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УТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ НАЧИНА ПРОИЗВОДЊЕ ПАПРИКЕ 

ДИРЕКТНОСЈЕТВОМ НА ПРИНОС 
 

Горан Перковић
1
, Александра Говедарица

2
, Алма Рахимић

3
 

 

Апстракт 

Основна карактеристика савремене повртарске производње је у брзом 

увођењу најновијих научних сазнања у производну праксу, употреба 

најквалитетнијих репроматеријала и значајне инвестиције у саврemenu 

opremu, materijale i mehanizaciju. У том смислу у овом раду је приказан 

утицај настирања фолијом и сламом, покривање агрилом и гајење у 

пластенику и на отвореном на принос паприке произведене директном 

сјетвом. Употреба и интегрисање нових материјала и начина производње 

има за циљ добијање високих приноса висококвалитетне и здравствено 

безбједне паприке. Најновији начини производње треба да повећавају 

ефикасност производње, али и да доведу до складног односа економских и 

еколошких циљева. 

Кључне ријечи: паприка, директна сјетва, настирање, агрил, пластеник. 

Увод 

Површине под паприком расту из године у годину, али до значајнијег и 

стабилног повећања приноса још увијек се није дошло. Увођење 

различитих начина производње paprike treba da dovede do visokih prinosa. 

Najnovije tehnike i материјали који се примјењују у производњи паприке 

треба да обезбиједе оптималне услове за раст и развој паприке.  

Стварањем повољних температурних услова у земљишту и ваздуху, 

оптимизацијом садржаја воде у земљишту, смањењем инфективног 

потенцијала и избјегавањем негативног утицаја пестицида значајно се 

утиче на висину приноса.  

Најчешћи начин производње паприке код нас, али и у земљама у окружењу 

је из расада. Производња расада постаје све захтјевнији задатак, а самим 

тим и све скупљи репродуктивни материјал. Висока цијена расада 
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условљена је високим улагањем у скупу и специјализовану опрему и 

објекте за производњу. Раст цијена радне снаге и енергије за загријавање 

заштићеног простора такође доприносе сталном расту цијене расада. Да би 

се постигла одржива цијена расада прибјегава се производњи расада без 

допунског загријавања заштићеног простора. У таквим производним 

условима добија се расад са већим бројем биљака нестандардног, тј. нешто 

лошијег квалитета који условљава каснију садњу током маја. Низ огледа, 

али и производни подаци потврђују да каснија садња паприке даје мањи 

принос. Истраживања из ове области потврдила су да при касном 

расађивању паприке, послије 20. маја, принос паприке значајно опада. 

Висина, односно пад приноса, зависи и од климатских расада и од времена 

садње. Утврђен је значајнији пад приноса при кориштењу неквалитетног 

расада и при овом поређењу производњом парике директном сјетвом се 

остварују виши приноси (Марковић, 1999). Током расадничког периода 

најчешће долази до појаве болести, а честе су појаве неуједначеног раста и 

развоја што доводи до добијања расада неуједначеног квалитета.  

Током садње расад најчешће није оптимално развијен што успорава брзо 

обнављање коријеновог система и даљи раст паприке. Од квалитета расада 

зависна је дужина периода „боловања“, а често долази до значајног губитка 

расада. Готово сви недостаци расада голих жила отклоњени су 

производњом контејнерског расада који је карактеристичан по низу 

предности, али је значајније скупљи. Због свих навода производња паприке 

директном сјетвом има све већи удио у укупној производњи паприке. При 

овој производњи удио људског рада је значајно мањи, али се као предност 

посебно истиче значајно већи склоп биљака по јединици површине (Zatyko, 

1979). Оптималан склоп паприке при производњи директном сјетвом на 

отвореном пољу је од 260 до 300 хиљада биљака/ха чиме се осигурава 

висок принос код свих сорти паприке (Марковић; Врачар, 1998). На основу 

анализе из производне праксе утврђено је да због лоше припреме 

земљишта, касне сјетве и јаче појаве покорице, најчешће се не оствари 

оптималан склоп биљака што директно и значајно утиче на умањење 

приноса (Марковић, 1999). 

Принос плода по једној биљци је мањи у односу на производњу из расада, 

али због већег броја биљака добија се висок принос по јединици површине 

(Илић и Савић, 1992; Марковић; Крсмановић, 1986). На принос, 

ранозрелост и квалитет паприке велики утицај имају еколошки услови и 

примјењене агротехничке мјере (Марковић, 1988). Детаљном анализом 

примјењених агротехничких мјера потребно је утврдити које мјере доводе 

до повећања приноса паприке при производњи директном сјетвом из 

сјемена. Један од циљева овог истраживања јесте и утврђивање која 

агротехничка мјера доприноси стварању оптималних услова за раст и 

развој, а што се значајно одражава на принос паприке. 
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При производњи паприке директно из сјемена успјех у производњи је везан 

са квалитетном припремом земљишта, раном и прецизном сјетвом која ће 

обезбиједити оптималан склоп ефикасном заштитом од корова (Марковић, 

1999). 

Веома је важно доћи до тачног одговора у којој мјери употреба малча и 

агрила или производња на отвореном пољу и у пластенику доприноси 

повећању приноса. Сигурно је да се свака агротехничка мјера може 

посматрати појединачно, али је веома важан и њихов међусобан 

интегрисан ефекат. У нашим агротехничким условима настирање ПВЦ 

фолијом исказује низ предности, а поред повећања приноса веома је 

значајно и раније приспијевање (Ђуровка et al.,, 1992). Постоји веома 

велики број различитих ПВЦ материјала који се користе за настирање 

током производње поврћа. 

Испитивања девет различитих фолија за настирање указују на свеукупан 

позитиван ефекат настирања, али величина позитивног ефекта је зависна и 

различита у односу на врсту малч фолије (Deiser and Eichin, 1992). 

Утицај различитих врста фолија за настирање на принос и квалитет 

паприке потврђен је низом бројних истраживања. Значајан је утицај 

настирања на особине пораста и развића биљака које настају због изражене 

појаве одбијене дифузне свјетлости која има измјењену таласну дужину и 

спектрални састав. 

Пластеничка производња, посебно ако је повезана са употребом 

савремених материјала, доприноси успјеху у производњи. Правилан избор 

фолија за покривање заштићеног простора олакшава производњу и доводи 

до повећања приноса и квалитета плодова паприке уз смањење трошкова 

прозводње. Напредни модели пластеничке производње могу у потпуности 

ефикасно и прецизно да контролишу климу у пластенику, али и да у 

потпуности интегришу ефикасну контролу болести и штеточина паприке 

што има утицаја на еколошке циљеве производње. Оваква производња која 

задовољава услове у погледу квалитета и здравствене безбједности 

доприноси и економској стабилности (Момировић et al.,2015).  

Материјал и метод рада  

Да би се утврдио утицај примјењених агротехничких мјера и различитих 

начина производње паприке директном сјетвом заснован је трогодишњи 

оглед са шест варијанти. 

Производња паприке директном сјетвом заснована је на отвореном пољу и 

у пластенику, а током производње паприке вршено је покривање агрилом и 

настирање црном ПВЦ фолијом и сламом која је представљала органски 

малч материјал.  
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Директна сјетва паприке извршена је 5. априла са сортом Паланачка 

бабура. Оглед је постављен у четири понављања по блок систему. 

Резултати рада и дискусија  

Сигурно је да различити начини производње (на отвореном пољу, у 

пластенику) уз употребу агрила или малч материјала утичу на принос и 

квалитет паприке.  

Да би потпуно и током цијелог периода вегетације успјешно контролисали 

све примјењене агротехничке мјере од фундаменталног значаја је потребно 

у потпуности разумјети на који начин и у ком облику поједине 

агротехничке мјере исказују појединачан, али и заједнички учинак на 

принос и квалитет. (табела 1) 

Табела 1. Принос паприке при производњи директном сјетвом 

НАЧИН ПРОИЗВОДЊЕ 
ПРИНОС т/ха 

ПРОСЈЕК 
I година II година III година 

Директна сјетва на 

отвореном пољу 
31 30 40,8 33,93 

Директна сјетва уз 

настирање малч фолијом 
29 30 18,6 25,86 

Директна сјетва уз 

покривање агрилом 
32 36 34 34,00 

Директна сјетва у 

пластенику 
35,8 37,5 38,8 37,36 

ПРОСЈЕК 31,95 33,37 33,05 32,79 

Извор: Аутори  

Највећи просјечан принос остварен је при производњи паприке директном 

сјетвом у пластенику (37,36 т/ха). Овај начин производње је имао и највећи 

принос у прве двије године испитивања, док је у трећој години тај принос 

био нижи за 2 т/ха у односу на производњу на отвореном пољу која је узета 

и као контролна варијанта. Производња паприке директном сјетвом на 

отвореном пољу је најзаступљенији начин производње код нас због чега је 

и логично да овај начин производње буде контролни показатељ. Просјечан 

принос паприке при производњи на отвореном пољу и при производњи уз 

употребу агрила за покривање били су приближно исти уз незнатну, а 

може се закључити и занемарљиву разлику од 70 кг/ха. Варијанта 

производње паприке директном сјетвом уз настирање малч фолијом 

остварила је у све три године огледа најмањи принос као и најмањи 

просјечни принос од 25,86 т/ха. Настирање сламом такође је био један од 
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начина производње, али је успјех у овој варијанти огледа изостао. Све већи 

акценат се ставља на производњу која искључује употребу пестицида и 

вјештачких материјала да би се задовољили еколошки принципи. Идеја је 

била заснована на размишљању да се изврши покривање сламом која ће у 

првом дијелу вегетације имати улогу органског малча, а у другом дијелу 

вегетације, након култивирања слама треба да допринесе побољшању 

водно-ваздушног режима, а сигурно и других особина земљишта.  

Код настирања тресетом и компостом утврђено је низ предности у односу 

на ПВЦ фолије, првенствено услијед особине органског малча да значајно 

утиче на побољшање физичких и хемијских особина земљишта. Настирање 

сламом је извршено након сјетве паприке што је утицало на појачану 

појаву болести, што је узорковало сушење и пропадање тек изниклих 

биљака.  

Утврђено је да је употреба сламе као малч материјала непрактична јер 

служи као станиште за већи дио инсеката који нападају и наносе значајне 

штете паприци. Забиљежена је и појава ситних глодара који се насељавају 

у слами јер им слама служи као идеално станиште. Током кишних периода 

слама ефикасно задржава влагу тако да је и негативан ефекат повећане 

влажности изражен. Сигурно да сламу као малч материјал не треба 

одбацивати, него је потребно допунити истраживања са низом варијанти, а 

прије свега са употребом сламе као малч материјала након ницања паприке 

у фази формираних 4 до 6 листова. Свакако да, поред утицаја које има 

настирање органским малчом и ПВЦ фолијом на принос паприке из 

директне сјетве, треба сагледати и економичност производње, јер 

настирање при директној сјетви захтјева већи удио људског рада.  

Проведена истраживања су потврдила да слама као малч материјал није 

подесан и да не даје позитивне ефекте при производњи директном сјетвом, 

али је потребно утврдити колики је утицај настирања ПВЦ фолијом, 

покривања агрилом и гајења у пластенику на принос паприке. Вриједности 

коефицијента корелације потврђују да настирање црном ПВЦ фолијом 

нема значајнијег утицаја на принос (r=0,097). Коефицијент корелације 

такође потврђује да при производњи паприка директном сјетвом није 

потребно покривање агрилом, јер је утицај на принос веома мали (r=0,098), 

а истовремено је исказан умањен позитиван утицај производње паприке 

директном сјетвом у пластенику (r=0,7621).  

У резултатима који су приказани у табели бр. 1. уочљиво је да су у трећој 

години огледа највећи принос оствариле варијанте гајења паприке 

директном сјетвом на отвореном пољу (31; 30; 40,8 т/ха) у пластенику 

(35,8; 37,5; 38,8 т/ха), али и да варијанта директне сјетве уз покривање 

агрилом не заостаје у приносу (32; 36; 34 т/ха). Ови подаци потврђују да 

поред примјењених агротехничких мјера на принос паприке при 

прозводњи директном сјетвом велики утицај имају еколошки фактори. У 
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производној години када преовладавају повољни климатски услови утицај 

настирања, покривања агрилом и производња у заштићеном простору је 

мањи, док при неповољним климатским условима тај утицај расте. 

Повољни температурни услови, довољне количине падавина или редовно 

наводњавање уз што ранију сјетву, већ крајем марта и почетком априла, 

која ће обезбиједити оптималан склоп од око 300.000 биљака по хектару, 

доприносе достизању високих приноса (Марковић, 1999). Избор правилне 

агротехнике, односно концепта поризводње којим ће се обезбиједити висок 

принос захтјева широку анализу примјењених агротехничких мјера и 

климатских фактора и њихово међусобно усклађивање. Правилна исхрана 

биљака је значајна за успјех у производњи паприке, али је избор количине 

и врсте ђубрива условљен еколошким условима. У годинама када су 

еколошки услови неповољни за развој паприке највећи утицај има ђубрење 

са високим количинама Н, П, К (160 кг/ха) док у години са повољним 

климатским условима треба ђубрити са високим количинама Н (160 кг/ха) 

и нижим количинама П и К (80 кг/ха) (Марковић, 1984). 

Закључак  

При производњи паприке директном сјетвом настирање ПВЦ фолијом и 

прекривање агрилом не доприноси значајнијем повећању приноса. 

Употреба сламе као органског материјала за настирање паприке у 

производњи директном сјетвом показала је низ недостатака који су 

условили неуспјех у производњи. Током трогодишњег периода највећи 

просјечан принос остварен је код производње директном сјетвом у 

пластенику. 

У години са повољним климатским приликама за раст и развој паприке 

највећи принос остварен је код контролне варијанте, тј. производње 

директном сјетвом на отвореном пољу.  

Утицај настирања, покривања агрилом и производња у пластенику је 

значајно мањи током године са повољним климатским условима.  

Утицај наведених агротехничких мјера расте у години са неповољним 

климатским условима. 

За успјех у производњи паприке директном сјетвом неопходно је правилно 

ускладити примјењене агротехничке мјере са преовладавајућим 

климатским условима. 

Успјех у производњи паприке директном сјетвом не може се посматрати 

само кроз остварени принос јер су улагања и удио људског рада доста 

мањи у односу на производњу паприке из расада.  
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PRODUCTION BY DIRECT SOWING ON YIELD 
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Abstract 

The basic characteristic of modern vegetable production is in the rapid 

introduction of the latest scientific knowledge in production practice, the use of 

raw materials of the highest quality and significant investments in modern 

equipment, materials and machinery. Regarding that, this paper presents the 

effect of foil, straw and agrilic covering and growing in greenhouses and open-

air on the yield of pepper produced by direct sowing. The use and integration of 

new materials and production methods are aimed at obtaining pepper yields of 

high quality and health-safety. The latest ways of production should increase the 

efficiency of production and also to lead to a harmonious relationship between 

economic and environmental goals. 

Key words:pepper, direct sowing, covering, agril, greenhouse. 
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Apstrakt 

U radu je napravljen osvrt na poljoprivredni urbanizam, a kao predmet uzeta je 

sintagma urbane poljoprivrede kao održivog pristupa proizvodnji, pripremi i 

preradi, te distribuciji hrane u gradovima. Za metodologiju su korišćene 

analitičke metode kao što su analiza, apstrakcija, specijalizacija, te sintetičke 

metode u koje spadaju sinteza, konkretizacija i generalizacija. Rezultati 

pokazuju da povećana industrijalizacija, i sa njom povećani socijalni problemi u 

većini slučajeva, predstavljaju glavne uzroke poremećenih ponašanja ljudi, 

kidanja veza u ljudskim zajednicama i rušenja tradicije, povećanja kriminala i 

straha među ljudima. 

Ključne riječi: grad, održivost, urbana poljoprivreda, hrana 

Uvod 

Urbana odrţivost je pretpostavljena ravnoteţi i pravednosti kroz sveobuhvatan 

pristup koji priznaje i uvaţava meĊuodnose razliĉitih dimenzija ţivota, 

povezanosti ţivih bića jednih sa drugima u okvirima prirodnih sistema i teţi 

ekološkoj ravnoteţi, ekonomskom razvoju sa što manje zagaĊivaĉa, socijalnoj 

ukljuĉenosti i kulturnoj vitalnosti. U tom pravcu odgovorno planiranje, 

transparentno, demokratsko i efikasno upravljanje igra znaĉajnu ulogu u pocesu 

donošenja odluka u vezi sa odrţivošću urbane sredine. Sinhronizacija urbane 

proizvodnje hrane sa urbanistiĉkom slikom grada nazvana je: poljoprivredni 

urbanizam i u radu je napravljen kratak osvrt na ovaj fenomen. Skromno 

iskustvo Bosne i Hercegovine, odnosno većih gradskih centara, u pogledu 

implementacije principa urbane odrţivosti, odnosno urbane poljoprivrede treba 

da motiviše istraţivaĉe da se dublje bave ovom problematikom. Dakle, u fokusu 

interesovanja autora kao predmet pisanja apostrofirana je sintagma urbana 

poljoprivreda kao odrţiv pristup proizvodnji, pripremi i preradi i, na kraju, 

distribuciji hrane u gradovima. Uzimajući u obzir ovako definisan predmet 

pisanja, odreĊen je i cilj pisanja u formi traţenja odgovora na nekoliko pitanja:  
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 Da li je urbana poljoprivreda pored teorija zaista odrţiva i u „realnom“ 

ţivotu ljudi? 

 Da li ona zaista moţe pridonijeti jaĉanju društvenih veza meĊu 

stanovnicima, zapošljavanju stanovništva, povećanju ekonomske moći 

grada i njegovih stanovnika, rekultivaciji neureĊenih gradskih površina, 

proizvodnji viška hrane i zdravijoj ishrani? 

 Da li je odreĊena slika o stepenu implementacije principa urbane 

poljoprivrede u Bosni i Hercegovini zasnovana na iskustvu odreĊenih 

urbanih cjelina u Bosni i Hercegovini? 

Ovako postavljen cilj u radu definisao je i hipotetiĉki okvir„ jaĉanju društvenih 

veza meĊu stanovnicima, zapošljavanju stanovništva, povećanju ekonomske 

moći grada i njegovih stanovnika, rekultivaciji neureĊenih gradskih površina, 

proizvodnji viška hrane i zdravijoj ishrani itd. (ne)moţe znaĉajnije doprinijeti 

urbana poljoprivreda“. Metodologija u radu bazirana je na analitiĉkim metodama 

kao što su: analiza, apstrakcija, specijalizacija i dedukcija i sintetiĉkim 

metodama kao što su: sinteza, konkretizacija, generalizacija. Pored nabrojanih 

metoda, korištena je metoda pretraţivanja internet baza ilustracija i konkretnih 

primjera iz dostupne literature. 

Kontekstualizacija problema - urbana održivost 

MeĊu recentnim poznavaocima ove oblasti prisutan je ĉitav niz koncepata u 

pogledu mogućnosti urbane odrţivosti kao što je: osjećaj za prostor u urbanoj 

zoni, za zelene površine, za ljudsko (komšijsko) prijateljstvo, obnovljivi izvori 

energije, reciklaţa otpada, biciklistiĉke staze i staze za šetanje, sakupljanje 

kišnice, e-upravljanje, itd. Istraţivanja koja su u tom pravcu raĊena 

nedvosmisleno ukazuju da odrţivo jezgro grada moţe pruţiti sliku poţeljnog i 

dopadljivog grada njegovim ţiteljima i onima koji to nisu ali rado svraćaju u 

njega dok, s druge strane, siromašna periferija predstavlja priliĉno tmurnu sliku 

pa struĉnjaci preporuĉuju mjere radi postizanja društvenih promjena u pravcu 

odrţive urbane budućnosti kao što su: ublaţavanje siromaštva, obrazovanje i 

podizanje svijesti javnosti o znaĉaju urbanizacije. Od 2008. godine, prvi put u 

istoriji ljudske civilizacije, više od polovine svjetskog stanovništva ţivi u 

gradovima. S obzirom da urbanizacija i dalje raste u svijetu, onda, s punim 

pravom, moţemo konstatovati da je budućnost svijeta – budućnost gradova.  

U odnosu na okolinu, koncetracija ljudi i resursa u urbanim sredinama pruţa 

prednosti kao što je energetska efikasnot, praktiĉnost u transportu roba i usluga i 

pomaţe u oĉuvanju biološke raznolikosti na staništima biljnog i ţivotinjskog 

svijeta (Miller, 2004). U istorijskim dimenzijama posmatrano, vrlo mali procenat 

stanovištva ţivio je u urbanim podruĉjima, samo 3% u 1800.godini, a 13% u 

1900. godini (Bugliarello, 2008). Dalje, industrijalizacija je kumovala urbanoj 

ekspanziji širom planete. MeĊutim, ova konstatacija sa „skepsom“ se prihvata 

kod nauĉnih radnika i ostalih struĉnjaka s obzirom da se radi više o brojnosti 
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(kvantitetu) nego kvalitetu. Zbog toga su se okupili oko konstatacije da je 

urbanizacija pozitivna za globalno poslovanje, ali je negativna za društvenu 

zajednicu. Preciznije, gradovi donose ogromne prednosti, ali su istovremeno i 

uzrok mnogih ekoloških i društvenih problema. Danas, sa razoĉarenjem 

priznajemo da većina gradova nije samoodrţiva i mora se oslanjati na spoljnje 

izvore da bi iz njih pribavili hranu, drva, minerale, vodu itd. Mada stanovnici 

grada prema preliminarnim procjenama zauzimaju samo 2% zemljine kopnene 

površine, oni troše 75% resursa planete Zemlje (Miller, 2004). Štaviše, otpadni 

output je veći od materijalog inputa, jer se materijalni input u procesu upotrebe 

koristi sa vodom i vazduhom.  

U nekim metropolama sadašnji infrastrukturni sistemi su baš tipiĉni primjeri 

degenerativne propusnosti (Lyle, 1994). Neki teoretiĉari urbanog ţivota idu tako 

daleko da smatraju da će u bliskoj budućnosti ