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UDK  577.16:613-055.2(497.6 Источно Сарајево) 

 

УНОС ВИТАМИНА Д И КАЛЦИЈУМА КОД ОДРАСЛИХ ЖЕНА ИЗ 

ИСТОЧНОГ САРАЈЕВА 

 

Ивана Баралић
1
, Младенка Тушевљак

2
 

 

Абстракт 

Циљ рада је одредити унос калцијума и витамина Д код одраслих жена из 

Источног Сарајева. У периоду од априла до јуна 2016. године спровели смо 

опсервациону студију помоćу упитника за процену уноса витамина Д и 

калцијума код одраслих жена старости између 40 и 70 година. Утврдили смо 

ниску учесталост употребе мултивитаминско-минералних суплемената, као и 

суплемената калцијума и витамина Д у овој популацији. Жене старије од 50 

година, и жене са остеопорозом и остеопенијом, чешćе користе дијететске 

суплементе као изворе калцијума и витамина Д. Међутим, просечан унос 

калцијума и витамина Д из хране и суплемената био је нижи у поређењу са 

препорученим уносом за одређену старосну групу. Недовољан унос витамина Д и 

калцијума путем хране је заједничка особина међу женама у Источном 

Сарајеву. Потребне су даље иницијативе, укључујуćи едукацију, промене начина 

живота и исхране и суплементацију, како би се остварио адекватан унос 

калцијума и витамина Д код жена. 

Кључне речи: калцијум, витамин Д, остеопороза, суплементација, жене 
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CALCIUM AND VITAMIN D IN TAKE IN ADULT WOMEN IN EAST 

SARAJEVO 

 

Ivana Baralić
1
, Mladenka Tuševljak

2
  

 

Abstract 

Aim is to determine calcium and vitamin D intakes in adult women from East Sarajevo. 

We conducted an observational study in the period between April to June 2016. using 

questionnaire, to estimate vitamin D and calcium intake in adult women, between 40 

and 70 years old. We found low use of multivitamin-mineral supplements, as well as 

calcium and vitamin D supplements in this population. Women older then 50 years, 

and women with osteoporosis and osteopenia, more often use dietary supplements as 

sources of calcium and vitamin D. However, average intake of calcium and vitamin D 

from food and supplements was lower in comparison to recommended dietary intake 

for specific age group. Inadequate calcium and vitamin D intake is common among 

women in East Sarajevo. Further initiatives, including improved patient education, 

lifestyle and nutrition changes and supplementation, are needed to promote adequate 

calcium and vitamin D intake in women. 

Keywords: calcium, vitamin D, osteoporosis, supplementation, women 
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Увод  

Калцијум и витамин Д су есенцијални нутријенти, важни за повеćање, као и за 

превенцију губитка густине коштане масе условљене старењем (Heaney RP, 2000, 

Holick MF, 2007). Крајем 1980-их година, и калцијум и витамин Д су препознати 

као неопходни нутријенти за смањење ризика од остеопорозе и прелома костију. 

Бројне студије су показале да суплементација исхране са калцијумом и 

витамином Д смањује ризик од фрактура кука и невертебралних фрактура 

(Chapuy et al., 1992; Feskanich et al., 2003). Анализа 139 радова који су објављени 

од 1975. године, је показала да све рандомизиране, контролисане студије, осим 

две, показују бољу равнотежу коштане масе, веćе повећање коштане масе током 

раста, смањен губитак коштане масе код старијих, или смањен ризик од прелома 

при веćим уносима. Од 86 опсервационих студија, у 65 студија је показана 

позитивна повезаност између уноса калцијума и коштане масе, док 17 

истраживања нису показала никакав ефекат (Heaney RP, 2000). Калцијум се мора 

конзумирати из егзогених извора, док се витамин Д, кључна компонента у 

стимулацији интестиналне апсорпције калцијума, може синтетисати излагањем 

сунчевом ултраљубичастом зрачењу. Млечни производи су најбољи извори 

калцијума због високог садржаја калцијума, његове брзе апсорпције и њихове 

релативно ниске цене. Постоје и други извори калцијума, као што су минерална 

вода, кељ и тамно зелено поврће, сардине, јаја, ораси, пасуљ и махунарке, али је 

тешко остварити дневне потребе путем ових намирница. Главни природни извор 

витамина Д је масна риба, као што су лосос и скуша, и уља из јетре риба (Hollick 

MF, 1998). Правилник о додацима исхрани, Службени гласник Босне и 

Херцеговине, даје препоручене дневни унос (ПДУ) за калцијум – 800 мг и 

витамин Д – 5 μг. Стални комитет за научну евалуацију дијететских референтних 

уноса даје адекватни ниво уноса за витамин Д према старосним групама: 5 µг/дан 

за мушкарце и жене старости од 19 до 50 година; 10 µг/дан за мушкарце и жене 

старости од 51 до 70 година, и 15 µг/дан за мушкарце и жене старије од 70 

година. Комитет даје и адекватни унос за калцијум од 1000 мг/дан за мушкарце и 

жене од 19 до 50 година и 1200 мг дневно за особе старије од 51 године. С 

обзиром на значај калцијума и витамина Д у превенцији и лечењу остеопорозе, 

многи водичи за лечење остеопорозе дају препоруке за унос ових нутријената. 

Унос од најмање 1,000 мг/дневно калцијума и 20 μг витамина Д може се 

препоручити као додатна терапија у лечењу остеопорозе (Rizzoli R, 2008). 

Основни циљ рада био је да се утврди унос калцијума и витамина Д међу 

становницама града Источног Сарајева, Босна и Херцеговина. У овој студији 

анализиран је унос калцијума и витамина Д путем хране и суплемената код 

одраслих жена, старости од 40 до 70 година и колико је унос ових нутријената у 

складу са препорукама за одређене старосне групе.  

Материјал и методе  

Студија је дизајнирана као дескриптивна студија пресека. У истраживању је 

учестовало 105 испитаника. У истраживање су биле укључене особе женског 

пола, старости од 40 до 70 година, са сталним боравком у Источном Сарајеву. 
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Информације о социодемографским карактеристикама испитаница, здравственом 

статусу и о уносу калцијума и витамина Д путем хране и суплемената 

прикупљени су оргиналним епидемиолошким упитником, који су учеснице 

попуњавале у периоду од априла до јуна 2016 године. Испитанице су самостално 

и у писаној форми одговарали на кратка постављена питања. 

Коришћени упитник се састојао од четири дела, са укупно постављених 20 

питања. Први део упитника односио се на социодемографске карактеристике 

испитаница (старост и образовање). У другом делу упитника, испитанице су 

давале информације о менструалном статусу (пременопауза, перименопауза, 

постменопауза), да ли је дијагностикована смањена густина костију, да ли су 

доживеле прелом кука или костију као одрасла особа, као и о прописаним 

лековима за остеопорозу. У трећем делу упитника испитанице су попуњавале 

табелу о учесталости конзумирања поједине хране и пића. Испитанице су давале 

информације о количини хране (број порција) и учесталости конзумирања хране 

(никад, годишње, месечно, седмично, дневно). Ова табела је укључивала 

намирнице које се најчешће конзумирају и које су добри извори калцијума и 

витамина Д, а то су млечни производи, јаја, месо, рибе, поврће, махунарке, 

маргарин и сладолед. Можемо очекивати да резултати показују мањи унос од 

стварног, јер постоје намирнице које садрже низак ниво калцијума и витамина Д, 

а нису обухваћене упитником. Последњи део упитника односи се на 

информације о употреби дијететских суплемената. Испитанице су давале 

информације да ли користе и колико често мултиминералне суплементе, 

суплементе калцијума и витамина Д. Поред тога, прикупљене су и информације о 

дози витамина Д и калцијума у конзумираним дијететским суплементима.  

Просечан садржај витамина Д и калцијума по порцији конзумираних намирница 

је израчунат на основу таблица нутритивне вредности намирница из предходно 

објављене литературе (Јокић Н, 2007). Просечни дневни унос калцијума и 

витамина Д по порцији за сваку намирницу израчуната је као: (садржај калцијума 

или витамина Д) × (пута по години / 365), (садржај калцијума или витамина Д) × 

(пута месечно / 30), (садржај калцијума или витамина Д) × (пута седмично / 7) 

или (садржај калцијума или витамина Д) × (пута дневно). Дневни уноси за све 

намирнице су затим сабрани да би се добио укупни дневни унос калцијума и 

витамина Д.  

Резултати истраживања су обрађени стандардним статистичким методама, а 

потом систематизовани и приказани табеларно и графички употребом МС Еxцел 

и Wорд програма. За статистичку обраду података коришћен је комерцијално 

доступан статистички софтвер SPSS, верзија 10.0. 

Резултати истраживања 

Истраживањем је обухваћено 105 жена из Источног Сарајева и то 53 жене млађе 

од 50 година и 52 жене старости преко 50 година. Највећи број испитаница је био 

средњег нивоа образовања. Од укупног броја испитаница 28 је свој менструални 

статус описало као пременопаузу, 27 као перименопаузу и 50 као постменопаузу. 
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Нормалну густину костију је имало 88 испитаница, док је код 12 испитаница 

дијагностификована остеопороза и код 5 остеопенија. Једанаест жена је имало 

прелом кука или костију као одрасла особа (табела 1). 

Табела 1. Социодемографске карактеристике испитаница 

 
Испитанице, n (%) 

Старосна група 

40-50 53 (50,5) 

51-70 52 (49,5) 

Образовање 

Основна школа 8 (7,6) 

Средња школа 52 (49,5) 

Виша школа 15 (14,3) 

Факултет 28 (26,7) 

Остало 2 (1,9) 

Менструални статус 

Пременопауза 28 (26,7) 

Перименопауза 27(25,7) 

Постменопауза 50 (47,6) 

Густина костију 

Нормална густина 88 (83,8) 

Остеопенија 5 (4,8) 

Остеопороза 12 (11,4) 

Извор: Аутори 

Просечан унос витамина Д путем хране код испитиваних жена је био 1,59 μg. 

Унос витамина Д путем хране већи од 5 μg има само 2% испитаница, док 82% 

уноси мање од 2,5 μg витамина Д, а 16% испитаница уноси од 2,5-5 μg витамина 

Д путем хране (график 1). 

График 1. Унос витамина Д путем хране 

 
Извор: Прорачун аутора  

Просечан унос калцијума путем хране код испитиване групе жена био је 460,81 

мг. Од укупног броја испитаница 49% уноси мање од 400 мг калцијума путем 
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хране, 41% испитаница путем хране уноси од 400-800мг, док само 9% уноси 

више од 800мг (график 2). 

График 2. Унос калцијума путем хране 

 
Извор: прорачун аутора  

Унос витамина Д и калцијума путем хране није се разликовао између жена 

млађих и старијих од 50 година (табела 2). Унос калцијума и витамина Д код 

испитаница код којих је дијагностификована остеопороза или остеопенија је био 

сличан. 

Табела 2. Просечан унос витамина Д и калцијума храном код испитаница млађих 

од 50 година, старијих од 50 година и код испитаница са остеопорозом и 

остеопенијом 

 
n, (%) 

Унос 

витамина Д 

(μg) 

РДА за 

витамин Д 

(μg) 

Унос 

калцијума 

(мг) 

РДА за 

калцијум 

(мг) 

< 50 година 53 (50,5) 1,61 5 489,59 800 

> 50 година 52 (49,5) 1,58 10 462,05 1000 

Остеопенија 5 (4,8) 1,80  446,1  

Остеопороза 12 (11,4) 1,88 20 494,2 1000 

Извор: Аутори 

На графику 3. је приказана учесталост употребе мултивитамински-минералних 

суплемената, суплемената витамина Д и калцијума. Највећи број испитаница 

уопште не користи ове дијететске суплементе. Од укупног броја испитаница, 

мултивитаминске-минералне суплементе редовно користи 10,5%, суплементе 

витамина Д 11,4%, док суплементе калцијума редовно користи 12,4% жена. 
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График 3. Учесталост коришћења суплемената међу испитаницима 

 
Извор: Прорачун аутора  

Мултивитаминско-минералне суплементе, суплементе витамина Д и калцијума 

значајно чешће користе испитанице старије од 50 година (32,7 %, 17,3 % и 32,7% 

калцијум, редом) у односу на испитанице које су млађе од 50 година (26,4%, 

13,2% и 18,9%, редом) (график 4). 

График 4. Учесталост коришћења суплемената међу испитаницама млађим и 

старијим од 50 година 

 
Извор: Прорачун аутора  

На графику 5 приказана је учесталост употребе дијететских суплемената код 

испитаница са остеопорозом, остеопенијом и код испитаница код којих није 

дијагностификовано обољење костију. Испитанице са остеопорозом и 

остеопенијом значајно чешће користе суплементе у односу на испитанице без 

дијагностикованог поремећаја здравља костију. 

 



 

8 

 

График 5. Учесталост коришћења суплемената код испитаница са различитим 

статусом здравља костију 

 
Извор: Прорачун аутора  

Од испитаница који имају неадекватан унос витамина Д путем хране само мањи 

део број користи мултивитаминско-минералне суплементе, као и суплементе 

витамина Д и калцијума (29,1%, 15,5% и калцијум 26,2%, редом). Од испитаница 

који имају неадекватан унос калцијума путем хране њих 31,6% користи 

мултивитаминске минералне суплементе, 27,4% витамин Д, калцијум користи 

16,8%, а највећи број, чак 60% не користи суплементе. 

