиму. За потребе прорачуна 
средње годишњих падавина на сливу Топлодолске реке искоришћен 
је метод изохијета (слика 9). На слици 9 дата је карта изохијета 
средње вишегодишњих падавина, урађена на основу периода 1949-
2006. На основу овог приказа, дефинисане су површине које 
припадају одговарајућим сумама падавина (табела 7). 

 
Табела 7  Прорачун средње вишегодишњих падавина за слив Топлодолске 

реке коришћењем методе изохијета 
Table 7  Presentation of the average rainfall for the Toplodolska river basin for 

the period of many years using the method of isohietas 
 
интервал P (мм) 
од до 

Psr 
интервала 

припадајућа 
површина fi (км

2) 
производ 

Psr x fi 
750 800 775 4.41 3417.75 
800 850 825 17.59 14511.75 
850 900 875 20.14 17622.5 
900 950 925 30.39 28110.75 
950 1000 975 36.05 35148.75 
1000 1050 1025 29.66 30401.5 
СУМА   138.24 129213 
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Слика 9  Карта слива Топлодолске реке са изохијетама урађена на основу 
периода 1949-2006. година 

Figure 9  Toplodolska river basin with isohietas defined for  
the period 1949-2006. 

 
 
На основу добијених вредности срачунате су меродавне 

средње вишегодишње падавине за слив Топлодолске реке које 
износе 934.7 мм, а срачунате су коришћењем следеће једначине 

 7.934
24.138

1292131 






F

Pf
P

n
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ii

 мм 

 
 
ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛИВА  
ТОПЛОДОЛСКЕ РЕКЕ 

 
Истражно подручје обухвата у најужем смислу слив 

Топлодолске реке која настаје у селу Топли До спајањем на коти 698 
м н. в. Рекитске реке (њене десне саставнице) и Јаворске реке (њене 
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леве саставнице). У ширем смислу припада сливу реке Темштице 
чију леву саставницу представља Топлодолска река, а у најширем 
смислу припада сливу реке Нишаве, односно Јужне Мораве, затим 
Велике Мораве, па самим тим и Црноморском сливу. О формирању 
ове реке писао је још Цвијић који каже: „Топлодолштица извире 
челенком из цирка, којем су у залеђу Миџор, Доња и Горња 
Мартиница, Брезова Чука и Вражја Глава; на западу му је оквир 
Бабин Зуб, а на истоку Белан, који је зглобљен са Вражјом Главом. 
Дугим Билом, које се од Миџора одваја, подељен је овај цирк на 
двоје и тако су издвојена два крака Топлодолштице; у западном је 
цирку челенка Затрапње, а у источном, који је на скици 
представљен (види слику 10), челенка је Јаворске реке. 
Унутрашњост је оба цирка под густом гором, у Бацкој Реци 
превлађују четинари. Земљиште циркова је састављено из црвеног 
пешчара и црвеног конгломерата; у њима извиру многобројни слаби 
извори, које храни поглавито сочница, и њихове јаруге се састављају 
у главне кракове." (Цвијић, 1896, стр. 12) 

Слика 10  Извориште Јаворске реке (Цвијић, 1896) 
Figure 10  The spring of Javorska river (Cvijić, 1896) 
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Рекитска река (слика 11), чија је укупна дужина 6.87 км, 
формира се испод врха Војводин венац (1671 м н. в.) на коти 1610 м 
н. в. Идући од њеног спајања са Јаворском реком, на 3.6 км узводно 
прима своју прву леву притоку, Шопушки дол, који настаје од 
Ненчиних врела, којих је укупно 6, а јављају се на котама од 1585 до 
1730 м н. в. Следећа, такође лева, уједно најзначајнија и највећа 
притока Рекитске реке је Калуђерска река. Улива се у Рекитску реку 
у месту Селиште на коти 835 м н. в. на око 3.2 км од формирања 
Топлодолске реке, односно од места Топли До. Калуђерска река има 
дужину око 4 км, а настаје од Калуђерских врела (три јача),  по 
којима је и добила име и која се јављају јужно од Миџора на котама 
од око 1900 м н. в. Ова река код Савковог моста на коти 973 м н. в. 
прима своју леву, најзначајнију притоку, Жарков дол. Између 
Шопушког дола и Калуђерске реке, Рекитска река прима још једну 
леву притоку, Безимени ток (на око 4.15 км од формирања 
Топлодолске реке). Овај безимени ток интересантан је по томе што 
се његов извор налази на највишој коти - 1900 м н. в. Од десних 
притока Рекитска река прима воде углавном повремених безимених 
токова који у свом изворишном делу имају карактер повремених, а у 
доњим деловима добијају карактер сталних токова. Дужине ових 
токома не прелазе 2 км, а извори им се налазе на котама од 1200 до 
1450 м н. в.  

Јаворска река, десна саставница Топлодолске реке, формира се 
на рачун вода Штављанских врела која се јављају на котама од 1860 
до 1970 м н. в. југоисточно од Миџора. Њена дужина је око 12.21 км 
и на свом путу прима велики број десних и левих притока. Од њеног 
спајања са Рекитском реком, идући узводно на 1.4 км прима своју 
прву десну притоку Ковани дол (слика 15) која има дужину 4.6 км.  
Своју прву значајнију леву притоку - Стажечки дол прима на 2.1 км. 
Следећа лева притока је Лисевски поток који се улива у Јаворску 
реку на 3.5 км. Дужина овог потока је око 4 км, а значајан је по 
Пиљским водопадима који се јављају на око 1.7 км узводно од 
њеног уливања у Јаворску реку. Назив је добио по врху Пиљ (1467 м 
н. в.) који се налази у његовој непосредној близини. Кота горњег 
водопада се налази на коти 1100 м н. в.  

Идући даље, на 4.9 км од настанка Топлодолске реке, Јаворска 
прима следећу леву притоку Јаришорски поток, затим на 5.5 км 
Студеначку, на 7.1 км Киселички дол, на 7.9 км Чунгуљски поток и 
на 9.6 км прима своју последњу значајнију леву притоку Ранчин 
дол. Од наведених треба поменути Чунгуљски поток, на коме су 
присутни познати водопади.  
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Слика 11  Хидрогеолошка карта слива Топлодолске реке са 
хидрографском мрежом 

Figure 11  Hydrogeological map of the Toplodolska river basin with 
hydrograph network 

 
 
Након спајања Рекитске и Јаворске реке (слика 12), 

новоформирана Топлодолска река (слика 14), до њеног спајања са 
реком Височицом, тече ка југозападу формирајући ток дужине око 
8.8 км. На свом путу прима своју најзначајнију притоку - Засковачку 
реку са леве стране (слика 13) и Дебелолушки дол са десне стране 
као и низ мањих и углавном повремених токова. Засковачка река је 
добила име по селу Засковци где настаје спајањем Терзинске реке са 
Живадиновим долом, а након 2.7 км улива се у Топлодолску реку на 
коти 581 м н. в. 
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Приказ хидрографске мреже слива Топлодолске реке, који је 
урађен коришћењем топографских карата размере 1:25,000, дат је на 
слици 11. Генерално посматрано, на сливу Топлодолске реке 
развијен је дендритичан тип хидрографске мреже (слика 11). 
Густина на овај начин формиране речне мреже Топлодолске реке, 
уколико укључимо и повремене и сталне речне токове, износи 2.41 
км/км2. Ако за ове потребе узмемо само сталне водотокове, у том 
случају густина речне мреже би износила 1.03 км/км2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 12  Јаворска река, узводно од Топлог Дола (фото Б. Вакањац) 
Figure 12  Javorska river, upstream from Topli Do (photo by B. Vakanjac) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 13  Засковачка река на 1.5 км пре њеног ушћа у Топлодолску реку 
(фото В. Ристић Вакањац) 

Figure 13  Zaskovacka river at 1.5. km before its inflow into Toplodolska river 
(photo by V. Ristić Vakanjac) 
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Већ је речено да речни токови, било да су стални или 

повремени, имају велике градијенте. Тако на пример, пад саставница 
Топлодолске реке износи 97.6 ‰ за Јаворску реку, односно 132.7 ‰ 
за Рекитску реку. Укупни пад самог тока Топлодолске реке износи 
свега 24.4 ‰, међутим, ако посматрамо укупни пад хидрографске 
дужине ове реке (Топлодолска заједно са њеном дужом саставницом - 
Јаворском реком), онда он износи 67.0 ‰. 

На слици 16 дати су подужни профили Топлодолске реке са 
њеним саставницама као и главном притоком Засковачком реком, 
док су у табели 8 дате карактеристичне вредности, као што су 
укупна дужина тока, кота извора, кота ушћа и укупни пад тока и то 
Топлодолске реке, њених непосредних притока као и њених 
саставница.  

Слика 14  Топлодолска река 
низводно од насеља Топли До 

(фото Б. Вакањац) 
Figure 14  Toplodolska river 
downstream from the village 

Topli Do (photo by B. 
Vakanjac) 

Слика 15  Ушће Кованог 
дола у Јаворску реку (слика 

В. Ристић Вакањац) 
Figure 15  Inflow of Kovani 
Do into Javorska river (photo 

by V. Ristić Vakanjac) 
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Слика 16  Подужни профили Топлодолске реке, њених саставница 
Јаворске и Рекитске реке и њене главне притоке Засковачке реке 

Figure 16  Longitudinal profile of Toplodolska river, its contributing rivers of 
Javorska and Rekitska river and its main contributary Zaskovacka river 

Топлодолска река се углавном прихрањује на рачун отапања 
снега са највиших врхова Старе планине, као и на рачун пролећних 
киша. Она је током пролећних месеци изузетно јака, великих 
протицаја и велике кинетичке енергије тако да до самог спајања са 
Височицом доноси облутке пермских пешчара дециметарских до 
скоро метарских димензија (слика 17). Насупрот овоме, током 
летњих месеци, односно током дужег периода без кише ова река 
скоро да пресушује. Током августа 2015. године, када је изведен 
обилазак терена, корито Топлодолске реке пре њеног ушћа скоро да 
је било суво (слика 17). Са реком Височицом (слика 18) 
Топлодолска река се спаја код Мртвачког моста формирајући реку 
Темштицу.  
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Табела 8  Укупна дужина тока, кота извора, кота ушћа и укупни пад 
речног тока одабраних токова слива Топлодолске реке 

Table 8  Total length of the flow, height of the spring, height of the estuary and 
total slope and decline of the selected Toplodolska river basin flows 
  

речни ток дужина 
Lt Hmax Hmin 

укупни 
пад I 
(‰) 

напомена 

Топлодолска река 

Топлодлска река 8.801 698 483 24.43 од настанка до спајања са 
Височицом 

Топлодолска + 
Јаворска река 21.011 1890 483 66.96 хидрографска дужина Топлодолске 

реке 
Јаворска река 12.210 1890 698 97.62 настаје од Штављанских врела 
Рекитска река 6.870 1610 698 132.75 настаје испод Војводиног венца 

Засковачка река 2.784 734 581 54.96 
улива се у Топлодолску реку на 

3.882 км од њеног спајања са 
Височицом 

Засковачка река + 
Живадинов дол 7.776 1550 581 124.61 хидрографска дужина Засковачке 

реке 
Живадинов дол 4.992 1550 734 163.46 Дренира ЈЈЗ падине Рудина 
Терзинска река 4.896 1528 734 162.17 Дренира ЈЗ падине Рудина 

Цигански дол 1.568 1051 569 307.40 
лева притока Топлодолске реке која 

се улива на 3.489 км од њеног 
спајања са Височицом 

Дебелодески дол 3.776 1410 588 217.69 
лева притока Топлодолске реке која 

се улива на 4.451 км од њеног 
спајања са Височицом 

Дубравски дол 4.038 1300 605 172.11 
лева притока Топлодолске реке која 

се улива на 4.969 км од њеног 
спајања са Височицом 

Слика 17  Топлодолска река 
непосредно пре спајања са 

Височицом 
Figure 17  Toplodolska river 

immediately before its merging 
with Visočica river 

Слика 18  Место спајања 
Топлодолске реке и Височице 

Figure 18  The place of 
merging of Toplodolska and 

Visočica rivers 
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Слив Јаворске реке 

Лисевски дол 4.164 1680 806 209.89 
лева притока Јаворске реке која се 

улива на 3.51 км пре њеног 
спајања са Рекитском реком 

Јаришорски дол 3.000 1432 845 195.67 
лева притока Јаворске реке која се 

улива на 4.944 км пре њеног 
спајања са Рекитском реком 

Студеначка река 4.82 1740 868 180.91 
лева притока Јаворске реке која се 

улива на 5.461 км пре њеног 
спајања са Рекитском реком 

Киселнички дол 0.664 1035 955 120.48 
лева притока Јаворске реке која се 

улива на 7.128 км пре њеног 
спајања са Рекитском реком 

Киселнички дол + 
Курилски дол 4.14 1850 955 216.18 хидрофска дужина Киселничког 

дола 
Курилски дол 3.476 1850 1035 234.46 лева саставница Киселничког дола 
Крмољски дол 1.631 1450? 1035 254.45 десна саставница Киселничког дола 

Чингуљски дол 2.36 1840 1016 349.15 
лева притока Јаворске реке која се 

улива на 7.870 км пре њеног 
спајања са Рекитском реком 

Ковани дол 4.649 1725 739 212.09 
десна притока Јаворске реке која се 

улива на 1.379 км пре њеног 
спајања са Рекитском реком 

Слив Рекитске реке 

Шопушки дол 3.58 1730 775 209.89 

лева притока Рекитске реке која се 
улива на 2.088 км пре њеног 
спајања са Јаворском реком, 

настаје од Неничиних врела испод 
Дугог била 

Безимени поток 4.148 1990 800 195.67 
лева притока Рекитске реке која се 

улива на 2.67 км пре њеног 
спајања са Јаворском реком 

Калуђерска река 3.974 1900 835 267.99 

лева притока Рекитске реке која се 
у селу Селиште улива на 3.238 км 
пре њеног спајања са Јаворском 

реком 
 
 

Занимљивости везане за појаве извора на сливу Топлодолске реке 
 
Оно што је интересантно за подручје Топлодолске реке јесте 

присуство великог броја извора који су у највећој мери условљени 
температурним и плувиографским режимом ове области. Изворима 
и врелима који дренирају Стару планину бавио се и Цвијић (1896). 
По њему, на основу стена у оквиру којих се јављају, надморској 
висини и температури, извори на венцу Старе планине могу се 
поделити у четири групе: 

„Извори у области око Миџора су на висини од 1500-2000 м. и 
извиру у црвеном пешчару и конгломерату и температура им се 
креће у границама од 4-7 оС. Ово је група највиших и најхладнијих 
извора у Источној Србији; храни их поглавито вода сочница, која 
постаје од отопљеног снега. 
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Извори у области Св. Николе и Орлова Крша су на висини од 
1169-1666 м. Поглавито извиру из гранита, диорита, еуфотида и 
азојских филита и равномерне су температуре од 6-7 оС. 
Најмногобројнији су извори из диоритских сровова. 

У трећу групу долазе извори, који се налазе на дугачком делу 
венца од Маркове Ливаде до Кадибогаза, у области Голаша и 
Ветрена. Они су углавноме на висини од 1000-1500 м. и 
температура им се креће у границама од 6.5-7.5 оС. И по висини и 
температури они се мало разликују од извора друге групе; сви су у 
кристаластим шкриљцима а земљиште је око њих обрасло густом 
буковом гором, док је око извора прве две групе већином голо. 

Најважнија су врела у делу венца, који настаје од Кадибогаза 
и завршује се Вршком Чуком. Изузимајући два врела, Парлатор на 
Треску и Три Кладенца, висине осталих се крећу у границама од 450-
880 м, а температуре њихове од 11-13 оС. Поменута два врела и по 
висини и температури ближа су прошлој групи. Осим 
кадибогашког, сва остала извиру у амфиболиту. 

По месту и начину појављивања сви извори на венцу Старе 
планине припадају трећој врсти извора. Они су многобројни, 
сусрећемо их врло често и здружују се у бистре и брзе планинске 
речице. Стара Планина је живом водом најбогатија од свих 
планина у Источној Србији. Средња температура њених извора, 
који су на висини од 1000-2000 м, износи 6.4 оС. На њој је и извор на 
Бати, чија је температура само 4 оС; то је најхладнији извор на 
Старој планини, а, као што је поменуто, у исто време и најхладнији 
извор у Источној Србији“. (Цвијић, 1896, стр. 12) 

Јован Цвијић је у периоду од 22. јула до 20. августа 1895. 
године боравио на Старој планини са циљем обиласка важнијих 
хидрогеолошких појава, на првом месту извора. Поред 
хидрогеолошким карактеристикама, објашњењем и анализом 
режима извора бави се и температуром вода извора које је обишао. 
На основу својих истраживања и резултата до којих је дошао каже: 

„На температуре врела Источне Србије од највећег утицаја 
је њихова висина, и то се ретко где тако види као на венцу Старе 
Планине. Температура извора расте као што висина венца у правцу 
са Југа на Север опада. Отуда су извори све више температуре, 
што северније леже; разлика у температури извора прве и четврте 
групе износи 6-7 оС. 

И ако разлика у географској ширини између најудаљенијих 
извора износи пола степена, на температури извора се не види 
утицај више географске ширине; на против, севернији извори, који 
су много нижи, више су температуре. 
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Локално су од утицаја на температуру извора Старе планине 
снежна платна, која су над изворима или у њиховој близини, за тим 
већи шумски комплекси. Најниже су температуре они извори око 
Миџора и Бабина Зуба, који су у близини снежних платна што се 
најдуже одрже; таквих снежних платна било је око Миџора и 
Тупанара још и у првој половини августа (1895. године). Извор на 
Бати је у горњем делу цирка Јаворске Реке, који је покривен густом 
буковом и јеловом гором. На послетку извори треће групе, и ако су 
нижи, имају исту температуру као и они претходне групе, без 
сумње за то што су у области покривеној густом шумом. 

Већина извора у подгорини Старе планине спадају такође у 
трећу врсту, на висини су испод 800 м, а извиру у разноврсним 
стенама, из којих је подгорина састављена, најчешће у тријаском 
наборитом кречњаку, пешчару и глинцу, ређе у еуфотиду. Њихова 
температура се креће у границама од 8.5-15.9 оС, и више су 
температуре виши извори. Средња температура извора у 
подгорини Старе планине износи 12 оС, она је, дакле, готово два 
пута већа од средње температуре извора на венцу; по овоме се 
очигледније види велики утицај висине на температуру извора на 
Старој планини. 

Највише су температуре извора у бигру око манастира 
Темске, чије су жице врло близу површине, за тим извори у црвеном 
пермском пешчару у селу Топлом Долу и слаби извори дуж 
дијастома у пешчару, који чини стране Темштице, нарочито око 
Соколовице и Крстаца.“ (Цвијић, 1896, стр. 13)  

Резултате до којих је дошао током свог боравка на Старој 
планини објавио је у свом раду Извори, водопади и тресаве у 
Источној Србији 1896. године. У овом раду у табеларном приказу 
даје називе извора, место и у којој средини где се јављају, затим 
надморску висину на којој се јављају и температуру коју је измерио 
током свог боравка. На основу података конструисан је дијаграм 
зависности промене температуре воде извора у функцији надморске 
висине (слика 19). Са слике 19 може се јасно видети да зависност 
температуре воде извора у функцији надморске висине је очигледна. 
Коефицијент корелације износи 0.87 што указује да је веза добра. 
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Слика 19  Зависност температуре воде извора Старе планине у функцији 
надморске висине 

Figure 19  Dependency of the water temperature of the Old Mountain spring on 
the altitude 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Топлодолска река дренира јужне падине Старе планине и 

представља десну саставницу реке Темштице. Настаје у Топлом 
Долу спајањем Јаворске и Рекитске реке. До свог спајања са 
Височицом дренира слив укупне површине од 138.2 км2. 
Хидрографска мрежа слива Топлодолске реке је дендритичног типа, 
а густина речне мреже износи 1.03 км/км2 током сушних периода 
(укључени у прорачун само стални водотокови) па до 2.41 км/км2 
током кишних периода (у прорачун укључени и повремени 
водотокови). Укупна дужина Топлодолске реке од њеног настанка 
до њеног спајања са Височицом износи 8.801 км, док дужине њених 
саставница износе за Јаворску реку 12.21 км, а за Рекитску реку 6.87 
км. Уколико узмемо да је изворишна тачка Топлодолске реке извор 
дуже саставнице, што је у овом случају извор Јаворске реке, онда 
укупна дужина Топлодолске реке износи 21.011 км и у овом случају 
укупни пад ове реке износи 66.5 ‰. Оно што је карактеристично за 
токове који су присутни на сливу Топлодолске реке су њихови 
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велики падови који се крећу од поменутих 67 ‰ па до 349‰ 
(Чингуљски дол).  

Специфичности ове реке, као што су формирани кањони и 
клисуре у оквиру црвених пешчара, присуство великог броја 
водопада као и природа овог дела Србије, познате су широм наше 
земље, а чести су случајеви да се и страни научници и туристи нађу 
у овом крају. Битно је да се напомене да су у формирању укупног 
протока реке Темштице до 1991. године учествовале обе њене 
саставнице у свом природном режиму: река Височица и 
Топлодолска река, а након 1991. године режим Темштице је 
углавном условљен само режимом Топлодолске реке и непосредних 
притока саме реке Темштице, из разлога што река Височица 
низводно од бране Завојског језера у свом кориту има биолошки 
минимум који износи 600 л/с.  
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ИЗГЛАДЊИВАЊЕ ДЕМОКРАТИЈЕ - 
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ПИРОТУ 1996. ГОДИНЕ 

 
STARVING THE DEMOCRACY - 

LOCAL ELECTIONS IN PIROT, 1996. 
 
 
 

Сажетак: Рад симболично назван изгладњивање демократије 
представља покушај историјског сагледавања једног од 
упадљивијих политичких догађаја модерне историје Пирота, са 
дистанце од две деценије. У фокусу историјског проматрања су 
локални избори у Пироту 1996. године, од предизборне кампање, 
изборних радњи па до конституисања локалне скупштине. У том 
смислу рад се може посматрати као прилог за проучавање 
политичке културе Пироћанаца, новије историје Пирота и 
политичких дешавања у Србији. Поред тога текст пружа 
могућност разумевања онога што бисмо могли назвати 
доживљајем демократије од стране политичких актера, нарочито 
њене практичне димензије. Из тог шароликог миљеа различитих 
поимања демократије и борбе за њено својатање и освајање, 
произашао је и први део наслова овог рада. Текст се заснива на 
званичним подацима које су јавна гласила објављивала о 
предизборној кампањи, самим изборима и постизборном 
конституисању власти на локалу. 
 
Abstract: The work with its symbolical title '' Starving the Democracy'' is 
an attempt to present one of the most striking political events of the 
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modern history of Pirot from the time distance of two decades. In the 
focus of the historical study are the local elections in Pirot in 1996, 
starting from the election campaign and election activities to the 
constitution of local government. Therefore, this work can be seen as a 
contribution to the research of the political awareness of Pirot 
inhabitants, more recent history of Pirot and political events in Serbia. 
Apart from this, the text offers a possibility to get insight into how the 
political parties understood democracy, especially its practical 
dimensions. The first part of this work's title stemmed from this 
diversified understanding of democracy and efforts to win and gain it. 
The text is based on the official data  published and anounced by the 
local media and  referring to the election campaing, elections and 
constitution of the local government. 
 
Кључне речи: Пирот, Пироћанци, политичка култура, политика, 
локални избори, политичке партије, демократија 
Кey words: Pirot, inhabitants of Pirot, political awareness, politics, local 
elections, political parties, democracy 
 
 
ПИРОЋАНЦИ И ПОЛИТИКА 

 
Како је још пре скоро једног века приметио Драгољуб 

Јовановић, за Пироћанце је политика била занос и страст, а 
неизбежна свакодневица да у доколици збијају шале и бистре 
политику (Јовановић, 1997, стр. 13). Тако, условно речено, 
постављена  дијагноза политичком бићу типичног Пироћанца није 
се много променила до данас. Још  занимљивија Јовановићева 
мисао, изнета у његовим политичким успоменама, каже да се 
Пироћанци врло брзо одушеве неком политичком идејом, али исто 
тако то њихово одушевљење брзо и спласне. Како је истакнути 
интелектуалац примећивао и једно и друго се дешавало често и без 
неког нарочито реалног разлога, скоро необјашњиво. Већ на основу 
тога се некако намеће теза да је однос Пироћанаца према политици 
или политичкој идеји тешко пратити у смислу појаве дугог трајања 
на основу неких општих модела или прихваћених клишеа. Историја 
политичких дешавања у Пироту, нарочито током двадесетог века, па 
и током последње деценије, намеће гледиште да се релација 
Пироћанци и политика не може гледати ни као ехо или копија 
политичке климе на нивоу државе. У том смислу пажње је вредан 
својеврсни аутономни политички дух који се и те како примећује и 
који се може уврстити на списак карактерних црта Пироћанаца. Ако 
погледамо изузетну популарност социјалдемократских идеја у 
Пироту почетком двадесетог века, комунистичких идеја на првим 
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изборима у Краљевини СХС, Јовановићевих левичарских идеја у 
време Краљевине Југославије, преко бунтовних деведесетих година, 
па до данас, када је на власти Коалиција за Пирот, без много 
устезања можемо изнети мишљење да су политичке симпатије 
Пироћанаца превише често биле наклоњене онима који на нивоу 
државе нису били на власти. У тој чињеници се вероватно крије и 
одговор на питање којe су многи постављали, а тиче се нивоа 
политичке културе и политичке промишљености Пироћанаца. 
Свакако да је у демократским друштвима која су, по дужини 
трајања, у тинејџерској фази на то питање тешко дати свеобухватан 
одговор. Па ипак, намеће се као посебност нека врста природне 
политичке интелигенције Пироћанаца, који су, иако на маргини 
престоничких политичких откуцаја, од политике увек тражили више 
и условно боље, бирајући и опредељујући се за алтернативу 
актуелној власти. Такав карактер политичке културе Пироћанаца 
нужно је захтевао велику дозу храбрости, ризика па и политичке 
луцидности да се буде контра од власти. Такво својеврсно бунтовно 
политичко чуло код Пироћанаца најближе одређује оно што је 
Драгољуб Јовановић назвао слобода од страха. 

Са аспекта горе наведених модула за разумевање политичког 
менталитета Пироћанаца треба сагледавати и добар део дешавања 
која су карактеристична за тзв. деведесете године двадесетог века. 
Томе треба додати чињеницу да је разиграни и прилично особени 
политички дух Пироћанаца из прве половине двадесетог века био 
озбиљно анестезиран током његове друге половине, 
једнопартијским системом који је на неколико генерација 
Пироћанаца утицао да на политику, партију и државу гдедају као на 
једно те исто. Другим речима, грађански слој Пирота, који је на 
својим плећима носио главне обрисе политичке културе 
Пироћанаца, био је скоро потпуно збрисан идеологијом једноумља 
која је ратну паролу смрт фашизму, слобода народу у 
мирнодопским условима преформулисала у нешто што су многи на 
својој кожи доживљавали као смрт грађанству, слобода народу. Из 
тог разлога увођење вишепартијског система и слободног 
политичког деловања почетком деведесетих година требало је да 
најпре пробуди успавани грађански дух који је током свог 
проходавања требало да покрене процес поновног упознавања са 
демократијом. На то је у великој мери утицала економска, 
друштвена и политичка лична карта тадашње државе која је притом 
имала суштински проблем исцртавања сопственог етничког 
простора као и проблем препознавања геополитичких амбиција 
кључних међународних чинилаца. Контекст међунационалних 
сукоба, економског колапса, отвореног рата и блокаде државе у 
смислу потпуних санкција свакако је утицао на то како обичан 
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човек доживљава политику. Јасна граница између формулације да је 
политика у служби националних интереса или да су национални 
интереси у служби политике све мање је била видљива.  

 
 
СУСРЕТ СА ДЕМОКРАТИЈОМ 

 
Могућност слободног, вишестраначког политичког избора на 

локалном нивоу, нашла се пред Пироћанцима први пут после Другог 
светског рата током два изборна круга 31. маја и 14. јуна 1992. 
године. Тада је на изборе у првом кругу изашло 75% уписаних 
бирача у Пироту који су гласали по већинском систему за листе 
Социјалистичке партије Србије, Српске радикалне странке  и групе 
грађана са укупно 91 кандидатом за одборнике (Бутиган, 2012, стр. 
19). Након два регуларна изборна круга и трећег круга по 
приговорима, коначни резултати локалних избора су донели победу 
Социјалистичкој партији Србије која је освојила 41 мандат, док је 
Српска радикална странка освојила 7 мандата, а група грађана 2 
мандата. Тај условно речено први сусрет са демократијом отприлике 
је показао да инерција комунистичке манифестације изборног 
процеса још увек траје, нарочито ако се има у виду масовна 
излазност на биралишта као јасна последица дисциплинованог 
бирачког тела и апсолутно већинско опредељивање за 
Социјалистичку партију Србије, која је перципирана као суштински 
наследник Савеза комуниста Србије. Избор Пироћанаца на првим 
вишестраначким локалним изборима био је у неку руку логичан, али 
и сужен, јер су тек основане политичке партије, Српски покрет 
обнове и Демократска странка, бојкотовале изборе.  

Шест месеци касније на ванредним локалним изборима 
ситуација је била много драматичнија баш из разлога што је 
политичка понуда била већа. Наиме, на локалу је по угледу на 
државни ниво формирана коалиција ДЕПОС (Демократски покрет 
Србије) коју су чинили Српски покрет обнове, Демократска странка 
Србије и ванстраначки кандидати. Демократска странка, 
Социјалистичка партија Србије и Српска радикална странка су 
самостално изашле на изборе. Све листе су Пироћанцима понудиле 
укупно 194 одборничка кандидата, што је било више него дупло у 
односу на претходне изборе. Шира изборна понуда је свакако 
утицала да излазност у првом кругу, децембра 1992. године, буде 
рекордних 83,22%. После другог круга гласања јануара 1993. године 
Социјалистичка партија Србије је освојила 34 одборничка места, 
Демократска странка 6, Српска радикална странка 4, група грађана 4 
и ДЕПОС 2 одборничка места (Бутиган, 2012, стр. 33). У таквој 
констелацији снага одржана је конститутивна седница СО Пирот 
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26. јануара 1993. године, на којој је за председника изабран 
Томислав Вељковић, за потпредседника др Ненад Здравковић, док је 
за председника Извршног одбора изабран Ђорђе Митић, сви из 
редова Социјалистичке партије Србије (Панајотовић, 2016, стр. 79). 
У седмочлани Извршни одбор ушло је четворо социјалиста и по 
један одборник из Демократске странке, Српске радикалне странке 
и групе грађана. Улазак опозиције у Извршни одбор може се 
сматрати новим моделом поделе извршне власти који тада није био 
уобичајена нити превише честа појава. 

Како се у исто време гласало и за председника државе и за 
савезне и републичке посланике, за нашу тему је интересантан 
податак да су ДЕПОС и Демократска странка на локалу добили 
дупло више гласова него на републичком нивоу, док је 
Социјалистичка партија Србије много боље прошла на републичком 
и савезном него на локалном нивоу. Такав изборни расплет је 
најављивао да би наредни избори на локалу могли отворити  
могућност остваривања још убедљивијег резултата опозиционих 
листа. Изборни циклуси током 1992. и почетком 1993. године су 
показали да се популарност владајуће партије полако смањивала и 
да су Пироћанци све више политичког простора давали новим 
партијама и политичким лицима. Занимљиво је да су опозиционе 
партије у локалним оквирима добијале на популарности много брже 
него на републичком нивоу. Другим речима опозиционе партије су 
за Пироћанце биле једно на локалу, а нешто сасвим друго на 
државном нивоу. Локални доживљај политике је утицао и на 
владајућу Социјалистичку партију Србије према којој је грађен 
обрнут политички однос у смислу све мање подршке на 
општинском и јаке, стабилне подршке на републичком и савезном 
нивоу. Објашњење за такву опредељеност Пироћанаца можда лежи 
и у чињеници да су старе политичке фигуре на функцијама из 
владајуће опције полако губиле своје гласаче због просте политичке 
засићености једним естаблишментом са ротирајућим фотељама или 
због личне неспособности самих кандидата. Та чињеница је 
вероватно утицала да један део бирачког тела на савезним и 
републичким изборима бира тада сигурну националну опцију, а да се 
на локалу усуди за експеримент са давањем подршке младој и 
прилично анонимној опозицији. Из године у годину тај изборни 
раскорак се све више повећавао.   
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ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 1996. 
ГОДИНЕ 

 
Тензија изборне године у Пироту се осећала већ током прве 

половине 1996. године, иако су избори одржани пред сам њен крај. 
Мада се генерално може дати оцена да је Социјалистичка партија 
Србије кампању на локалу водила прилично ноншалантно и са 
великим победничким самопоуздањем, ипак се испод те на први 
поглед сигурне јавне манифестације осећало да постоји нека врста 
тихе панике и потреба за учвршћењем партијске дисциплине и 
пребројавања чланства. Већ почетком фебруара 1996. године 
одржана је изборна скупштина ОО СПС Пирот на којој је поново за 
председника Општинског одбора изабран Момчило Цветковић, који 
је том приликом поручио да је партија у Пироту јача него икад и да 
броји преко пет хиљада чланова, док је председник Окружног 
одбора Никола Божић јасно истакао да се власт СПС-а мора 
сачувати на свим нивоима (Изабран нови одбор СПС Пирот, 
Слобода, бр. 2121, 17. фебруар 1996, стр.1). Тим саопштењима 
локални одбор СПС-а је фактички кренуо у врло активну кампању 
која је пре свега вођена преко локалног недељника Слобода на чијем 
челу је, случајно или не, био први човек пиротских социјалиста 
Момчило Цветковић. То је била јединствена ситуација коју бисмо 
данас назвали школским примером сукоба интереса и потпуне 
политичке контроле медија. Као последица чињенице да је један 
човек водио локални одбор СПС-а и једини писани медиј у Пироту, 
у једном свом делу недељник Слобода се малтене претворила у 
билтен локалног СПС-а, где је врло подробно извештавано о свим 
активностима социјалиста у скоро сваком броју. Већ почетком 
марта 1996. године Слобода је опширно писала о Трећем конгресу 
Социјалистичке партије Србије, који је одржан у Београду под 
слоганом Корак у нови век, чак је у целости штампан и опширан 
реферат Николе Божића, делегата из Пирота (Извештај са Трећег 
конгреса Социјалистичке партије Србије, Слобода, бр. 2124, 9. март 
1996, стр. 4). Нови програм локалног СПС-а са којим је планирао да 
изађе пред грађане Пирота промовисан је крајем марта 1996. године, 
под називом Пирот 2000 – Корак у нови век, где се врло помпезно 
најављивало формирање осам комисија које би се специјално 
позабавиле планом рада за кључне области будућег развоја општине 
Пирот (Пирот 2000 – Корак у нови век, Слобода, бр. 2127, 31. март 
1996, стр. 2). По свој прилици пиротски социјалисти су правилно 
увиђали да надолазећи избори неће бити истог карактера као 
претходни па је и кампања из месеца у месец бивала све озбиљнија. 
Ако изузмемо нарастајућу снагу опозиције, велики изазов за 
социјалисте у смислу очувања њиховог прилично стабилног 
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бирачког тела била је Југословенска удружена левица (ЈУЛ), која је 
настала 1994. године,  као још једно политичко чедо породице 
Милошевић, овога пута по женској линији. Настала као покрет који 
би покупио несврстане социјалисте, ЈУЛ је привлачио левичарски 
део бирачког тела али и социјалисте неостварених амбиција који су 
променом политичког дреса очекивали адекватно задовољење 
њихових прохтева. Са друге стране тај, условно речено, двоглави 
левичарски блок је уносио конфузију међу саме бираче, што се у 
пракси најбоље показало на резултатима избора.  

Озбиљност кампање локалног СПС-а с времена на време је 
добијала још ефектнију ноту доласком у Пирот високих партијских 
и државних функционера, па је тако почетком априла 1996. године 
фабрике Тигар и Први мај посетио Мирко Марјановић, председник 
владе (Мирко Марјановић посетио Пирот, Слобода, бр. 2128, 6. 
април 1996, стр. 2). Међутим, иза на први поглед монолитне фасаде 
локалног СПС-а, назирали су се обриси унутрашњих напрслина 
оличених у сукобу око избора председника Окружног одбора 
Социјалистичке партије Србије. Унутарпартијско ривалство 
разрешено је 9. јуна 1996. године када је уз посредовање врха 
странке за председника Окружног одбора СПС изабран Мирослав 
Станковић, тадашњи директор ХЕ Пирот. Његов противкандидат 
био је Никола Божић, који је, по информацијама које су касније 
обелодањене, одустао од кандидатуре јер му је обећано место 
народног посланика Савезне скупштине после избора 1997. године 
(Панајотовић, 2016, стр. 90). Разбуктавање унутарпартијских 
страсти и амбиција у локалном одбору СПС-а је добрим делом било 
одраз све израженије потребе за сменом генерација, што се као 
процес дефинитивно отворило после лоших изборних резултата 
крајем 1996. године.  

Порука да је власт у рукама социјалиста и да ће тако вероватно 
остати и после избора била је темељно начело целокупне кампање 
локалног СПС-а. Жеља да се апсолутно контролише кампања и цео 
изборни процес била је видљива на сваком кораку, а нарочито после 
одлуке СО Пирот да на чело општинске изборне комисије именује 
Батицу Алексића, човека који је у то време био и председник 
Општинског суда у Пироту (СО Пирот именовала општинску 
изборну комисију, Слобода, бр. 2145, 14. септембар 1996, стр. 1). 
Тиме се дошло у још једну ситуацију класичног сукоба интереса и 
правно проблематичне ситуације, која је унапред доводила у питање 
регуларност, нарочито постизборних радњи. О сукобу интереса 
Социјалистичка партија Србије у то време није много водила 
рачуна, па су њени одборници и кандидати за будуће одборнике 
били директори јавних предузећа и установа које се финансирају из 
локалног буџета. Комунистичка традиција обједињавања више 
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функција у једној особи није напуштана. Такође, стоји и чињеница 
да је СПС своју кампању у Пироту базирао на већ доказаним 
партијским кадровима, убеђен да је то најсигурнији пут до гласова 
бирача. Од укупног броја кандидата са листе СПС-а чак 
деветнаесторо су били на руководећим положајима: Момчило 
Цветковић (директор Слободе), Татјана Карановић (директор Дома 
културе), Божа Јовановић (директор Историјског архива), Видоје 
Миленковић (директор Педагошке академије), Драган Пејчић 
(директор Сарлаха), Божидар Бранковић (директор ОШ „Душан 
Радовић“), Павле Николић (директор Пиротекса), Братислав 
Митровић (директор Геодетске управе), Томислав Тодоровић 
(директор Водовода), Мирољуб Игњатовић (командир Ватрогасне 
јединице Пирот), Никола Божић (директор Дечијег вртића), Ђорђе 
Митић (директор Поште), Предраг Панчић (директор 
Аутотранспортног предузећа), Томислав Вељковић (председник СО 
Пирот), Ненад Здравковић (директор Здравственог центра), Новица 
Петровић (директор Техничке школе), Стеван Стојановић (директор 
Пекарског предузећа), Зоран Живковић (директор Фонда за путеве) 
и Слободанка Ћирић (председник Извршног одбора СО Пирот). 
Како је нешто касније писао НИН, један од разлога за лоше 
резултате СПС-а на локалу јесте и њихова мазохистичка потреба да 
упорно кандидују особе прилично непопуларне у народу (Општине и 
градови, НИН, бр. 2393, 8. новембар 1996, http://www.nin.co.rs/arhiva 
/2393/index.html). Колико је то за пиротске социјалисте био лош 
потез говори податак да су од побројаних кандидата свега четворо 
добили поверење као одборници после локалних избора 1996. 
године.  

Поред функционалног и доказаног кадра, локални СПС је у 
завршном делу своје кампање максимално експлоатисао и чињеницу 
да је 2. октобра 1996. године међународна заједница укинула 
санкције СР Југославији, што је коришћено као аргумент исправне 
државничке политике Слободана Милошевића. На укидање 
санкција пиротски социјалисти су реаговали писмима подршке свом 
лидеру, изливима националистичке реторике али и етикетирањем 
опозиционих лидера већ опробаном комунистичком налепницом 
страних плаћеника и домаћих издајника (Страначка хроника, 
Слобода, бр. 2147, 5. октобар 1996, стр. 4). Врхунац кампање 
пиротских социјалиста уочи првог круга гласања десио се 22. 
октобра 1996. године када је одржана врло гламурозна изборна 
трибина у сали Дома културе где је у забавном делу вечери 
наступила оперска примадона Радмила Бакочевић (Испуњена сва 
обећања, Слобода, бр. 2151, 26. октобар 1996, насловна страна).     

За разлику од Социјалистичке партије Србије, која је имала 
изузетно јаку кампању подржану од стране тада два једина медија 
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Слободе и Радио Пирота, и релаксирану од било каквих спољних 
притисака, друге политичке партије су биле у том смислу прилично 
ограничене. Пробијање медијског зида и укрупњавање политичке 
снаге били су главни изазови опозиционих политичких партија 
током кампање 1996. године. У том смислу један од првих корака 
био је публиковање пропагандног билтена под називом Де Ес Прес, 
чији је први број угледао светлост дана јануара 1996. године у 
издању Окружног одбора Демократске странке у Пироту. Већ у 
првом броју под насловом Једна листа – пораз комуниста, јавности 
је јасно предочена могућност заједничког наступа опозиционих 
странака на предстојећим изборима (Једна листа - пораз комуниста, 
Де Ес Прес, бр. 1, јануар 1996, насловна страна). 

Поред тенденције да се политичка снага опозиције повећа 
потенцијалним коалицијама, опозиционе партије у Пироту су врло 
брзо схватиле да због малог простора у медијима кампању морају 
базирати на личном контакту са бирачима. Тиме се по први пут у 
политичком животу Пирота манифестовала кампања „од врата до 
врата“, која се испоставила као одлично али и једино могуће решење 
у датим околностима. Како је недељник Слобода био под контролом 
СПС-а, у периоду од јануара до септембра 1996. године о деловању 
опозиционих странака се писало у свега неколико наврата и то на 
нивоу анемичних саопштења, најпре у априлу када је изабрано ново 
руководство Демократске странке, а потом крајем августа када је 
формирана Коалиција Заједно (Ново руководство Демократске 
странке, Слобода, бр. 2129, 13. април 1996, стр. 4 и Заједнички 
наступ опозиције, Слобода, бр. 2142, 24. август 1996, стр. 11).  

Посебна димензија кампање странака опозиције била је борба 
за гласове унутар великих фирми, јавних предузећа, образовних и 
културних установа где су челни људи махом били функцинери 
локалног СПС-а или кандидати за одборнике. Такве околности су 
произвеле и низ различитих притисака, уцена па и отворених 
претњи према запосленима који су показивали знаке било каквог 
опозиционог деловања. Негативно наелектрисање према опозицији 
је произвело комплексни проблем попуњавања листа кандидата јер 
се велики број људи реално плашио последица свог отвореног 
политичког ангажмана. За разлику од СПС –а, где је била прилична 
гужва за улазак на листу, опозиционе партије су око квалитетне 
листе морале много више да се потруде јер су људи одбијали да се 
политички експонирају.   

Свесне својих слабости, расипања гласова, снаге противника, 
али и атмосфере у друштву базиране на опредељивању за или 
против власти, опозиционе странке демократског блока су схватиле 
да је победа могућа једино формирањем коалиције против актуелне 
власти. Коалициони споразум опозиционих странака, о коме се 
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увелико говорило током прве половине године, у Пироту је 
потписан 30. августа 1996. године, три дана пре његовог званичног 
потписивања на државном нивоу (Панајотовић, 2011, стр. 18). Текст 
пиротског споразума је подразумевао заједнички наступ на 
изборима Демократске странке, Српског покрета обнове и 
Грађанског савеза Србије, а у име тих странака споразум су 
потписали Горан Стаменовић (ДС), Горан Антић (СПО) и Божидар 
Ђукић (ГСС) (Потписан споразум о Коалицији Заједно, Де Ес Прес, 
бр. 7, септембар 1996, насловна страна). Овој коалицији је 23. 
септембра 1996. године приступила и Демократска странка Србије, 
у чије име је споразум потписао Томислав Живковић (Конференција 
за штампу Коалиције Заједно, Слобода, бр. 2146, 28. септембар 
1996, стр. 4). Како је тада у споразуму прецизирано, расподела 
одборничких мандата је требало да се врши на основу следећег 
процентуалног удела странака у коалицији: Демократска странка 
48%, Српски покрет обнове 34%, Демократска странка Србије 16% 
и Грађански савез Србије 2%. Поред тога споразум је предвиђао да 
се на заједничкој листи нађу најбољи могући кандидати и да 
чланице Коалиције неће појединачно улазити у друге изборне или 
постизборне савезе. Занимљив је податак да иако су Коалицију 
чиниле чак четири странке, заједничка листа кандидата за 
одборнике није могла стићи до максималног броја од педесет 
кандидата, већ је бројала њих 48. На листи Коалиције Заједно нашло 
се 12 дипломираних инжењера, 3 лекара, 3 професора, 6 техничара, 
4 радника, 3 приватника, 3 пољопривредника, 2 пензионера и 2 
службеника (Бутиган, 2012, стр. 44). У односу на листу СПС-а, 
листа Коалиције Заједно је у политичком и функционерском смислу 
била прилично анонимна. Политички најзвучније име са листе 
Коалиција Заједно био је Томислав Г. Панајотовић, тада народни 
посланик из редова Демократске странке. Тек касније су, после 
победе на изборима, Горан Стаменовић, Момчило Ђурђић, Бобан 
Толић, Сретен Савов, Бобан Николић и Душан Митић успели да 
изграде вишегодишње политичке каријере, док су се остали 
кандидати са листе углавном вратили својим изворним занимањима. 

Што се тиче кампање осталих странака, најжустрије су 
наступали припадници Српске радикалне странке, који су нападали 
како социјалисте тако и странке демократског блока користећи врло 
препознатљиву реторику испуњену бомбастичним квалификацијама 
свега што је из њиховог угла деловало погрешно. Са друге стране 
прилично бледа била је кампања Југословенске удружене левице, 
која поред јаког утицаја Социјалистичке партије Србије у Пироту 
није успела да профилише себе као странку са довољно озбиљним 
упориштем у бирачком телу.  
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Ако би се на крају овог поглавља ишло у неку врсту генералне 
оцене кампање за локалне изборе у Пироту током 1996. године, без 
претеривања се може изнети закључак да је она имала јако изражен 
референдумски карактер. То је нарочито било приметно током 
септембра и октобра 1996. године, када је већ било јасно да ће снагу 
на изборима одмеравати Социјалистичка партија са једне и 
Коалиција Заједно са друге стране. Преостале политичке опције су 
већ у току кампање биле истиснуте из изборне трке у смислу да се 
калкулисало са тим да ли ће се њихови бирачи приклонити једној 
или другој страни или ће просто апстинирати.    

         
 
ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
Први круг локалних избора у Србији одржан је 3. новембра 

1996. године. Грађани Пирота гласали су по већинском изборном 
систему на 50 изборних места и за рекордних 203 одборничка 
кандидата. На гласање је изашло 77,19% уписаних бирача (У првом 
кругу четири одборника, Слобода, бр. 2153, 9. новембар 1996, 
насловна страна). Иако је излазност била велика услед 
референдумског изјашњавања и врло блиског броја освојених 
гласова од стране Социјалистичке партије Србије и Коалиције 
Заједно, први круг гласања је малтене обесмишљен јер су свега 
четири кандидата освојили мандате. Другим речима први круг као 
да се није ни десио, а пресудна борба између две доминантне листе 
је требало да се деси у другом кругу. О томе колико је неизвесности 
било присутно уочи другог круга говори и податак да су кандидати 
СПС-а имали предност на 20 изборних места, а кандидати 
Коалиције Заједно на 21 изборном месту (Бутиган, 2012, стр. 50). 

Однос снага после гласања у првом кругу јасно је показивао 
отворену могућност да Коалиција Заједно оствари изборну победу 
па је њихова кампања у интервалу између два изборна круга била 
фокусирана да што већи број бирача изађе на биралишта. У том 
смислу Коалиција је и у свом билтену упутила отворени позив 
грађанима Пирота да масовно изађу на други круг гласања и да 
овере победу, као и да се не плаше претњи СПС-а да ће републичка 
власт блокирати функционисање општине ако дође до промене 
власти (Пресудан корак, Заједно за Пирот, Билтен Коалиције 
Заједно, бр. 2, новембар 1996, насловна страна). Са друге стране, 
Социјалистичка партија Србије је покушавала да смањи излазност 
опозиционог бирачког тела како у Пироту тако и на нивоу државе. 
Како је коментарисао тадашњи НИН, социјалисти су између два 
круга гласања покушавали да умање излазност опозиције претњама 
да их чека глад и помор, а на плакатима СПС-а била је парола Боље 
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врабац у руци него голуб на грани (Будућност није почела, НИН, бр. 
2395, 23. новембар 1996, http://www.nin.co.rs/arhiva/2395/index.html). 
Тенденција владајуће партије да по сваку цену демотивише 
опозиционе бираче да изађу на изборе прилично је утицала да се то 
на крају и деси.  

У другом изборном кругу, који је одржан 17. новембра 1996. 
године, на биралишта у Пироту је изашло 59,70% бирача, што је 
било близу 20% мање него у првом кругу. Укупно се у другом кругу 
надметало 92 кандидата. На основу прелиминарних резултата оба 
изборна круга Коалиција Заједно је освојила 27 мандата, 
Социјалистичка партија 21 мандат и Српска радикална странка 2 
мандата (Бутиган, 2012, стр. 52). Међутим, већ 18. новембра 1996. 
године, Општинска изборна комисија, чији је председник био 
Батица Алексић, објавила је да је на регуларност избора пристигло 
11 приговора СПС-а, 2 приговора Српске радикалне странке и 1 
приговор Коалиције Заједно. На основу тих приговора и по 
службеној дужности донета је одлука да су избори били спорни и да 
их треба поновити у 7 изборних јединица (Социјалисти 21, 
Коалиција Заједно 20 одборника, Слобода, бр. 2155, 23. новембар 
1996, насловна страна). Пада у очи да је требало да избори буду 
поновљени на изборним местима где су победу однели кандидати 
Коалиције Заједно:  

– Изборно место Танаско Рајић: Божидар Ђукић (КЗ) 435 
гласова; Зоран Живковић (СПС) 410 гласова 

– Изборно место Кале 2: Бобан Толић (КЗ) 362 гласа; Драган 
Радуловић (СПС) 215 гласова 

– Изборно место Станица 2: Душан Митић (КЗ) 295 гласова; 
Божидар Бранковић (СПС) 247 гласова 

– Изборно место Бериловачка капија 2: Јовица Ђурић (КЗ) 274 
гласа; Томислав Тодоровић (СПС) 244 гласа 

– Изборно место Тигрово насеље 4: Данијела Тошић (КЗ) 378 
гласова; Мирољуб Игњатовић (СПС) 217 гласова 

– Изборно место Барје Чифлик: Југослав Петровић (КЗ) 448 
гласова; Предраг Панчић (СПС) 436 гласова 

– Изборно место Суково: Максим Ђорђевић (КЗ) 259 гласова; 
Драгољуб Петковић (СПС) 223 гласа (Резултати избора у другом 
кругу, Заједно за Пирот, Билтен Коалиције Заједно, бр. 3, новембар 
1996, насловна страна)    

О регуларности рада Општинске изборне комисије најбоље 
говоре чињенице да је од свих пристиглих приговора усвојила три 
које је упутила Социјалистичка партија Србије, а на три изборна 
места је по службеној дужности поништила изборе због 
нерегуларности, док је у свега два случаја одлука о поништењу 
избора била једногласна. Завршну реч по питању нерегуларности 
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избора имао је Општински суд који је донео одлуку да се на шест 
изборних места иде у трећи круг гласања 27. новембра 1996. године. 
При одмеравању регуларности и законитости целог поступка треба 
имати у виду да је на челу Општинског суда и Општинске изборне 
комисије био исти човек. Поред тога треба имати у виду и чињеницу 
да је Пирот био само један у низу градова Србије где су општинске 
изборне комисије узеле себи за право да прекрајају изборну вољу 
грађана на основу неоснованих приговора или преправком и 
уништавањем записника, што све посредно говори о томе да је 
владајућа партија преко својих људи у изборним комисијама и 
општинским судовима покушавала да оркестрирано одржи себе на 
власти мимо воље грађана. Најбољи пример бахатог манипулисања 
изборним резултатима био је суседни Ниш где је изборна комисија 
преправком записника поништила резултате на чак 19 изборних 
места, са чим у вези је Десимир Тошић за НИН изјавио да је 
понашање социјалиста у вези са њиховим укорењеним бољшевизмом 
оличеним у потпуној неспособности комуникације изван круга 
истомишљеника произвело њихову особину да на власт долазе 
силом и не пуштају је без силе (Интифада сад! НИН, бр. 2396, 29. 
новембар 1996, http://www.nin.co.rs/arhiva/2396/index.html). Та мисао 
као да је најавила бујицу грађанских протеста широм земље 
уперених против прекрајања изборних резултата од стране 
владајућег режима. 

Реакција опозиције у Пироту била је оштра али и неочекивана. 
Већ током 20. новембра 1996. године почео је у згради СО Пирот 
штрајк глађу седморо одборника Коалиције Заједно (Данијела 
Тошић, Томислав Живковић, Роберт Анђелковић, Бобан Толић, 
Марјан Ристић, Душан Митић и Божидар Ђукић), док је у Нишу, 
Београду и другим градовима Србије почело протестно окупљање 
грађана на трговима. Штрајк глађу је започело и 60 посланика 
Народне скупштине Републике Србије, који су 22. новембра 
упутили писмо подршке Пироћанцима у згради СО Пирот 
(Панајотовић, 2011, стр. 53). Паралелно са штрајком глађу све већи 
број Пироћанца је сваког дана хрлио испред зграде СО Пирот где су 
јавно у мирним протестима изражавали своје незадовољство 
прекрајањем резултата гласања. Тај бунт грађана постао је још 
масовнији пошто је 23. новембра полиција силом избацила 
штрајкаче глађу из зграде СО Пирот (Из дана у дан, НИН, бр. 2397, 
6. децембар 1996, http://www.nin.co.rs/arhiva/2397/5.html). Грађански 
протести у Пироту убрзо су постали свакодневица.   

Упркос негодовању Коалиције Заједно, трећи круг гласања је 
ипак одржан 27. новембра 1996. године, усред радне недеље, у шест 
изборних јединица. Резултати су били такви да су Коалиција Заједно 
и Социјалистичка партија Србије добили по три одборничка места 
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па је тако будући сазив СО Пирот требало да броји по 24 одборника 
Коалиције Заједно и Социјалистичке партије Србије и 2 одборника 
Српске радикалне странке (Коалиција и Социјалисти по 24 
одборника, Слобода, бр. 2156, 30. новембар 1996, насловна страна). 
Спорна ситуација је остала што се тиче изборне јединице Суково па 
је Коалиција Заједно поднела тужбу Општинском суду што је број 
мандата СПС-у умањило на 23 одборника. 

Борба за мандате које је власт покушавала да прекрајањем 
резултата узурпира у више од двадесет општина и градова Србије, 
почетком децембра добила је своју отворену форму у виду мирних 
грађанских протеста на трговима и улицама. Изборни штаб 
Коалиције Заједно у Пироту већ 1. децембра 1996. године упутио је 
проглас Пироћанцима у којем су позивани на протестна окупљања 
сваког дана на тргу код фонтане од 19 сати (Лаж као апокалипса, 
Заједно за Пирот, Билтен Коалиције Заједно, бр. 5, децембар 1996, 
насловна страна). Како у Пироту тако и у остатку Србије, медији 
под контролом власти о протестима једва да су извештавали. 
Колико то није било у складу са етиком новинарске професије и 
колико је притисака од стране власти било на медије најбоље говори 
пример тадашњег министра информисања Александра Тијанића 
који је 6. децембра 1996. године поднео неопозиву оставку (Из дана 
у дан, НИН, бр. 2399, 20. децембар 1996, 
http://www.nin.co.rs/arhiva/2399/index.html). Нешто слично десило се 
и у Пироту када су новинари недељника Слобода, 19. децембра 
1996. године, упутили отворено писмо јавности са следећом 
садржином: Поштујући етику новинарског кодекса, обавештавамо 
читаоце Слободе да се не слажемо са објављивањем писма 
Окружног одбора СПС-а упућеног председнику Милошевићу јер 
слични позиви и обавештења да грађани изађу на митинг Коалиције 
Заједно нису објављивани. Побуна новинара и огромна наклоност 
недељника Слобода према Социјалистичкој партији Србије свакако 
су имали исти узрок, а то је руковођење листом од стране Момчила 
Цветковића, тада председника Општинског одбора СПС-а. У свом 
последњем децембарском броју Слобода је коначно проговорила о 
грађанским протестима у Пироту, док је Радио Пирот о томе почео 
да извештава тек током јануара 1997. године.  

Како су протести у Пироту били све масовнији и све 
очигледнији, како у граду тако и шире, социјалисти су организовали 
контрамитинг 21. децембра 1996. године, са поруком свом лидеру 
Слободану Милошевићу да ће Србија издржати невољу и да се јасно 
види ко су непријатељи ове земље, за чији рачун раде и којим се 
методама служе да би се докопали власти (Грађани митинг! 
Слобода, бр. 2159, 21. децембар 1996, насловна страна). Са паролом 
Никада под туђим заставама на митингу су говорили Светозар 
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Ћирић (стоматолог), Ђорђе Митић (народни посланик), Томислав 
Вељковић (председник СО Пирот) и Маја Ранчић (учитељица).  

 
 
КОНСТИТУИСАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
Оно што је свакако обележило децембар 1996. године био је 

први покушај конституисања локалног парламента. Наиме, прва 
седница СО Пирот у новом сазиву одржана је 23. децембра 1996. 
године, а остала је упамћена из више разлога. Први и можда 
најупечатљивији детаљ са те скупштине било је присуство полиције 
у самој згради СО Пирот, што је свакако преседан у 
парламентарном животу Пирота. Друга особеност заседања је било 
присуство 49 одборника, јер је статус мандата из изборне јединице 
Суково чекао судски епилог. Нико од политичких актера за ту 
седницу није успео да обезбеди потребну већину па до 
конституисања локалног парламента није ни дошло. Иако је 
Коалиција Заједно предложила Томислава Г. Панајотовића за 
председника СО Пирот, а Социјалистичка партија дотадашњег 
председника Томислава Вељковића, и упркос томе што се два пута 
гласало, ниједан од кандидата није добио потребну већину 
(Председник није изабран, Слобода, бр. 2160, 28. децембар 1996, 
насловна страна).  

Други покушај конституисања локалног парламента десио се 
30. децембра 1996. године, при чему се као и првог пута одиграло 
неколико занимљивих стратегија једне и друге стране. Наиме, 
видевши да после два гласања на првој седници не могу да добију 
више од 23 гласа, одборници Социјалистичке партије Србије су уз 
подршку Српске радикалне странке покушавали да као једино 
решење наметну увођење привремених мера јер је законски рок за 
конституисање у том тренутку истекао. Са друге стране одборници 
Коалиције Заједно су покушали да наметну тумачење да је за избор 
председника СО Пирот потребна већина од присутног броја 
одборника, а не већина од укупног броја, играјући на карту да је у 
сали било укупно 49 одборника, па је потребна већина, по њиховом 
мишљењу, била 25 одборника. Наравно, како је то било у 
супротности са важећим статутом СО Пирот, од те замисли није 
било ништа. Ипак, и на поменутој седници поново се гласало два 
пута, при чему је први пут Томислав Г. Панајотовић добио 25 
гласова, а други пут 24 гласа. Тиме је и други покушај 
конституисања локалне скупштине пропао. 

Иако је конституисање СО Пирот ишло прилично тешко, 
решење се ипак назирало јер је врх државне власти прихватио да 
регуларност избора у Србији преконтролише специјална мисија 
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ОЕБС-а на челу са Филипеом Гонзалесом, који је већ средином 
децембра био у Београду (Шпанска завршница, НИН, бр. 2399, 20. 
децембар 1996, http://www.nin.co.rs/arhiva/2399/index.html). Та 
чињеница је свакако утицала да опозиција у Пироту настави са 
протестима и са притиском да се признају резултати другог круга 
избора на основу којих би Коалиција Заједно добила 27 
одборничких места. Трагајући за што делотворнијим видом 
протеста, опозиција је прибегла оснивању такозваног Отвореног 
парламента, који је почев од 5. јануара 1997. године свакодневно 
заседао на централном градском тргу који је током протеста 
симболично назван Трг слободе (Основан Отворени парламент, 
Заједно за Пирот, Билтен Коалиције Заједно, бр. 6, јануар 1997, 
насловна страна). Као облик непосредног учешћа грађана у вршењу 
власти Отворени парламент је функционисао као вид протестног 
окупљања Пироћанаца сваке вечери до конституисања оног правог 
парламента. Реакција власти на нови облик протеста су биле још 
јаче полицијске снаге које су опкољавањем трга слободе спречавале 
окупљене грађане да шетају улицама. Иначе, страсти на тргу су 
нарочито узбуркане средином јануара 1997. године када је агонија 
везана за изборну јединицу Суково још једном продужена тиме што 
је Општински суд 14. јануара 1997. године донео пресуду да се у 
изборној јединици Суково избори поништавају и да се тамо иде у 
четврти круг гласања (Бутиган, 2012, стр. 56). Таква, прилично 
чудна, одлука суда је обележила и трећи покушај конституисања 
локалног парламента 15. јануара 1997. године, јер су одборници 
Социјалистичке партије Србије тражили да се у изборној јединици 
Суково верификује мандат њиховом одборнику, што је било у 
складу са препоруком Министарства правде, па је договорено да се 
мандат верификује на наредној седници 28. јануара 1997. године 
(Мандат се може верификовати, Слобода, бр. 2163, 25. јануар 1997. 
године, стр. 2). После жучне расправе поново се приступило 
гласању за председника СО Пирот, при чему је једини кандидат био 
Томислав Г. Панајотовић, који је поново добио 24 гласа, па је и 
трећи покушај конституисања пропао заједно са укупно петим 
гласањем (Панајотовић, 2011, стр. 96). 

Из скупштинске сале дебата и протест су се поново преселили 
на градски трг. На основу писања медија стиче се утисак да је после 
трећег сазивања конститутивне седнице и једнима и другима 
стрпљење полако попуштало, а и директни притисци на саме 
одборнике су по свој прилици били све већи, како од сопствене 
партије тако и од конкуренције. Вероватно најзанимљивији случај 
тих дана био је Данило Вукадиновић, одборник Социјалистичке 
партије Србије, који је својим иступима на седницама и гласним 
размишљањем привукао пажњу новинара. У свој тој политичкој 
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конфузији током јануара 1997. године остало је забележено да се 
Данило Вукадиновић чак појавио на једном од протеста Коалиције 
Заједно и да је том приликом обећао да ће на наредној седници СО 
Пирот гласати за њих (Не чекајући свилен гајтан из Београда, Наша 
борба, бр. од 20. јануара 1997, стр. 5). На основу тих говоркања 
многи су сумњали да је он био одлучујући глас који је Коалицији 
Заједно у једном тренутку донео већину. Међутим, та гласина 
никада званично није потврђена. Поред тога у пиротској чаршији се 
све гласније говорило о томе да је у седиште СПС-а стигао фамозни 
телеграм из врха партије у којем је наводно пиротским 
социјалистима било наложено да престану са кочењем 
конституисања локалног парламента, што је Момчило Цветковић у 
недељнику Слобода отворено демантовао (Никакав телеграм није 
стигао, Слобода, бр. 2162, 18. јануар 1997, стр. 4). 

Преломни догађај који се тиче конституисања СО Пирот, на 
велико изненађење јавности, десио се 28. јануара 1997. године на 
четвртој седници по реду и шестом гласању када је Томислав Г. 
Панајотовић, кандидат Коалиције Заједно, добио 26 гласова, док је 
Томислав Вељковић, кандидат Социјалистичке партије Србије, 
добио 22 гласа. Самом гласању је претходила трочасовна расправа 
највећим делом везана за верификацију мандата одборнику СПС-а 
из изборне јединице Суково, али је напослетку овај предлог 
социјалиста већином гласова одбијен уз образложење да треба 
сачекати одлуку Врховног суда Србије. Најзанимљивији део 
седнице односио се на предлог др Ненада Здравковића, шефа 
одборничке групе СПС-а, да се уђе у преговоре са Коалицијом 
Заједно око поделе власти у Пироту (Председник Томислав Г. 
Панајотовић, Слобода, бр. 2164, 1. фебруар 1997, насловна страна). 
Мотив за такав потез социјалиста је вероватно био последица 
инструкција из врха партије, али и реалне опасности да приликом 
поновног гласања дође до преласка одборника на другу страну - већ 
је поменуто да се о томе увелико у јавности говорило. Иако је 
предлог социјалиста звучао као решење дуготрајне конститутивне 
агоније, одборничка група Коалиције Заједно је тај предлог одбила, 
вероватно већ уверена у то да је већина обезбеђена. 

Ако анализирамо сам чин гласања, треба рећи да је од 49 
одборника, 26 гласало за избор Томислава Г. Панајотовића за 
председника СО Пирот, 22 је било против, док је један одборник био 
уздржан. До већине је Коалиција Заједно дошла уз помоћ једног 
гласа одборника Српске радикалне странке и једног гласа одборника 
Социјалистичке партије Србије. Убрзо је обелодањено да је Зоран 
Миленковић, одборник Српске радикалне странке, гласао за 
кандидата Коалиције Заједно наглашавајући у својој изјави 
медијима после седнице да су његови мотиви били руковођени 
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жељом да помогне конституисање скупштине и да је то у интересу 
грађана Пирота (Испоштовао сам вољу грађана, Слобода, бр. 2164, 
1. фебруар 1997, насловна страна). Међутим, овај потез одборника 
касније је доживео различита тумачења у јавности. Како је 
Вјекослав Бутиган у свом раду о културној политици у Пироту 
навео: Власт у Пироту је 1997. године преузела Коалиција Заједно 
предвођена Демократском странком на необичан начин, куповином 
једног одборника Српске радикалне странке и уз глас једног 
одборника Социјалистичке партије Србије (Бутиган, 2005, стр. 66). 
У свом прилично пристрасном тумачењу догађаја аутор је гласање 
одборника Српске радикалне странке окарактерисао као куповину, 
док је у случају гласања одборника Социјалистичке партије Србије 
такву квалификацију избегао јер није било згодно партијском 
колеги натоварити продају сопственог гласа опозицији. Да ли се том 
приликом десила куповина одборника или су били у питању лични 
мотиви тешко да ће се икада сазнати, међутим тај догађај је свакако 
утемељио негативну парламентарну праксу у Пироту да се до 
потребне већине долази на врло сумњиве начине, што се као 
феномен усталило нарочито током двехиљадитих година. О самом 
чину се најбоље може судити по томе што се име палог одборника 
Социјалистичке партије Србије никада није сазнало, док је 
дотадашњем радикалу Зорану Миленковићу захвалност за подршку 
приликом гласања убрзо одата запошљавањем његове супруге у 
општинској администрацији. 

На чувеној седници 28. јануара 1997. године, СО Пирот је 
добила новог председника, међутим остали скупштински органи 
тада нису изабрани, већ је заказана нова седница за 31. јануар 1997. 
године која није одржана јер се одборници СПС-а нису појавили у 
сали, а једини преостали одборник Српске радикалне странке је 
напустио заседање. Нова, шеста по реду конститутивна седница СО 
Пирот је одржана 6. фебруара 1997. године. Иако су многи 
очекивали да ће се наставак конституисања том приликом окончати 
без већих проблема, то се није десило јер поново није било потребне 
већине за избор потпредседника СО Пирот и Извршног одбора. Том 
приликом су одборници СПС-а предложили да се сачека одлука 
владе о признавању резултата другог круга гласања па да се тек 
онда заврши конституисање СО Пирот, што је на крају и прихваћено 
(Потпредседник није изабран, Слобода, бр. 2165, 8. фебруар 1997, 
насловна страна). 

Дефинитивни крај пиротске парламентарне агоније могао је да 
се наслути тек после 11. фебрура 1997. године, када је Народна 
скупштина Србије донела Закон о проглашењу привремених 
резултата избора за одборнике скупштина градова и општина из 
извештаја мисије ОЕБС-а за коначне. Тим законом су за коначне 
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признати резултати другог круга локалних избора од 17. новембра 
1996. године у преко двадесет општина и градова широм Србије. На 
основу поменутог закона Коалиција Заједно је у СО Пирот добила 
28 одборника, Социјалистичка партија 21 одборника и Српска 
радикална странка 1 одборника, чиме је стављена тачка на 
вишемесечно изгладњивање демократије у Пироту.  
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Сажетак: У раду се анализирају радне акције у социјалистичкој 
Југославији и испитује могућност њиховог поновног организовања. 
У истраживању је коришћена класична архивска грађа, а 
разговарано је и са учесницима некадашњих радних акција. За 
прикупљање прецизнијих података о односу који према радним 
акцијама има омладина средином друге деценије 21. века, обављено 
је анкетирање средњошколаца. Анализа некадашњих акција 
показује да су оне имале и економски и образовно-васпитни значај, 
укључујући и снажну идеологизацију, нарочито у првих двадесетак 
година њиховог постојања, да би у потоњем периоду идеолошко 
деловање на младе, иако и даље присутно, престало да буде 
доминантно и постаје нека врста идеолошког фолклора. Током 
седамдесетих и почетком осамдесетих година, акције су биле 
прилично популарне код младих због специфичне етике која је 
владала на акцијама, а која је била спој једнакости и солидарности. 
Анкета међу средњошколцима показује да би и сада радне акције 
могле да буду организоване, без идеологизације и са извесним 
прилагођењима у области креирања слободног времена. У раду је 
направљено и поређење између волонтерских радних кампова као 
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доминантног облика радног волонтерства у савременом 
капитализму и класичних радних акција. 
 
Abstract: This work analysis the youth work activities in the socialist 
Yugoslavia and questions the possibility of their revival. The research is 
based on the archive evidence and also on the interviews made with 
people who actually participated in the past voluntary youth work  
activities. A survey has been made with the secondary school pupils in 
order to collect precise data on the attitude the youth that lives in the 
middle of the second decade of the 21st century has towards voluntary 
youth work. The analyisis of the youth work actions of the past shows 
they were of both educational and social imporatnce including powerful 
ideology significance especially in the first twenty years of their 
existence. In the period to come, ideology influence on the young, 
although still present, ceased to be dominant and became a sort of 
ideological folklore. During the 70's and in the beginning of the 80's, 
voluntary youth work was very popular among the young because of the 
specific etics which prevailed during the work and included both equality 
and solidarity.  The survey carried out among the young shows that these 
kinds of voluntary youth work could be organized nowadays, without 
ideological influences and with certain modification in terms of freedom 
to use their free time. The work also includes the comparison between the 
voluntary work camps as a dominant form of voluntary work in modern 
capitalism and classic work activities. 
 
Кључне речи: радне акције, Југославија, социјализам, омладина, 
солидарност, идеологизација, волонтерство, радни кампови 
Кey words: voluntary youth work, Yugoslavia, socialism, youth, 
solidarity, ideology, volunatary work, work camps 
 
 
УВОД 
 

Радне акције у некадашњој социјалистичкој Југославији биле 
су посебан друштвени феномен каквог није било ни на 
капиталистичком Западу ни на социјалистичком Истоку, барем не у 
таквом облику и обиму. У другим социјалистичким земљама 
Источне Европе, радне акције нису могле да буду тако масовно 
организоване јер у већини тих земаља није дошло до аутентичне 
социјалистичке револуције, као што је био случај у Југославији. 
Након што су источноевропске земље, у складу са договором  
великих савезника Антихитлеровске коалиције, потпале под 
совјетску интересну сферу, у њима је инсталиран систем по 
совјетском узору, који код становништва никада није стекао 
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потпуни легитимитет, па тамошње власти никада нису ни имале 
такав капацитет да покрену масовне радне акције какве су биле у 
Југославији. Када су и организоване, да би привукли омладину, у 
источноевропским земљама су плаћали обављене послове, или су 
после акције за њене учеснике организовали екскурзије или 
летовање, што је такође нека врста плаћања, тј. рад на акцији можда 
јесте био добровољан, али није био истински бесплатан. На Западу, 
волонтерске активности имају дугу традицију и разноврсне облике, 
a неки од њих, попут такозваних радних кампова, донекле подсећају 
на некадашње југословенске радне акције, али ни разлике у односу 
на њих нису мале, о чему ће у овом раду касније још бити речи. 

После урушавања социјализма у Југославији 1990, радне акције 
су престале да се организују. Њихово евентуално помињање у задњој 
деценији двадесетог века често је изазивало подсмех и чуђење зашто 
неко уопште покреће причу о нечему што је, чинило се, заувек 
отишло у историју. Међутим, већ почетком 21. века ствари се донекле 
мењају. Први су о радним акцијама гласније проговорили некадашњи 
учесници, акцијаши – бригадири1, у жељи да сачувају од заборава део 
своје младости. Из године у годину, све чешће се објављују књиге 
сећања некадашњих акцијаша. Према подацима из COBISS-a, 
обједињеног електронског каталога библиотека у Србији, само у 
2015. објављене су четири такве књиге (видети више на 
http://www.vbs.rs/cobiss/ приступљено 10.02.2016). Стално се повећава 
број група на електронским друштвеним мрежама које за разлог 
окупљања имају управо радне акције. Било је и спорадичног 
организовања мањих акција, са учешћем бригадира из целе 
некадашње Југославије, као на пример акција у Врњачкој Бањи 2011 
(„Хеј, хај, бригаде“, Политика, 27. јун 2011, http://www.politika.rs/scc/ 
clanak/182406/Хеј-хај-бригаде  приступљено 10.02.2016) и у Краљеву 
2014 (http://www.kraljevo.org/Print-Kraljevo_1802_lat приступљено 
10.02.2016), а најављују се и нове. Велики одзив добровољаца широм 
Србије за време катастрофалних поплава 2014. указује да дух 
добровољног рада за друштво није угашен. Циљ овог рада је да се 
истраже особености радних акција у некадашњој Југославији и 
испита могућност њиховог поновног организовања. 

Иако значајан друштвени феномен, радне акције су скромно 
обрађене у научној литеретури. Додуше, претрагом у COBISS-у 
преко кључних речи радне акције добија се преко триста 
библиографских јединица, али када се боље погледа, уочава се да 
оне, углавном, могу да послуже само као грађа за научна 

                                                             
1 Реч бригадир или бригадиста изведена је од речи бригада, а радна 

бригада је била основни облик организовања учесника радних акција. И у овом 
као и у већини других радова о истој теми, речи акцијаш, бригадир, бригадиста и 
учесник радне акције користе се као синоними. 
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истраживања. Велики део тих публикација из социјалистичког 
периода чине различити извештаји и пригодни текстови поводом 
појединих радних акција или њихових годишњица, значајно 
натопљени идеологијом. Међу малобројним научним радовима из 
тог времена нарочито се истиче истраживање Рудија Супека међу 
акцијашима на изградњи Аутопута обављено у периоду од 1958. до 
1961 (Supek, 1963), а пажњу заслужују и истраживања Срећка 
Михаиловића, обављана на омладинским радним акцијама у дужем 
периоду током седамдесетих и осамдесетих година (Мihailović, 
1985). У најновије време, појачано присуство радних акција у јавној 
комуникацији  прати и појава извесног броја научних радова на ту 
тему, углавном са аспекта историјске науке (Хофман, 2013; 
Nametak, 2014; Селинић, 2005; 2007). Занимљив је и антрополошки 
рад Гордане Горуновић о савременом начину представљања и 
замишљања феномена некадашњих радних акција, нарочито на 
Интернету и у личним наративима (Gorunović, 2014). Међутим, 
недостају новија истраживања са аспекта социологије и 
психологије.  

 
 
МЕТОД 

 
Током истраживања користио сам класичне архивске 

историјске изворе, стару штампу, као и друге публикације у којима 
има података и коментара о радним акцијама. Обавио сам и 
разговоре са извесним бројем старих акцијаша. Од немалог значаја 
је и чињеница да сам и сам учесник радних акција. Најпре сам био 
обичан акцијаш, затим руководилац у бригади, па члан службе 
(штаба) једне савезне омладинске радне акције и на крају био сам 
председник пиротске омладинске организације која је била 
организатор омладинских радних акција и бригада. Лична искуства 
износим у првом лицу једнине, иако то није мој уобичајени стил, 
због процене да би честа употреба првог лица множине, пасива или 
речи аутор деловала неприродно. За прикупљање прецизнијих 
података о односу који према радним акцијама има омладина 
средином друге деценије 21. века, обавио сам анкетирање 
средњошколаца. Знатан број примера из пиротске средине није 
препрека да се изводе закључци који се односе на све радне акције, 
јер оне нису биле никаква пиротска специфичност. И акције и 
бригаде су организоване по истим правилима у целој земљи, а 
политички и културни амбијент у коме је то чињено био је 
идентичан или врло сличан у великом броју општина. 
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РАДНЕ АКЦИЈЕ У ПРВЕ ДВЕ ПОСЛЕРАТНЕ ДЕЦЕНИЈЕ 
 
Радне акције зачете су још током Народноослободилачког 

рата, а разбуктале се у послератном периоду. То је било време када 
су широке масе прихватиле револуционарну идеју да се заједничким 
напорима може брже изаћи из вековне заосталости у којој је таворио 
највећи део југословенског становништва. У пиротском листу 
Слобода од 24. августа 1946 (према: Војчић, Панчић и Николић, 
2012, стр. 153) објављена је песма Илије Николића, будућег научног 
саветника у САНУ, а тада омладинског активисте и акцијаша, 
градитеља пруге Брчко – Бановићи,  у којој он кличе својој 
омладинској радној бригади: 

                               „И дању 
                                 И ноћу 

                                             Пругу да изгради, 
                                 двеста младих људи са заносом бије 
                                 над великим делом наших живих нада.“      

Када се помену послератне радне акције, обично се прво 
помисли на велике подухвате као што су пруге Брчко – Бановићи, 
Шамац – Сарајево, Добој – Бањалука, Аутопут од Љубљане до 
Ђевђелије, изградња Новог Београда и великих хидроцентрала, 
железара, фабрика. Изградња ових објеката био је озбиљан 
градитељски изазов. Примера ради, изградња пруге Шамац – 
Сарајево, у дужини од 242 километра, започета је 1. априла 1947, а 
завршена већ 15. новембра исте године. Градитељи су морали да 
преврну преко пет милиона кубних метара земље и камена, да 
подигну 17 већих мостова и 791 мањи мост - надвожњак, да пробију 
9 тунела укупне дужине 2.525 метара, да изграде 107 станичних 
зграда и других објеката, да поставе 335.000 прагова и колосека 
тежине 22.000 тона, те да између њих убаце пола милиона кубних 
метара шљунка. Иако је за потребе градње ове пруге довучен 
значајан део целокупне оскудне механизације којом је тада 
располагала цела Југославија, то ни издалека није било довољно. 
Главни терет поднели су акцијаши. Практично, пругу Шамац – 
Сарајево изградио је ручним алатом и голим рукама 211.371 
омладинац из целе Југославије, 167.037 омладинаца и 44.334 
омладинки, организованих у 886 омладинских радних бригада, плус 
5.842 иностранa акцијаша из 42 земље света (Ристановић, 2014, стр. 
194, 286, 290). И данас, много година касније, тешко да би и неко 
добро организовано грађевинско предузеће, са најмодернијом 
механизацијом, успело да за седам и по месеци изгради тако дугачку 
пругу.   

Поред поменутих великих и познатих, било је много и оних 
„малих“ акција, малих по томе што новоизграђени објекти нису 
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били од капиталног значаја за ширу заједницу, али локалном 
становништву јесу  значили доста - локални путеви, канали, 
далеководи електричне енергије, водоводи, домови културе2, 
спортски терени, итд. Приликом разматрања акцијашке 
проблематике често се заборављају радне акције које су изводили 
радници предузећа унутар својих колектива. Скоро да није било 
фабричког круга где барем неки објекат није изграђен бесплатним 
радом запослених, ван редовног радног времена. Међу многима, 
навешћемо пример „Првог маја“ из Пирота. Овај познати 
произвођач конфекције и трикотаже основан је 1958. У почетку, то 
је било мало предузеће, размештено на неколико мањих локација у 
граду, у  некадашњим кафанама, трговинским и занатским радњама. 
Тај почетни начин производње био је на занатском нивоу и с њим 
„Први мај“ није могао да уђе у тржишну утакмицу са другим 
текстилним предузећима. Решење је било изградња већег објекта на 
једној локацији, што би омогућило прелазак са занатског на 
фабрички начин производње. С обзиром да предузеће није имало 
довољно средстaва да неком извођачу плати комплетну изградњу 
нове фабрике, радници су се договорили да и они учествују 
добровољним радом. „Првомајци“ су били у послу по цео дан, 
најпре су одрађивали своје редовно осмочасовно радно време, а 
после ишли на голу ледину на тадашњој пиротској периферији где је 
ницала нова фабрика (Костић, 2006, стр. 29-31). Код ове акције 
посебан утисак оставља чињеница да је у „Првом мају“ 
преовлађивала женска радна снага, притиснутa и обимним кућним 
пословима.  

Великом одзиву за учешће на радним акцијама погодовало је и 
то што је осећај за солидарност био прилично укорењен код 
значајног дела тадашњег становништва. Вековни живот у 
немаштини, на ивици егзистенције, подстицао је у људима свест да 
је међусобно испомагање од суштинске важности у борби за 
економски опстанак. Нису се помагали само рођаци и комшије,  већ 
и сви чланови локалне заједнице, пре свега села, као преовлађајуће 
форме насеља, што не значи да осећај солидарности нису имали и 
становници тадашњих, не тако насељених, градова, барем његов 
већи део који није припадао привилегованим слојевима. Описујући 
живот старопланинских горштака, Борисав Николић наводи да су се 
становници села или дела села (махале) често сами организовали да 
изграде или поправе неки пут, мост, појило за стоку, да очисте 
пашњаке од корова, да помогну у градњи оним људима чији су 

                                                             
2 У послератном периоду, у селима Југославије радним акцијама је 

изграђено 4.000 задружних домова (Mihailović, 1985, стр. 205), који су и дан-
данас, иако углавном оронули, и даље једине заједничке просторије за окупљање 
мештана већине тих села. 
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објекти страдали од пожара, да крену у потрагу за залуталим 
пастиром, рабаџијом или стоком која се изгубила у планини, да 
организују хајку на вука и слично (Николић, 2013, стр. 84, 85). Ове 
активности треба разликовати од принудне обавезе бесплатног рада 
на изградњи путева и на другим јавним радовима које су 
организовале све власти, и домаће и окупаторске, без обзира што је 
народ за те различите врсте заједничких радова често користио исту 
реч кулук (од турске речи kulluk). Не треба, међутим, пренебрећи 
чињеницу да је и она врста кулука, која је била  принудног 
карактера и организована од званичних власти, такође  утицала да се 
код народа укорени свест да се многи послови могу успешније 
обавити када се раде заједнички и организовано.  

Промена друштвеног уређења у Југославији, до које је дошло 
одмах после Другог светског рата, битно је утицала на скоро све 
друштвене појаве, па и на радне акције. У земљи је успостављен 
систем по совјетском моделу, власт једне политичке организације, 
Комунистичке партије Југославије - КПЈ, касније преименоване у 
Савез комуниста Југославије - СКЈ. Она је имала скоро потпуни 
политички монопол, јер је била и једина партија у друштву. Додуше, 
постојале су још неке политичке организације које нису биле 
самосталне, јер их је формирала и усмеравала Комунистичка 
партија, а званично су називане друштвено-политичким 
организацијама: Народни фронт (касније преименован у 
Социјалистички савез радног народа - ССРН), Антифашистички 
савез жена – АФЖ  (касније утопљен у ССРН), Савез синдиката, 
Савез бораца народноослободилачког рата - СУБНОР и омладинска 
организација, која је више пута мењала име – најпре се звала 
Уједињени савез антифашистичке омладине, затим Народна 
омладина, па Савез омладине и на крају Савез социјалистичке 
омладине - ССО. Партија је формирала ове организације са циљем 
да лакше спроводи своју политику у масама,3 па се тежило да оне 
буду масовне и да се њима премрежи цело друштво. О томе у књизи 
сећања на свој омладински политички ангажман пишу и Предраг 
Џунић и Виден Панчић,  функционери Среског комитета Народне 
омладине - Пирот у периоду 1949-1955. Одмах по успостављању 
власти Комунистичке партије, тј. након ослобођења од окупације, 
омладинске организације су формиране у свим срединама и то на 
следећи начин: „На основу података из матичне евиденције 
(матичних књига), у сваком  селу, односно у Пироту, извршен је 
попис особа мушке и женске популације од 15 до навршених 25 

                                                             
3 На крају Извештаја о раду градске омладинске организације у Пироту из 

1951. године истакнута је парола „Живела наша херојска омладина, неисцрпна 
резерва наше Партије“ (Историјски архив Пирот - ИАП, фонд Савеза омладине, 
кутија 1).  
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година живота и на основу тога сачињен списак чланова... Нигде 
није било ни примера да је неко одбио да буде члан...“ (Џунић и 
Панчић, 2015, стр. 33-34). Како је могуће да баш нико, ако не из 
политичких, а оно барем из личних разлога, не прихвати да буде 
члан једне организације? Одговор се скоро сам намеће – људи су 
избегавали да се замере тоталитарној власти. У књизи сећања на 
поратне дане у Пироту, Петар Алексић наводи да су на радним 
акцијама у самом граду учествовали сви физички способни грађани, 
па и одраслија деца. Тзв. улични секретари су водили рачуна о 
учешћу и сви они који би избегавали да дођу на акцију, ризиковали 
су да на првој  конференцији буду јавно критиковани или 
искључени из Народног фронта. Алексић истиче: „Нарочито се 
гледало да ли неко млађи упорно избегава да учествује на радним 
акцијама. Такав је био жигосан као саботер обнове, као реакционар, 
и тај би имао проблема у вези са школовањем...“ (Алексић, 2007, 
стр. 74)  

Комунистичка партија није контролисала само политичке 
институције и организације, већ и све друге делове друштва: 
привреду, полицију, војску, правосуђе, образовање, средства 
информисања, културу. И не само да их је контролисала, него је 
њима и непосредно руководила. Тиме је Партија дошла у позицију 
да одлучује и о многим важним стварима које се непосредно тичу 
сваког појединца. У својим сећањима, Џунић и Панчић пишу да је 
запошљавање вршено тако што су обављани периодични састанци 
представника власти и директора предузећа и установа на којима је 
утврђивана потреба за новом радном снагом. Среско омладинско 
руководство је укључивано у обезбеђење, пре свега, 
неквалификоване радне снаге из редова младих сељака тако што их 
је „одводило у постојећа предузећа код њиховог директора или код 
руководилаца новообразованих предузећа ради запошљавања на 
одређеним пословима“ (Џунић и Панчић, 2015, стр. 52). У овом 
поступку запошљавања и радне акције су могле да буду важан 
међучин јер су до обезбеђења сталног запошљавања појединци 
упућивани да одређено  време проведу на радним акцијама и тамо, 
поред редовног рада, похађају и курсеве за поједина занимања „уз 
обећање да им се запослење обезбеди након завршеног учешћа... на 
одређеним радним акцијама“ (Џунић и Панчић, 2015, стр. 53). 
Процењује се да је у целој Југославији, само првих неколико 
послератних година, око 80.000 акцијаша, дотадашњих 
пољопривредника, после радне акције нашло своје ново запослење у 
индустрији (Mihailović, 1985, стр. 10). С обзиром на руководећу 
улогу Партије у свим областима јавног живота, за сваког појединца 
било је врло битно нешто што се звало карактеристика – мишљење 
представника партијске власти о конкретној особи. Они који су 
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имали позитивну карактеристику лакше су се запошљавали и 
напредовали на послу, лакше добијали стан или плац за изградњу 
куће на доброј локацији, могли су да се надају да им представници 
власти неће разрезати велики порез или квоту у обавезном откупу 
пољопривредних производа, да ће се лакше уписати на атрактивне 
факултете или добити стипедију, итд.4 Карактеристика је понекад 
била важна и за интимни живот. У пиротском Историјском архиву 
чувају се писане карактеристике појединих девојака из 
послератног периода у којима се описује политичко понашање и 
ставови њихових родитеља и њих самих, тј. наклоњеност властима, 
да би се на крају дала оцена да одређена девојка „има услова да буде 
брачни друг припадника народне милиције“ (Историјски архив 
Пирот - ИАП, фонд Савеза омладине, кутија 1)5. У таквој 
атмосфери, учествовање на радним акцијама за неке није било 
потпуно добровољно. Тако, на пример, када је уочено да одзив 
потенцијалних бригадира за изградњу пруге Добој – Бања Лука није 
био задовољавајући, Градски комитет Народне омладине – Пирот је 
свима онима који су се првобитно пријавили па одустали, послао 
претеће писмо у којем, поред осталог, пише: „Зар те није стид да 
лажеш своју организацију иако те није ничим приморала да се 
упишеш за акцију... Сматраћемо те као дезертера, јер кад си се 
добровољно пријавио-ла, обавезан си да одеш у бригаду... За 
подбацивање плана и неблаговремено отпремање у пуном саставу 
бригада криви сте ви... Од вас који сте изостали шаљемо допуну 16-
VI-1951... Обавезни сте да будете у одређено време на одређеном 
месту и нека вам ово писмо буде последња опомена...“ (Градски 
комитет Народне омладине Србије – Пирот, бр. 109 од 12.VI 1951, 
ИАП, фонд Савеза омладине, кутија 1). Они грађани за које се 
сазнало да су говорили нешто против акција ризиковали су 
санкције. У допису број 179 од 19.IX 1951, Срески комитет Народне 
омладине Србије – Пирот тражи од Повереништва унутрашњих 
послова (милиције) да узме у поступак младића из села Беровице 
који је агитовао против одласка на акције (ИАП, фонд Савеза 
омладине, кутија 1). 

                                                             
4 Рад у омладинској организацији могао је да допринесе и да се добије 

место у студентском дому. Тако, на пример, ОК НО – Пирот шаље ургенцију 
Комисији за пријем студената у Дом „К. Ј. - Питу“ у Скопљу да додели место 
Николи Костићу, студенту тамошњег Филозофског факултета, са образложењем 
да је он, поред осталог, политички активан. (Општински комитет Народне 
омладине – Пирот, бр. 21 од 10.2.1962, ИАП, фонд Савеза омладине, кутија 4). 

5 Архивски документи некадашње омладинске организације у 
Историјском архиву Пирот смештени су у кутије по годинама, али немају некакву 
своју архивску ознаку (сигнатуру), па се упућивање на њих обично завршава са 
бројем кутије, осим ако на тај документ још у тренутку када је стваран није 
ударен штамбиљ за завођење и уписан неки деловодни број.  
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У вези са уписом на факултет,  некадашњи професор нишког 
Медицинског факултета Миодраг Станковић, учесник радне акције 
Шамац – Сарајево, у једном интервјуу каже: „После акције, такво је 
време било, морали смо да имамо и мишљење омладинске 
организације шта да студирамо“ (Митић, 1991, стр. 153). Петар 
Алексић, чија се генерација уписивала на факултете 1949, о томе 
пише: „Тада није било пријемних испита за упис на факултет, али се 
на медицински, стоматолошки и технички факултет ниси могао 
уписати ако немаш писану препоруку, карактеристику, омладинске 
организације“ (Алексић, 2007, стр. 88). Данило Манић из Ниша, 
рођен 1930, с којим сам разговарао 4. августа 2015, рекао ми је да 
није могао да упише медицину, без обзира што је био међу бољим 
ђацима у пиротској Гимназији, јер није ишао на радне акције, па 
није добио позитивну карактеристику од стране омладинске 
организације. Додатна отежавајућа околност је било то што се 
сумњало да његов отац није гласао за партијску  листу Народног 
фронта на првим изборима 1945. Тек у поновном покушају успео је 
да се упише на мање атрактиван Ветеринарски факултет. У својим 
сећањима, стоматолог Драгутин Цекић пише да је са 
приближавањем уписа на факултет морао да побољшава свој 
„морално-политички имиџ“ јер су му политички активисти 
пребацивали да није политички активан и помињали буржоаско 
порекло, с обзиром да је син једног од сувласника предратног 
пиротског „Тигра“. Зато је 1949. и 1950. ишао на савезне радне 
акције Аутопут Београд – Загреб и изградњу Новог Београда. На 
крају, Цекић каже: „ ... И те године, на једвите јаде, успео сам да се 
упишем на Стоматолошки факултет у Београду – елитни факултет 
како се тада говорило. Од педесеторо уписаних студената само нас 
3-4 нисмо били чланови КПЈ“ (Манчић, 2001, стр. 547). Слично је 
било и другде. Сава Ђорђевић из Младеновца, у књизи сећања 
акцијаша из тог града каже да на акцију није отишао из идеолошких 
разлога  „већ из радозналости, а богами и практичних разлога: био 
сам занатлијско дете, отац ми није био члан Партије, а ја сам у 
потаји желео да студирам медицину, па к’о велим можда ми радна 
акција и користи“ (Михаиловић и Војиновић, 2006, стр. 101). 

У ситуацији када је од карактеристике зависило нешто 
животно, људи су били склони да се прилагоде. Када би уз помоћ 
друштвеног ангажмана остварили  одређени егзистенцијални циљ, 
неки су настојали да се лагано и неприметно повуку из омладинске 
организације или Партије. Добар пример за то могу да буду млади 
сеоски учитељи. Првих двадесетак година после рата уочава се 
њихово значајно присуство на радним акцијама и у омладинској 
организацији уопште. Тако, на пример, из списка чланова Среског 
комитета Народне омладине у Пироту 1956. године (ИАП, фонд 
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Савеза омладине, кутија 3) може да се види да су скоро половина 
његових чланова били сеоски учитељи, без обзира на њихов врло 
малени број у односу на укупно становништво. Да ли су то сеоски 
учитељи више волели радне акције, омладинску организацију и 
социјализам од других људи? Разлог је у нечем врло прагматичном. 
У то време већина становништва су били житељи села, а то значи и 
већина ђака, па су млади учитељи, по правилу, прво слати у неко 
село, па тек после дужег службовања тамо, добијали су место у 
некој градској школи.  Пошто су путеви били лоши и локални 
превоз скоро никакав, сеоски учитељи су морали да живе у местима 
службовања у којима није било многих погодности градског живота. 
Довољно је рећи да до пред крај педесетих година у скоро ниједном 
селу пиротског краја није било електричне струје. Неки су тој 
ситуацији настојали да доскоче тако што су се политички 
ангажовали у жељи да добију позитивну карактеристику и као 
такви од надлежних школских власти издејствују бржи премештај у 
град. Исто су се понашали и они који су се тек спремали за 
учитељски позив – ученици учитељских школа.6 Од друге половине 
шездесетих година локални путеви и саобраћај постају све бољи, па 
сеоски учитељи и наставници постепено одлазе да живе у граду, а на 

                                                             
6 У разговору обављеном 10. децембра 2015, Боривоје Митровић из 

Пирота, рођен 1941, председник пиротске омладинске организације у првој 
половини шездесетих година, рекао је да је запошљавање оних свршених ученика 
пиротске Учитељске школе који су се још као ђаци истакли у омладинској 
организацији било организовано и координисано са просветним одсеком општине 
Пирот. Често су слати на службу у она села која су била нека врста рејонског 
центра и тамо, поред учитељског посла, практично обједињавали активност 
омладинских организација за више околних села, као председници или секретари 
тзв. месних комитета Савеза омладине (МК СО). Оно што је важило за младе 
учитеље, важило је и за младе наставнике у оним селима где је била и 
осмогодишња школа. Они који су се истакли, не само да су брже премештани у 
град, већ би, ако одлуче да студирају, могли да очекују и потпору у виду 
стипендије, повољности за повремена изостајања са посла ако су студирали уз 
рад, а након завршетка тих студија имали су обезбеђено радно место. 
Митровићеви наводи поклапају се са подацима који могу да се нађу у фонду 
Савеза омладине пиротског Историјског архива, уз опширније податке да је 
Божидар Лилић, учитељ у Височкој Ржани и председник МК СО за тај рејон, био 
и командант радне бригаде у Широким лукама 1963, Видоје Миленковић, 
наставник у Великој Лукањи и председник тамошњег МК СО – командант 
бригаде на пошумљавању Средњег Висока 1964, итд. (ИАП, фонд Савеза 
омладине, кутије 4 и 5). Нешто раније, до 1959, док су у тим селима – рејонским 
центрима још увек постојале општине, учитељи су такође били председници 
општинских комитета Народне омладине, попут Драгослава Војчића у Великој 
Лукањи и Правдољуба Николића у Темској, односно команданти радних акција на 
том терену, као на пример учитељ Вјекослав Бутиган на акцији изградње пута 
Темска – Топли До (ИАП, фонд Савеза омладине, кутија 2; Основна школа 
„Учитељ Стојан” у Темској, 1987, стр. 98, 152). 
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посао у сеоску школу путују локалним превозом. За оне који су 
тамо ипак остали, услови живота постају бољи, јер већина села 
добија струју, водовод, итд. У исто време, у Југославији долази до 
политичке либерализације, па карактеристика губи значај који је 
имала, а присуство младих сеоских учитеља и наставника на радним 
акцијама и у омладинској организацији током седамдесетих и 
осамдесетих година готово ишчезава. 

Поред оних који су настојали да им учешће на радним 
акцијама буде прагматични потез за једнократну употребу, било је и 
неких који су акцијашењем стекли тако позитивну карактеристику 
да су касније направили врло успешне каријере. Некадашњи 
професор београдског Медицинског факултета Мирослав Ђорђевић 
политички се активира при крају гимназијског школовања7 и одлази 
на радну акцију Аутопут 1949. као један од руководилаца у 
пиротској бригади (Џунић и Панчић, 2015, стр. 97). Исте јесени 
уписује се на Медицински факултет. Током своје каријере обављао 
је различите професионалне и политичке дужности, а 1989-1990. 
био је и члан Председништва Социјалистичке Републике Србије 
(https://sr.wikipedia.org/sr/Председништво_СР_Србије приступљено 
14.02.2016).  Станимир Лазаревић је као ученик био члан штаба 
пиротског омладинског радног батаљона на акцији сече огревног 
дрвета на Руднику у зиму 1945. Био је на функцијама у СКОЈ-у 
(Савез комунистичке омладине Југославије) и омладинској 
организацији на свим нивоима: градском, среском, окружном, 
републичком и југословенском, да би касније остварио 
дугогодишњу дипломатску каријеру (ИАП, фонд Савеза омладине, 
кутије 1, 2 и 3; Војчић и сар., 2012, стр.13). Божидар Манић је као 
гимназијалац био члан пиротског руководства СКОЈ-а и командант 
пиротске средњошколске бригаде на прузи Шамац – Сарајево. 
Током своје каријере био је, поред осталог, потпредседник пиротске 
општине, члан Централног комитета Савеза комуниста Србије, 
директор Архива Србије, члан Извршног већа Социјалистичке 
Републике Србије (тадашњи назив за Владу Србије) и републички 
секретар за културу (ИАП, фонд Савеза омладине, кутија 1; 
Николић, Раденковић и Живковић, 1979, стр. 233; Војчић и сар., 
2012, стр. 36). Милутин Пенчић, бригадир на прузи Шамац - 
Сарајево 1947, исте јесени се уписује на Пољопривредно-шумарски 

                                                             
7 Податак да се Ђорђевић јаче политички активирао тек са 

приближавањем уписа на факултет добио сам у одвојеним разговорима са два 
казивача. Један је већ поменути  Данило Манић, Ђорђевићев вршњак из пиротске 
Гимназије, док је други две године млађи Миодраг Костић, који је са Ђорђевићем 
био у истој бригади на Аутопуту. Костић ми је 5. јануара  2016. рекао да се 
донекле изненадио када је Ђорђевића видео у бригади, јер овај пре тога није био 
активан у гимназијској омладинској и скојевској организацији. 
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факултет и већ од друге године студија постаје стипендиста САНУ. 
Током касније каријере био је, поред осталог, и директор Института 
за кукуруз у Земун Пољу и заменик председника Савезног комитета 
за науку и технологију (Војчић и сар., 2012, стр. 37; 
http://nds.edu.rs/clanovi/338/ приступљено 28.02.2016). Илија 
Николић, акцијаш са пруге Брчко – Бановићи, одмах по повратку са 
акције уписује се на београдски Филозофски факултет где наставља 
рад у омладинској организацији и студира као стипендиста 
Министарства просвете Србије. За време ровите политичке 
ситуације у Цариброду (Димитровграду) настале због сукоба са 
Информбироом, бива послат у тај погранични град да поред посла 
професора у тамошњој школи обавља и функцију члана Среског 
комитета КПЈ. Након тога, трајно се запошљава у САНУ (Митић, 
1991, стр. 124; Рајковић, 1998, стр. 332-333). Петар Козић, 
командант омладинске радне бригаде на изградњи пута Пирот – 
Висок 1947, политичку каријеру наставља као професионални 
секретар Месног комитета СКОЈ-а у Пироту и члан Градског 
комитета Партије, а затим и као руководилац пиротске организације 
ССРН. Године 1957. добија стипендију републичког Министарства 
за просвету и одлази на постдипломске студије, након чега остварује 
академску и политичку каријеру. Између осталог, био је и 
дугогодишњи декан београдског Факултета организационих наука 
(ИАП, фонд Савеза омладине, кутија 1; Митић, 1991, стр. 96; Војчић 
и сар., 2012, стр. 115). Драгослав Војчић свој политички ангажман 
почиње 1955. као председник омладинске организације за Велику 
Лукању и околна села Средњег Висока, где је био учитељ. Године 
1956. је командант бригаде на изградњи локалног пута Јеловица – 
Широке луке, нешто касније председник Среског комитета Народне 
омладине  и секретар Општинског одбора ССРН у Пироту. Убрзо 
постаје директор пиротске Гимназије, па Учитељске школе, а затим 
каријеру наставља у Београду, где је, поред осталог, био и декан 
Факултета одбране и заштите у два мандата (ИАП, фонд Савеза 
омладине, кутија 2; Николић и сар., 1979, стр. 233; Војчић и сар., 
2012, стр. 125). 

Подразумева се да је акцијашка прошлост била корисна за 
прављење каријере не само на републичком и савезном нивоу, већ и 
у локалној средини. Током целог социјалистичког периода, велики 
број функционера и директора били су некадашњи акцијаши. Ево 
неких података8 о носиоцима одговорних функција у Пироту у 
последњим годинама социјализма 1986 – 1989. Тадашњи 
председник Скупштине општине Мирослав Станковић био је на 

                                                             
8 Пошто се одређени људи и њихове радне акције овде помињу као 

примери, за већину нису наведене све акције на којима су учествовали. 
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Аутопуту и на акцији „Сутјеска“ 1960. као вођа чете, док је 
потпредседник Љиљана Златковић била на изградњи пруге Добој – 
Бања Лука 1951. Председник Општинског комитета Савеза 
комуниста Миодраг Костић био је на изградњи Новог Београда 
1948. и на Аутопуту 1949, а председник пиротског ССРН Јован 
Тричковић на Аутопуту 1958. као секретар штаба бригаде. Начелник 
војног одсека (званично: Општински секретаријат за народну 
одбрану) Добривоје Станковић био је руководилац бригаде на 
изградњи Аутопута Београд – Загреб, а начелник милиције, односно 
општинског СУП-а (Секретаријат унутрашњих послова) Димитрије 
Живковић на изградњи преосталих деоница Аутопута десетак 
година касније. Директор Економске школе Миливоје Поповић био 
је на изградњи пруга Брчко – Бановићи 1946. и Шамац – Сарајево 
1947. Директор Техничке школе Љубиша Златковић био је 
командант бригада на изградњи пруге Брчко - Бановићи и Новог 
Београда 1948. Директор Млекарске школе Јован Сурланџис 
учесник је градње пута за Горњи Висок 1955. и акције на Сутјесци 
1960. Директор Педагошке академије Видоје Миленковић био је 
командант бригаде на акцији пошумљавања у Средњем Високу 
1964. Директор Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Радисав 
Панајотовић учесник је акције на Сутјесци 1960. Директор Центра 
за социјални рад Никола Божић био је командант бригаде на акцији 
пошумљавања у Широким лукама 1966. Уредник локалног листа 
„Слобода“ Томислав Панајотовић био је заменик командира чете на 
Аутопуту 1958. И велики број директора привредних организација 
били су учесници радних акција. Тако је, на пример, први човек 
гумарског гиганта „Тигар“ Милован Ђорђевић био командант 
бригаде на Аутопуту 1960; директор Индустрије боја, лакова и 
смола „Суко“ Томислав Тодоровић био је на Аутопуту годину дана 
раније, док је  директор „Ангропромета“ Милорад Крстић био исте 
године заменик команданта у другој бригади. Директор Шумског 
газдинства Светислав Петровић био је на Аутопуту 1958. Акцијаши 
су били на челу и мањих привредних колектива: директор Рачунског 
центра Крста Костић, командант бригаде на изградњи Јадранске 
магистрале 1964, директор занатског предузећа „Будућност“ Виден 
Јовановић, руководилац бригаде на Аутопуту Београд – Загреб, док 
је директор земљорадничке задруге у Осмакову Љубомир Ђорђевић 
био санитетски референт бригаде на Аутопуту 1948. Учесници 
радних акција су били и челни људи појединих удружења, формално 
невладиних организација, али у пракси  везаних за државно-
партијску структуру преко механизма колективног чланства у 
ССРН. Тако је, на пример, Драган Филиповић, секретар Савеза 
спортова (тада званично: Савез организација за физичку културу - 
СОФК), био на акцији пошумљавања у Широким лукама 1966, док 
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је секретар пиротског Црвеног крста Недељко Ђорђевић био 
командант бригаде на прузи Добој – Бања Лука 1951 (ИАП, фонд 
Савеза омладине, кутије 1-5; Џунић и Панчић, 2015, стр. 69, 83, 96, 
97; Војчић и сар., 2012, стр. 22, 46, 50, 54, 66-69, 77-80, 90, 96, 98, 
137). Примера има још доста, али је и овај непотпуни преглед 
довољан да илуструје колико често је учешће на радним акцијама 
било део биграфије носилаца одговорних друштвених функција. 
Иако је за избор на положаје било неопходно поседовање и других 
квалитета, акцијашење сигурно није било безначајна референца, 
нарочито на почетку каријере.9 
 
 
РАДНЕ АКЦИЈЕ ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ ШЕЗДЕСЕТИХ ДО 
УРУШАВАЊА СОЦИЈАЛИЗМА  

 
Средином шездесетих година, грађевинска оператива у 

Југославији била је већ довољно ојачала и механизовала се тако да 
је могла самостално, без озбиљније помоћи бригадира, да гради све 
врсте објеката. Након завршетка изградње Аутопута 1963, у 
партијско-политичком врху земље било је размишљања да радне 
акције можда треба укинути, али омладинска руководства се сa тим 
нису слагала. Практични реализатор већине радних акција, 

                                                             
9 На акцијама су учествовали и многи будући познати људи из културног, 

спортског и јавног живота. Пиротски сликар Петар Ђорђевић био је на Аутопуту 
и на акцијама пошумљавања у Широким лукама, а светски познати кошаркашки 
тренер Светислав Пешић, као ученик пиротске Eкономске школе, учествовао је на 
акцији пошумљавања у Широким лукама 1966 (Војчић и сар., 2012, стр. 137). 
Слично је било и у другим срединама. Познати лингвиста и члан САНУ Иван 
Клајн, као студент, био је бригадир на Аутопуту 1958 (Ристановић, 2014, стр. 
575). Правник и члан САНУ Коста Чавошки је као средњошколац био командант 
бригаде из Вршца на акцији Прељина – Чачак -  Ужице 1960, а као студент два 
пута је био на Аутопуту, 1961. и 1962 (Лалић, 2015, стр 126, 134; Ристановић, 
2014, стр. 768). Социолог Небојша Попов био је на Аутопуту 1959. и 1961. у 
бригади студената београдског Правног факултета, други пут као њен командант 
(Лалић, 2015, стр. 109, 124). И шведски премијер Улоф Палме (Olof Palme), као 
млад човек, био је бригадир у Југославији, на Аутопуту 1958 (Ристановић, 2014, 
стр. 580; http://jadovno.com/arhiva/5-o-rudiju-supeku-kao-covjeku-i-znanstveniku-
1913-1993.html  приступљено 30.03.2016). Селектор фудбалске репрезентације 
Југославије Миљан Миљанић је као младић и акцијаш био седмоструки ударник 
(„Најпривлачнија школа другарства“, Акцијашке омладинске новине, 17. јули 1979, 
стр. 15), док су сви чланови рок групе Бијело дугме учествовали на ОРА „Козара 
76“ и то не као музичари већ као бригадири, а тројица су били и ударници 
(http://www.vecernji.hr/zvijezde/bregovic-osjetio-se-eros-kad-su-usli-tito-i-jovanka-
964254  приступљено 22.03.2016). Комплетан списак познатих јавних личности 
који су били акцијаши вероватно никада неће моћи бити направљен, јер је у 
међувремену доста докумената и архивске грађе изгубљено, али би у сваком 
случају био веома дугачак. 
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омладинска организација, декларативно амбициозно постављена као 
„најшири демократски фронт социјалистички опредељене младе 
генерације“ и „субјективна снага политичког система“ (Документи 
12. конгреса ССОЈ, 1986, стр. 153) у пракси је све време била 
трансмисија Партије и то не тако успешна. У јавности је, поред 
радних акција, била препознатљива углавном по културно-забавним 
активностима и организовању Штафете младости, политичког 
ритуала у славу Јосипа Броза Тита. Омладински руководиоци су 
осећали да би, у случају укидања радних акција, углед њихове 
организације још више опао. Овде треба појаснити да се дилема о 
којој је реч односила на вишедневне, најчешће једномесечне радне 
акције на којима су њени учесници били смештени у заједничком 
месту боравка које се звало насеље и били заједно не само током 
рада, већ све време трајања акције. Поред таквих дужих акција 
насељског типа, све до краја социјализма су се организовале и 
једнодневне акције, с тим да су седамдесетих и осамдесетих година 
у њима учествовали углавном само ђаци. Омладинска организација 
формално је фигурирала као организатор и тих једнодневних ђачких 
радних акција, али је прави организатор била управа школе. О овој 
теми разговарао сам 10. децембра 2015. са Боривојем Митровићем, 
рођеним 1941, који је у првој половини шездесетих година био 
најпре председник омладинске организације пиротске Економске 
школе, а затим и председник исте на нивоу целе општине. На 
питање да ли је тадашње омладинско руководство имало капацитет 
да самостално покрене масовне једнодневне радне акције школске 
омладине, Митровић је децидирано одговорио да без одлучујуће 
подршке, боље рећи одлуке директора школа, те акције уопште не 
би могле бити организоване. Оне су извођене у складу са плановима 
управа школа, а све у координацији са општинским политичким 
руководством. Слична ситуација је била и двадесет пет година 
касније, у другој половини осамдесетих, када сам ја био на 
некадашњем Митровићевом месту. Због ових околности, 
омладинска руководства су се са много више воље концентрисала на 
организовање једномесечних акција насељског типа, које су, 
додуше, имале далеко мањи број учесника него једнодневне акције, 
али су по наслеђеној традицији из послератног периода и даље 
имале значајан углед, па је тај позитивни утисак прелазио и на 
њиховог организатора.  

Дискусије о оправданости радних акција трајале су десетак 
година, све до почетка седамдесетих (Mihailović, 1985, стр. 10-14). 
На састанцима омладинских форума предлагало се да „економска 
функција радне акције (буде) материјални услов њеног постојања... 
а не њен основни задатак“ (Уводно излагање за седницу ОК СОС – 
Пирот од 27.5.1972, стр. 4, ИАП, фонд Савеза омладине, кутија 8). 
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На крају је пронађен одговарајући економски оквир. Наиме, уочено 
је да и поред великог технолошког напретка, често постоји потреба 
да се неки помоћни послови ипак обављају рукама или ручним 
алатом. Уместо да предузећа за њих ангажују класичну радну снагу, 
неке од тих послова су обављали бригадири, а предузеће је то 
плаћало радној акцији по тржишним ценама радне снаге. Од 
прихода које је стицала наплаћивањем обављених послова, акција је 
покривала трошкове исхране својих бригадира, њихову радну одећу 
и обућу, превоз и друге текуће трошкове. Обавеза државних органа, 
Републике или општине, била је да обезбеде неки државни објекат 
за смештај бригадира који се радној акцији уступао на привремено 
коришћење без накнаде. Обично су то били објекти који се за време 
лета, када су се акције најчешће одржавале, и онако нису користили 
– најчешће школе, затим поједини војни објекти ван употребе и 
слично. Такође, обавеза државе је била да обезбеди сталну 
здравствену заштиту бригадира, као и један део друштвених 
активности. То је решавано тако што су државни фондови10 који су 
финансирали културну делатност налагали  културно-уметничким 
друштвима, позориштима, биоскопима и другим културним 
установама да изводе бесплатне програме за бригадире, а на сличан 
начин су обезбеђивани и стручни предавачи за неке образовне 
курсеве (инструктор за обуку возача, наставник плеса и слично). 

Ипак, то што је постојао субјект који је и даље желео да 
организује радне акције и то што је за њих пронађен одговарајући 
економски оквир још увек није било довољно. Поред организатора и 
одговарајућих послова били су потребни и људи који хоће 
добровољно и бесплатно да раде. Међутим, друштвени амбијент 
крајем шездесетих и почетком седамдесетих у значајној мери је био 
различит од оног у послератном периоду. Није било више класичног 
револуционарног заноса, јер он и не може да постоји трајно. У 
послератном раздобљу обнове и изградње земље људи су били 
спремни на велика прегнућа у нади да ће ти напори релативно брзо 
довести до осетног напретка. Већ од средине педесетих, чинило се 
да је тако жељени бољитак заиста и дошао. Стопа привредног раста 
у Југославији је била једна од највиших у свету и животни стандард 
становништва брзо је растао. Људи се масовно запошљавају, 
бесплатно школују и лече. Велики број дотадашњих подстанара и 
досељеника са села почиње градњу породичних кућа, а они који су 
добили стан од друштва, граде викендице. Све је више оних из свих 
друштвених слојева које је раст прихода подстицао да иду на 
класичан годишњи одмор на море. У исто време, велики број 

                                                             
10 У седамдесетим и осамдесетим годинама назив за такав фонд био је 

самоуправна интересна заједница, скраћено СИЗ. 
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досељеника са села, без обзира на запослење у индустрији, није 
прекидао економску везу са родним местом и настојао је да уграби 
време да помогне у обради земље фамилији која је остала на селу. У 
таквој ситуацији, када су људи били растргнути од себе самих, 
могло је да се помисли да оних који би ишли на  радну акцију и неће 
бити много. 

Још један фактор битан за успех послератних радних акција 
почео је да се топи. Урбанизација која је закуцала на врата 
дотадашњих малих балканских вароши није само разграђивала 
дотадашње куће и улице, већ и традиционална схватања чији је  
сегмент била и свест о томе да једна компактна заједница може 
солидарном акцијом много тога да постигне сама, без чекања 
помоћи са стране. Нови становници града, сељаци досељеници, 
током својих честих одлазака до родног села преносили су на своју 
фамилију ту измењену свест. Убрзо се дошло до тога да је и на селу 
било све мање самосталних акција на изградњи  путева, водовода, 
далековода електричне енергије, задружних домова и слично, а све 
више захтева да изградњу тих објеката обавља држава. Чак и када је 
у њиховој изградњи било учешћа самих мештана, они су радије 
били склони да га одуже у форми давања новца, кроз тзв. новчани 
самодопринос, а не кроз бесплатни рад. И радних акција у 
фабрикама и установама, у почетку успешних и честих, већ од 
средине шездесетих година било је све мање. Учешће тзв. 
„фронтовских“11 бригада састављених од становника средњег и 
старијег доба, које су заједно са омладинским бригадама градиле 
пруге, Аутопут, Нови Београд и друге објекте, престало је већ 
педесетих година. Од краја шездесетих, једино је још омладина била 
извођач масовнијих радних акција па је зато за њих редовно 
коришћен израз који је за један придев био дужи и прецизнији - 
омладинска радна акција, скраћено ОРА. 

Првих двадесетак година социјалистичке Југославије, радне 
акције су могле да буду значајан фактор вертикалне друштвене 
покретљивости. На првим великим послератним акцијама значајан 
број бригадира, пре свега сељака, завршио је курсеве за различита, 
привреди потребна занимања: зидаре, тесаре, армираче, завариваче, 
минере, возаче итд. После завршетка акција они се и нису враћали у 
родни крај, већ су се одмах запошљавали у индустрији и рударству 
широм Југославије. Они који су се вратили и желели да се запосле у 
новоотвореним фабрикама у родном крају, имали су предност 
приликом пријема радне снаге јер су као акцијаши имали позитивну 
карактеристику. Међутим, већ од друге половине педесетих година 

                                                             
11 Ове бригаде су се звале „фронтовске“ зато што је њихов организатор 

био Народни фронт, једна од већ поменутих друштвено-политичких организација. 
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ствари се донекле мењају и за многа радна места више нису били 
довољни брзински курсеви од месец-два, већ похађање редовних 
школа. Ситуација се још озбиљније мења од шездесетих година, 
када је јаче заживело самоуправљање. Партија се повукла из 
непосредног руковођења предузећима и установама препуштајући 
управљање онима који су били запослени у њима. Они су ту 
ситуацију, поред осталог, почели да користе за запошљавање своје 
деце, рођака и пријатеља. Седамдесетих и осамдесетих година, када 
се све више осећала незапосленост, ова појава је добила велике 
размере. Учешће на радним акцијама и рад у омладинској 
организацији, па ни чланство у Савезу комуниста, није било никаква 
гаранција за запослење. Много поузданије средство било је хватање 
„везе“ – протекције унутар фирме у којој се желело запослење. У 
случајевима када „веза“ није постојала, успешан метод било је 
давање мита директору или  некоме из његове околине. У таквој 
ситуацији, сви они који су  ишли на радне акције из калкулантских 
разлога да ће се због тога лакше и брже запослити, престали су да се 
пријављују за учешће на њима. 

Крајем шездесетих и почетком седамдесетих година дошло је 
и до великог повлачења студената и факултетски образованих људи 
са радних акција и из омладинске организације. До тада, број 
студената, као и оних средњошколаца који су планирали да 
студирају, био је приличан, у сваком случају процентуално много 
већи од њиховог броја у укупној популацији. Примера ради 
наводимо податак да су за изградњу Аутопута 1958. године само од 
стране Савеза студената Београдског универзитета организоване 22 
студентске бригаде које су тада имале по 120 бригадира, а било је и 
прекобројних. Треба имати на уму да је Универзитет тада још увек 
имао знатно мање студената него касније (Ристановић, 2014. стр. 
570). И број оних који су током школовања завршавали 
постдипломске студије био је међу акцијашима процентуално врло 
велики. Неке од њих из пиротског краја већ смо споменули: Илију 
Николића, Миодрага Станковића, Мирослава Ђорђевића, Милутина 
Пенчића, Петра Козића, Драгослава Војчића, али их има још. Тако 
је, на пример, др Велимир Томановић, управник Центра за 
социолошка истраживања Института друштвених наука у Београду, 
као ученик гимназије био командант бригаде на изградњи пута 
Пирот – Височка Ржана 1954, а као студент члан Главног штаба на 
Аутопуту (Војчић и сар., 2012, стр. 101 и 118); др Богољуб Пејчић, 
професор Дефектолошког факултета, био је културно-просветни 
референт бригаде на Аутопуту 1959. и убрзо потом председник 
пиротске омладинске организације (ИАП, фонд Савеза омладине, 
кутија 3); др Љубомир Коцић, професор Филозофског факултета у 
Београду, као ученик трећег разреда пиротске Учитељске школе био 
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је 1961. командант бригаде на Аутопуту (Војчић и сар., 2012, стр. 
81); будући професор нишког Филозофског факултета др Мирољуб 
Стојановић био је на истој акцији као и Коцић, али у студентској 
бригади; др Миомир Ивковић, професор и декан Филозофског 
факултета у Нишу, као учитељ у Чиниглавцима, био је секретар МК 
СО у Сукову, па секретар пиротске омладинске организације и 
руководилац бригадирског насеља на поправци пута за Висок 1965 
(ИАП, фонд Савеза омладине, кутија 5; Војчић и сар., 2012, стр. 199; 
http://www.sao.org.rs/new_page_5.htm  приступљено 14.02.2016); др 
Вјекослав Бутиган, директор пиротске Педагошке академије и 
професор Филозофског факултета у Нишу, један од уредника 
Пиротског зборника, као ђак Учитељске школе био је командант 
бригаде на локалним акцијама у Пироту 1957. и на изградњи 
Аутопута 1958 (Војчић и сар., 2012, стр. 67 и 110); др Ивко 
Јовановић, професор пиротске Педагошке академије и један од 
уредника Пиротског зборника, као гимназијалац учествовао је на 
изградњи пута за Горњи Висок 1955 (ИАП, фонд Савеза омладине, 
кутија 2; Војчић и сар., 2012, стр. 122); др Стеван Станковић, 
професор емеритус београдског Географског факултета, као ученик 
био је фискултурни референт бригаде на акцији у Пироту 1957 
(Војчић и сар., 2012, стр. 110); магистар Драгољуб Марковић, 
заменик Окружног јавног тужиоца у Пироту, као гимназијалац био 
је културно-просветни референт бригаде на изградњи пута за Горњи 
Висок 1955 (Војчић и сар., 2012, стр. 123); магистар Правдољуб 
Николић, просветни саветник и један од уредника Пиротског 
зборника, као ђак Учитељске школе био је бригадир на Аутопуту 
1949, а крајем педесетих и председник омладинске организације у 
тадашњој општини Темска (Основна школа „Учитељ Стојан” у 
Темској, 1987, стр. 152; Војчић и сар., 2012, стр. 61), итд. Списак 
пиротских доктора наука и магистара, учесника радних акција и 
функционера омладинске организације током четрдесетих, 
педесетих и шездесетих година овим набрајањем није исцрпљен. У 
измењеним околностима седамдесетих и осамдесетих, ситуација се 
драстично мења. Од 1976, када пиротска омладинска организација 
(тада званично: Општинска конференција Савеза социјалистичке 
омладине Србије – Пирот, скраћено ОК ССОС – Пирот) поново 
почиње да сваке године шаље бригаде широм Југославије на савезне 
омладинске радне акције (скраћено – СОРА), па до краја 
акцијашења 1989, организовано је 30 таквих бригада. Од свих 
њихових команданата, само су двојица током свог живота завршила  
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факултет.12 Слично је било и са функцијом команданта савезне 
омладинске радне акције каква је била, на пример, СОРА „Пирот“, 
организована од 1980. до 1986. Од седам команданата ове савезне 
акције, само један је завршио факултет. Ни у самој омладинској 
организацији није било другачије. Од прве половине седамдесетих 
па до средине осамдесетих, на месту председника ОК ССОС - Пирот 
узастопно се променило њих осморица од којих ниједан није 
завршио факултет. Будуће или већ свршене факултетлије су у 
посматраном периоду били тако ретко на местима команданата и 
председника не због тога што их је неко потискивао, већ зато што их 
је укупно активних у омладинској организацији било мало. Слично 
је било и са средњошколцима који су планирали студирање, 
нарочито са гимназијалцима. На изградњи пута за Висок педесетих 
година радиле су бригаде састављене само од ученика пиротске 
Гимназије, а биле су и посебне бригаде ученика Учитељске школе. 
И током шездесетих, када се у Високу радило на пошумљавању, 
број гимназијалаца у бригадама био је приличан, да би од краја 
шездесетих брзо опадао и таква ситуација се мање-више задржала 
све до краја постојања радних акција (Војчић и сар., 2012, стр. 118, 
122, 173-175). Разлог за ову велику промену лежи у знатно 
промењеним условима за високо образовање. Оскудан број места за 
студирање који је наслеђен од Краљевине Југославије, 
комунистичка власт је многоструко увећала. Отворен је велики број 
нових факултета и виших школа. У време када је аутор овог рада 
уписивао факултет, 1979, скоро сваки свршени средњошколац могао 
је нешто да упише, само ако је хтео. Редовни студенти нису плаћали 
ни динар школарине на било ком факултету. Изграђено је и доста 
нових студентских домова. Многа предузећа и установе су давале 
стипендије, а за све оне који се нису снашли да је добију, држава је 
преко општина обезбеђивала врло повољне студентске кредите за 
скоро сваког студента. Износ кредита је био такав да је њиме могао 
да се плати смештај у студентском дому, храна у мензи и претплата 
за градски превоз. Студентима који су завршавали у року, а зависно 
и од просека оцена, држава је отписивала већи или мањи део 
кредита. Политичка карактеристика постала је потпуно небитна за 
упис на факултет или за добијање студентског дома. У таквој 

                                                             
12 У архивским документима и осталој грађи често не пише стручна 

спрема команданата, а нарочито нема података да ли је неко завршио факултет 
после радне акције. Стицајем околности, ја сам у то време већ постао активиста 
пиротске омладинске организације, а на крају разматраног периода и њен 
председник, тако да сам лично познавао многе команданте или сам био у 
могућности да се и касније информишем о њиховој стручној спреми. Моја лична 
сазнања су извор и других података у овом раду. 
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ситуацији, сви они који су склони друштвеном прилагођавању нису 
више били ни на радним акцијама ни у омладинској организацији. 

Донекле везано са претходним јесте и промена начина за 
прављење каријере, не само политичке, већ и професионалне. У 
време када се самоуправљање учврстило, Савез комуниста је у 
значајној мери избор руководилаца препуштао радничким саветима 
у предузећима и установама и претежно је само надгледао поступак. 
То ми је добро познато јер сам као председник ОК ССОС – Пирот, а 
затим и као секретар пиротског ССРН, учествовао у разматрању 
кадровске политике. Општинско партијско-политичко руководство 
директније се мешало у избор директора само великих привредних 
субјеката као што су „Тигар“, „Први мај“, Пиротска банка, 
Пољопривредно-индустријски комбинат, затим код избора 
директора Медицинског центра, начелника СУП-а (милиције) и још 
понегде. Приликом избора руководилаца у мањим и средњим 
предузећима и установама, углавном је само давана сагласност за 
предлог који је дао раднички савет тог колектива. Било је довољно 
да предложени кандидат буде обичан члан Савеза комуниста, макар 
и пасиван, а у општинама где је број чланова Савеза комуниста био 
процентуално мали, није била реткост да су на функције долазили и 
они који нису били чланови СК. Што се тиче оних руководећих 
функција које су ниже од директорске (разни заменици, 
руководиоци појединих сектора и слично), о њиховом избору 
одлучивало се у самом предузећу или установи, без обавезе 
консултације са општинским партијско-политичким руководством. 
Радне акције и омладинска организација престале су да буду школа 
за будуће руководеће кадрове. Од команданата поменутих 30 
бригада, организованих од стране пиротске ОК ССОС – Пирот 
током седамдесетих и осамдесетих година, нико после успешно 
обављеног задатка није награђен неком озбиљнијом привилегијом. 
Евентуално је могло да се деси да неки командант бригаде који је 
већ био запослен, нарочито у непосредној производњи, брже 
постане пословођа или тзв. сменски мајстор, али је то и очекивано, 
јер је имао добру референцу успешног руковођења бригадом. Од 
седам команданата СОРА „Пирот“ (што је знатно одговорнија 
функција од команданта бригаде), само је први донекле аванзовао и 
после завршетка мандата команданта постављен је за директора, али 
у малој радној јединици пиротског стамбеног предузећа са десетак 
радника. Сви преостали команданти, као и њихови заменици, 
вратили су се на места са којих су и дошли на акцију. Они који су 
пре доласка на акцијашке функције били незапослени, поново су се 
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вратили на биро за незапослене.13 Пажљивији читалац ће приметити 
да смо нешто раније навели повећи списак функционера и 
директора управо из осамдесетих година који јесу били акцијаши, 
али су то већ били људи средњег и старијег доба чија је каријера 
започела у неко другачије време, педесетих и шездесетих година. За 
кадрове из потоњег периода, акцијашка узлазна вертикала готово да 
је престала да функционише. Осетивши то, амбициознији 
каријеристи су у широком луку заобилазили и радне акције и 
омладинску организацију и тражили лакше путеве за напредовање. 

Због свега реченог, могло је да се помисли да неће бити 
великог одзива за радне акције када се поново почело са њиховим 
интензивнијим организовањем. Међутим, испало је другачије. 
Нарочито од средине седамдесетих број заинтересованих за учешће 
на акцијама брзо се повећавао. Почетком осамдeсетих само на 
СОРА било је по педесетак хиљада бригадира годишње (Мihailović, 
1985, стр.192). Томе треба додати и број учесника мањих акција 
насељског типа, републичких и општинских, који није био 
занемарљив. Неколико година популарност акција је била таква да 
сви пријављени нису могли да буду уврштени у бригаде, па је било 
и свађа и плача. Показало се да је поред поменутих мотива 
егзистенцијалне и каријеристичке природе, постојало још нешто 
што је младе привлачило да иду на акције и то доста јако. Зашто је 
значајан део омладине у том периоду заиста добровољно желео да 
иде на акције, иако бригадири нису више могли да очекују 
друштвене материјалне привилегије, а животни стандард у 
Југославији био такав да је велики део становништва из свих 
друштвених слојева могао себи да приушти летовање на мору? 
Уобичајен одговор на ово питање јесте да их је привлачило 
дружење. Међутим, овакав одговор, иако у начелу тачан, превише је 
уопштен и као такав недовољан. На радним акцијама се устајало у 
четири или пет ујутро и физички радило шест сати. Зашто би неко 
само због дружења устајао тако рано и озбиљно радио на летњем 
сунцу? И без радне акције млади су могли да се забављају на 
уобичајени начин као и сва друга омладина на свету – на журкама, 
поселима, рођенданима, излетима, заједничким летовањима, затим 
кроз активност у неком спортском клубу, културно-уметничком 
друштву и слично. Шта су радне акције имале што други облици 
дружења нису? Одговор је у свестраности и у начину организовања 
живота на радној акцији. Мало који други облик дружења може у 

                                                             
13 То што за ове акцијашке кадрове њихов ангажман често више није 

могао да буде одскочна даска за неку јачу каријеру, барем не у већој мери, никако 
не значи да они то нису прижељкивали, напротив. Чињеницу да је у њихово време 
карактеристика изгубила своју некадашњу важност, неки од њих су 
доживљавали као свој животни малер. 
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томе да се пореди са акцијом. Журке, излети, концерти, спортски 
догађаји и слично имају релативно кратко трајање, чак и када се 
урачуна време проведено за њихову припрему, тако да појединац 
само понекад може кроз њих да изрази целу своју личност. И код 
оних облика дружења где су млади данима заједно, као што је 
заједничко летовање, оно нема ону пуноћу као на акцији, јер се 
своди само на један животни сегмент – на забаву. За разлику од тих 
врста дружења, на акцији су млади били заједно и на раду и у 
забави, а интимни тренуци су се преплитали са извршавањем 
заједничких обавеза. У таквој ситуацији, млади су боље и лакше 
упознавали друге око себе. И не само то. Подједнако је важно што 
су лакше уочавали и неке, често и за њих саме, недовољно познате 
особине и потенцијале сопствене личности. 

У односу на обичан живот, на акцијама су неки важни односи 
били другачије постављени, што је такође могло да буде привлачно. 
У бригади је свако морао физички да ради, са изузетком трасера.14 
Од сваког се очекивало да ради онолико колико његова телесна 
грађа то омогућава, без забушавања. Радна норма је  одређивана за 
целу бригаду, а не за појединца. У противном, несебичност 
појединца била би ограничена његовом телесном конституцијом 
коју је добио својим рођењем и на коју није могао да утиче. Када су 
после повратка у насеље објављивани радни резултати за тај дан, то 
је увек чињено за целу бригаду, а не за појединце. На акцијама где 
су послови били такви да је лако могло да се тачно утврди колики је 
радни учинак сваког појединца, на пример колико је сваки бригадир 
ископао рупа за пошумљавање, у жељи да се додатно подстакне 
радни елан код свих, дешавало се да се истакну и они најбољи 
појединачни радни резултати. Међутим, то никако није значило да 
су бригадири са таквим резултатима имали неке привилегије, нити 
је онима са најслабијим појединачним учинком било шта закидано. 
Најважније је било да се не забушава, што се лако примећивало. 
Сређивање и чишћење просторија, дежурство, пожарство и сличне 
послове бригадири су обављали солидарно по редоследу. У тзв. 
друштвеним активностима (културно-забавне приредбе, образовни 
курсеви, спортска надметања, идејно-политички рад) бригадир је 
могао да изабере могућност и да не учествује, с тим да се од оних 
који су били талентовани за неке од ових области очекивало да се у 
њих укључују и дају свој допринос укупном друштвеном животу на 
акцији. Генерално речено, од сваког појединца се очекивало да за 

                                                             
14 Трасер је популарни назив за заменика команданта бригаде за 

радилиште (у акцијашком речнику, радилиште је траса), нека врста пословође. 
Он је пратио квантитет и квалитет рада својих бригадира и на крају радног дана, 
заједно са представником инвеститора (инжењером, техничаром) или са трасером 
из штаба акције, утврђивао укупни радни учинак бригаде за тај дан. 
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добробит колектива несебично активира своје физичке и духовне 
потенцијале, а да заузврат добије онолико колико оптимално може 
да добије сваки члан колектива и ништа више од тога. Признања су 
била само моралне природе и додељивала су се на крају акције на 
састанку свих чланова једне бригаде. Постојала су два признања – 
похвала и звање ударника (ударничка значка). Носиоци ових 
признања нису имали никакве привилегије, а ако су касније ишли на 
неку нову акцију, „стара слава“ похваљеног или ударника није 
значила ништа, морали су да се доказују изнова. Горе описани 
односи међу бригадирима стабилизовали су се као такви 
седамдесетих и осамдесетих година, али су почели да се изграђују 
већ на првим радним акцијама. То што је на послератним акцијама 
било и примеса егзистенцијалног прагматизма не значи да је на 
њима мањкало специфичне акцијашке етике, напротив, њени 
темељи су постављени баш на тим акцијама. 

Основна организациона форма на акцији, омладинска радна 
бригада – ОРБ,  задње две деценије постојања радних акција имала 
је четрдесет - педесет бригадира. Најзначајније одлуке за бригаду 
доношене су на састанку коме су  присуствовали сви бригадири. Из 
сваке бригаде су бирани делегати за скупштину смене или акције 
која је доносила одлуке од важности за целу акцију. Између 
обичних бригадира и руководилаца није постојала никаква 
дистанца, бригадири су и команданта бригаде и команданта целе 
акције ословљавали по имену и са „ти“, а никако или врло ретко 
„команданте“  или „Ви“. Однос између бригадира и руководилаца 
илустроваћемо и описом обичаја купања команданта који је често 
био део весеља бригадиста када је њихова бригада постигла неки 
већи успех на радилишту или у друштвеним активностима. 
Бригадири би узели команданта за руке и ноге и однели га тамо где 
се бригадири умивају и под славинама би га потпуно намокрили. 
Уколико би он покушавао да то избегне, вребали су га по насељу са 
пуним кофама воде и на крају би га ипак окупали. Све је протицало 
у  веселој атмосфери, а бригадири су пазили да не повреде 
команданта. Није било здравствених последица чак и ако се 
командант после „купања“ није пресвлачио, јер су се акције 
одвијале током летњих месеци када се одећа брзо сушила. Некада су 
купани и сви чланови штаба редом, па и командант целе акције.  

Извесну недоумицу може да изазове то што је на акцијама 
употребљавана  војничка терминологија - бригада, чета, командант, 
командир чете, штаб, постројавање, дневна заповест и слично. Тамо 
где има војске нема демократије,  па би они који нису упознали 
акцију на лицу места, већ само из архивских докумената, могли да 
поставе питање да ли је на акцији било стварне демократије. Разлог 
за коришћење војне терминологије је поштовање традиције. Радне 
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акције су зачете још током Народноослободилачког рата, па су 
организационе форме тих првих радних акција биле војничке. И 
радне акције првих година после рата имају полувојни карактер. 
Након увођења самоуправљања у Југославији, већ крајем педесетих 
година, демократизује се и управљање на радним акцијама, што је 
показао Руди Супек истраживањем међу бригадистима на Аутопуту 
од 1958. до 1961 (Supek, 1963). Неки облици дисциплине у 
одређеним ситуацијама уобичајено се спроводе, нарочито ако на 
малом простору постоји релативно много људи и поготово ако су 
они млади и динамични. То што су бригаде, на пример, 
организовано изводиле јутарњу гимнастику или су постројене 
улазиле у трпезарију није било због пуког опонашања или 
прижељкивања војничке атмосфере, већ зато да би се неке 
активности ефикасније обавиле.  

У табели 1 дат је списак бригада, те старосна, полна, социјална 
и национална структура учесника СОРА „Пирот ’84“. У 
Историјском архиву Пирот чувају се статистички подаци из свих 
седам година постојања ове акције, од 1980. до 1986, и постојала је 
могућност да се направи збирна статистика, али то није неопходно, 
јер су основни статистички показатељи за све те године врло 
слични. За разлику од послератног периода, када су се бригаде 
организовале за неке конкретне радне акције и након тога су 
расформиране, седамдесетих и осамдесетих година бригаде под 
истим именом годинама су ишле на акције. Састав се мењао, с тим 
да је увек било нешто оних који су у бригади били и прошлих 
година, што је олакшавало уклапање акцијашких дебитаната. У 
Југославији је у то време било по неколико десетина СОРА 
годишње, а бригаде су сваке године мењале одредиште. Учешће 
неке бригаде на истој акцији, чак и после неколико година, било је 
релативно ретко. Сходно томе, статистички подаци који су овде 
дати доста добро илуструју  структуру не само пиротске, већ и свих 
других акција у Југославији у том периоду.  

Обично су биле три смене у трајању од четири недеље, а 
термини су прилагођени најбројнијој социјалној групи – ученицима, 
тачније водило се рачуна о терминима школског распуста. Прва 
смена је била три недеље у јуну и једну у јулу, друга је захватала 
највећи део јула и прве дане августа, а трећа остатак лета до краја 
августа. На акцијама су се смењивале бригаде из целе Југославије, 
што се већ на први поглед уочава из списка ОРБ у табели 1.15 
Повремено су долазиле и бригаде деце наших радника из 

                                                             
15 У једном другом раду дат је оквирни податак да је за седам година 

постојања СОРА „Пирот“ на њој учествовало око 120 бригада (Војчић и сар., 
2012, стр. 179). Подробнијим увидом у документацију за потребе овог рада, 
утврђено је да је тачан број - 136 бригада. 
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иностранства, што је случај и на овој акцији (бригада из Манхајма, 
СР Немачка, у другој смени). Било је и тзв. братских бригада које су 
заједнички организовале омладинске организације из различитих 
градова и република, какве су на датом списку ОРБ „Милан 
Мравље“ и ОРБ „Братство-јединство“. Национална структура 
учесника акције из табеле говори скоро сама за себе. Велика 
концетрација различитих националности, језика и култура 
функционисала је складно, скоро без било каквих трзавица. 
Национална шароликост није била само на нивоу акције, већ често и 
унутар самих бригада. Из статистике појединачних бригада може да 
се види да је, на пример, у ОРБ „Црвена Трешњевка“ из Загреба 
било 22 Хрвата, 9 Југословена, 8 Срба, 4 Муслимана, 2 Словенца и 1 
Црногорац. Релативно велики број бригадира који су се изјаснили 
као Југословени такође сведочи о осећају заједништва који је 
постојао не само на акцијама већ и у друштву уопште.  

На овом месту треба казати једну важну напомену. Без обзира 
што се у разним написима оправдано помиње велики значај 
складног живота младих различитих националности и култура на 
СОРА, то не умањује значај оних акција локалног типа, на којима је 
радио мањи број бригадира, претежно из локалне средине. Примера 
ради, у пиротском крају неколико деценија су организоване локалне 
акције насељског типа у трајању од месец дана. Најпре се углавном 
радио пут за Висок, док су после 1960. то углавном биле акције на 
пошумљавању, такође у Високу. На њима је обично радила једна, 
повремено и две бригаде, састављене од омладине из пиротског 
краја. То што у тим бригадама није био шаролик национални састав 
као на савезним акцијама не значи да су оне а priori имале мањи 
васпитни значај. Локалне акције су биле прилика да се боље 
упознају и они који су живели у истом месту и можда се чак и 
познавали, али само површно, јер су припадали различитим 
друштвеним слојевима који су живели више једни поред других, 
него једни са другима. 
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Табела 1  Структура учесника СОРА „Пирот ’84“ 
Table 1  The structure of the participants of  SORA (Federal Voluntary Youth 

Work ) „Pirot ’84“ 
  
(Подаци из Извештаја о активностима на СОРА „Пирот ’84“, 

Историјски архив Пирот, фонд Савеза омладине, документи СОРА 
„Пирот ’84“) 

 
а) Списак бригада 
 
     Прва смена                                                                   Друга смена 
 

1. ОРБ „Браћа Стаменковић“,                      1. ОРБ „Паја Маргановић“, Нови Пазар, 
    Београд, СР16 Србија                                     СР Србија 
2. ОРБ „Даруварски партизански                2. ОРБ „10. октобар“, Ливно, СР БиХ                          
    одред“, Дарувар, СР Хрватска                 3. ОРБ „Георгије Јакшић“, Лозница, 
3. ОРБ „Герас Цунев“, Струмица,                   СР Србија 
    СР Македонија                                          4.  ОРБ „Иван Морђин Црни“, Дубровник,  
4. ОРБ „Миленко Веркић Неша“,                    СР Хрватска 
    Пећинци, СР Србија – САП Војводина  5. ОРБ „Ђердап“, Кладово, СР Србија 
5. ОРБ „Милан Мравље“, Љубљана,           6. ОРБ „Братство јединство“, Бијело Поље, 
    СР Словенија и Зеница, СР БиХ                  СР Црна Гора и Љубљана, СР Словенија 
6. ОРБ „Црвена застава“, Крагујевац,         7. ОРБ „Вељко Влаховић“, Нови Сад,                         
    СР Србија                                                       СР Србија – САП Војводина 
7. ОРБ „Рамиз Садику“, Србица,                 8. ОРБ „Иво Лола Рибар“, Манхајм,  
    СР Србија – САП Косово                             Савезна Република Немачка      

 
                                            Трећа смена 
 
                      1. ОРБ „Лола – Железник“, Београд, СР Србија 
                      2. ОРБ „Црвена Трешњевка“, Загреб, СР Хрватска 
                      3. ОРБ „Стеван Чоловић“, Ариље, СР Србија 
                      4. ОРБ „Олга Бан“, Пазин, СР Хрватска 
                      5. ОРБ „Џемал Биједић“, Крешево, СР БиХ 
                      6. ОРБ „Попински борци“, Врњачка Бања, СР Србија 
                      7. ОРБ „Ђуро Салај“, Валпово, СР Хрватска  
 
Укупан број бригадира у све три смене: 1008                                        
 
б) Национална структура бригадира 
 

Црно- 
горци 

Хр- 
вати 

Маке- 
донци 

Мусли- 
мани 

Сло- 
венци 

Срби Албан- 
ци 

Бу- 
гари 

Ма- 
ђари 

Роми Југос- 
ловени 

Стран- 
ци 

38 121 50 132 36 402 52 5 19 7 144 2 
3,8% 12% 5% 13,1% 3,6% 39,9% 5,2% 0,5% 1,9% 0,7% 14,3% 0,2% 

 
                                                             
16 СР је скраћеница од Социјалистичка Република, а САП од 

Социјалистичка Аутономна Покрајина. 
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в) Социјална17 и полна структура 
 

Пионири Запослени Студенти Ученици Омладина 
са села 

Незапослени Жене 

89 343 53 475 34 14 178 
8,8% 34% 5,6% 47,1% 3,4% 1,4% 17,7% 

 
г) Старосна структура (по годинама старости) 
     

Испод 
14 

14 15 16-17 18-19 20-24 25-27 27 и 
више 

83 45 118 252 144 171 133 62 
8,2% 4,5% 11,7% 25% 14,3% 17% 13,2% 6,2% 

 
Просек старости 18,9 година 

      
Из социјалне и старосне структуре види се да су најбројнији 

били средњошколци. С обзиром да су акције тих година имале не 
само економски, већ наглашено и васпитни значај, велико учешће 
средњошколаца није било само очекивано, већ и пожељно. Други по 
бројности су радници, при чему се ту није мислило само на раднике 
из непосредне производње, већ на све запослене, дакле и 
службенике. Поред тога што их је било у свим општинским 
бригадама, постојале су и посебне бригаде организоване од ССО 
одређених, пре свега великих и јаких предузећа. Те бригаде су се и 
препознавале по томе што су носиле име свог предузећа. У списку 
из табеле таква је, на пример, ОРБ „Црвена застава“ из Крагујевца. 
Руководства акција су волела долазак таквих бригада јер су их 
чинили нешто старији бригадири, уз то навикли на рад, па су обично 
имале највећи радни учинак. Међутим, гледано са општедруштвеног 
становишта, учешће запослених на акцијама није стварало нову 
економску вредност. Наиме, запослени акцијаши су од фирме 
тражили и добијали плату за време боравка на акцији, иако уопште 
нису били на свом радном месту – тзв. плаћено одсуство. Тако се 

                                                             
17 Класификација, преузета из изворног архивског документа, није 

методолошки доследна. Омладинац са села може да буде не само 
пољопривредник (што се овде изгледа подразумева, али не каже), већ и запослен, 
студент или ученик. Такође, пионир је у исто време и ученик. Званично су за 
пионире сматрани основци до седмог разреда, али је питање да ли је то увек знао 
онај који је попуњавао анкету. Такође треба напоменути да у свим бројчаним 
подацима у изворном документу има грешака у збировима којима је тешко ући у 
траг, јер се надовезују један на други. Грешке су се вероватно јављале и зато што 
су статистички подаци предавани на почетку смене, а дешавало се да понеки 
бригадир дође у бригаду нешто касније или да оде из ње пре завршетка смене. 
Повољна је околност што су грешке углавном у границама од једног процента.  
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њихов рад на акцији, коликогод да је био и добровољан и  
натпросечан, суштински потирао платом коју су добијали од фирме. 
Треба рећи да у послератним годинама, када су економски ефекти 
радних акција били у првом плану, такве чисто радничке бригаде 
или нису уопште организоване или су биле врло ретке. Скроман 
број студената већ је коментарисан у овом раду. Младих са села није 
било много јер је у летњем периоду, када су се акције одржавале, 
било највише посла у пољопривреди. Незапослени су били утучени 
због свог незавидног друштвеног положаја и нису имали велику 
вољу да иду на акције. 

Жене су од почетка биле на радним акцијама и њихово 
учествовање на њима било је део убрзане женске еманципације у 
социјалистичком периоду. На првим послератним акцијама девојке 
су се често први пут одвајале од куће, први пут облачиле панталоне, 
не само дугачке већ и кратке, обављале руководеће функције у 
бригадама и на акцијама у целини. Проценат девојака из табеле 1 је 
мање-више уобичајен за све време постојања радних акција. Мање 
девојака имале су бригаде из мањих и патријархалних средина, а 
више из развијенијих крајева. Већем учешћу девојака није ишло у 
прилог и то што је на акцијама био доста изражен такмичарски дух 
између бригада, па и својеврсна трка за признањима која је код 
неких бригада била предимензионирана. Организатори таквих 
бригада нису били расположени да имају већи број девојака јер би 
то, због њиховог слабијег учинка на физичким пословима, умањило 
могућност да бригада конкурише за највиша признања. На 
састанцима омладинских форума се говорило да бригаде које немају 
барем 20% девојака не би требало да добијају највиша бригадна 
признања, али то није дало већи ефекат. Било је и врло ретких, али 
занимљивих покушаја да се направе бригаде само од девојака, каква 
је била ОРБ „Војислав Вучковић“, састављена претежно од 
студенткиња једине пиротске више школе – Педагошке академије за 
образовање васпитача. Иако је учешће ове бригаде на СОРА 
„Морава ’77“ било веома добро прихваћено у штампи и широј 
јавности уопште, то је била и једина година када је она организована 
као чисто женска бригада. Процењено је да би се наредних година 
теже нашла акција која би прихватила бригаду чији радни учинак не 
би био велики, а постојао је и разлог међу самим бригадиркама. 
Иако је процес еманципације жена у том периоду био већ прилично 
одмакао, наслаге патријархалне свести у главама бригадирки су и 
даље биле велике, па је уочено да је руководство ове бригаде, које 
су такође чиниле искључиво девојке, имало озбиљне проблеме да 
успостави дисциплину - као да су бригадирке више волеле да им 
руководе мушкарци (Војчић и сар., 2012, стр. 172-173). 
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За потпуно разумевање радних акција у социјалистичкој 
Југославији неопходно је разматрање присуства идеологије на њима. 
Акције су покренуте непосредно после Другог светског рата, када је 
успостављен тоталитарни систем по совјетском узору, у коме је 
владајућа идеологија настојала да прожме све делове друштва. Кроз 
политичку наставу и деловање на радним акцијама интензивно се 
настојало да њени учесници упознају и прихвате социјалистичку 
(комунистичку) идеологију. Како се током времена југословенски 
социјалистички систем либерализовао, тако је и идеолошки 
притисак попуштао свуда, па и на радним акцијама. У периоду 
велике обнове омладинских радних акција седамдесетих и 
осамдесетих година, идеолошко деловање, које се звало идејно-
политички рад, било је само један и то не доминантни део 
друштвених активности на акцији, уз класично информисање, 
културно-забавне, образовне18 и спортске активности. Ову област 
сам добро упознао као акцијаш јер сам на СОРА „Подриње – 
Колубара ’78“ у Ваљеву био референт управо за идејно-политички 
рад пиротске ОРБ „Милентије Поповић“, а на СОРА „Београд ’79“ - 
координатор свих друштвених активности ОРБ „Предраг Костић“ – 
Пирот. Идејно-политички рад се одвијао кроз трибине, округле 
столове и предавања која су се често називала политичком школом, 
затим кроз издавање идеолошких билтена и идеолошких зидних 
новина, те припрему идеолошких емисија преко локалног разгласа у 
насељу. Паралелно с тим, постојали су билтени, зидне и фото-
новине, емисије преко разгласа и предавања која нису била 
идеолошке природе и која су била бројнија од оних идеолошких. 
Програм идејно-политичког рада на акцијама није се битније 
разликовао од тема које су обрађиване на политичким школама које 

                                                             
18 На послератним акцијама, поред већ поменутих курсева за тада 

тражена производна занимања,  образовне активности су се састојале и од 
описмењавања тада значајног броја неписмених као и здравственог просвећивања. 
За образовање схваћено у ширем смислу, било је и те како значајно и то што су се 
многи бригадири на акцији први пут упознали са неким културним достигнућима, 
можда први пут прали зубе четкицом и пастом за зубе, први пут видели костим за 
купање, возили мопед или слушали концерт озбиљне или џез музике, многи први 
пут гледали позоришну представу, научили да играју валцер и танго, итд. У 
измењеним условима седамдесетих и осамдесетих година, када су на акције 
пристигле неке нове, знатно образованије генерације, образовне активности су 
биле у функцији упознавања заинтересованих бригадира са неким популарним 
вештинама и хобијима. Најчешће су организовани фото-кино и видео-курс, радио-
курс, плесна школа, курсеви за обуку спортских судија, курс сито-штампе, обука 
управљања возилом А и Б категорије, курсеви за фризере, младе новинаре, итд. 
Настојало се да се излази у сусрет свему оном што је било модерно. Тако је, на 
пример, осамдесетих година на многим акцијама радила и школа компјутера, чија 
је масовна употреба тада била још у зачетку.   
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су похађали омладински активисти у свом сталном месту боравка. 
Примера ради, наводимо теме које су обрађиване на СОРА „Пирот“:  

– Настанак, развој и задаци ССО  
– Основна организација ССО као основни облик организовања 

младих 
– Друштвене организације – колективни чланови ССО  
– Информисање у ССО 
– Народноослободилачка борба и социјалистичка револуција 
– Историјски развој КПЈ – СКЈ 
– Основне моралне вредности социјалистичког друштва 
– Самоуправљање и антисамоуправне тенденције у нашем друштву 
– Актуелни међународни догађаји и положај СФРЈ 
– Девијантне појаве код младих и улога ССО у сузбијању истих  
– Узроци и облици испољавања национализма 
– Млади и религија, итд. 
Теме су повремено иновиране или су додаване нове када је 

процењивано да су актуелне. Тако је, на пример, у години Титове 
смрти, 1980, била и тема о његовом животу и делу, неколико година 
касније, када је Југославија ушла у озбиљну економску кризу, 
убачена је тема о циљевима и задацима тзв. економске 
стабилизације, актуализована је и тема учешћа девојака на ОРА, 
итд. (Извештаји о активностима на СОРА „Пирот“, ИАП, фонд 
Савеза омладине, укоричени документи за сваку годину понаособ од 
1980. до 1986). Сличне теме биле су и на акцијама на којима сам 
учествовао седамдесетих година, као и на акцијама у другој 
половини осамдесетих које сам посећивао као председник ОК ССОС 
Пирот. Треба рећи да  присуство поменутим облицима идејно-
политичког рада седамдесетих и осамдесетих година заиста није 
било обавезно. У сваком случају, теза која се понекад може чути да 
су радне акције служиле за „идеолошко испирање мозга омладине“ 
врло је једнострана и као таква нетачна, вероватно узрокована 
антикомунистичком острашћеношћу или незнањем оних који је 
изговарају. Многи бригадири су интимно сматрали да за њих 
идејно-политичко образовање можда и није баш неопходно јер су се 
самим чином добровољног пријављивања за акцију ваћ на неки 
начин позитивно изјаснили о постојећем политичком систему и 
идеологији. Ипак су прихватали и ову сферу акцијашког живота, 
између осталог и због снажног такмичарског духа који је владао на 
акцијама. Наиме, бригаде нису настојале да буду што боље или 
најбоље само на радилишту, већ су се такмичиле између себе и у 
припреми културно-забавног живота, на спортском пољу, у 
похађању различитих образовних курсева, па и у организацији 
идејно-политичког рада. Све активности су се бодовале за коначни 
пласман између бригада, па су бригадири, због жеље да помогну 
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својој бригади колико год је то било могуће, прихватали и да оду на 
неко политичко предавање на коме су  дремуцкали или су 
учествовали у припреми идеолошког билтена, зидних новина или 
радио-емисије, не удубљујући се превише у њихов садржај. 
Билтени, зидне новине и радио-емисије практично су припремане 
још пре акције, а на њој су само умножене, постављене односно 
емитоване. Због врло згуснутог акцијашког дана препуног 
активности често се није стизало да се реализују сва предавања на 
политичкој школи. Идеолошке билтене и зидне новине скоро нико 
није читао. Једини који су се мало више интересовали за њих јесу 
штабови других бригада и то из врло прагматичних разлога – чували 
су те туђе билтене до неке наредне акције и онда их преписивали од 
а до ш, скраћујући тако себи посао. Ово преписивање се толерисало 
а и није падало у очи јер се врло ретко дешавало да две бригаде буду 
поново заједно на некој акцији и наредне године.  

Чланови Савеза комуниста на акцијама седамдесетих и 
осамдесетих година били су организовани у активе СК по бригадама 
и на нивоу насеља. На СОРА „Пирот ’84“, чија је структура 
приказана у табели 1, било је 194 члана СК или 19,2%. Већи број 
чланова Партије имале су бригаде са старијом старосном 
структуром, нарочито оне које су организовале омладинске 
организације појединих предузећа. Тако, на пример, од бригада из 
табеле 1, ОРБ „Црвена застава“ имала је 26 чланова СК, а ОРБ 
„Лола – Железник“ чак 30. Мање чланова СК имале су бригаде са 
млађим саставом или бригаде које су долазиле из средина у којима 
је број чланова Партије био релативно мали у укупном 
становништву – у бригадама из Врњачке Бање и Љубљане било је 
четири члана СК, у оној из Пазина – три, у струмичкој и лозничкој 
бригади – два, а у даруварској – само један (Извештај о 
активностима на СОРА „Пирот ’84“, Историјски архив Пирот, фонд 
Савеза омладине, документи СОРА „Пирот ’84“). Број чланова 
Партије ни у ком случају, сам по себи, није утицао на рангирање 
бригада, већ су за то одлучујући били резултати на радилишту и у 
друштвеним активностима. Деловање актива састојало се од држања 
неколико састанака током трајања акције на којима су разматрана 
најактуелнија питања рада и живота бригадира. Подразумевало се да 
чланови СК треба да дају максималан допринос и на радилишту и у 
друштвеним активностима. 

Поред разних облика идејно-политичког рада, идеологизација 
је била присутна и на друге начине. Већина назива бригада била је 
везана за комунистички и партизански покрет и његове истакнуте 
представнике (видети табелу 1). Бригаде су носиле Титове слике, а 
бригадири амблеме и беџеве с његовим ликом. На свечаностима, 
акцијаши су узвикивали политичке пароле. Онај ко је учествовао на 
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ОРА зна да је то био само идеолошки фолклор и да је на акцији 
бујао разноврстан живот у коме идеолошко није било примарно. 
Сви позитивни ефекти радних акција постојали би и да је та 
идеолошка љуштура у једном тренутку изостављена, али то се није 
догодило. Иако се југословенски социјализам знатно либерализовао 
у односу на свој тоталитарни почетак, то није доследно изведено до 
краја.  

Ипак, везаност за идеологију једног система који се урушио 
није једини разлог гашења радних акција. Раније је указано на 
суштинску чињеницу да су се односи међу акцијашима базирали на 
принципу солидарности. Током највећег дела трајања социјализма, 
принцип солидарности био је снажно присутан и у целом друштву. 
Међутим, када је социјалистички систем ушао у дубоку економску 
кризу, средином осамдесетих година, тај основни принцип су у 
пракси почели да напуштају они који су требали да буду носиоци 
социјализма – самоуправљачи у предузећима и установама. У 
условима економске кризе и све веће незапослености, запослени су 
користили самоуправна права тако да у своја предузећа и установе 
примају, пре свега, своју децу, рођаке и пријатеље, независно од 
стручне спреме и било којих других објективних параметара. У све 
већој армији незапослених доминирали су млади људи. Огорчени 
због недоследности у запошљавању и гажења принципа 
солидарности, радије су се одлучивали да седе код куће, него да иду 
на радне акције. Додуше, највећи број бригадира у том периоду 
имао је мање од 19 година (табела 1), дакле ђаци који још увек нису 
тражили запослење, али су и они јасно осећали атмосферу у свом 
окружењу. Уместо солидарности, све јачи је био егоизам. Као 
последњи председник ОК ССОС - Пирот у времену 1987-90 (што су 
и последње године постојања радних акција), суочио сам се са све 
слабијим одзивом за учешће на њима. Такође ми је одмах пало у очи 
да је међу пријављенима врло мало оних који потичу из виших 
друштвених слојева. У првом делу овог рада наведен је подужи 
списак пиротских политичких функционера, директора и других 
особа на одговорним положајима из тог периода који су, као млади 
људи, били акцијаши. Међутим, ниједно њихово дете није се 
пријавило за радну акцију. У таквој њиховој оријентацији сигурно је 
било и утицаја родитеља – некадашњих акцијаша. Идентично је 
било и са децом факултетски образованих људи, у младости такође 
акцијаша, који су, поред политичара и директора, чинили тадашњу 
друштвену елиту, не само по основу стручне спреме, већ и по 
висини прихода. Није то била никаква изолована пиротска 
специфичност. На 11. конгресу ССО Србије 1986. констатовано је да 
већина тадашњих бригадира потиче из сиромашнијих слојева 
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друштва (Једанаести конгрес Савеза социјалистичке омладине 
Србије: документи, 1986, стр. 90).  

 
 

ДОБРОВОЉНЕ РАДНЕ АКТИВНОСТИ У ОБНОВЉЕНОМ 
КАПИТАЛИЗМУ – РАДНЕ АКЦИЈЕ И РАДНИ КАМПОВИ  

 
Поновним успостављањем капитализма, егоистична 

филозофија, која је била у успону већ у последњим годинама 
социјализма, постаје још доминантнија и продире у све друштвене 
слојеве, па људе на солидарну акцију често не могу да подстакну ни 
природне непогоде. Навешћемо пример понашање становника села 
Крупац за време вишедневног великог пожара који је 2007. захватио 
његов атар и приближавао се селу. Мештанин Игор Ракић, рођен 
1989, у разговору вођеном 22.12.2015. рекао је да се свега 20-30 од 
око хиљаду и по становника Крупца укључило у гашење пожара и 
помагало професионалним ватрогасцима, без обзира на све апеле 
месне заједнице. Дим се данима увлачио у плућа мештана и штипао 
их за очи, али је већина више волела да седи испред локалне 
продавнице, пије пиво и гледа у небо очекујући да дође руски авион 
или војни хелихоптери и угасе пожар. 

Урушавањем социјализма тихо су се угасиле и радне акције. 
Добровољне радне активности које су, у врло скромном обиму, 
организоване у времену које је следило, углавном су имале форму 
тзв. омладинских радних кампова (често се користи и израз 
волонтерски кампови). То је облик добровољног рада који је на 
Западу постојао деценијама. На камповима се окупља много мање 
младих него на некадашњим ОРА у Југославији, највише неколико 
десетина на једном кампу, а нема ни друштвених активности у оним 
формама као на некадашњим југословенским ОРА, већ се слободно 
време обично проводи у разговору и различитим врстама забаве. 
Савез социјалистичке омладине у некадашњој Југославији 
сарађивао је са организаторима радних кампова на Западу, па је и 
подстицао југословенску омладину да се за њих пријављује. Из 
Председништва Конференције ССО Југославије слате су брошуре у 
општинске омладинске организације у којима су детаљно описивани 
повољни начини да се иде на радне кампове у западноевропске 
земље (Predsedništvo K SSOJ, Komisija za dobrovoljne radne 
aktivnosti, 1989). Међутим, тадашње омладинце које смо упознавали 
са садржајем ових брошура опис тих кампова уопште није 
импресионирао, јер су скоро једнодушно закључивали да такви 
облици ангажовања младих, коликогод били симпатични, далеко 
заостају за југословенским радним акцијама по могућностима које 
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пружају омладини да провери своје радне, креативне и 
организационе потенцијале.  

Најпознатији домаћи организатори радних кампова су Млади 
истраживачи Србије. У сарадњи са другим партнерским 
организацијама, удружењима и невладиним организацијама, они су 
у Србији 2015. организовали 30 волонтерских радних кампова, од 
којих је само на два било више од 15 учесника („Počelo prijavljivanje 
na 30 međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji – Lista kampova“, 
http://www.mis.org.rs/vss/pages/sr/naslovna.php приступљено 
21.02.2016).  Мањи број учесника ипак није најважнија разлика 
радних кампова у односу на радне акције, већ је то чињеница да се 
на камповима знатно мање ради него на акцијама. Тако је не само на 
камповима у Србији, већ свуда у свету, што се јасно види из 
извештаја српских волонтера који су ишли на кампове у 
иностранствo, а доступни су на сајту Младих истраживача Србије. 
Ти извештаји су препуни класичних туристичких утисака, док се рад 
помиње овлаш и скоро редовно се третира као фасада, изговор, 
нужно зло, док је главна ствар провод. Тако, на пример, неки Бошко, 
који рад назива „физикалисањем“, овако описује реновирање неког 
објекта у Белгији: „Prvih par dana smo `renovirali` svoju odeću, tj. nisu 
se krečili zidovi već osoba/e pored tebe!... A kada bi nam (se) dosadilo, 
jednostavno nismo radili.... “ И Милена и Хелена из Сремске 
Митровице причају нешто слично за камп у Француској: „Svi smo se 
... otimali za farbanje, ali smo više farbali jedni druge nego ogradu“, док 
извесни Марко из Ниша овако описује рад на сређивању парка на 
неком кампу у Украјини: „Radno vreme je bilo od 10 do 14. Međutim, 
već drugog dana, počinjali smo u 11, jer nas mrzi da po vrućini 
počinjemo bilo šta, a završavali oko 12. Mada, kobajagi, radili smo mi, 
ali gde je park tu su i klupe, pa se sedne i – tako…” Поред ових утисака 
са радних кампова на почетку 21. века, на истом сајту је постављен 
и извештај Првослава Вучковића о његовом учешћу на камповима у 
Француској и Холандији 1969. и 1971, из кога се види да се и тада 
на камповима мало радило. Првослав пише: „Тempo rada je bio 
izrazito slab, pretvarajući se vrlo često u sedeljke ili čak spavanje na 
radilištu... Kućni red... se...nije poštovao, tako da se dešavalo da se i po 
nekoliko sati kasni na posao.“ („Berenova letnja priča“, стр. 2; „Milena i 
Helena u Francuskoj“, стр. 1; „Ukrajina“, стр. 4; „Izveštaj sa kampa 
CONC FR i SIW NL“, стр. 27; http://www.mis.org.rs/vss/pages 
/sr/volonterski-program/iskustva.php приступљено 21.02.2016). Како 
јавност и сами волонтери доживљавају волонтерске кампове 
језгровито илуструје садржај и наслов чланка Вечерњих новости од 
4. априла 2015. који гласи: „Radni kampovi: Džabe provod uz malo 
rada“ (http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html%3A541618-Radni-
kampovi-Dzabe-provod-uz-malo-rada приступљено 14.02.2016). Из 
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(не)рада на радним камповима произилази да су они, за разлику од 
радних акција, у покривању својих трошкова много зависнији од 
донатора. У Србији је главни донатор држава. У 2015, за 
финансирање поменутих 30 волонтерских радних кампова са укупно 
неколико стотина учесника, Министарство омладине и спорта 
Републике Србије дало је три милиона динара (http://www.mis.org.rs/ 
vss/pages/sr/naslovna.php приступљено 21.02.2016). Ако је већ тако, 
логично се намеће идеја да би држава могла да  буде и непосредни 
организатор радних (волонтерских) кампова. У Србији се то још 
није десило, али јесте са неким, донекле сличним, садржајима који 
су у свом називу такође имали реч камп. Године 2002, ондашњи 
премијер Зоран Ђинђић најавио је да ће тог лета на камповима са 
едукативним, креативним и рекреативним садржајима бити места за 
30.000 средњошколаца („Kampovi će biti kao na Zapadu“, Blic, 03. 
јули 2002, http://www.blic.rs/vesti/drustvo/kampovi-ce-biti-kao-na-
zapadu/2z9p1hr  приступљено 14.02.2016). Конзервативне снаге, 
почев од неких просветних радника па до цркве, негативно су 
реаговале на овај потез Владе. У саопштењу свог Синода, Српска  
православна црква је искористила појединачне бенигне пропусте у 
организацији неких од ових кампова да оштро нападне саму идеју 
њиховог покретања („SPC osuđuje Ministarstvo prosvete“, Vesti B92, 
1. septembar 2002, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2002 
&mm=09&dd=01&nav_category=12&nav_id=68806 приступљено 
14.02.2016). После престанка организације оваквих кампова од 
стране Министарства, нека предузећа (агенције) почеле су да 
организују активности које се такође називају камп, с тим да 
родитељи који желе да њихова деца иду тамо, морају да плате као и 
за било коју другу услугу. Иако се ради о забави за новац, на сајту 
једне од агенција стоји да се оно што они називају камп „спроводи 
по програму који је подржан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја“ (http://superkamp.rs/index.php/letnji-
kamp  приступљено 14.02.2016).  

Лако се запажа да је код свих ових различитих кампова 
примарна забава, а рада нема или је споредан и то се сматра као 
позитивна чињеница. Такав приступ раду као нужном злу је сасвим 
другачији од онога какав су имали бригадири на радним акцијама у 
социјалистичкој Југославији, на којима се радило неупоредиво 
озбиљније и са великом вољом. У време огромног напретка технике, 
када машине у многим областима успешно замењују људски рад, 
прича о акцијама где се ради физички  може да се учини анахрона. 
Зар људи нису вековима маштали да се отарасе физичког рада? То 
јесте тачно ако се мисли на рад као егзистенцијалну нужност, као 
отуђени рад. Међутим, физички рад као део човекове дубоке 
потребе да преображава свет око себе, опстаје и онда када он за 
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некога није егзистенцијална нужност. Добар пример за то јесте 
начин живота на викендицама (кућама за одмор). Њих су до сада, по 
правилу, градили најчешће материјално боље стојећи људи који се у 
друштвеној подели рада не баве физичким радом. Око викендица 
обично постоји башта, повртњак и мали воћњак. Иако скоро сви 
њихови власници лако могу да плате баштована, они ипак поменуту 
башту и воћњак углавном обрађују сами, ручним алатом. Неретко се 
дешава да су и неке мање грађевинске подухвате или прављење 
столарије изводили сами, иако су били у могућности да и те послове 
релативно лако плате другим извођачима. Задовољство да су нешто 
направили сопственим рукама било им је значајније, без обзира што 
резултати таквог њиховог рада понекад и нису баш врхунски. У 
својој књизи о радним акцијама, Руди Супек каже:  

Iako se neposredni dodir čovjeka u naporu sa zemljom i uopće s 
prirodnim elementima može nekome činiti primitivan, meni se čini 
da i on pripada onoj neophodnoj širini na kojoj se izgrađuje 
čovjekov životni horizont... Činjenica је da idemo u susret sve više 
automatiziranoj i specijalistički rascjepkanoj civilizaciji, pa će baš 
takav rad postati važno sredstvo osmišljavanja čovjekova života 
(Supek, 1963, стр. 33). 

 
 
АНКЕТА О РАДНИМ АКЦИЈАМА МЕЂУ СРЕДЊОШКОЛЦИМА,  
МОГУЋНОСТИ ПРАКТИЧНОГ ОБНАВЉАЊА АКЦИЈА 

 
Да ли је могуће да се поново организују омладинске радне 

акције у неком озбиљнијем обиму? Да бих проверио расположење за 
учешће на њима, последње недеље фебруара 2016. спровео сам 
анкетирање средњошколаца у Пироту. Боље би било да је 
анкетирање спроведено у више градова и села Србије, али би 
реализација тог подухвата била неупоредиво компликованија. 
Повољна је околност што Пирот није нити велеград, нити неко 
заостало провинцијско место, већ просечан србијански град по 
већини параметара, тако да резултати анкете могу да буду валидни и 
шире од територије пиротске општине. Анкета је обављена у 
Техничкој школи, коју сам изабрао зато што је највећа школа у 
граду и у односу на друге пиротске средње школе има најширу 
лепезу образовних профила, социјалног порекла ученика и њихових 
животних амбиција. Ту се стичу знања и за производна занимања, 
али се припрема и за студије на неким од најпопуларнијих 
факултета. Никако није безначајна и чињеница да је управа школе и 
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њен колектив био посвећен успеху ове анкете.19 Ђаци су писаним 
путем одговарали на питања из анкете на часу разредног старешине 
или на почетку неког другог часа. Одмах им је речено да је анкета 
анонимна. Лист са питањима добијали су непосредно пре 
анкетирања и предавали га педагогу или мени одмах по завршетку, 
на истом часу. Личним присуством сам се уверио у озбиљан 
приступ ђака током анкетирања. Од укупно 683 ученика школе, 
анкетирано је 308 или 45,1%. Водило се рачуна да буду заступљени 
различити образовни профили, као и различита годишта, с тим да је 
намерно одабрано нешто више испитаника из завршног, четвртог 
разреда, због претпоставке да су најзрелији. У даљем тексту дати су 
резултати анкете. Због лакшег разликовања, изворни текст анкете и 
бројчани резултати штампани су ситнијим, а коментари и закључци 
између њих стандардним словима. 

У некадашњој Југославији организоване су омладинске радне акције. 
Омладина је  радила на изградњи путева, пруга, хидроцентрала, фабрика,  на 
изградњи разних објеката инфраструктуре: водовода, телефона, струје, затим на 
пошумљавању голети, итд. То су били физички радови. Поред једнодневних 
акција, биле су доста честе и дуже акције, најчешће у трајању од месец дана, 
организоване претежно у току лета. Учесници акција нису добијали никакву 
новчану накнаду, а били су им обезбеђени смештај, исхрана, одећа, превоз, као и 
основни предуслови за друштвене, културно-забавне и спортске активности. 
Основна група младих која је радила на тим акцијама звала се омладинска радна 
бригада и имала је обично од 40 до 120 чланова, који су се звали бригадири или 
акцијаши. Радним акцијама и радним бригадама комплетно су руководили млади 
људи. (У то време, старост од 27 година била је обично граница до које се 
сматрало да је неко омладинац.) Најчешће је неколико бригада из различитих 
градова било смештено у једном акцијашком насељу – то су некад биле монтажне 
бараке, а често су и школске зграде прилагођаване за смештај акцијаша, с обзиром 
да за време летњег распуста нису коришћене за наставу. 

1. Оцени твоја досадашња сазнања о некадашњим радним акцијама у 
Југославији заокруживањем једног од понуђених одговора: 
а) о радним акцијама сам  б) знао/знала сам понешто,  в) већ од раније знам                      

знао/знала врло мало                али без комплетне слике       доста о радним акцијама 
         101                                             161                                           46 
Резултати показују да испитаници, генерално, мало знају о 

радним акцијама. 
2. Ко ти је дао највише информација о акцијама? Заокружи један од 

понуђених одговора: 
а)   старији рођаци и          б) школа         в) средства           г) вршњаци         д) нико 
    други старији људи                              информисања 

     187                              21                      68                          4                       28 

                                                             
19 Захваљујем директору пиротске Техничке школе Аци Божићу што је 

без двоумљења одобрио да се анкета обави, педагогу Братиславу Димитријевићу 
зато што је ушао у свако одељење у којем се обављало анкетирање, као и 
разредним старешинама, професорима и ученицима школе који су својим 
коректним приступом дали допринос реализацији анкете. 
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Испада да је култура сећања на радне акције пре свега усмена. 
Шта ће бити када изумру генерације које су учествовале на 
акцијама? Школа свакако може да постане много снажнији 
информатор, али за то није довољна само добра воља појединих 
наставника, већ и допуна школских програма од стране просветних 
власти. Није неважан ни податак да су само четири испитаника 
одговорили да су о акцијама чули од вршњака, што указује да оне 
нису део вршњачке комуникације савремене омладине. 

3. Ако би се поново организовале сличне омладинске радне акције, да ли би 
имао/имала жељу да учествујеш? Заокружи „да“ или „не“.           

                                        да  250               не  58 
Одговоре на ово питање треба узети са извесном резервом с 

обзиром да су их давали испитаници који су се код првог питања 
сами изјаснили да о радним акцијама знају углавном мало. Постоји 
још један разлог за одређену резерву. Наиме, испитаници у разним 
анкетама широм света често воле да нагађају какве одговоре можда 
прижељкују организатори анкете па се приликом давања одговора 
један део испитаника томе и прилагођава. Иако је ученицима 
Техничке школе речено да се истраживање не спроводи за школске 
потребе, један део испитаника је сигурно резоновао да управа школе 
не би одобрила спровођење анкете ако о радним акцијама има 
негативно мишљење, па су се из опортунистичких разлога, без 
обзира што је анкета била заиста анонимна, изјаснили да би и они 
хтели да буду акцијаши. Ипак, и поред ових резерви, чињеница да се 
81,2% испитаника изјаснило да би хтели да учествују на некој 
радној акцији показује да има смисла размишљати о неком њиховом 
поновном покретању.  

4. На ово питање одговарају они који су се на претходном питању 
изјаснили да не би учествовали на радним акцијама и оно гласи: Зашто не би 
желео/желела да учествујеш на акцијама? Заокружи један од понуђених одговора. 
Уколико сматраш да има још неки одговор који није написан, допиши га на 
цртама десно. 
a) не одговара ми живот       б) не бих радио/радила             в) ________________ 
       међу много људи             бесплатно месец дана                  ________________           

        8                                              37                                                                                      
Међу онима који не би ишли на радну акцију убедљива већина 

као разлог наводи своје одбијање да раде бесплатно. Осамнаест 
испитаника је искористило трећу опцију да својим речима објасни 
одбијање за учешће, укључујући и поједине који су већ заокружили 
неки од прва два понуђена одговора. Овде дајемо све те одговоре у 
интегралном облику: „Радио бих бесплатно ако би у близини била нека особа 
коју познајем.“  „Превише сам заузет да бих радио тако нешто.“  „Имам паметнија 
посла него да радим месец дана нешто што не волим.“  „Не желим да док ја 
поправљам ову земљу други праве станове на рачун ње.“  „Није ми занимљиво, не 
уклапам се у такав вид акције.“  „Једноставно не бих учествовао.“   „Болестан сам 
и не могу да радим.“  „Не бих учествовао јер немам разлога да чистим и 
поправљам нешто што је други направио.“  „Због тренинга.“  „Имам други посао 
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током летњег распуста“ (два испитаника).  „Имам своје обавезе.“  „Нисам ја за те 
ствари. Свака част тим људима, али ја се ту не проналазим.“  „У данашње време 
то нема никаквог смисла.“  „Мислим да то не би било као некад“ (овај испитаник 
је уједно заокружио и одговор да не би радио бесплатно).  „Радим приватно сваки 
дан.“  „Лењ сам.“  „Не бих ишао зато што се не исплати.“ 

5. Заокружи твоје годиште:  2001(6)   2000 (56)   1999 (72)   1998 (67)    
1997 (104)   1996 (3) 

Подаци о годишту тражени су да би се приликом анализе 
анкете укрстили са другим подацима, нарочито са одговорима на 
треће и осмо питање, који се односе на жељу за учешће на акцијама 
и ставове о њиховој организацији. То је и урађено, али нека чвршћа 
корелација између укрштених података није уочена.  

6. Заокружи твој пол:        мушки 238                 женски 70 
Проценат девојака испитаница је 22,7%, што приближно 

одговара полној структури учесника некадашњих ОРА. Од 70 
анкетираних девојака само се 8 изјаснило да не би ишло на акцију, 
што је повољнији однос него код збира свих анкетираних. Међутим, 
из наредних одговора ће се видети да би девојке имале много више 
проблема од стране родитеља да их пусте на акцију.  

7. По твом мишљењу, зашто су млади масовно учествовали на некадашњим 
радним акцијама? Заокружи један од понуђених одговора. Уколико сматраш да 
има још неки одговор који није написан, допиши га на цртама десно. 
а)  млади су хтели          б) млади су желели       в) млади су били         г) ________                    
да дају свој допринос         да се  упознају          изманипулисани            ________                    
бржем развоју земље               и друже                  од тадашње власти          ________  

    166                                 123                                   28 
Испитаници су се углавном одлучивали за прва два понуђена 

одговора, дајући извесну предност првом. Иако је јасно речено да 
треба заокружити само један одговор, двадесетак испитаника је 
заокружило први и други заједно, што значи не само да су били у 
дилеми, већ и да сматрају да ова два одговора између себе нису 
противуречна. Занимљив је и податак да је релативно мало, само 
9,1%, заокружило трећу опцију да сматра како су некадашњи 
акцијаши били политички изманипулисани, нарочито у светлу 
чињенице да су у првих десетак година обновљеног капитализма 
млади у већем проценту били заступници мишљења да српско 
друштво стагнира јер у њему и даље има доста остатака 
„комунизма“. Међутим, већ од средине прве деценије 21. века и 
суочавања са свим особеностима капитализма, значајан део 
србијанског јавног мњења, па и омладине, има избалансиранији 
однос према некадашњим тековинама социјализма, што се на неки 
начин види и из ове анкете. Од 28 испитаника који су ипак 
заокружили трећу опцију, чак њих 15 се код трећег питања 
изјаснило да не би желело да иде на акцију, а 12 међу њима као 
разлог за то је навело да не желе бесплатно да раде, што указује да 
припадају онима који и даље имају нарогушен став према свему што 
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је не само „комунистичко“ већ и солидаристичко уопште. Десет 
испитаника је искористило четврту могућност да у слободној форми 
одговоре на ово питање, при чему су  својим речима углавном 
понављали неки од већ понуђена три одговора, на пример: „Желели 
су да раде нешто корисно за природу и државу и било им је 
забавно.“  „Били су принуђени на волонтерски рад.“  „Допринос 
бржем развоју земље и упознавање других људи као и ново 
искуство.“             

8. На некадашњим радним акцијама радни дан је изгледао овако: устајање 
је било у 4 или 5 ујутро, после обавезне гимнастике и доручка ишло се на рад који 
је трајао 6 сати, плус пола сата паузе за ужину. После ручка и поподневног 
одмора, од 17 до 19 сати, одржавале су се разне секције, курсеви, предавања, 
спортски сусрети. После вечере, од 20 до 21,30, биле су приредбе, концерти, разне 
забавне игре, логорске ватре и слично. У 22 сата сви су ишли на спавање. Да ли би 
таква организација живота била прихватљива за тебе? 

                                    да    234                   не  74  
На први поглед може да се учини да је кроз одговоре на ово 

питање откривено још 16 нових испитаника који су нечим 
незадовољни код радних акција, одузимањем одговора на ово и 
треће питање (74 – 58 = 16). Међутим, од 58 оних који су 
одговорили негативно на треће питање само је 35 тако исто 
поступило и код овог, осмог питања, што значи да се њихове 
примедбе не односе на организацију радних акција, већ се ради о 
нечем другом - пре свега о одбијању да се ради бесплатно. То даље 
значи да је овим питањем откривено још 39 нових незадовољника 
(74 – 35 =  39). Приликом конципирања анкете могло је да се 
поступи и другачије, да се опис организације једног дана на радној 
акцији не оставља за посебно питање, већ да се подаци о томе убаце 
у опште информације које су дате на самом почетку анкете. Тада би 
број негативних одговора на треће питање сигурно био већи, али би 
се у том случају и теже разлучиле све нијансе у негативним 
ставовима према радним акцијама. 

9. Уколико је твој одговор на претходно питање негативан, покушај да на 
линији испод напишеш шта је оно што ти нарочито није прихватљиво у таквој 
организацији живота. 

Убедљиво највише примедби – чак тридесет две, има на рано 
устајање. Понекад је то комбиновано и са примедбом да се рано иде 
на спавање, а два испитаника замерају само ово друго. Овде се треба 
подсетити да је већи део ере радних акција био у годинама када није 
постојало тзв. летње време – часовници у Југославији су први пут 
померани 1983. Пре тога, у јуну и јулу, сунце је увелико сијало већ у 
четири ујутро. Поред овог детаља, за разматрање питања раног 
устајања важнија је чињеница да се од последњих радних акција 
1990. начин живота младих прилично променио. Још више него 
раније, ноћ добија на значају као време забаве и провода. Омладина 
излази врло касно, а враћа се често у раним јутарњим часовима. 
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Родитељи не могу или не желе да спрече такве изласке ни код своје 
малолетне деце. Свестрано разматрање ове појаве изашло би из 
оквира овог рада, па ће аутор само кратко да изнесе свој став да се 
ради о експанзији хедонистичке филозофије, која је у тесној вези са 
егоизмом.20 Блиска замерци за буђење је и она да је премало 
времена за спавање, која се такође јавља у одговорима. Ако се гледа 
само ноћ, то заиста може да изгледа тако, међутим, после ручка па 
до 17 сати на акцијама је био поподневни одмор који је могао да се 
искористи и за спавање. Иако та информација стоји у уводу за 
претходно анкетно питање, изгледа да су многи то превидели, што и 
није неочекивано. Они који кући долазе из скитње рано ујутро, 
уколико баш немају неке важне обавезе, спавају до иза поднева, па 
време после ручка и не перципирају као термин за спавање.  

Има и замерки да је превише посла, као и да има премало 
слободног времена. Један испитаник је чак написао: „Таква 
организација не приличи једном нормалном човеку!!!“ (три узвичника је ставио 
испитаник) Тим испитаницима би вероватно били прихватљивији 
волонтерски радни кампови него радне акције. Примедба да има 
премало слободног времена вероватно значи да један део 
испитаника није одушевљен тиме што су на акцијама постојале 
свакодневне организоване културне, образовне и спортске 
активности, већ више воле такво коришћење слободног времена које 
се своди на спонтано дружење. Код таквог дружења невоља је у 
томе што ту често не избијају у први план најкреативнији 
појединци, већ они најнаметљивији који све подређују остварењу 
своје жеље да се истакну, па се зато слободно време у оквиру неке 
вршњачке групе често своди на бескрајно надмудривање и борбу за 
доминацију. На радним акцијама, које су биле крцате активностима 
од јутра до вечери, није било много простора за губљење времена, у 
жаргону – „глуварење“.    

10. Замисли следећу ситуацију – долазиш кући и саопштаваш твојим 
родитељима да би хтео/хтела да идеш на радну акцију ван твог места боравка у 
трајању од месец дана. Како би реаговали твоји родитељи? Заокружи један од 
понуђених одговора. 

а) били би сагласни         б) били би против         в) не могу да оценим 
               176                                    22                                      110 
Док би се већина родитеља испитаника сагласила са одласком 

њихове деце на радну акцију, ситуација је драстично другачија код 
девојака. Од 70 девојака које су учествовале у анкети њих 6 сматра 
да би родитељи били против њиховог одласка на акцију, а чак 37 је 

                                                             
20 Иако у знатно мањој мери, хедонистичка филозофија је у друштву била 

присутна и у време највеће популарности радних акција. Супек наводи и 
конкретну песмицу – ругалицу којом су се млади хедонисти у послератном 
периоду подсмевали акцијашима: „Bolje plesat' bugi-vugi, nego krampati na prugi“ 
(Supek, 1963, стр. 66). 
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заокружило трећу опцију „не могу да оценим“, што значи да 
наслућују да би реакција родитеља могла да буде негативна. Испада 
да патријархални морал, који је и деценијама раније био један од 
препрека за веће учешће девојака на акцијама, опстаје и даље. 

11. На ово питање одговарају они који су претходно заокружили „били би 
против“ или „не могу да оценим“. Питање гласи: Зашто сматраш да би твоји 
родитељи можда били против твог учешћа на акцији? Заокружи један од 
понуђених одговора. Уколико сматраш да има још неки одговор који није 
написан, допиши га на цртама десно. 
а)   родитељи би можда         б) родитељи би можда сматрали      в) ____________ 
   сматрали да се ја не бих          да њихово дете не би требало          ____________ 
       уклопио/уклопила               да ради бесплатно месец дана          ____________                     
       у живот на акцији                                                                                                             

       55                                                    28 
Док су код одговора на четврто питање о разлозима свог 

одбијања за учествовање на акцијама испитаници највише 
заокруживали да не желе да раде бесплатно, за своје родитеље 
сматрају да би разлог за њихово противљење био мање у недостатку 
материјалне надокнаде, а више у бризи како би се њихово дете 
уклопило у живот на акцији. То може да буде и нека врста признања 
да је било пропуста у васпитању. Пад наталитета и све већи број 
породица са једним, евентуално два детета, може да погодује 
повећању размажености деце и њихове неспособности да се уклопе 
у нове ситуације. Код овог питања неки нису ништа одговорили 
иако су због свог одговора на претходно питање били замољени да 
то учине, док је њих деветнаест изабрало трећу опцију да то учине 
својим речима. Неки од тих одговора се своде на већ понуђена два, а 
мањи број даје нешто ново. Ево неколико у изворном облику: 
„Родитељи би мислили да је месец дана превише још плус ван мог места боравка“ 
(девојка).  „Превише су заштитнички настројени јер су, како кажу, времена 
„опасна“ (девојка).  „Можда би им требао код куће“ (вероватно због неког посла; 
двојица испитаника).  „Рекли би ми: „Идеш тамо да работиш за друђи џабе“ 
(дијалекатски говор).  „Не би хтели да њихово дете губи време на радне акције, 
уместо да учи, односно да се школује.“  „Имам веома брижну мајку.“  „Можда би 
мислили да бих ишла само да се дружим.“     

12. За децу и омладину постоје разне слободне активности: тренирање у 
неком спортском клубу, фолклор, плес, балет, музичка школа и слично. Колико 
дуго си до сада ишао/ишла на овакве активности? Заокружи један од одговора. 
Они који су ишли на више таквих различитих активности треба да их временски 
рачунају и саберу као једну активност. 
а)  нисам уопште ишао/ишла         б) ишао/ишла сам                 в) ишао/ишла сам  
на такве и сличне активности  укупно краће од 2 године   укупно дуже од 2 године 

           64                                           71                                           173 
У последње време разне врсте ваншколских, „слободних“ 

активности су у експанзији, што се види и из резултата за ово 
питање. Родитељи и шира јавност  све чешће ове активности 
називају „социјализацијом“. Према резултатима анкете, проценат 
оних који имају позитиван однос према радним акцијама расте у 
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зависности од дужине бављења поменутим слободним 
активностима, али прилично благо, тако да, на пример, за оне из 
треће групе који су те активности похађали дуже од две године 
износи само неколико процената изнад укупног просека. Свако 
друштво, било организовано, било стихијно, социјализује своје 
чланове у складу са својим основним вредностима. На 
многобројним спортским тренинзима деца и омладина не учe о 
складу духа и тела, већ је апсолутни примат дат такмичењу као 
циљу самом по себи, чиме је савремени спорт постао одлична 
вежбаоница за такмичарски капитализам. И деца и њихови 
родитељи већ одмалена прижељкују да направе успешну спортску 
каријеру јер би то вероватно значило и материјалну добит. Деца која 
пролазе кроз такво васпитање неће бити превише склона 
солидаристичким активностима какве су радне акције. Ни она деца 
која похађају неке друге активности, као што је музичка школа или 
балет, такође често неће имати повољно мишљење о радним 
акцијама, јер је за многе од њих и њихове родитеље бављење овим 
активностима више статусни симбол него стваралачки изазов и 
потреба. 

13. Стручна спрема твојих родитеља – заокружи један од понуђених 
одговора. 
а) моји родитељи имају  б) један мој родитељ има основну,    в) оба моја родитеља                     
     основну, односно      односно средњу школу, а други има      имају вишу школу,                     
        средњу школу             вишу школу, односно факултет          односно факултет  

     182                                               88                                                38 
Ово питање је уврштено у анкету да би се сагледавало 

поимање радних акција од стране деце из различитих друштвених 
слојева. За потпуније одређење друштвеног статуса родитеља било 
би потребно више критеријума (висина и извори прихода, тип и 
место становања, стручна спрема, итд.), али би то превише 
искомпликовало анкету и донекле је одвело изван главне теме, а 
вероватно би и умањило расположење испитаника. Зато је као 
критеријум друштвеног статуса издвојена само стручна спрема 
родитеља. Добијени резултати су укрштени са резултатима на друга 
питања у анкети. У  групи испитаника чији родитељи имају основну, 
односно средњу школу, проценат оних који су се изјаснили да би 
желели да иду на радну акцију је 80,8%, што је врло близу просека 
за све испитанике који износи 81,2%. Најповољнији однос према 
акцијама имају они из средње групе чији један родитељ има основну 
или средњу школу, а други вишу школу или факултет – њих 84,1% 
изјаснило се за учешће на ОРА. Најнеповољнији однос према 
акцијама је међу онима чија оба родитеља имају вишу школу или 
факултет - њих 76,3% се изјаснило за учешће на ОРА. Слично је и 
код одговора испитаника из ове групе на осмо питање. Док 76% 
свих испитаних сматра прихватљивим начин организације 
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некадашњих ОРА, код ове  групе то је 68,4%. Ипак, чињеница да 
разлике између три групе нису превелике наводи на закључак да је 
српско друштво и даље у значајној мери егалитарно. 

С обзиром да један део савремене омладине показује 
интересовање за учешће на радним акцијама, поставља се питање 
како би оне требало да изгледају уколико би се поново покренуле. 
Било би логично да се разликују од тзв. волонтерских радних 
кампова, јер у супротном не би било оправдано коришћење назива 
омладинска радна акција. Већ је објашњено да је најважнија разлика 
између кампова и акција у односу према раду. Вероватно би и нове  
радне акције требало да задрже њихову некадашњу особину да се 
кроз рад тежи радном подвигу. За тако нешто нису неопходни 
велики објекти као што су пруге, путеви, хидроцентрале и слично, 
већ и оне врсте послова који наизглед делују „мали“ и мање важни. 
Одличан пример је пошумљавање голети. Овај посао се обавља на 
неприступачним теренима по којима машине не могу да изађу, па је 
ручни рад и те како сврсисходан. Сам излазак на такав терен, уз 
ношење  алата и самих садница, већ заслужује поштовање, а када се 
посао заокружи и копањем рупа на каменитом терену и сађењем 
садница, то већ и јесте радни подвиг. Какве то крупне, далекосежне 
позитивне ефекте може да има најбоље показују резултати 
некадашње СОРА „Пирот“, чији су бригадири у периоду 1980-86. 
засадили око 2000 хектара. У изјави коју је дао 21. октобра 2005, 
Срђан Тошић, заменик команданта за радилиште те акције од 1981. 
до 1983, навео је тврдњу представника Министарства за шумарство 
да је данас то један од највећих комплекса четинарских шума на 
Балкану.  

Озбиљан рад ствара могућност да радна акција има и неку 
своју економску самосталност, што може у извесној мери да олакша 
организацију и створи услове за разноврсније друштвене активности 
на акцији у односу на кампове. Ипак, тешко је претпоставити да би 
могле да буду онолико разноврсне као на некадашњим акцијама, јер 
је тада један део трошкова друштвених активности намиривала 
држава. Вероватно би образовне активности биле најредуцираније – 
на некадашњим ОРА држава је плаћала већину стручних предавача 
за разне курсеве, што је у новим околностима тешко очекивати. Што 
се културно-забавних активности тиче, њихово креирање од стране 
самих акцијаша би и даље могло да буде значајан сегмент живота на 
акцији. Идејнополитички рад, односно идеологизација у ма каквом 
облику, на новим радним акцијама би морала да изостане.  

Занимљиво питање је и дисциплина учесника. Схватање о 
неопходности одређене дисциплине у неким ситуацијама постоји 
скоро у свим културама. Тако, на пример, иконе поп-културе 20. 
века, Паја Патак и његови сестрићи Раја, Гаја и Влаја, чланови су 
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скаутске (извиђачке) организације и у стриповима и цртаним 
филмовима са том тематиком носе униформе и подвргавају се 
скаутској дисциплини када за њу има потребе (https://en.wikipedia. 
org/wiki/Good_Scouts приступљено 14.02.2016). То нимало није 
сметало великој популарности поменутих стрипова и филмова и у 
најлибералнијим земљама Запада. У складу с тим, известан степен 
дисциплине неопходан је и на радним акцијама, при чему би њен 
ниво највише зависио од броја акцијаша – већи број људи на 
релативно малом простору обично повлачи и нешто јачу 
дисциплину, и обрнуто. 

Организатор радних акција би могла да буде и држава, али и 
нека удружења. Својим искуством, значајан допринос обнови ОРА 
могли би да дају управо некадашњи акцијаши - ветерани. До сада, 
њихова активност се најчешће сводила на међусобна дружења, 
евоцирање успомена и штампање публикација о некадашњим ОРА. 
Међутим, за обнову акцијашког духа изгледа да то није довољно. 
Навешћемо пример утицаја књиге Радни полет омладине пиротског 
краја 1944-1989, коју су писали управо некадашњи акцијаши, а 
објављене у лето 2012 (Војчић и сар., 2012).  Од тада па до пролећа 
2016, када се пише овај рад, у књижари пиротског Музеја продата су 
свега 3 (три) примерка. Код уличног продавца новина који је 
смештен на једном од најпролазнијих места, продато је такође 
скромних 14 примерака. Додуше, издавачи су знатан део тиража 
поделили  школама, али је питање колико је то уопште допрло до 
деце, с обзиром да су у анкети ђаци слабо помињали школу као 
извор информација о радним акцијама. Због тога би некадашњи 
бригадири могли да буду и покретачи нових радних акција, што и 
јесте случај са оним малобројним које су у новије време 
организоване, на пример поменута акција у Врњачкој Бањи. 
Додуше, акцијаши са првих послератних акција су у дубокој 
старости или су већ изумрли, али су они из седамдесетих и 
осамдестих година у знатном броју и даље радно способни, па би 
могли сопственим примером да повуку и садашњу омладину, почев 
од своје деце и унука. У противном, са постепеним изумирањем све 
већег броја учесника некадашњих радних акција, сећање на њих 
постајаће све магловитије, а могућност њихове обнове све тежа.   

 
 
ЗАКЉУЧАК 

 
Генерално би могло да се каже да су радне акције у 

социјалистичкој Југославији првих двадесетак година имале 
превасходно економски значај, али је и образовно-васпитна 
компонента била врло присутна. У том периоду, нарочито 
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непосредно после рата када је постојао тоталитарни систем по 
совјетском узору, за неке бригадире одлазак на акцију није био 
истински добровољан, односно несебичан. Акције су тада биле 
значајан канал вертикалне друштвене покретљивости и учешће на 
њима индиректно и на дуже стазе могло је да омогући и извесно 
материјално напредовање. Од друге половине шездесетих па до 
краја постојања социјалистичког система, приоритети су донекле 
промењени. Економски моменат је и даље важан, али пре свега као 
материјална основа за што свеобухватније остваривање васпитних 
циљева радних акција. У тој потоњој фази развоја ОРА, идеолошко 
деловање на младе, иако и даље присутно, престаје да буде 
доминантно и постаје нека врста идеолошког фолклора. Акције су у 
том периоду заиста добровољне и несебичне, јер више нису биле 
канал вертикалне друштвене покретљивости нити извор неких 
привилегија.21 И поред тога, биле су прилично популарне међу 
младима којима се допадао свестрани живот на акцијама и нека 
врста посебне акцијашке етике као споја једнакости и солидарности. 
Након урушавања социјализма и почетног, скоро еуфоричног, 
прихватања вредности капиталистичког друштва, брзо се увидело да 
ни оно није идеално и да су многе тековине социјализма олако 
одбачене. Некадашњи учесници радних акција постајали су све 
гласнији у истицању вредности ОРА, нарочито као специфичног 
облика радног васпитања младих. Поновно организовање 
омладинских радних акција имало би смисла ако би се оне јасно 
разликовале од волонтерских радних кампова који одавно постоје на 
Западу и већ се организују и у земљама наследницама некадашње 
Југославије. Док је код волонтерских кампова рад често само 
изговор за туризам и забаву („џабе провод уз мало рада“, како гласи 
део раније цитираног новинског наслова), радне акције би могле да 
задрже своје специфичне вредности – рад схваћен као тежња ка 
радном подвигу и што разноврсније стваралачке активности у оним 
часовима када се није на радилишту. Неке радне акције у новије 
време су спорадично и организоване, али то није добило снагу 
организованог покрета. У могућој снажнијој обнови радних акција и 
акцијашког духа уопште, важну улогу би могли да одиграју 
некадашњи бригадири сопственим примером и искуством. Било би 
корисно да се у сагледавање радних акција више укључи и наука и 
то не само историјска наука, већ и социологија, психологија и 
антропологија, како би се што објективније оценило у којој мери би 

                                                             
21 У уводу књиге сећања некадашњих бригадира – студената београдског 

Правног факултета, исписан је слоган: Ми нисмо били акционари. Ми смо били 
акцијаши. Овом игром речи се каже да су бригадири били свесни да својим радом 
не стварају никакве привилегије ни за себе ни за своје непосредне потомке, већ да 
га дарују целом друштву (Лалић, 2015, стр. 7). 
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радне акције и даље могле да буду прихватљив и остварљив облик 
волонтерства.       
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једног од аутора (означеног горе звездицом).  

Ако је потребно, у додатној напомени – фусноти при дну прве 
странице може се додати и тзв. захвалница – назив и број пројекта, 
односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и назив 
установе која је финансирала пројекат или програм.  

Уколико су у битним аспектима истраживачког пројекта и 
припреме рукописа учествовала и друга лица која нису аутори, 
њихов допринос може се поменути у напомени или захвалници, као 
посебном одељку на крају чланка, а испред списка референци – 
литературе. 

Ако је рад проистекао из докторске дисертације или 
магистарског, мастер или дипломског рада, у фусноти при дну прве 
странице треба навести наслов те дисертације, односно рада, годину 
и пуни назив високошколске установе на којој је одбрањен. 
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Испод наслова рада следи сажетак (апстракт) од 100 до 250 
речи и кључне речи (од 3 до 10). У интересу је аутора да у наслову, 
сажетку и кључним речима користе речи уобичајене у одређеној 
науци, како би олакшали индексирање и претраживање чланка. 
Превод наслова, сажетка и кључних речи на енглески обезбеђује 
издавач. 

Аутори сами структурирају свој рад и одређују евентуалне 
поднаслове.   

Ако у раду има илустративних приказа, фотографија, цртежа и 
табела, треба их доставити као посебне фајлове у црно-белој 
техници, минималне резолуције 300 dpi, а у тексту рада тачно 
означити где је њихово место. Називи табела се пишу изнад њих, а 
испод илустративних приказа, фотографија и цртежа. Називе сваке 
врсте илустративних приказа нумерисати арапским бројевима и 
исписати двојезично, на српском и енглеском језику. За евентуални 
текст унутар илустративног приказа пожељно је користити фонт 
Arial, величине 9 pt. Уколико неки од ових приказа нису власништво 
аутора, њихова је обавеза да обезбеде писмену сагласност власника 
ауторског права.  

Страна имена се транскрибују на српски (пишу се фонетски, 
онако како се изговарају), с тим да се приликом првог помињања у 
тексту наводе у загради у изворном облику, на пример Русо 
(Rousseau). 

Пиротски зборник објављује само оне радове који до сада нису 
публиковани, при чему се мисли не само на целе радове, већ и на 
мање или веће делове већ објављених радова. Аутор, односно сви 
аутори (ако их је више), потписују изјаву о оригиналности рада. 
Образац изјаве доставља редакција. Потписивањем изјаве аутори 
гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да 
није већ објављен, да се не разматра за објављивање код другог 
издавача или у оквиру неке друге публикације, да објављивањем 
рада неће бити угрожена ничија ауторска, власничка и друга права, 
да је објављивање одобрено од стране свих коаутора (уколико их 
има), као и, прећутно или експлицитно, од стране надлежних тела у 
установи у којој је извршено истраживање. Изнесени ставови у 
објављеним радовима не изражавају ставове уредника, чланова 
редакције, рецензената и издавача. Потписивањем изјаве о 
оригиналности рада аутори преузимају правну и моралну 
одговорност за идеје изнесене у њима и гарантују да рукопис не 
садржи неосноване и незаконите тврдње и не крши права других. 
Издавач неће сносити никакву одговорност у случају испостављања 
било каквих захтева за накнаду штете.  
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Поступак предавања рукописа, рецензија и објављивање 
радова су бесплатни – аутори не плаћају APC (Article Processing 
Charge). 

Аутори се о пријему рукописа обавештавају електронском 
поштом. Након пријема, рукописи пролазе кроз прелиминарну 
проверу у редакцији како би се проверило да ли испуњавају основне 
критеријуме и стандарде. Поред тога, проверава се да ли су рад или 
његови делови плагирани. Само они рукописи који су у складу са 
датим упутствима биће послати на рецензију. У супротном ће 
рукопис, са примедбама и коментарима, бити враћен ауторима. 

Рад рецензирају два рецензента, доктора наука, стручњака за 
науку из које је рад. Током читавог процеса, рецензенти делују 
независно један од другог. У начелу, рецензије су анонимне –  
рецензент не зна ко је аутор, као и обратно. Комуникација између 
рецензента и аутора, уколико постоји потреба за њом, обавља се 
преко уредника. У одређеним случајевима, због тематске 
специфичности часописа, може да се деси да неке рецензије не буду 
анонимне. Пиротски зборник објављује радове из свих природних и 
друштвено-хуманистичких наука, што је врло широка област и може 
да се деси да за неке радове, нарочито из оних наука које су у 
ранијим бројевима часописа биле ређе заступљене, редакција не 
може да обезбеди анонимне рецензенте. У том случају, уредник се 
обраћа самом аутору рада да он предложи рецензенте из своје 
струке. Међутим, и у оваквим случајевима, када анонимност 
рецензије не може да буде обезбеђена у потпуности, уредник и 
редакција ће пратити њен ток и стварати услове да она буде урађена 
ваљано.  

Ако се установи да је рад који је објављен плагијат, исти ће 
бити повучен у складу са стандардима дефинисаним од стране 
библиотека и научних тела. На сајту издавача, у електронској 
верзији изворног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза 
(HTML линк) са обавештењем о повлачењу. Повучени чланак се 
чува у изворној форми, али са воденим жигом на PDF документу, на 
свакој страници, који указује да је чланак повучен (RETRACTED). 
Ауторима радова за које је утврђено да су плагијати неће бити 
дозвољено да трајно или у неком одређеном року достављају нове 
рукописе, о чему коначну одлуку доноси редакција.  

Аутори и рецензенти имају право да предложе категоризацију 
рада на оригиналан (изворни) рад, прегледни рад, кратко или 
претходно саопштење, научну критику (полемику), монографску 
студију или стручни рад, али искључиву одговорност за 
категоризацију рада има уредник. Потенцијални аутори којима није 
довољно јасна категоризација радова могу о томе да се опширније 
информишу у документу Министарства науке под називом Акт о 
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уређивању часописа, као и у правилнику о начину вредновања 
научноистраживачког рада који је донело исто министарство.  

Када радови буду спремљени за објављивање, аутори ту 
завршну  верзију, тзв. пробни отисак, добијају у PDF формату и 
имају рок од пет дана да дају евентуалне примедбе на рад лектора, 
преводиоца или техничког уредника. Ако се аутор у поменутом року 
не јави уреднику, сматраће се да нема примедби. У случају да 
аутори открију важну грешку у свом раду након објављивања (без 
обзира да ли је то грешка самих аутора или сарадника на техничкој 
припреми рада за објављивање), дужни су да о томе одмах обавесте 
уредника или издавача и да са њим сарађују како би се објавила 
исправка или, евентуално, повукао рад.   

Пиротски зборник подржава отворени приступ научном знању 
(Open Access). Објављени чланци могу се бесплатно преузети са 
сајта издавача и користити у едукативне и друге некомерцијалне 
сврхе. Аутори могу објављену верзију рада у PDF формату да 
депонују у институционални репозиторијум или некомерцијалне 
базе података, да је објаве на личним web страницама (укључујући и 
профиле на друштвеним мрежама за научнике, као што су 
ResearchGate, Academia.edu и сличне), као и на сајту институције у 
којој су запослени, у било које време након објављивања у часопису. 
При томе се морају навести основни библиографски подаци о 
чланку објављеном у часопису (аутори, наслов рада, наслов 
часописа, волумен, свеска, пагинација), а мора се навести и 
идентификатор дигиталног објекта – DOI објављеног чланка у 
форми HTML линка. Уколико чланак нема DOI, наводи се URL 
адреса на којој је чланак изворно објављен. 

Поред научних и стручних радова, Пиротски зборник може 
повремено да објављује и информативне прилоге као што су 
информација о  важном научном скупу или културном догађају, 
 информативни приказ књиге или in memoriam. Информативне 
прилоге аутори не достављају самоиницијативно, већ искључиво на 
позив редакције. Дужина ових прилога је до 3.000 карактера 
(страница и по), а њени аутори се потписују на крају, именом и 
презименом. 
 
Списак референци (литература) 

 
У списку референци (литературе) на крају рада дају се 

прецизни подаци о свим делима на које се аутор експлицитно 
позива у тексту рада, како би заинтересовани читалац могао да их и 
сам пронађе и консултује. Дела се наводе на језику и писму којим су 
публикована, абецедним редом презимена аутора, а по наслову само 
ако дело нема аутора. Ако се наводе више дела једног аутора, 
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примат има редослед година издавања, а уколико се деси да су нека 
дела једног аутора објављена у истој години, додају се мала слова у 
циљу разликовања: 

Петровић, М. (1998). 
Петровић, М. (2003а). 
Петровић, М. (2003б). 
Петровић, М. (2009). 
Ако је у свом истраживању аутор користио архивску грађу, 

документе, извештаје, приручнике, неауторизоване текстове из 
штампе и са интернета и слично, све информације о таквим 
изворима треба навести у самом текту рада или у фуснотама 
(напоменама), а не наводити их у списку референци. Исто важи и за 
она дела која аутор не помиње у смислу цитирања, већ само да би 
упутио читаоце да се опширније упознају са неком темом која се 
само узгред помиње у раду. 

Поред поменутих информација о помоћним изворима и 
научној грађи, фусноте уобичајено садрже и мање важне детаље и 
пропратне коментаре, али нису и не могу да буду замена за 
цитирану литературу.  

У писању списка референци и за цитирање у самом тексту 
рада користити тзв. АПА стил (APA style),  међународни стандард за 
цитирање (Publication Manual of the American Psychological 
Association). 

Aко нека референца поседује DOI (Digital Object Identifier), 
треба га навести на крају референце. 

У наставку следе примери различитих референци према АПА 
стилу.      

 
Књига – основни формат 
 

Презиме, иницијал имена. (година издања). Наслов, место 
издавања, издавач. 

Уколико књига има више издања, навести број издања, као у 
другом примеру ниже. 

 
Berend, I. (2009). Ekonomska istorija Evrope u XX veku : 

ekonomski modeli od laissez-faire do globalizacije, Beograd, Arhipelag. 
 
Lukatela, G., Drajić, D., Petrović, G. i Petrović, R. (1990). 

Digitalne telekomunikacije I (4. izd.), Beograd, Građevinska knjiga.  
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Kњига без аутора, има само приређивача или уредника (едитора) 
 

После имена приређивача ставља се (прир.), а после имена 
уредника (ур.), односно (Ed.) за књиге на енглеском. Ако има више 
уредника, ставља се (урс.), односно (Eds). 

 
Николић, И. (прир.) (1982). Пирот и срез нишавски: 1801-

1918: грађа. Књ. 2, 1883-1893, Пирот, Музеј Понишавља. 
 

Књига без аутора 
 
Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 16, 

нокат-одврзивати. (2001). Београд, Српска академија наука и 
уметности. 

 
Необјављена докторска дисертација, магистарски рад и други 
сличан необјављени рад који би могао бити доступан на захтев 
заинтересованог читаоца 
 

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов дисертације 
или рада. Докторска дисертација / Магистарски рад. Место, 
факултет. 

 
Ristivojević, M. (2012). Uloga muzike u formiranju lokalnog 

identiteta. Doktorska disertacija. Beograd, Univerzitet u Beogradu, 
Filozofski fakultet. 

 
Поглавље у књизи која има уредника или приређивача 
 

Презиме аутора поглавља, иницијал имена. (година 
издања). Наслов поглавља. У иницијал имена уредника / 
приређивача. Презиме уредника / приређивача (ур. / урс. / 
прир.), наслов књиге (стр. прва страна поглавља – последња 
страна поглавља). Место издавања, издавач. 

 
Млађеновић, И. (1994). Новија српска архитектура. У П. Ивић 

и сар. (урс.), Историја српске културе (стр. 221-241). Горњи 
Милановац, Дечје новине ; Београд, Удружење издавача и књижара 
Југославије.  
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Предговор, поговор или рецензија у књизи другог аутора 
 

Формат је исти као у случају поглавља у књизи која има 
уредника, само што се уместо имена уредника пише име аутора 
књиге. 

 
Kosović, D. (1965). Optimistička psihoanaliza Karen Hornaj. U K. 

Hornaj, Novi putevi psihoanalize (str. V-XV). Beograd, Kosmos. 
 

Саопштење у зборнику научног скупа (конференције, симпозијума 
или конгреса) 
 

Презиме, иницијал имена. (година издања). Наслов рада. 
Назив научног скупа (стр. прва страна саопштења – последња 
страна саопштења). Место издања, издавач. 

 
Vidanović, M. (1989). Povećanje produktivnosti i robne 

proizvodnje u stočarstvu individualnih gazdinstava. Naučni skup Kako 
povećati robnu proizvodnju i produktivnost na individualnim 
gazdinstvima u poljoprivredi Jugoslavije (str. 175-179). Beograd, 
Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije. 

 
Прилог из енциклопедије 
 

Формат је исти као за саопштење у зборнику научног скупа, 
само се уместо назива научног скупа пише назив енциклопедије. 

 
Đorđević, J. (1975). Političke slobode i prava. Politička 

enciklopedija (str. 766-770). Beograd, Savremena administracija. 
 

Чланак у часопису 
 

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов чланка. Назив 
часописа, волумен  (број), прва страна чланка-последња страна 
чланка. 

Податак означен као „(број)“ односи се на број (свеску) 
часописа унутар једне године и пише се само код оних часописа 
који имају више издања у једној календарској години. Податак 
означен као „волумен“ односи се на број часописа у смислу 
годишта, рачуна се од почетка излажења и имају га сви часописи. У 
првом и трећем примеру ниже ради се о часопису који има само 
„волумен“, док је у другом примеру часопис који има и „волумен“ и 
„број“. 
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Зеремски, М. (1968). Мегаурвина у долини Височице из 1963. 
године. Пиротски зборник, 1, 73-88. 

 
Miličić, D., & Petrov, B. (2007). First findings of the clam shrimps 

Leptestheria Sars, 1896 and Imnadia Hertzog, 1935 (Crustacea, 
Conchostraca) in the Western foothills of the Stara Planina mountains, 
Serbia. Archives of Biological Science, 59 (2), 151-155. 

doi:10.2298/abs0702151m 
 
Томић, Г., Дељанин, Б., Митровић, М. (1979). Истраживачки 

радови на локалитету Поганово. Пиротски зборник, 8-9, 211-227. 
 

Извор са интернета 
 

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов дела. Преузето 
датум. URL 

 
Degelman, D. (2014). APA style essentials. Преузето 25.04.2014.  
http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-

style/ 
 

Чланак у класичној штампи 
 

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов чланка. Назив 
новина, датум, стр. прва страна чланка-последња страна чланка 
или URL ако је чланак преузет on line. 

 
Авакумовић, М. (2014). На Коридору 10 пробијени сви рокови. 

Политика, 15. август 2014, стр. 10.  
или 
Аvakumović, М. (2014). Nа Кoridoru 10 probijeni svi rokovi. 

Политика, 15. аvgust 2014. http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Na-
Koridoru-10-probijeni-svi-rokovi.lt.html  

 
Цитирање у тексту рада 

 
У самом тексту рада, приликом сваког позивања на неко дело, 

треба у загради навести презиме аутора тог дела и годину издања, 
раздвојене зарезом. На основу тих основних података, 
заинтересовани читалац ће у списку референци на крају рада лако 
пронаћи опширније податке о дотичном делу. Примери:  

(Станковић, 1997) 
(Марковић, Јовановић и Васић, 2009) 
(Nikolić, 2002а) 
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Ако је презиме део структуре реченице, у заграду се ставља 
само година издања, па би претходни примери могли да изгледају, 
на пример, овако: 

Ову појаву је први истраживао Станковић (1997).  
Марковић, Јовановић и Васић (2009) су дошли до нешто 

другачијих резултата. 
Ако се позива на више дела одједном, у заграду се стављају 

презимена свих аутора и године издања, а за редослед је меродаван 
абецедни редослед презимена, а не година издања. Код дела са више 
аутора, меродавно је презиме првог аутора тог дела. Подаци о 
делима се раздвајају тачка-зарезом. Пример: 

(Бошковић, 2013; Костић и Антић, 1985; Марјановић, 2004) 
Редослед по годинама издања је примаран само ако се на 

истом месту позива на више дела истог аутора: 
(Матић, 2001, 2006) 
Ако дело има два аутора, презимена оба аутора се пишу 

приликом сваког навођења дела: 
(Костић и Антић, 1985), односно Костић и Антић (1985)  
Ако дело има од три до пет аутора, презимена свих аутора се 

пишу једино приликом првог навођења, а наредни пут се пише само 
презиме првог аутора и додаје „и сар.“ за дела на српском, односно 
„et al.“ за дела на енглеском. 

(Марковић, Јовановић и Васић, 2009), односно (Марковић и 
сар., 2009) 

(Johnson, Smith & Adams, 1978), односно (Johnson et al., 1978) 
Ако дело има шест и више аутора, приликом сваког навођења 

се увек пише само презиме првог аутора и додаје „и сар.“, односно 
„et al.“, чак и када је прво навођење тог дела уједно и једино. 

Приликом навођења више аутора једног дела на енглеском 
језику, знак & замењује „аnd“, односно „и“ само када се презимена 
аутора наводе унутар заграда. Међутим, ако се користи варијанта 
цитирања када су презимена део структуре реченице, онда се не 
користи &, већ увек „and“ или „и“. 

(Payne & Koenig, 1993) 
Payne and Koenig (1993), односно Payne и Koenig (1993)  
Ако се догоди да се у раду цитирају дела аутора који имају 

исто презиме, онда се пише и иницијал имена, а уколико се и то 
поклопи, онда се додаје и средње слово. Ако се цитира тако да 
подаци о аутору нису у заградама, већ су део структуре реченице, 
прво се пише иницијал имена, па средње слово и презиме, на 
пример: 

(Smith, R., 1972), односно R. Smith (1972) или 
(Smith, M.R., 1972), односно R.M. Smith (1972) 
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Уколико је аутор дела институција, наводе се њени подаци: 
(Републички завод за статистику, 2012) 
Ако дело нема аутора, пише се назив дела, с тим да се наслови 

књига пишу италиком, а наслови чланака обичним словима. 
Дугачки наслови се могу скраћивати али само тако да се и по том 
скраћеном облику могу лако препознати у списку референци на 
крају рада: 

(Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 2001) 
Уколико се у раду не само начелно позива на неко дело, већ се 

оно и конкретно цитира, онда се цитирани делови стављају под 
наводнике, а на крају цитата, у загради, после презимена аутора дела 
и године издања, ставља се и страница, одвојена од године зарезом. 

(Алексић, 2005, стр. 34) 
Ако се користи варијанта где је презиме аутора део структуре 

реченице, онда се у заграде стављају само година издања и број 
странице, на пример: 

Ђорђевић (2013) сматра да „ревитализација привреде 
подразумева...“ (стр.15), или 

Према Ђорђевићу (2013) „ревитализација привреде 
подразумева...“ (стр. 15) и томе слично. 

Исти поступци се примењују и када се садржај дела не цитира 
дословце, већ се он препричава, парафразира, само што се у том 
случају изостављају наводници.  

Ако се цитирају, било дословце, било препричавањем, делови 
рада који изворно заузимају више од једне странице, пише се прва и 
последња страница цитираног дела или назив поглавља. Код дела на 
енглеском, уместо скраћенице стр. користи се р. за једну, односно 
рр. за више страница. 

(Mitrović, 1983, стр.136-149) 
(Тошић, 2010, погл. IX) 
(Payne & Koenig, 1993, p. 428) 
(Adams, 1973, pp. 317-325) 
Ако се дословце цитира дуже од 40 речи неког дела, онда се 

цитирани део издваја у посебан блок – пасус, који се од стандардног 
пасуса разликује по томе што има увучене све редове, а не само 
први ред, и то за пет карактера. Пример: 

    Tako je novac roba kao i sve druge robe i, usled toga, otelovljenje 
vrednosti. Od svih drugih roba razlikuje se novac time što je on 
ekvivalent za sve druge robe, dakle roba koja izražava vrednost 
svih drugih roba. On je postao to kao rezultat celokupnog procesa 
razmene. Time je on ovlašćen da predstavlja meru vrednosti. 
(Hilferding, 1971, стр. 40) 
Дугачке дословне цитате треба избегавати, јер подлежу 

заштити ауторских права. 
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Такође треба избегавати навођење дела која нису изворно 
прочитана, а када је то, ипак, случај, онда се може поступити на 
следећи начин: 

Евлија Челебија (према: Ћирић, 1965) пише да је Пирот град са 
1000 кућа (стр. 34).  

При овоме се наводи број странице дела које је прочитано и у 
конкретном примеру то је Ћирићево дело. Исто дело ће се наћи и у 
списку референци на крају рада.  

Опширније о АПА цитатном стилу може се сазнати на сајту 
http://www.apastyle.org/. За све недоумице, заинтересовани аутори 
могу да се обрате и уреднику Пиротског зборника. 

Радове слати на e-mail Народне библиотеке Пирот 
maticna@nbpi.org.rs  или e-mail уредника goranmnikolic@gmail.com. 
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