Просечан унос витамина Д путем хране и суплемената код испитиваних жена је 

био 3,1 μg. Укупан унос витамина Д већи од 5 μg има 15,2% испитаница, док 

70,6% уноси мање од 2,5 μg витамина Д, а 14,2% испитаница уноси од 2,5-5 μг 

витамина Д путем хране. Просечан унос калцијума путем хране и суплемената 

код испитиване групе жена био је 534,4 мг. Од укупног броја испитаница 43,8% 

уноси мање од 400 мг калцијума путем хране, 34,3% испитаница путем хране 

уноси од 400-800 мг, док само 21,9% уноси више од 800 мг. 

Укупан унос витамина Д, путем хране и суплемената, био је већи код жена 

млађих од 50 година у односу на жене старије од 50 година (3,56 μg, 2,57 μg, 

редом). Када је у питању калцијум, није било разлике у укупном уносу калцијума 

између ове две старосне групе (522,1 мг за жене младје од 50 година, 546,8 мг за 

жене старије од 50 година). Укупан унос витамина Д код испитаница са 

остеопорозом је био значајно већи у односу на просечан унос код испитиване 

популације (Табела 3). 
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Табела 3. Просечан унос витамина Д и калцијума путем хране и суплемената код 

испитаница млађих од 50 година, старијих од 50 година и код испитаница са 

остеопорозом и остеопенијом 

Извор: Аутори 

Иако је код 17 жена постављена дијагноза остеопеније и остеопорозе, ниједна 

жена није користила терапију превенцију и лијечење остеопорозе. 

Дискусија 

Резултати овог истраживања показују да је унос витамина Д и калцијума путем 

хране и путем суплемената, код жена, старости од 40 до 70 година, које су 

настањене на подручју Источног Сарајева, нижи од ПДУ за ове нутријенте. 

Уочена је ниска учесталост употребе мултивитаминско-минералних суплемената, 

као и суплемената витамина Д и калцијума у испитиваној популацији. Ипак, 

жене старије од 50 година значајно чешће користе дијететске суплементе као 

изворе калцијума и витамина Д у односу на жене које имају мање од 50 година. 

Поред тога, испитанице са остеопорозом и остеопенијом значајно чешће користе 

суплементе у односу на испитанице без дијагностикованог поремећаја здравља 

костију.  

Просечан унос витамина Д путем хране је био 1,59 μg, док је 98% испитаница 

имало унос мањи од препорученог дневног уноса, односно 5 µг дневно. Просечан 

унос калцијума путем хране је био 460,81 мг, а 91% испитаница је узимало мање 

од 800 мг. Поред тога, није уочена значајна разлика у уносу витамина Д и 

калцијума путем хране између жена млађих и старијих од 50 година. Унос 

витамина Д и калцијума код жена са остеопорозом и остеопенијом није 

разликовао од уноса код остатка испитиване популације. Витамин Д је нутријент 

које се добија из ограниченог броја производа у исхрани. Најбогатији извори 

витамина Д су риба и рибљи производи, укључујући рибље уље (Hollick MF, 

1998), а то су производи који нису лако доступни већини грађана у Источном 

Сарајеву, тако да је могуће да је то узрок недовољног уноса витамина Д. 

Извјештај европске агенције о заштити хране (European Food Safety Authority) 

указује на то да је просечан унос витамина Д путем хране низак код Европљанки 

(EFSA). Жене у Финској узимају највише витамина Д путем намирница (6,0 µg) 

(Paturi etal., 2008), а након тога Швеђанке (5,8 µg) (Becker and Pearson M, 2002) 

што се може приписати високом уносу рибе богате уљима, поред обогаћених 

прехрамбених производа. У другим земљама, унос витамин Д путем намирница 

је значајно нижи. Пољакиње дневно уносе 3.3 µг холекалциферола (Flynn et al., 

 
n, (%) 

Унос 

витамина Д 

(μg) 

ПДУ за 

витамин Д 

(μg) 

Унос 

калцијума 

(мг) 

ПДУ за 

калцијум 

(мг) 

< 50 година 53 (50,5) 3,56 5 522,1 800 

> 50 година 52 (49,5) 2,57 10 546,8 1000 

Остеопенија 5 (4,8) 3,65  546,4  

Остеопороза 12 (11,4) 5,66 20 824,1 1000 
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2009). Резултати нашег истраживања показују нижи унос витамина Д код жена у 

Источном Сарајеву у поређењу са уносом код жена у другим земљама Европе.  

Калцијум се налази у производима који су лако доступни свим грађанима и стога 

изненађује низак унос тог нутријента у испитиваној популацији. Као богат извор 

калцијума, витамина Д и протеина, млечни производи могу бити од помоћи за 

смањивање ризика за остеопорозу. У извјештају о ефектима млечних производа у 

неколико медицинских стања, представљено је да би унос препоручене количине 

млечних производа у САД-у постигао петогодишњу уштеду (ограничено на 

трошкове лечења) од 209 милијарди долара. Од овога, 14 милијарди долара се 

односи на уштеду трошкова лечења остеопорозе (ограничено на лечење 

фрактура) (McCarron and Heaney, 2004). Недавна истраживања су показала да 

је, у Француској, Холандији и Шведској, друштвени терет велик када су у 

питању преломи кука повезани са недовољним уносом калцијума. Цене лечења 

фрактура које би се могле смањити побољшањем конзумације млечних 

производа су процењене на око 129 милиона еура у Француској и 34 милиона 

еура у Шведској (Lotters et al., 2013).  

У испитиваној популацији жена уочена је ниска учесталост употребе 

мултивитаминско-минералних суплемената, као и суплемената витамина Д и 

калцијума. Највећи број испитаница уопште не користи ове дијететске 

суплементе. Од укупног броја испитаница, мултивитаминске-минералне 

суплементе редовно користи 10,5%, витамин Д 11,4%, док суплементе калцијума 

редовно користи 12,4% жена. У Канади чак 43,7% жена користи суплементе 

калцијума и 32,4 % суплементе витамина Д (Poliquin et al., 2009). Истраживање 

Савета за одговорну исхрану које је обухватило период од 2007-2011 је показало 

да око 50% Американаца “редовно” користи суплементе. Ако се узме у обзир и 

повремена употреба, скоро 2/3 Америчке популације користи ДС (Dickinson et 

al., 2014), а најчешће коришћени суплементи су витамин Д и калцијум (Cowan et 

al., 2018). Ниска учесталост употребе међу испитаницима обухваћеним овим 

истраживањем, може се повезати са високом ценом дијететских суплемената, 

ниским примањима, високом стопом незапослености, и другим индикаторима 

лошег економског статуса. 

Потребе за калцијумом и витамином Д са годинама расту, тако да је код жена 

преко 50 година тешко задовољити потребе за овим нутријентима путем хране и 

суплементација је често неопходна. Учесталост употребе ових дијететских 

суплемената се мења са годинама, па жене старије од 50 година значајно чешће 

користе дијететске суплементе као изворе калцијума и витамина Д у односу на 

жене које имају мање од 50 година. Поред тога, испитанице са остеопорозом и 

остеопенијом значајно чешће користе суплементе у односу на испитанице без 

дијагностикованог поремећаја здравља костију. Ипак, унос калцијума и витамина 

Д путем хране и суплемената је испод ПДУ. Унос од најмање 1000 мг/дневно 

калцијума и 20 μg/дневно витамина Д се може препоручити као додатна терапија 

у лечењу остеопорозе (Риззоли Р, 2008). Са друге стране, иако је код 17 жена 

постављена дијагноза остеопеније и остеопорозе, ниједна жена није користила 
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терапију за превенцију и лијечење остеопорозе (бисфосфонати, селективни 

модулатори естрогенских рецептора, хормонска терапија, калцитонин или 

терипаратид). Готово сви лекови за лечење остеопорозе налазе се на листи лекова 

фонда здравственог осигурања Републике Српске и доступни су нашим 

пацијентима. Комбинована суплементација калцијумом и витамином Д у дози од 

500-1200 мг и 10-20 μg, редом, препоручује се код пацијенткиња које примају ову 

терапију (Strom et al., 2011). 

Просечан унос витамина Д и калцијума путем хране и суплемената (3,1 μg и 

534,4 мг, редом) је био значајно нижи од ПДУ код испитиване популације жена. 

Просечан унос ових нутријената код жена у Канади је значајно већи и износи 5,6 

μg витамина Д и 1038 мг калцијума (Poliquin et al., 2009). Предходно изведена 

истраживања у другим земљама указују да жене старије од 50 година не уносе 

препоручене количине витамина Д и калцијума, што је у складу са резултатима 

добијеним у овој студији (Bruyère et al., 2007, Pasco et al., 2000, Poliquin et al., 

2009). Студија која је испитивала унос витамина Д и калцијума у Канади 

показала је да популација млађа од 50 година постиже унос витамина Д и 

калцијума који је близу ПДУ, док је унос значајано мањи од ПДУ код старије 

популације (Poliquin et al., 2009). Иако је укупан унос ових нутријената код жена 

са остеопорозом и остеопенијом био значајно већи, ипак је испод ПДУ за ову 

популацију пацијената. Узимајући у обзир све ове резултате и наравно поседице 

остеопорозе које су вишедимензионалне тј. финансијске, физичке, 

психосоцијалне, те које утичу на организам пацијента, као и на ближу околину и 

комплетну заједницу, треба направити препоруке за развијање ефикасних метода 

за идентификацију особа са недовољним уносом калцијума и витамина Д.  

Закључак 

Недовољан унос витамина Д и калцијума путем хране је заједничка особина међу 

женама старијим од 40 година у Источном Сарајеву. Наши подаци сугеришу да 

адекватан унос калцијума и витамина Д путем хране тешко постижу све старосне 

групе. Уочена је ниска учесталост употребе мултивитаминско-минералних 

суплемената, као и суплемената витамина Д и калцијума у испитиваној 

популацији. Иако жене старије од 50 година, као и жене са остеопенијом и 

остеопорозом значајно чешће користе дијететске суплементе као изворе 

калцијума и витамина Д, већина испитаница не достиже ПДУ за калцијум и 

витамин Д. Резултати ове студије указују да је едукација јавности о значају 

правилне исхране, калцијума и витамин Д у превенцији и лијечењу остеопорозе 

неопходна. Остеопороза се дефинише и као болест с почетком у раној младости 

и презентацијом у зрелој животној доби. Како се вршна коштана маса постиже до 

тридесете године, несумњиво је да се за будућу чврстоћу костију највише треба 

учинити у раној младости, што значи да је адекватан унос витамина Д и 

калцијума важан не само у периоду постменопаузе или код остеопорозе, већ и 

раној младости и одраслом добу. Фармацеут има кључну улогу у саветовању 

пацијената о правилној исхрани, деловању, правилној употреби и дозирању 

дијететских суплемената, као и избору правог суплемента за сваког корисника. 
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SERBIAN VERBAL PREFIXES DO-, ZA-, IZ- AND THEIR ENGLISH 

EQUIVALENTS 
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Abstract 

This paper deals with Serbian verbal prefixes do-, za-, iz- and their English 

equivalents. The paper starts with the assumption that the most examples will be with 

prefix iz- since it is one of the most common verbal prefixes and very productive, and 

that there will be more examples with metaphorical than with the basic meaning, as 

well as that it is expected that the verbs will be translated into English as verbs, 

phrases or descriptively. The aim of this research is to use the methods of analysis and 

comparison in order to establish the correlation between verbal prefixes in both 

languages. The results show that most of the analyzed verbs are with prefix za-,that 

each verbal prefix has more metaphorical than basic meaning, and that the 

translations are diverse. 

Key words: verbal prefixes, aspect, type of verb situation, Serbian language, English 

language 
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СРПСКИ ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ DO-, ZA-, IZ- И ЊИХОВИ 

ЕНГЛЕСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

Јована Вујић
1
 

 

Апстракт 

Овај рад истражује српске глаголске префиксе do-, za-, iz- и њихове енглеске 

еквиваленте. У раду се полази од претпоставки да ће бити највише примера са 

префиксом iz- јер је он један од најзаступљенијих глаголских префикса и веома је 

продуктиван, те да ће бити више примера са пренесеним него са основним 

значењем, као и да се очекује да ће глаголи бити преведени на енглески језик као 

глаголи, фразе или пак описно. Циљ овог истраживања је да се над узетим 

примерима изврше методе анализе и компарације како би се успоставила 

корелација између глаголских префикса у оба језика. Резултати показују да је 

пронађено највише глагола са префиксом za-, да сваки глаголски префикс има 

више пренесених него основних значења, као и да су преводи разнолики. 

Кључне речи: глаголски префикси, глаголски вид, тип глаголске ситуације, српски 

језик, енглески језик 

 

                                                      
1
 Јована Вујић, MA, Предавач страног језика, Универзитет „Бијељина“, Павловића пут 

бб, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ, Тел: +387 65 843 030, E-mail: 

jovana.vujic.ubn@gmail.com  

mailto:jovana.vujic.ubn@gmail.com


 

16 

 

Introduction 

This paper deals with Serbian verbal prefixes do-, za-, iz- and their English equivalents. 

The first part of the paper is theoretical and it includes a chronological review of the 

literature on the process of prefixation and its significance, both in Serbian and 

English. The aspect and the type of verb situation are also mentioned. The second part 

of the paper includes an overview of the results obtained after the research. 

Prefixation in Serbo-Croatian litarature 

The formation is the process of creating a word that is very productive in Serbian, it is 

a branch of lexicology which deals with the study of the principles on which new 

words are formed in a language. There are two processes of word formation, primary 

and secondary, and one of the subtypes of the primary word formation is prefixation. 

Stevanović (1986: 434), in his monograph Contemporary Serbo-Croatian language I, 

emphasizes that the prefixes are those parts of compounds that look like prepositions 

which combined with the other part of the compound become prefixes. Also, it is 

considered that the most numerous words with prefixes are actually verbs. Adding 

prefixes to the verb changes its aspect in most of the cases. 

Furthermore, Klajn points out that the change that prefixes make to the verbs is known 

as perfectivization, and therefore the perfective verbs remain perfective even though 

they are added to the prefix as in the case of dati - izdati, as well as transitivity in 

which one verb can go from an intransitive to transitive as in these cases, živeti – 

doživeti, misliti – zamisliti, leći – izleći, ćutati – oćutati, plivati – preplivati, plakati – 

rasplakati, brinuti – zbrinuti. There are also examples where the verbs remain 

imperfective regardless of prefixation. Such examples are: leteti – doleteti, lutati – 

zalutati, stradati – nastradati, sumnjati – posumnjati etc. (Klajn 2002: 241, 242). 

Prefixation in English literature 

Many linguists wrote about the process of prefixation, saying that this is a very 

productive process. In his work Introducing linguistic morphology, L. Bauer points out 

that the most common way of forming new words in languages is by adding affixes to 

stems, and more often adding sufixes than prefixes. According to him, prefixes can be 

derivational and inflectional (Bauer, 1988: 19-21). He further states that the most 

general rule that can be applied to prefixes is that they do not carry the primary accent, 

nor can they affect the accent of new words created by the process of prefixation. He 

also points out that there is a disagreement in the literature on what is precisely 

considered to be a prefix. Such examples are confer, defer, infer, refer, admit, commit, 

remit, submit which some authors consider as verbs with prefixes while others think it 

is a bound root (Bauer 1983: 123). 

Quirk et al. distinguish four types of word formation in A Comprehensive Grammar of 

the English Language, and one of them is prefixation. It is defined as adding the prefix 

to stem of the word, usually without changing the part of speech, although in some 

cases, it is also possible. Quirk et al. identify sixteen most common prefixes in English: 
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co-, counter-, de-, dis-, fore-, inter-, mal-, mis-, non-, out-, over-, re-, sub-, trans-, un-, 

under- that are further divided into ten groups (Quirk et al., 1985: 981-992). 

Prefix do- 

The prefixes that are studied in this paper are do-, za- and iz. The prefix do- is one of 

the most productive prefixes in the process of the verb formation and has various 

meanings. According to Klajn, its basic meaning is a spatial meaning that coincides 

with the spatial meaning of the preposition do (Klajn 2002: 250). 

The prefix do- can occur in intransitive verbs such as doći, dotrčati, dojuriti, dosp(j)eti, 

or as a supplement to the verbs, dolepršati, doklatiti se, dotandrkati, which do not 

mean movement from place to place. The next meaning of the verbal prefix do- is time 

meaning which refers to the duration until a certain moment. Examples of this meaning 

are the verbs doživ(j)eti, dorasti, dotrajati, dočekati. Verbs dodirnuti, dotaći, dostići, 

dosegnuti, dohvatiti, dograbiti mark the physical contact that has a specific action for 

the target. The following meaning of the verbal prefix do- relates to intransitive verbs 

with dative that involve the creation of a relationship with someone or something. This 

meaning occurs in verbs such as doviknuti, došapnuti, dojaviti, dostaviti, doturiti, 

dopremiti, dod(ij)eliti, doznačiti, dosuditi etc. (Klajn 2002: 250). A complete meaning 

that involves the completion of the action to the end is also significant. Therefore, in 

his book, Klajn states the following examples that support this meaning: dovršiti, 

dokrajčiti, doraditi, doslužiti, doškolovati, doreći, dotući. This complete meaning of 

the prefix do- has its subtype, which includes the verbs that signify the extension of the 

action, not necessarily their completion. It appears in the verbs dodati, dometnuti, 

dopuniti, doliti, dosuti, doplatiti, dopisati, dozidati, dograditi, dosoliti, dokuvati, 

dopeći, doštampati etc. However, there are also examples that can have both meanings, 

as is the case with the verb dopeći which meaning can be interpreted in two ways, as 

baking to the end or baking just a little bit more. 

Prefix za- 

As Klajn writes, this prefix is one of the semantically most complex and indeterminate, 

with no prototypical meaning, with many nuances which can be interpreted and 

classified differently (Klajn, 2002: 251). 

The first meaning is spatial meaning of the preposition za that occurs in the following: 

verbs zaći, zamaći, zabaciti, zaturiti, zataći, zavući, zaviriti and so on. The second 

meaning of this prefix is fencing, embracing, placing a shield or wrap around an object. 

It appears in the verbs zagraditi, zakloniti, zakriliti, zaštii, zagrliti (Klajn, 2002: 252). 

The third group of verbs has the significance of the putting something aside, i.e. in an 

undesirable direction. This meaning occurs in the verb zaturiti. There is another group 

of verbs that denote the unwillingness, but only in terms of time specially because of 

the longer duration of the action: zas(j)esti, zaležati se, zaraditi se, zagor(j)eti, zapiti 

se, zaigrati se, zamisliti se, zabrojati se (Klajn, 2002: 252). The fourth group of verbs 

consists of verbs in which the prefix za- represents the mark for the beginning of the 

action, i.e. it has an ingressive meaning. The verbs that are included in this group are 

začeti, započeti, zaigrati, zakoračiti, zaplivati, zamahnuti, zatresti, zaorati, zavrt(j)eti, 
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zaželeti, zažaliti, zasuziti, zaboleti, zamirisati, zasmrd(j)eti, zasvetleti, zasijati, zaspati, 

zadr(ij)emati, zagalamiti, etc. There are two subtypes in this division. The first 

includes verbs with the meaning of the beginning of the action, which at the same time 

signify a long-term change in the state. These verbs are zakišiti, zasnežiti, zahladiti, 

zavoleti, zastar(j)eti, zavladati, zamrzeti, zavoleti, zaljubiti se, zainteresovati se, 

zabrinuti se, zabeleti se, zarumeniti se (Klajn, 2002: 253). The fifth group of verbs has 

a factual meaning which implies provoking some trait in an animate or inanimate 

object. Verbs with a factual meaning are zacrniti, zaluditi, zasl(ij)epiti, zagluhnuti, 

zaobliti, zaokrugliti, zaljutiti, zakrečiti, zaprašiti. These non-prefix verbs generally do 

not exist at all and have no meaning, and therefore we consider them to be the process 

of perfectivization (Klajn, 2002: 253). 

Prefiks iz- 

The prefix iz- is very productive. In addition to its basic form, there are also 5 other 

alomorphs: is- (in front of the voiceless consonants), iš- (in front of the letters č and ć - 

iščašiti, išćuškati), iž- (only in the verb iždžikljati), i- (in front of the verb starting with 

s, š, z, ţ - isušiti, išibati, izračiti, iživ(j)eti) and iza- (in front of the bases that begin 

with the consonant group in the infinitive - izatkati,izabrati, izazivati), sometimes in 

the present izasuti-spem, izašeti-žmem (Klajn, 2002:254). 

The verbs with prefix iz- have numerous meanings. One of them is the spatial meaning 

of the preposition iz which many transitive verbs such as izbaciti, izn(ij)eti, izgurati, 

ist(j)erati, isturiti have. The second meaning relates to cases in which the prefix refers 

to movement, more precisely to one-length or one-height spacing and it is represented 

by verbs such as izdići (se), ispraviti (se), ispružiti (se), istegnuti (se) (Klajn, 2002: 

255). 

Many transitive verbs, which contain the prefix iz-, are derived from the adjectives and 

represent a characteristic denoted by those adjectives. Examples of these verbs are 

izoštriti, istupiti, izdužiti, istanjiti, ispuniti, isprazniti, iskriviti, ispraviti, izravnati, 

izgladiti, izjednačiti, istr(ij)ezniti, etc.  

The next group of verbs with this prefix denotes the meaning of achieving a goal by the 

long and persistent performing of the action expressed by the basic verb. This group 

includes the following verbs izmoliti, iskamčiti, iskukati, isplakati, isprositi, 

isprosjačiti, izboriti, izvojevati, isposlovati. 

The next meaning of the verb with prefix iz- is the execution of the action in sufficient 

measure, known as the sative meaning which has two variants. The first one refers to 

the action that is done to satisfy the need or to calm the emotions it has caused and it is 

visible in these examples ispavati se, isplakati se, izvikati se, izduvati se, izbesneti se, 

izduvati se. The second variant relates to an action that is carried out entirely as it is the 

case in the verbs ispisati, išarati, iskititi, izgraditi, izređati, izbrojati, ispričati, izljubiti, 

izučiti, istražiti, iskuvati, ispucati, istrajati. 

The next meaning is very close to the previous one. It refers to the fact that the action 

is carried out by a large number of entities or that the action is carried out on a large 



 

19 

 

number of objects izroditi, iženiti, izopijati se, isposvađati se, ispreturati, izujedati, 

ispodvlačiti, ispolagati (Klajn, 2002:256). 

Klajn points out that the most commonly used meaning of this verbal prefix is where 

the prefix serves for the perfectivization of the verb such as izraditi, izvršiti, iskoristiti, 

izgubiti, izračunati, isc(ij)epati, iskidati, iskvariti, isprljati, izm(j)eriti, ispričati, 

izgristi, ispeći. It is most commonly used for the perfectivization of verbs of foreign 

origin: izdiktirati, izdresirati, isplanirati, isprovocirati, iskonstruisati (Klajn, 2002: 

257).  

Verbal aspect and verb situation type 

The aspect of a verb is a grammatical category that is present in both languages that 

were studied. Changes in the semantics of the verb lead to changes in the type of verb 

situation states Novakov (2005: 61). According to the aspect of the verbs, they are 

divided into perfective and imperfective. Thus, for example, Stevanović (1964: 507) 

points out that the verbal aspect represents the temporal limitation of the process in one 

case, while in the second case, it signifies the process of unlimited duration. The 

limitation of duration is denoted by perfective verbs, while the process of unlimited 

duration of action is denoted by imperfective verbs.  

The type of verb situation is a lexical category that relates to the way of realization of 

the verb situation, on the nature of that situation, and presents its objective 

characteristics. According to this classification, the verbs can be defined by several 

distinctive features that determine the type of the verb situation (Aktionsart), which are 

state, duration, goal and willingness (Brinton, 1988: 28-29). 

There are four types of verb situations: activities, states, accomplishments, 

achievements according to Vendler's classification (Vendler, 1967) and distinctive 

features of L. Brinton (Brinton, 1988: 28-29). 

Activities are verb situations in which all segments are equal in quality. In other words, 

there is no segment that would mark the end of the situation, but each is individually 

sufficient to indicate the quality of the situation. 

There are tests in the form of questions that determine whether or not something is 

activity. The questions How long did it take to V (Koliko dugo je trebalo da V) or For 

how long / For how long someone is V are not used with activities because they are not 

limited to the final segment or the purpose of what this test shows. The activities 

appear in tests with the question How Long / Koliko vremena je neko V because this 

implies only duration, without the final segment or goal (Novakov, 2005: 27). In 

addition, activities cannot be used with adverbial expressions like in X time (for X 

times), because activities include duration without a goal, but can be used with the term 

for X time (X vremena) because it implies only duration. Also, activities can occur in 

the form of conditional If one stops Ving, one did V (If someone stops V, he is V). 

Activity can occur in this form because the segments are the same in quality, the 

activity can be interrupted without affecting the nature of the situation (Novakov, 

2005: 28). 
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States relate only to the existence of some trait in time. There aren’t any process or 

dynamic segments in them. One can also apply tests in the form of questions to 

determine whether something is state or not. For example, we cannot use the question 

How long did it take to V (Koliko dugo je trebalo da V) or question For how long / For 

how long someone is V, since they have no final segment or goal. They can be used 

with the question How long / Koliko vremena je neko V. The states cannot be modified 

by the expression in X time (for X times) because they have no goal, but can be 

modified by the phrase for X time. Furthermore, they cannot be used with adverbs 

carefully, intentionally, quickly, slowly, because they only mean duration in the time, 

not the realization of the action. Test in the form of a conditional If one stops Ving, one 

did V (Ako neko prestane da V, on jeste V), can be applied on the states as the time 

flow can be interrupted at any time, and the part of the situation before the interruption 

can indicate it (Novakov, 2005: 28). 

Accomplishments are types of verb situations that denote segments that include the 

flow of the situation, the final segment, or the endpoint in which the situation naturally 

ends. They last for a while and have a natural ending. Tests that can be applied to the 

accomplishments in the form of the following questions: How long did it take to V 

(Koliko dugo je trebalo da V) and For how long /Za koliko vremena je neko V as they 

mean the goal. Accomplishments do not occur with the question How long / Koliko 

vremena je neko V. They can be modified by the expression in X time (for X times) 

because there is a natural end of the situation. The test in the form of a conditional 

cannot be applied to the accomplishments If one stops Ving, one did V (Ako neko 

prestane da V, on jeste V), but can be applied to the sentence If one stops Ving, one did 

not V (Ako neko prestane da V, on nije V) because the accomplishments have to have 

a final segment in order to indicate the quality of the whole situation (Novakov, 2005: 

29). 

Achievement represents a situation that involves only one moment in which the whole 

situation unfolds. Tests with questions, How long did it take to V (Koliko dugo je 

trebalo da V) and For how long / For how long someone is V, can be applied. These 

questions refer to the time that passed until the moment of realization of the situation, 

since the achievements do not mean duration. The test does not indicate the duration of 

the situation but the period preceding its performance. The achievements can be used 

with the phrase in X time (for X times), but it denotes the period before the realization 

of the achievement, and not the duration of the situation as in the accomplishment. The 

achievements are momentary, so the conditional sentence cannot be applied, but its 

variant can: as soon as one Vs, one has Ved (Čim neko počne da realizuje V, on jeste 

realizovao V) (Novakov, 2005: 29-30). 

Research methods 

The corpus consisted of sentences in Serbian and their translation equivalents in 

English. Each of them contained a verb that was created by the process of prefixation, 

i.e. by adding the prefixes do-, za-, iz- to the verb stems. The examples were taken 

from Milorad Pavic's two books and from their translations into English. The first book 

was translated by Dragana Rajkov-Simić as Second Body, and the other book, The 
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Inner Winds, was translated by Kristina Pribićević-Zorić as Inner Side of the Wind or 

the Novel of Hero and Leander. 

The criterion by which these books were chosen is that the author of these books is a 

contemporary Serbian author, thus the use of archaic verbs is reduced to a minimum. 

The methods used in this research are the methods of analysis and comparison. 

Examples were analyzed using Vendler’s tests (Vendler, 1967). The meaning of each 

prefix is determined separately based on the division in the Klajn's book Tvorba reči u 

savremenom srpskom jeziku and Stevanović's book Savremeni srpskohrvatski jezik II. 

An overview of the corpus structure will be summarized in the following table, from 

which it can be seen that most examples were found with prefix za-. 

Tabela 1. Corpus display 

Number Prefix 
Number of verbs with 

prefixes 

Percentage of verbs 

with prefixes 

1. DO- 38 17,43% 

2. ZA- 108 49, 54% 

3. IZ- 72 33, 03% 

Total 218 100% 

Source: Author 

Discussion and results of the research 

In this research, 108 examples of a total number of found 218 examples were analyzed. 

That makes approximately 50% of the examples that were found. In the analyzed 

corpus, verbs with prefix do- present 25.93%, verbs with prefix za- 39.81%, while 

verbal prefix iz- present 34.26% of the corpus taken for analysis. 

When it comes to prefix do-, the basic spatial meaning has 32,14% of the cases, while 

67,86% of the cases have an extended or metaphorical meaning. 

Looking at the analysis that was made regarding the aspect of the verbs, 89.29% of the 

cases are perfective, and 10.71% are imperfective. 

Most of the verbs are by the type of verb situation accomplishments, even 60.71%. 

Lesser number of examples belong to achievements, to be precise 28.57%, 10.71% of 

examples are activities while the states do not exist at all. 

From the data of the percental analysis, it can be concluded that the verbs with prefix 

do- are largely perfective, that according to the type of the verb situation are mostly 

accomplishments, and that the meaning of the prefix is predominantly metaphorical.  

Examples with verbal prefix za- represent 39.81% of the total number of cases being 

analyzed. Among the mentioned examples, 23.26% of the verbal prefixes have the 

basic spatial meaning, and 76.74% of them have metaphorical meanings. 

All the verbs, in other words 100% of them, are perfective according to verbal aspect. 

The verbs with prefix za- are accomplishments in 34.88% of the cases, achievements in 

65, 12% of the cases, while there are no examples that would indicate activity and 

state. 
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From these data it can be concluded that the verbs with prefix za- are all perfective, 

that they generally have the metaphorical meanings, and that according to the type of 

verb situation achievements prevail. 

The verbs with prefix iz- make up 34.26% of the analyzed corpus. Examples that are 

taken in the analysis are divided into verbs in which the prefix iz- denotes the basic 

spatial meaning and verbs in which the prefix has a metaphorical meaning. The first 

group represents 48.65% and the other one 51.35%. 

Most of these verbs are perfective, as much as 75.68%, while the rest of 24.32% are 

verbs that are imperfective. 

The verbs that appear with the prefix iz- are achievements (62.16%), activities 

(16.22%), accomplishments (10.81%), and states (8.11%). Therefore, it can be 

concluded that the type of verb situation that most often occurs is achievement. 

Conclusion 

According to I.Klajn, the prefix iz- is one of the most prevalent and most productive 

prefixes according to the number of verbs in which it is located. Therefore, the 

expectations were that more verbs with this prefix would be found. However, after the 

analysis, it was concluded that the prefix iz- was not the most productive. According to 

the research, the largest number of verbs that were found were with prefix za- for 

which, Klajn states that is semantically the most complex and most indeterminate. It 

was also assumed that there would be found more examples with metaphorical than 

with basic meaning of the prefix.This assumption proved to be true. 
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UDK  159.9:173.5/.6-053.3/.6 

МОРАЛНО СУЂЕЊЕ ДЕЦЕ УЗРАСТА 7 И 13 ГОДИНА, У ЦИЉУ 

ПРОВЕРЕ ПИЈАЖЕОВЕ ТЕОРИЈЕ О МОРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

 

Марина Новаковић
1
 

 

Абстракт 

У овом истраживању испитивано је морално суђење деце од 7 и 13 година у 

циљу провере Пијажеове теорије о моралном развоју. У ту сврху употребљене су 

две бајке. Претпоставке су биле да ће деца од 7 година у поступцима главних 

јунакиња у бајци видети прекршај, да у процењивању њихових поступака неће 

узети у обзир њихове унутрашње мотиве и да неће одобрити промену правила у 

бајци за разлику од деце узраста 13 година која би требало да имају супротне 

моралне судове. Испитано је 120 ученика, а подаци су прикупљени клиничким 

интервјуом. Добијени резултати показују да су првобитна очекивања била 

оправдана, осим у случају претпоставке да деца узраста 7 година неће узети у 

обзир унутрашње мотиве главних јунакиња приликом сагледавања њихових 

поступака. Резултати сугеришу да деца млађег узраста, приликом доношења 

моралних судова, узимају у обзир и мотиве особе чије поступке процењују. 

Кључне речи морално расуђивање деце, Пијажеова теорија, морални развој. 
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MORAL JUDGEMENT OF THE CHILDREN AGED 7 AND 13, WITH THE 

PURPOSE TO TEST THE PIAGET’S THEORY OF MORAL DEVELOPMENT 

 

Marina Novaković
1 

 

Abstract 

In this study, a moral judgement of children aged 7 and 13 was examined in order to 

test Piaget's theory of moral development. For this purpose, two fairy tales were used. 

The assumptions were that 7-year-olds in fairy tale heroic acts would see a violation, 

that in assessing their actions they would not take into account their inner motives and 

would not approve a change in fairy tale rules as opposed to 13-year-olds who should 

have contrary moral judgments. 120 students were examined, and the data were 

collected by a clinical interview. The results obtained show that the original 

expectations were justified, except in the case of the assumption that children age 7 

will not take into account the inner motives of the main heroines when reviewing their 

actions. The results suggest that children of the younger age, when making moral 

judgments, take into account the motives of the person whose actions they evaluate. 

Key words: moral judgement of children, Piaget's theory, moral development. 
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Увод 

Психологија морала представља поље које се у последњих пар деценија веома 

брзо развија и унутар ког разликујемо два главна правца. Први почиње са Жан 

Пијажеом и присталицама, развојним психолозима који су изучавали питање 

настанка моралних концепата и моралног резоновања. Други, новији, правац 

почиње деведесетих година и он се заснива на обједињавању еволуционих, 

неуролошких и социо-психолошких истраживања (Haidt, 2008). С тога, с 

разлогом постављамо питање какву улогу у светлу новијих налаза има Пијажеова 

теза и његова размишљања о моралном развоју. Да ли су и под којим условима 

његови налази подложни другачијим интерпретацијама? 

Бандурини радови, поготово чувена студија Бобо лутке (Bandura, Ross, & Ross, 

1961), показали су да ће деца у већини случајева имитирати агресивно понашање, 

без обзира на моралне структуре о којима су говорили Фројд и Пијаже. Ипак, 

Колберг говори како иако имитација има важну улогу код деце, то учење је 

генерално краткотрајно, а како би се разумео дуготрајни морални развој, 

потребно је испитати когнитивне структуре које су му у основи и потребно је 

размишљати о начинима на који се морални развој код детета мења док је у 

интеракцији са социјалним окружењем (Kohlberg, 1969). 

Дефиницију морала и моралности није лако дати и превазилази оквире овог рада, 

али издвојићемо посебно дефиницију Heidt (2008) који је направио синтезу 

различитих приступа у овој области и који каже да “морални систем представља 

затворени сет вредности, пракси и институција, који укључује психолошке 

механизме усмерене ка супресији или регулацији себичности, што чини 

социјални живот могућим”. Ово представља функционалистичку дефиницију 

која је у сагласју са еволуционистима и антрополозима. Претпоставља да људска 

моралност настаје из коеволуције гена и културолошких околности (Richerson & 

Boyd, 2005) и имплицира да су културе пронашле многе начине усмерења 

људског ума ка супресији себичности и стварању кооперативних заједница. У 

даљем раду, видећемо како је Пијаже показао да се морални аспекти одређених 

ситуација мењају код детета када схвати да постоји договор и кооперација 

између људи. 

Пијажеова теорија моралног развоја 

Можда највећи допринос разумевању моралног развоја деце дао је Пијаже. 

Његова теорија припада когнитивистичко-развојној оријентацији. Прави почетак 

истраживања моралног мишљења представља Пијажеово дело Морално суђење 

детета из 1932. године. Теорија о којој се говори није створена само за област 

моралног мишљења првобитно уобличена око интелектуалног развоја у ужем 

смислу, она је од почетка носила један печат амбиције да буде општа теорија 

развоја, а област морала је њен први корак ка томе (Мирић, 2001). 

Пијаже верује да је током развоја, дете активан учесник у конструисању 

сопственог света. Оно није пасиван објекат већ делотворно сарађује са средином 

и на тај начин ствара, како своје интелектуалне, тако и моралне структуре 
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(Миочиновић, 1988). Заправо мало дете је суштински неспособно да се само 

надзире и стога је разумљиво што његово понашање морају надзирати родитељи 

тј. друштвени чиниоци. Спољашње забране и принуде су једина морална 

реалност на млађим узрастима, али како се младе јединке развијају и сазревају у 

једном тренутку могу да се подвргну и сопственом надзору. Спољашња правила 

на неки начин постају унутрашња, интернализована правила понашања 

(Поповић, 1978).  

Суштину моралности чини поштовање правила друштвеног поретка, као и начин 

на који особа схвата правду, при чему је правда брига о реципроцитету и 

једнакости међу људима (Piaget, 1965). Морални развој, према Пијажеу, 

првенствено је когнитивни процес, а с обзиром да се когнитивни развој одвија 

преко низа стадијума, он је претпоставио да и развој моралног мишљења такође 

пролази кроз стадијуме (Piaget, 1965). Проучавајући морално расуђивање у 

хипотетичким моралним околностима, долази до тезе да је морални развој 

напредовање од хетерономне ка аутономној моралности. Моралност се састоји из 

система правила, а њену суштину треба тражити у поштовању које јединка стиче 

за правила. За понашање се може рећи да је морално уколико се не своди једино 

на пуко усаглашавање његових садржаја са општеприхваћеним правилима. 

Потребно је да особа тежи моралности као аутономном добру и да је сама кадра 

да цени вредност правила. 

Кроз проучавање примене правила, то јест начина како деца различитих узраста 

примењују правила током игре и колика је њихова свест о правилима, Пијаже је 

откривао да ли су она за децу света, неприкосновена и обавезна, или су подложна 

променама. Испитујући децу између 6 и 12 година о поступцима јунака 

замишљених игрица, дошао је до закључка да постоје разлике које је приписивао 

развојним секвенцама. На пример, млађа деца суде да је нека радња лоша због 

физичких последица, а не због намере прекршитеља. Радња је зла уколико 

одрасли кажу да је таква и спремни су да кажњавају због ње. Истовремено, деца 

се не држе реципроцитета, а правда је за њих иманентна, тј. верују у аутоматско 

кажњавање које потиче од самих ствари. Овај ступањ развоја назива се морални 

реализам, објективна одговорност или хетерономна моралност (Мирић, 1986). 

Смисао за правду Пијаже је непосредније испитивао користећи се паровима 

прича о особама које су извршиле разне прекршаје, а од детета је тражио да каже 

зашто су описани поступци лоши и који је поступак лошији (Миочиновић, 1988). 

Пијаже указује на психолошку позадину дечијег схватања одговорности. За њега 

је објективна одговорност вредна проучавања највише зато што је она  

критеријум моралног реализма (Pijaţe, 1977). Пијаже говори о три особине 

моралног реализма хетерономно схватање дужности, оријентација према слову 

уместо према духу закона и објективно схватање одговорности. Поменуто 

схватање одговорности је, дакле, пут који води до моралног реализма. Међутим, 

тај пут није сасвим прав. Од његовог почетка - објективна одговорност - до краја 

- морални реализам - налази се неколико могућих раскрсница. Као најважнију од 

њих Пијаже помиње тзв. легалистичко становиште које, за разлику од 
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моралног, не мора да води рачуна о разлици између та два схватања 

одговорности, јер је за њега важно да ли је нечији поступак у складу са законом 

или није, а не и то да ли је поступак којим се крши закон проистекао из добре 

или лоше намере. Та два становишта могу разликовати одрасли, док је код деце 

мало вероватно да могу да их разликују па код њих нема ни те раскрснице до 

моралног реализма (Pijaţe, 1977). 

Будући да дете правило схвата буквално и мисли да га се мора безпоговорно 

придржавати, оно приликом процењивања неког поступка води рачуна само о 

физичким последицама дела, а не и о намерама извршиоца. Тако ће случајно 

разбијање већег броја шоља бити лошије, него намерно разбијање једне шоље, 

или, ненамерна превара која је имала лоше последице, биће гора од намерне без 

таквих последица (Pijaţe, 1977). О томе шта је морално, односно неморално, дете 

суди по принципу црно-бело један поступак је или добар или лош и оно верује 

да и сви други тако мисле, па се зато говори о апсолутизму дечијих вредности. 

Деца до 10-те године процењују поступке као добре или лоше не сагледавајући 

унутрашње мотиве који су изазвали то понашање (Piaget,1965). 

У основи суђења деце на овом стадијуму моралног развоја леже два когнитивна 

недостатка прво, егоцентризам, односно неспособност да се види разлика 

између сопственог Ја и друштвеног света, те мало дете претпоставља да све друге 

особе виде један догађај на исти начин као и оно само. Ова неспособност 

разликовања Ја од спољашњег света везује мишљење детета за вољу других, 

посебно родитеља. Други когнитивни недостатак јесте реализам- односно 

неспособност разликовања субјективних и објективних аспеката сопственог 

искуства. Ова два когнитивна ограничења  наводе дете да меша морална 

правила са физичким законима и да правила схвата као фиксиране, вечите 

ствари, а не као инструменте човекових циљева и вредности (Миочиновић, 1988). 

Односи деце млађег узраста са родитељима пуни су принуде и захтева за 

једносмерним поштовањем и стога дете нема слободу да самостално расуђује. 

Морална хетерономија је моралност ауторитета и дужности, и за овај вид 

моралног мишљења карактеристично је уверење да бити добар значи бити 

послушан (Миочиновић,1988).  

Pijaţe и Inhelder (1990) истичу да за хетерономну моралност важи то да се 

правила сматрају ''светим'', недодирљивим и по пореклу трансцендентним. 

Миочиновић (1988), позивајући се на Пијажеову теорију, каже да деца која суде 

у духу хетерономне моралности верују да су правила одувек била каква су данас, 

да су обавезна и неподложна променама. После 9-те године јавља се зрелији тип 

моралног мишљења чија је одлика реципроцитет. Основу свуда чини замисао да 

бити добар значи бити праведан, а не једино послушан, као на претходном 

ступњу развоја. Промена се види у судовима о туђем понашању - све више се 

води рачуна о мотивима и намерама других, а не само о физичким последицама. 

Објективна одговорност уступа место субјективној, а хетерономна уступа место 

аутономној моралности.  
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Pijaţe и Inhelder (1990) истичу да деца која поседују аутономну моралност у 

правилима виде резултат слагања међу вршњацима и допуштају да се она 

промене ако постоји демократски донесен споразум. Миочиновић (1988) каже да 

ова деца гледају на правила као на производ сарадње, а као таква она се могу 

мењати кроз договор. Аутономија се, према томе, јавља тек са узајамношћу, када 

је обострано поштовање довољно јако да особа осећа у себи жељу да са другима 

поступа како би желела да се са њом поступа. Једнакост и сарадња међу 

вршњацима приморавају дете да покуша да ствари сагледа из туђег становишта - 

да се стави на место друге особе - што доводи до смањивања егоцентризма и 

реализма и повећава бригу за добробит и права других особа. Друштвено 

искуство са вршњацима подстиче и покреће дете и представља супротност 

његовом претходном искуству. Когнитивна неравнотежа која се јавља као 

последица тога мотивише га да се користи својим новостеченим когнитивним 

способностима, како би разрешило све супротности. И управо кроз овај напор 

долази до реорганизације већ постојећих облика моралног мишљења 

(Миочиновић, 1988). До појаве аутономне моралности долази захваљујући 

интелектуалном напретку, попуштању принуде одраслих, све већем уважавању 

детета од стране одраслих као и сарадњи детета са вршњацима (Мирић,2001). За 

овај вид моралног мишљења важи уверење да бити добар значи бити праведан, а 

не послушан. 

Пијаже прихвата и дисконтинуитет и континуитет као карактеристике развоја, а 

хетерономија и аутономија нису два јасно разграничена стадијума у моралном 

развоју већ је прелаз са хетерономне на аутономну моралност процес који се 

одвија постепено, тако да понашање деце у истом раздобљу живота може бити 

израз оба ова стадијума (Поповић,1978). Пијаже, дакле говори о два међусобно 

испреплетана процеса од којих један постепено надвладава други, а не о јасно 

разграниченим нивоима као целовитим структурама. На овакво решење Пијажеа 

је нагнало, између осталог, оно што се збива између 7. и 9. године - заступљеност 

оба схватања код великог броја деце. Миочиновић (1988), наводећи Пијажеово 

схватање моралног развоја, каже да хетерономна моралност преовладава до 7-8. 

године, а аутономна моралност се јавља негде после 10-те године.  

Нека истраживања посебно оспоравају део Пијажееве тезе да деца неће узимати у 

обзир намеру починиоца, приликом моралног просуђивања. Costanzo и 

сарадници (1973) показали су да су млађа деца много више склонија да користе 

намере када су исходи позитивни, него када су они негативни. Baird и Astington 

(2004) такође показују да је коришћење намера у објашњењу понашања 

условљено исходом тог понашања и по том налазу, деца користе објашњења 

заснована на намерама када су намере починиоца лоше, а објашњења заснована 

на последицама, односно исходима понашања, користе када је починилац имао 

добре намере. 

Једно занимљиво истраживање увело је трећу варијаблу као битан чинилац код 

моралног расуђивања деце, поред намера и последица. Nobes и сарадници (2009) 

добили су да је обзирност, односно непостојање исте, код починиоца битан 
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фактор у одређивању да ли је нешто добро или лоше. На пример, ако возач 

изазове несрећу својом слабом концентрацијом на пут, његова акција - упркос 

томе што је ненамерна - биће процењена као лоша и кажњавајућа ако се возач 

после понео безобзирно. Међутим, испоставило се да обзирност игра улогу само 

код позитивних акција. Њихов закључак је да испитаници различитих узраста 

увек узимају у обзир лоше намере у акцијама као неприхватљиве и кажњиве, 

независно од последица и обзирности починиоца. Ови други фактори имају 

утицај на процењивање једино када су намере биле позитивне и у кобинацији - 

када су оба, и обзирност и последице били негативни. Лоше намере су, с тога, 

довољне да воде већину деце и одраслих у процењивању акција као погрешних и 

кажњивих. 

Истраживање у нашем раду представља проверу сегмента Пијажеове теорије 

моралног развоја који говори о дечијем схватању промене правила. Дечије 

схватање промене правила испитивано је презентовањем одређених бајки, деци 

унапред познатим, како би се провоцирало морално расуђивање.  

Занимало нас је да ли деца од 7 година и деца од 13 година у поступцима главних 

јунакиња у бајкама виде прекршај, да ли у процењивању њихових поступака 

узимају у обзир њихове унутрашње мотиве и да ли одобравају промену правила 

која се деси у причи? 

Хипотезе 

Истраживање је спроведено проверавајући следећих шест хипотеза у складу са 

теоријом Пијажеа  

Х1 Група деце од 7 година имаће изражену тенденцију да види прекршај у 

поступцима главних јунакиња бајки. 

Х2 Група деце од 7 година имаће изражену тенденцију да не узима у обзир 

унутрашње мотиве у сагледавању поступака главних јунакиња бајки, 

Х3 Група деце од 7 година имаће изражену тенденцију да се не слаже са 

променом правила у дискурсу бајке.  

Х4 Група деце од 13 година имаће изражену тенденцију да не види прекршај у 

поступцима главних јунакиња бајки. 

Х5 Група деце од 13 година имаће изражену тенденцију узимања у обзир 

унутрашњих мотива у сагледавању поступака главних јунакиња бајки. 

Х6 Група деце од 13 година имаће високу тенденцију да одобри промену 

правила као чин постизања договора. 

Метод рада 

Узорак 

Подаци за ово истраживање су прикупљени на пригодном узорку од 120 

испитаника. Узорак су чинили ученици I и VII разреда основне школе, дакле 
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узраста 7 и 13 година. Оба ова узраста су била једнако заступљена у узорку, као 

што су била једнако заступљена и оба пола. 

Инструменти 

Пијаже је за потребе својих истраживања сам смишљао (реалне, могуће) приче 

које је презентовао својим испитаницима у циљу откривања специфичности 

моралног мишљења у зависности од узраста, а овде су употребљене познате бајке 

за децу. Сматрамо да су бајке једнако погодне - дете има пуно поверење у све 

оно што му бајка поручује, јер се њен поглед на свет најчешће поклапа са 

његовим. Наравно, уколико су прилагођене узрасту детета, оно добро разуме и 

реалне приче и зато постоји претпоставка да не постоје неке битне разлике у 

материјалу који је користио Пијаже као стимулус за испитанике и који је 

употребљен у овом истраживању.  

Бајке ''Аладинова чаробна лампа'' и ''Мала Сирена'' које су употребљене су 

следећег садржаја: 

 Родитељ главне јунакиње је ауторитет, носилац правила, онај који захтева 

послушност 

 Главна јунакиња одбија послушност, крши правило које јој намеће 

родитељ, уверена у то да је правило погрешно  

 Главна јунакиња трпи љутњу свог родитеља 

 Родитељ поучен понашањем своје ћерке увиђа да би правило требало 

променити 

 Након постигнутог договора сви су срећни 

Испитаници су давали одговоре на унапред конструисана питања. Формирана је 

листа од три питања која су деци била постављена најпре у контексту једне, а 

затим и друге бајке коришћене у истраживању. Употребљене су две, а не једна 

бајка, како би упитник који је конструисан имао већу поузданост. Тако је сваком 

испитанику било упућено заправо шест питања. Питања су отвореног типа и 

једнака за обе групе испитаника - и за узорак деце од 7 и за узорак деце од 13 

година. Пре самог прикупљања података осмишљен је и кључ за оцењивање 

одговора испитаника. 

Интервју је садржао следећа три питања која су постављена у контексту обе 

бајке:  

1) Да ли је, по твом мишљењу, главна јунакиња, <име јунакиње из једне од две 

бајке> када није послушала свог оца, добро или лоше поступила?  

Оцена за одговор <лоше је поступила> је (0), а за одговор <добро је поступила> 

оцена је (1); Дакле, оцена (0) говори да испитаник искључиво види прекршај, док 

се оцена (1) односи на то да испитаник налази оправдања за поступке главних 

јунакиња, па их не посматра као прекршај. 
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2) Зашто, по твом мишљењу, главна јунакиња <име јунакиње из једне од две 

бајке> није послушала свог оца?  

Одговори у чијем садржају буду наведени унутрашњи мотиви главне јунакиње 

као објашњење за њен поступак, оцењиваће се оценом (1). Када у садржају 

испитаниковог одговора не буду наведени унутрашњи мотиви главне јунакиње 

као објашњење за њен поступак, такав одговор оцењиваће се оценом (0);  

3) Да ли ти мислиш да је у реду то што је на крају бајке правило промењено и 

што је главној јунакињи <име јунакиње из једне од две бајке> дозвољено да се 

уда за оног кога воли? 

У складу са теоријом Пијажеа могу се очекивати два типа одговора на ово 

питање, оно које је у складу са моралном хетерономијом (оцена (0)) <није у реду 

зато што се правила не могу мењати> и оно у складу са моралном аутономијом 

<у реду је зато што је постигнут такав договор> (одговара оцени (1)).  

Варијабле 

У истраживању је било укључено пет варијабли, једна независна, три зависне и 

једна контролна варијабла. Иначе све варијабле су категоричке, па је за обраду 

података планиран статистички хи-квадрат тест, који служи проверавању 

значајности разлика између фреквенција. 

Независна варијабла: 

1) узраст - категоричка варијабла са два нивоа (деца узраста 7 и узраста 13 

година) 

Зависне варијабле: 

1) Морални суд испитаника о томе да ли су главне јунакиње начиниле прекршај; 

анализом одговора на прво питање из упитника добија се категоричка варијабла 

са две категорије (мишљење да је почињен прекршај и мишљење да није 

почињен прекршај)  

2) Морални суд испитаника о томе зашто су главне јунакиње прекршиле правила; 

анализом одговора на друго питање из упитника добија се категоричка варијабла 

са две категорије (непозивање на мотиве главних јунакиња при објашњењу 

њихових поступака и позивање на мотиве главних јунакиња при објашњењу 

њихових поступака)  

3) Морални суд испитаника о томе да ли се слажу са променом правила у 

бајкама; анализом одговора на треће питање из упитника добија се категоричка 

варијабла са две категорије (не одобрава промену правила и одобрава промену 

правила).  

Контролна варијабла: 

1) пол - категоричка варијабла са два нивоа (дечаци и девојчице). 
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Процедура истраживања 

Испитивање је спроведено у основној школи "Бранко Радичевић" у Малом 

Зворнику на пригодном узорку. У просторијима где је испитивање обављено није 

било никаквих ометајућих фактора попут буке, присуства друге деце, наставника 

и сл. Сваки интервју је, обављен насамо са испитаником. Испитивач је 

испитаницима на почетку објаснио у чему се састоји њихов задатак и затражио је 

од испитаника сагласност да учествују у истраживању. Интервју са сваким 

дететом трајао је у просеку 15 минута. Млађи испитаници били су врло 

радознали и било им је веома занимљиво што ће учествовати у овом "домаћем 

задатку". Исто тако и старији испитаници показали су високу спремност за 

сарадњу. Није било испитаника који је одбио да учествује у истраживању, нити 

оних који су у току испитивања одустали, односно одбили да даље одговарају на 

питања. Питања из интервјуа била су разумљива испитаницима. 

Први задатак био је да се уз помоћ испитивача испитаник присети, за 

истраживање неопходног, садржаја бајки и при том усмери на део кључан за ово 

истраживање, односно на део о промени правила ( правило које у бајци постоји 

на почетку и које затим бива промењено). Затим је следило постављање унапред 

одређених питања посебно сваком испитанику и бележење њихових одговора. 

Поред одговора испитаника бележени су подаци о узрасту и о полу испитаника.  

Статистичка обрада података 

За испитивање разлика између група испитаника у односу на њихове одговоре 

употребљен је хи-квадрат (X ²) тест. 

Резултати  

Прва хипотеза истраживања односила се на претпоставку да ће деца узраста 7 

година у поступцима главних јунакиња бајки видети прекршај. Добијени 

резултати статистичке обраде података потврђују ову хипотезу. У табели 1. 

приказани су резултати фреквенцијске статистике за зависну варијаблу. 

Табела 1. Однос емпиријске и теоријске фреквенције за зависну варијаблу 

прекршај на подузорку испитаника узраста од 7 година.  

Категорија одговора Емпијска фреквенција Теоријска фреквенција 

Прекршај 49 (11%) 30 

Није прекршај 11 (19%) 30 

Укупно (N) 60 60 

Извор: Аутор 

Вредност X ² је статистички значајна (  (1)  24, 067 p <.01 ). 

Када је у питању друга хипотеза овог истраживања очекивало се да деца узраста 

7 година у сагледавању поступака главних јунакиња бајки неће узети у обзир 

њихове унутрашње мотиве, међутим добијени су другачији резултати. У Табели 

2. приказани су резултати фреквенцијске статистике за зависну варијаблу. 
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Табела 2. Однос емпиријске и теоријске фреквенције за зависну варијаблу мотив 

на подузорку испитаника узраста од 7 година.  

Категорија одговора Емпијска фреквенција Теоријска фреквенција 

Без мотива 15 (15%) 30 

Мотив 45 (75%) 30 

Укупно (N) 60 60 

Извор: Аутор  

Вредност  је статистички значајна (  (1)  15,000 p <.01). Резултати су 

показали да се деца узраста од 7 година позивају на унутрашње мотиве главних 

јунакиња бајки када су сагледала њихове поступке. 

Трећа хипотеза овог истраживања, односила се на то да деца узраста 7 година 

неће одобрити промену правила до којих долази у бајкама употребљеним у 

истраживању. Резултати статистичке обраде података су то и потврдили. 

Табела 3. Однос емпиријске и теоријске фреквенције за зависну варијаблу 

промена правила на подузорку испитаника узраста од 7 година.  

Категорија одговора Емпијска фреквенција Теоријска фреквенција 

Не одобрава 47 (78%) 30 

Одобрава 13 (22%) 30 

Укупно (N) 60 60 

Извор: Аутор 

Вредност  је статистички значајна (  (1) 19,267 p< .01).  

Четврта хипотеза, односила се на узраст деце од 13 година и подразумевала је да 

деца овог узраста у поступцима главних јунакиња бајки неће видети прекршај. 

Добијени резултати статистичке обраде података то и потврђују. 

Табела 4. Однос емпиријске и теоријске фреквенције за зависну варијаблу 

прекршај на подузорку испитаника узраста од 13 година. 

Категорија одговора Емпијска фреквенција Теоријска фреквенција 

Прекршај 13 (22%) 30 

Није прекршај 47 (78%) 30 

Укупно (N) 60 60 

Извор: Аутор 

Вредност  је статистички значајна (  (1) 19, 267 p< .01).  

Када је у питању пета хипотеза, очекивано је да ће деца узраста 13 година у 

сагледавању поступака главних јунакиња бајки у обзир узети њихове унутрашње 

мотиве. Ова хипотеза је потврђена. 

Табела 5. Однос емпиријске и теоријске фреквенције за зависну варијаблу мотив 

на подузорку испитаника узраста од 13 година.  

Категорија одговора Емпијска фреквенција Теоријска фреквенција 

Без мотива 11 (19%) 30 

Мотив 49 (81%) 30 

Укупно (N) 60 60 

Извор: Аутор 
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Вредност  је статистички значајна (  (1) 24,067 p< .01 ).  

Шеста хипотеза овог истраживања, подразумевала је да ће деца узраста 13 

година одобрити промену правила услед постизања таквог договора. Потврђена 

је и ова хипотеза  

Табела 6. Однос емпиријске и теоријске фреквенције за зависну варијаблу 

промена правила на подузорку испитаника узраста од 13 година.  

Категорија одговора Емпијска фреквенција Теоријска фреквенција 

Не одобрава 0(0%) 30 

Одобрава 60 (100%) 30 

Укупно (N) 60 60 

Извор: Аутор 

У овом случају није било потребно рачунати X ², јер је сваки испитаник узраста 

13 година дао потврдан одговор.  

Дискусија 

Као што је хипотезирано, резултати показују да највећи проценат деце узраста 7 

година (81%) у поступцима главних јунакиња у бајкама види прекршај (X ² = 24, 

067, df = 1 p = 0,000). Ови резултати се слажу са Пијажеовом теоријом. По 

његовом мишљењу деца овог узраста би требало да показују једнострано 

поштовање правила које прописују ауторитети као што је отац главне јунакиње у 

бајци. Свако дело које представља кршење правила донетог од стране одрасле 

особе деца сматрају лошим (Piaget,1965). Деца поштују правила која родитељи 

намећу због тога што реалистично процењују њихову компетенцију и њихов 

статус ауторитета.  

Друга хипотеза је оборена. Претпостављало се да деца узраста 7 година неће 

узети у обзир унутрашње мотиве главних јунакиња приликом сагледавања 

њихових поступака. Ипак, 75% деце овог узраста објаснило је поступке главних 

јунакиња у бајкама преко њихових унутрашњих мотива (X ² = 15,000, df = 1 p = 

0,000). Иако статистичка обрада не показује значајност разлике, из самог односа 

броја деце која сагледавају унутрашње мотиве и оних која то не чине (3  1), као и 

на основу спроведеног интервјуа и квалитативне анализе одговора, ови налази 

указују да хипотеза Х2, ипак, није потврђена. Претпоставља се да су добијени 

резултати различити од Пијажеових зато што је структура његових питања и 

прича била таква да је иницирала то да млађа деца занемаре унутрашње мотиве 

актера, док би она у другачијим условима била способна да дају комплексније 

моралне судове користећи информације о мотивацији актера. Најчешће критике 

везане за Пијажеову теорију моралног развоја тицале су се управо методолошких 

проблема. Конкретно, у његовим причама, презетованим деци, није постојала 

јасна дистинкција између намере и исхода (позитивне намере су повезиване са 

негативним последицама и супротно) и због тога, није било могуће одвојити 

њихове утицаје (Nobes et al., 2009). Деца вероватно користе информације о 

намерама, али су у одговорима на Пијажеове приче били фокусирани на 

последице које су више истакнуте. Сва друга истраживања која су решила овај 
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методолошки проблем (Buchanan & Thompson, 1973; Costanzo et al., 1973, према 

Nobes et al., 2009), показала су да деца чак и на узрасту од 3 године, могу да 

користе намере у својим моралним проценама. Истраживање које је спровела 

Назарова, показује да је чак и 80% предшколске деце узраста 6 година давало 

моралне судове у терминима интринзичке мотивације (Nazar, 2001). Berndt и 

Berndt су у свом истраживању такође потврдили да деца од 8 година могу 

користити информације о мотивацији актера кад морално просуђују (Berndt & 

Berndt, 1975). Наши резултати сугеришу да не треба потценити способност деце 

овог узраста да приликом доношења моралних судова узму у обзир и мотиве 

починитеља неког дела. Истраживања би требала да теже утврђивању околности 

и услова под којима се то дешава, односно када можемо провоцирати код деце 

млађег узраста разматрање мотива актера. Пар истраживања корелирало је 

морално процењивање које се базира на намери са развојним променама које се 

дешавају у теорији ума (Chandler et al., 2001; Fu et al., 2014). Аутори сугеришу да 

морално процењивање засновано на намери не може бити присутно све док дете 

не добије капацитет за репрезентовањем менталних стања других људи довољно 

детаљно. С друге стране, нека истраживања показала су да се смена са моралног 

процењивања заснованог на последицама ка процењивању заснованом на 

намерама дешава када се развију егзекутивне функције у тој мери да је дете у 

могућности да интегрише информације о намери и последицама током процеса 

моралног просуђивања (Zelazo et al., 1996).  

Када је у питању трећа претпоставка да се деца узраста 7 година неће слагати са 

променом правила у бајци, резултати су у овом случају потврдили хипотезу Х3. 

Највећи проценат деце (78%) се није сложио, док се мањи део (22%) сложио са 

променом правила (X ² = 19, 267, df = 1 p = 0,000). Ови резултати су сагласни са 

Пијажеовом теоријом која истиче да деца овог узраста сматрају промене правила 

која су донесена од стране одраслих немогућим или неприхватљивим 

(Piaget,1965). Дејвидсон, Тјуриел и Блек добили су сличне резултате. У њиховом 

истраживању 82% деце се није сложило са променом правила, док се само 18% 

деце узраста 6, 8 и 10 година сложило са том променом (Davidson,Turiel & 

Black,1983).  

Претпоставке везане за морално расуђивање групе деце узраста од 13 година, 

потврђене су за сваку испитивану ставку. Резултати су показали да 78% деце 

узраста 13 година у поступку главних јунакиња у бајкама не види прекршај (X ² 

=19, 267 , df = 1 p= 0,000), приликом сагледавања поступака главних јунакиња у 

бајкама узимају у обзир њихове унутрашње мотиве (  24, 067 dfp0,000) и 

слажу се са променом правила у бајци уз истицање потребе за договором да би 

до те промене дошло. Правила се на овом узрасту схватају као променљива и 

нема ''светих'' апсолута који воде порекло од ауторитета. Узрок овоме већински 

је интеракција међу вршњацима, дискусије, критике, осећај једнакости и 

поштовање других који помажу деци да пређу на стадијум аутономне 

моралности (Piaget,1965).  
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Закључак 

Идеја овог истраживања била је да се провери сегмент Пијажеове теорије о 

моралном расуђивању, који говори о томе да ли (и на ком узрасту) се деца слажу 

са променом правила и да ли се (и на ком узрасту) деца, у моралном 

процењивању поступака неке особе, позивају на унутрашње мотиве те особе. 

Овако представљен проблем испитиван је преко неексперименталног 

трансферзалног истраживања на узрасту деце од 7 и на узрасту деце од 13 

година. Због налаза Пијажеа да већина деце узраста 7 година најчешће размишља 

у духу моралне хетерономије, док деца старија од 10 година прелазе на стадијум 

моралне аутономије, одлучили смо да у наш нацрт уврстимо баш тај узрасни 

узорак.  

Од шест хипотеза око којих је и организовано ово истраживање, пет је потврђено 

и показало се слагање са Пијжеовим налазима и размишљањима. Код друге 

хипотезе, на основу које се очекивало да се деца узраста 7 година, у 

процењивању поступака главних јунакиња бајки, неће позивати на њихове 

унутрашње мотиве, добијен је супротан резултат. Наиме, резултати слични овом 

добијени су и у многим другим истраживањима, која су и била разлог критике 

Пијажеа у овом делу његове теорије, а у вези способности млађе деце да 

сагледају и унутрашње мотиве неке особе, а не само последице поступка те 

особе. Критика Пијажеа тицала се његове методологије, односно сугестивног 

садржаја прича које је Пијаже упућивао својим испитаницима. 
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КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ 

ПАРАМЕТАРА ЈЕЧМА 
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Абстракт 

Циљ рада био је формулисање квантитативних модела којима би се предвиделе 

будуће тенденције производних показатеља јечма у Републици Српској. 

Примењене методе истраживања биле су метод дескриптивне анализе, те 

аналитичка статистичка метода, односно Бокс-Џенкинсов модел који је 

заснован на класи ARIMA модела. Резултати показују да ће се повећање 

површина под јечмом наставити и у петогодишњем предикционом периоду и то 

до нивоа од око 15.000 ха у 2022. години. Вриједност производње јечма ће се 

повећавати као и површина, па ће производња јечма у задњој години 

предикционог периода бити 54.540 тона. Наредни период кратање приноса 

јечма окарактерисаће осцилације из године у годину, а постигнута вриједност у 

задњој години предвиђања биће на нивоу од 3,47 тона по хектару. 

Кључне ријечи: јечам, анализа, предвиђање, ARIMA модели 
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QUANTITATIVE ANALYSIS AND FORECASTING OF BARLEY 

PRODUCT PARAMETERS 

 

Miroslav Nedeljković
1
 

 

Abstract 

The aim of the paper was to formulate quantitative models to forecast future trends in 

barley production in the Republic of Srpska. The applied research methods were the 

descriptive analysis method and the analytical statistical method, i.e. the Box-Jenkins 

model based on the ARIMA model. The results show that the increase in barley 

harvested areas will continue in the five-year forecasting period to a level of about 

15,000 ha in 2022. The value of barley production will increase as well as the 

harvested area, and barley production in the last year of the forecasting period will be 

54.540 tons. The next period of barley yield will characterize oscillations year after 

year, and the achieved value in the last year of the forecast will be at the level of 3.47 

tons per hectare. 

Key words: barley, analysis, forecasting, ARIMA models 
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Увод 

Централно мјесто у ратарској производњи у Републици Српској припада 

житарицама, а према подацима Републичког завода за статистику (РЗС РС) јечам 

са 3,74% учествује у укупним засијаним ораничним површинама у Републици 

Српској, и тиме представља најважнију житарицу после кукуруза и пшенице. 

Јечам представља значајну ратарску биљку, гдје се од укупне свјетске 

производње, највећи дио користи за производњу сточне хране, затим за 

производњу слада, 2%– 3% за исхрану људи и око 5% чини зрно јечма као 

сјеменска роба (Ullrich, 2011). 

Површине под јечмом у свијету износе 47.009.175 ха, односно 11.807.856 ха у 

ЕУ-28. Када је у питању свјетска производња ове житарице, она је у 2017 години 

достигла ниво од 147.404.262 тона, док је тај ниво у ЕУ-28 износио 57.261.785 

тона. Највећи произвођач ове житарице је Русија са остварених 20.598.807 тона у 

2017 години, док су поред ње са производњом истичу још Аустралија (13.505.990 

тона), Њемачка (10.853.400 тона), Француска (10.545.427 тона) и Украјина 

(8.284.890 тона) (www.fao.org). 

Ранија истраживања везана за предвиђање производних показатеља у 

пољопривреди код домаћих аутора нарочито су се односила на повртарску 

производњу (Новковић и сар., 2013; Иванишевић, 2015; Новковић и сар., 2016; 

Новковић и Мутавџић Beba, 2016; Мутавџић и сар., 2016;). Поменута 

истраживања односе се заправо на примену Box-Jenkins-ове методологије са 

циљем формулисања адекватних ARIMA модела којим се утврђују будуће 

тенденције производних параметара анализираних повртарских култура. Поред 

повртарске производње, неколицина радова односи се и на предвиђање 

производних показатеља у ратарској производњи. (Badmus and Ariyo, 2001; Iqbal 

et al., 2005; Sarpong and Nasiru, 2012; Tahir and Habib, 2013; Amin et al., 2014; 

Bussay et al., 2015; Hossain and Adulla, 2015; Илић Ивана и сар. 2016; Iqbal et al., 

2016; Jadhav et al., 2017; Santosha et al., 2017; Sharma et al., 2018).  

Методологија рада 

У поступку прикупљања, сређивања и приказивања података за анализу у овом 

истраживању користио се метод дескриптивне анализе. Такође, он је био 

коришћен и као метод утврђивања одређених показатеља који су релавантни за 

опис посматраних обележја. Метод дескриптивне статистике користио се за 

потребе истраживања и то да би се анализирала посматрана обележја у ратарској 

производњи у периоду 1996-2017. година. Ту спадају основни статистички 

показатељи, као што су: 

 Просечна вредност појаве (), 

 Интервал варијације-екстремне вредности (минимум и максимум), 

 Коефицијент варијације (cv) и  

 Стопа промене (r) 

http://www.fao.org/
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У сврху објашњавања и проценивања варијабилитета, те статистичког 

закључивања и предвиђања понашања посматраних појава у будућности 

користила се аналитичка статистичка метода. 

Предвиђање посматраних појава у производњи јечма у Републици Српској 

односи се на петогодишњи период (2018-2022), а за предвиђање су коришћени 

АRIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) модели који се базирају на 

анализи временских серија. 

За анализу и опис стационарних временских серија разликујемо следеће три 

класе: 

1. Ауторегресиони модели (AR) 

2. Модели покретних средина (MA) и  

3. Ауторегресиони модели покретних средина (ARMA). 

Ауторегресионим моделим  се у зависности од сопствених вредности из 

прошлог периода ( ) анализира и описује временска серија података. 

Када АR модел претпоставља да вредност  зависи само од своје вредности из 

претходног периода , као и процеса бели шум онда је реч о његовој 

наједноставнијој варијанти. Ауторегресивни модел АR можемо исказати путем 

следећег израза: 

 

Параметри у овом моделу су , , док је  бели шум. Иначе, ово је 

ауторегресиони процес првог реда ). 

У случају зависности временске серије, не само од вредности него и од p 

претходних вредности, тада дефинишемо AR модел p – реда. Онда модел у 

општем случају представљамо преко следећег израза: 

 

Где је,  текући члан серије који се изражава као линеарна комбинација 

вредности претходних чланова, непознатих параметара и случајног процеса . 

Моделима покретних просека  исказује се временска серија која је у 

функцији од процеса бели шум у текућем и претходним периодима. Следећи 

израз даје наједноставнији облик ове класе модела покретних просека реда 

: 

 

Када имамо случај да  зависи од  и q његових доцњи, MA модел q – реда 

можемо представити изразом:  
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...  

Гдје су, 

q – оператор помака, 

 – случајни процес бели шум, 

 – параметри модела  

У овом моделу  је линерана комбинација текуће вредности случајног процеса 

 и његових, параметрима пондерисаних, претходних вредности. 

Ауторегресиони модели покретних средина ) представљају 

комбинацију ауторегресионог модела и модела покретних просека. Претпоставка 

је да код ове класе модела текућа вредност серије зависи од вредности 

претходних чланова серије, текуће вредности случајног процеса и претходних 

вредности случајног процеса бели шум. Модел можемо представити следећим 

изразом:  

 ...  

Претходно поменуте класе модела примјењиве су на појаве код којих се у 

времену не уочавају тренд, циклична или сезонска компонента (стационарни 

процеси). У случају појаве тренда, цикличне или сезонске компоненте претходно 

је потребно одстрањивање њиховог утицаја. У ту сврху користимо оператор 

диференцирања чиме се отклања утицај тренда. Коришћењем диференција првог 

реда уклања се линеарни тренд, другим диференцијама уклања се квадратни 

тренд, а к - тим диференцијама уклања се утицај тренда к – тог степена.  

Диференцију реда d временске серије можемо исказати у следећем облику:  

=  

Поступком диференцирања, добија се класа ARIMA модела, те је њен општи 

облик дат је следећим изразом:  

=  

Поступак избора модела састоји се од три фазе и то: 

1. Идентификација модела- где је циљ извршити избор уже класе АRIМА 

модела. Пре тога, потребно је тестирати степен интегрисаности серије и 

начин свођења стационарности. После тога се уз помоћ корелограма 

одређује ред ауторегресивне и компоненте покретних просека. Обично се 

користе ниске вредности p и q са принципом штедљивости, односно 

максимизирања броја степени слободе. 

2. Оцењивање параметара модела- где се помоћу метода обичних најмањих 

квадрата (АR модели) или методом нелинеарних најмањих квадрата (МА 
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и АRMA модели) оцењују параметри. Метод нелинеарних најмањих 

квадрата своди се на примену различитих алгоритама нумеричке 

оптимизације. 

3. Провера адекватности модела- где се врши суочавање прилагођеног 

модела подацима са циљем откривања његових евентуалних недостатака. 

То подразумева проверу статистичке значајности оцењених 

коефицијената и особина резидуала (представљају ли процес белог 

шума). Након тога модел се побољшава или ако задовољава критеријуме, 

користи за предвиђање. За оцену адекватности модела анализира се 

серија резидуала , која треба да има нормалну расподелу. Један од 

тестова који се може користити за ту сврху је Jarque-Bera тест. 

Као извори података у раду су коришћени публиковани подаци статистичких 

годишњака Републичког завода за статистику Републике Српске за одговарајући 

временски период од 1996.-2017. године, затим статистички билтени који су 

садржавали потребне податке за поједине посматране општине, као и други 

доступни релевантни извори података са сајтова Републичког завода за 

статистику и ресорних Министарстава. Прикупљени подаци обрађени су у 

адекватним статистичким програмима (Statistica 13.1, Eviews 10, SPSS). 

Резултати истраживања са дискусијом 

Анализа производње јечма  

Производни показатељи јечма имали су позитивну тенденцију, а просјечна 

површина ове житарице износила је скоро 11,5 хиљада хектара. Најмање 

забиљежена површина била је на почетку посматраног периода и износила је 6,7 

хиљаде хектара, а највећа преко 16 хиљада хектара 2016. године. Површине под 

јечмом имају умјерени варијабилтет и умјерену стопу пораста у анализираном 

периоду. Просјечна годишња производња јечма износила је преко 35 хиљада 

тона и кретала се у интервалу од око 15,5 хиљада тона 1996. до преко 51 хиљаду 

тона 2009. године, показујући релативно високу варијабилност по годинама 

посматраног периода. Годишња производња је имала тенденцију изразитог 

пораста по просјечној годишњој стопи од готово 5,5 процента. Просјечан принос 

од 3 тоне по хектару варирао је готово идентично као и површине. Минимални 

принос јечма забиљежен је 2003. године, а максимални принос у последњој 

години анализираног периода. Принос има скоро идентичне, умјерено позитивне 

тенденције раста као и површина под јечмом (табела 1). 

Табела 1. Основни производни показатељи јечма у Републици Српској (1996-

2017) 

Показатељи 

производње 

Просјечна 

вриједност 

Интервал варијације Коефицијент 

варијације (%) 

Стопа 

промјене (%) Минимум Максимум 

Површина (ха) 11.444 6.734 16.178 15,42 2,67 

Производња (т) 35.357 15.429 51.420 25,62 5,45 

Принос (т/ха) 3,05 1,98 4,00 16,32 2,69 

Извор: Прорачун аутора према подацима РЗС РС 
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Предвиђање пожњевених површина јечма 

Модел за анализу и предвиђање кретања површина јечма (табела 2) показује да 

на ниво површина текуће године статистички значајан утицај има површина коју 

је јечам имао у претходном периоду.  

Табела 2. Модел за предвиђање површина јечма  

 
Извор: Прорачун аутора  

Тенденција повећања површина које заузима јечам биће настављена и у периоду 

предвиђања. То показују вриједности површина предвиђене на основу одабраног 

модела ARIMA (1,1,0) (табела 3). На крају периода предвиђања јечам ће бити 

заступљен на око 15.000 ха, што је око 35 % више од просјечне површине у 

анализираном периоду. 

Табела 3. Предвиђање површине јечма (2018-2022) 

 
Извор: Резултати истраживања  

Графички приказ кретања површина (графикон 1) илуструје наведене 

карактеристике овог производног параметра јечма. 
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Графикон 1. Кретање површине јечма  

 
Извор: Резултати предвиђања  

Предвиђање укупне производње јечма  

Од производних показатеља јечма, укупна производња показује највећи 

варијабилитет, али и највећи просјечан пораст у анализираном периоду. 

Изабрани и оцјењени модел за анализу и предвиђање производње јечма показује 

да на ниво производње у текућој години статистички значајан утицај има 

остварени ниво производње јечма из претходне године (табела 4). 

Табела 4. Модел за предвиђање производње јечма  

 
Извор: Прорачун аутора 

Предвиђене вриједности производње јечма на основу одабраног модела (табела 

5) показују да ће се тенденција пораста производње из анализираног периода, 

наставити и у наредних пет година, а очекује се да на крају предикционог 
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периода производња јечма буде на нивоу од 54.540 тона, што је за скоро 36 % 

више од просјека у претходном периоду, односно на нивоу преко остварене 

максималне годишње производње из 2009. године. 

Табела 5. Предвиђање производње јечма (2018-2022) 

 
Извор: Резултати истраживања  

Наведене карактеристике производње јечма потврђује и графички приказ 

кретања производње у анализираном периоду и у периоду предвиђања 

(графикон 2). 

Графикон 2. Кретање производње јечма  

 
Извор: Резултати предвиђања  
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Предвиђање приноса јечма  

Принос јечма као и површине и производња у анализираном периоду показује 

тенденцију пораста. Оцјењени модел показује да на остварени принос у текућем 

периоду статистички значајан утицај имају приноси из претходне три године 

(табела 6). 

Табела 6. Модел за предвиђање приноса јечма  

 
Извор: Прорачун аутора 

Очекиване вриједности приноса у периоду предвиђања (табела 7) показују да ће 

приносе јечма у наредних пет година карактерисати осцилације из године у 

годину, а кретаће се од минималних 3,08 тона до максималних 4,26 тона по 

хектару, што је више и од оствареног максималног приноса у анализираном 

периоду.  

Табела 7. Предвиђање приноса јечма  

 
Извор: Резултати истраживања  

Графички приказ кретања приноса јечма потврђује наведене карактеристике овог 

производног параметра (графикон 3). Иако се уочава тенденција пораста 

приноса, јасно се уочавају и осцилације из године у годину анализираног 

периода, али и периода предвиђања. 
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Графикон 3. Кретање приноса јечма  

 
Извор: Резултати предвиђања  

Закључак  

На основу резултата истраживања могу се извести следећи закључци: 

 Јечам има позитивне промјене и тенденције раста сва три производна 

показатеља. Пожњевена површина под јечмом има најстабилније кретање 

од сва три анализирана показатеља и на њену вриједност текуће године 

статистички значајан утицај има површина која је остварена у 

претходном периоду. 

 Резултати истраживања показују да ће се повећање површина под јечмом 

наставити и у петогодишњем периоду све до нивоа од око 15.000 ха 

(2022), који је за 35% већи од просјечног нивоа постигнутог у 

анализираном периоду.  

 Као и код површине, очекује се да ће се тенденција раста производње 

јечма наставити у петогодишњем периоду предикције и то континуирано 

из године у годину. На производњу у текућој години статистички 

значајан утицај имао је ниво производње јечма из претходног године, а 

постигнута вриједност у задњој години предикционог периода биће 

54.540 тона, што је више и од максимално остварене производње из 2009 

године.  
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 На принос јечма у текућем периоду значајан статистички утицај 

остварују приноси из претходне три године. Наредних пет година 

кратање приноса јечма окарактерисаће осцилације из године у годину, а 

постигнута вриједност у задњој години биће на нивоу од 3,47 тона по 

хектару, што је свакако више од оствареног просјека из претходно 

анализираног двадесетдвогодишњег периода. 
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Абстракт 

Тежња за високим и стабилним приносима у повртарској производњи условила 

је значајно већу употребу минералних и органских ђубрива, пестицида, разних 

материја за оплемењивање и калцификацију земљишта. Интензивна производња 

и употреба наведених материја повећава ризик од настанка повећаних 

концентрација тешких метала у земљишту. Поред пољопривреде, ширење 

насеља-урбанизација, индустрализација и развој масовног транспорта 

доприносе уносу тешких метала у земљиште. Тешки метали у земљишту 

представљају велики ризик јер преко биљака доспијевају у ланац исхране због 

чега се морају квалитетно контролисати да би се спријечио унос или повећање 

концентрације тешких метала. У раду су дати резултати лабораторијске 

анализе земљишта са 44 парцеле на којима се у задњих 10 година интензивно 

гаје повртарске културе. Резултати анализе потврдили су да још увијек наша 

пољопривредна земљишта немају повећану концентрацију тешких метала.  

Кључне ријечи: земљиште, тешки метали, загађење, повртарство 
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Abstract 

The tendency for high and stable yields in vegetable production has resulted in a 

significantly higher use of mineral and organic fertilizers, pesticides, various materials 

for the cultivation and calcification of land. Intensive production and use of these 

substances increases the risk of increased concentrations of heavy metals in the land. 

In addition to agriculture, the expansion of settlements-urbanization, industrialization 

and the development of mass transport contribute to the input of heavy metals into the 

land. Heavy metals in the land pose a great risk because they pass through the plants 

into the food chain, which must be controlled appropriately in order to prevent the 

entry or increase in the concentration of heavy metals. The paper presents the results 

of the laboratory analysis of the land with 44 parcels on which vegetable crops have 

been intensively cultivated over the past 10 years. The results of the analysis confirmed 

that our agricultural land still does not have an increased concentration of heavy 

metals. 

Key words: land, heavy metals, pollution, vegetable production 
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Увод 

Поријекло тешких метала у земљишту првенствено је геохемијско, што значи да 

потичу из литосфере и њихова концентрација у земљишту зависи од садржаја у 

стијенама из којих је потекао матични супстрат (Убавић и сар., 1993). 

Неконтролисаном обрадом, ђубрењем, заштитом и спровођењем других мјера 

током вегетације у циљу постизања највећих могућих приноса, подстицани су 

деградациони процеси у земљишту који су водили ка смањењу плодности и 

квалитета земљишта. Поред смањења плодности ових земљишта које је настало 

због смањења садржаја појединих биогених елемената постоји стална опасност 

од акумулације штетних и опасних материја чему доприноси и све присутнији 

дефицит влаге у земљишту (Јелић и сар., 2002; Живановић и сар., 2002). 

Концентрација тешких метала, у највећем дијелу пољопривредног земљишта, 

још увијек није близу границе МДК, али постоји стална бојазан да повећане 

концентрације тешких метала у земљишту могу да утичу на здравље људи. 

Чињеница да тешки метали узрокују бројне болести, често са смртним исходом, 

покренула су бројна истраживања хемијског понашања тешких метала у 

земљишту и механизма њиховог усвајања од стране гајених биљака.  

Тешки метали преко биљака улазе у ланац исхране након чега у људском 

организму испољавају кумулативан ефекат, тј. долази до њиховог накупљања у 

појединим органима или ткивима гдје испољавају штетно дјеловање (Милошевић 

и Виторовић, 1992). 

Истраживања су довела до једноставног закључка да су загађена земљишта 

основни фактор који условљава и доприноси повећаној концентрацији тешких 

метала у биљном материјалу. Биљке које се гаје на земљишту које је високо 

контаминирано тешким металима садрже веће концентрације истих, у односу на 

биљке које расту или се гаје на земљишту са ниским садржајем истих елемената. 

Посљедице контаминације пољопривредног земљишта испољавају се кроз 

фитотоксично дјеловање и негативан утицај тешких метала на квалитет биљних 

производа. Током задњих деценија примјетно је да са развојем индустрије, 

саобраћаја, ширењем насеља и интензификацијом пољопривреде долази до 

примјене разних материја које на пољопривредном земљишту узрокују повећану 

концентрацију тешких метала услијед антропогеног дејства. 

Новија истраживања потврђују да је све веће присуство тешких метала у 

пољопривредном земљишту које је додатно угрожено неадекватном примјеном 

хемијских средстава, отпадних и комулалних вода, муљева, као и минералних 

ђубрива. 

Пестициди, а посебно фунгициди садрже значајне количине Cu, Zn, Fe, Mn и As, 

а поједини тешки метали су присутни у минералним ђубривима чијим уношењем 

долази до контаминације земљишта. Фосфорна ђубрива представљају највећу 

опасност од уношења тешких метала у земљиште, посебно Cd иако је удио и 
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осталих тешких метала значајан. Концентрације тешких метала се значајно 

разликују у зависности од поријекла фосфата (Van Kauwenbeergh, 1997).  

Присуство тешких метала је утврђено у природним фосфатима, али и у другим 

различитим минералним ђубривима, кондиционерима земљишта и органским 

ђубривима. Посебно је важно истаћи да органска ђубрива, стајњак и компости 

садрже веће концентрације тешких метала. Као узрок сталне употребе органских 

ђубрива долази до повећане укупне концентрације тешких метала. Земљишта на 

којима се одвија интензивна повртарска производња изложена су знатном ризику 

од појаве већих количина тешких метала. Овај ризик је оправдан јер услијед 

недостатка квалитетног земљишта повртарска производња се заснива на 

ограниченом броју парцела уз интензивну смјену гајених култура и повећава чак 

и неконтролисану употребу минералних и органских ђубрива, што све прате 

појачане мјере заштите пестицидима. 

Уношењем ђубрива, атмосферским талогом и биљним остацима може да дође до 

повећане концентрације кадмијума (Цд) и у површинском слоју земљишта (Page, 

et.al., 1998). Атмосферске падавине доприносе повећању количине тешких 

метала у земљишту, посебно Pb и Zn, док је Cr и V претежног поријекла из 

ђубрива, а ђубрење и атмосферске падавине имају подједнак значај у 

контаминацији земљишта са As, Cd и Ni (Kadar и Ragalyi, 2010).  

У дугогодишњим пољским огледима на чернозему (14-28 година) примјењивани 

су различити системи ђубрења што је довело до значајног повећања садржаја 

неких тешких метала (Cu, Ni, Pb, Cd) у односу на неђубрене парцеле (Убавић и 

сар., 1995). И поред значајног пораста концентрације наведених елемената и 

даље је садржај наведених елемената био испод дозвољене границе садржаја 

тешких метала у пољопривредном земљишту. У тридесетогодишњим огледима 

са растућом количином фосфорних ђубрива није утврђено значајније повећање 

концентрације Цд у земљишту (Богдановић и сар., 1997). 

Насупрот томе, резултати пољских огледа у Ротхамстед-у потврђују да примјена 

свјежег стајњака у количинама од 35 т/ха представља значајнији извор Cd за 

земљиште него Cd унијет фосфорним ђубривима и атмосферским талогом (Jones 

et.al., 1987). Интензитет усвајања и накупљања тешких метала у биљкама зависи 

од бројних чинилаца и није још увијек потпуно разјашњен. PH вриједност 

земљишта један је од главних фактора који одређују понашање и приступачност 

тешких метала.  

Материјал и метод рада 

Истраживања су проведена на подручју Семберије са циљем да се добију 

репрезентативни подаци садржаја тешких метала у земљишту. Да би се испунио 

постављени задатак изабране су 44 парцеле које су у систему интензивне 

повртарске производње најмање 10 година. Пошто су историје парцела биле 

познате, за узорковање су изабране оне парцеле које су биле у најинтензивнијем 

систему повртарске производње са употребом повећаних количина ђубрива и 

пестицида. Предност у избору су имале парцеле које се налазе крај прометних 
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комуникација. У избору парцела за узорковање предност је дата оним парцелама 

за које се предпостављало да ће анализом бити утврђен повећан садржај 

појединих тешких метала. Узорци земљишта су узимани сондом са цјелокупне 

површине парцеле након чега је од узорака припреман просјечан узорак тежине 

1,5 до 2 кг. 

Резултати рада са дискусијом 

У групу тешких метала може се сврстати значајан број елемената који се 

најчешће доводе у везу са загађењем и потенцијалним токсичним учинком. 

Анализе су биле усмјерене ка утврђивању садржаја физиолошки непотребних, 

некорисних и токсичних елемената који се убрајају у групу тешких метала и то: 

Cd, Cr, Hg и Pb, те полуметала As, Ni, Cu, Zn се сврставају у групу неопходних 

микроелемената за раст и развој биљака, али по својим физичким и хемијским 

особинама спадају у тешке метале због чега је било битно да се утврди и садржај 

ова три елемента у земљишту. (слика 1) 

Слика 1. Садржај тешких метала у узорцима земљишта  

ELEMENAT
INTEGRALNA 

PROIZVODNJA

ORGANSKA 

PROIZVODNJA
NIZAK NORMALAN VISOK

nikl (Ni) (mg/kg) 50 30 14 23 7

olovo (Pb) (mg/kg) 100 50 35 9 -

arsen (As) (mg/kg) 25 10 42 2 -

kadmijum (Cd) (mg/kg) 3 0,8 44 - -

hrom - Cr (mg/kg) 100 50 41 3 -

ţiva (Hg) (mg/kg) 2 0,8 44 - -

bakar (Cu) (mg/kg) 100 50 40 4 -

cink (Zn) (mg/kg) 300 100 38 6 -

SADRŢAJ - KONCENTRACIJA
MAKSIMALNO DOZVOLJENA 

KONCENTRACIJA U ZEMLJIŠTU

 
Извор: Резултати истраживања 

У досадашњем периоду, на подручју Семберије, на гајеним или самониклим 

биљкама нису уочени симптоми услијед повећане концентрације тешких метала. 

Парцеле са којих су узети узорци циљано су изабране јер се пошло од 

предпоставке да ће резултати анализе потврдити повећану концентрацију тешких 

метала. Произвођачи су потврдили да су користили знатно веће количине 

ђубрива у односу на препоручене (органских, минералних, водотопивих, 

фолијалних), да је провођена редовна заштита усјева фунгицидима и 

инсектицидима, а поврће је узгајано уз редовно наводњавање. Узорковано 

земљиште има веома добру структуру и изражену плодност због чега се на овим 

земљиштима гаје готово искључиво повртарске културе, а плодоред се у 
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највећем броју случајева не поштује. Датој предпоставци иде у прилог и 

чињеница да се на наведеним парцелама изврши смјена, односно гаје се најмање 

двије, а најчешће три повртарске културе током године. 

Резултати анализе који су приказани у табели 1. оповргли су све предпоставке јер 

је код само 7 узорака утврђена висока концентрација никла, док је концентрација 

свих осталих елемената изразито ниска или нормална.  

Изразито ниска концентрација утврђена је код 39 узорака, а утврђена 

концентрација се код олова кретала у интервалу од 15,57 до 29,4 мг/кг.  

Утврђена концентрација арсена је такође била изразито ниска и кретала се од 

6,45 до 9,71 мг/кг. Два узорка арсена која су исказана као узорци са нормалним 

садржајем, имали су вриједности од 11,68 до 13,24 мг/кг.  

Концентрација кадмијума је у сва 44 узорка била изразито ниска и кретала се од 

0,22 до 0,39 мг/кг, што је значајно испод максимално дозвољене концентрације. 

На слици 1 је приказан и садржај тешких метала у земљишту у зависности од 

начина, тј. стандарда производње. Садржај арсена у земљишту је знатно нижи од 

граничне концентрације арсена за земљишта која су у систему органске 

производње.  

Садржај хрома је такође у 41 узорку био изразито низак са садржајем у 

земљишном узорку који се кретао од 23,23 до 37,02 мг/кг. У три узорка утврђен 

је садржај од 52,14; 57,14 и 58 мг/кг. 

Дозвољени садржај живе у земљишту које је у систему органске производње је 

0,8 мг/кг, а у анализирана 44 узорка садржај се кретао у границама од <0,01 до 

0,29 мг/кг. Као и код осталих елемената и садржај живе је био изразито низак. 

Садржај бакра је такође изразито низак, а ове вриједности су се кретале од 16,49 

до 37,38 мг/кг, што је поново испод стандарда који су прописани за органску 

производњу.  

Код култура које за свој нормалан раст и развој захтјевају бакар сигурно да је 

потребно током вегетације обезбиједити и овај микроелеменат. Као и код 

осталих елемената и садржај цинка је изразито низак, али је у односу на остале 

елементе најближи граничној вриједности од 100 мг/кг који је стандард за 

органску производњу. Садржај цинка у земљишту се кретао од 47,75 до 54,94 

мг/кг, али је знатан број узорака (20) имао вриједности од 66,2 до 98,44 мг/кг.  

Закључак 

На основу резултат истраживања могу се извући следећи закључци: 

 Анализом 44 узорка земљишта није утврђен повећан садржај опасних 

материја у облику тешких метала.  

 Узорци земљишта су узети са парцела гдје се дужи низ година одвија 

интензивна повртарска производња што је доприносило предпоставци да 

ће анализом бити утврђене повећане концентрације тешких метала. 



 

58 

 

 Анализе су оповргле све предпоставке јер је садржај анализираних 

елемената био изразито низак, тј. испод граничне вриједности садржаја у 

земљиштима која су у систему органске производње. 

 Обрадиво земљиште на подручју Сембрије је незагађено тешким 

металима, добре структуре и са чуваном природном плодношћу због чега 

су погодна за органску производњу.  

 Резултати проведених анализа су охрабрујућу јер није утврђено 

присуство деградационих процеса. 
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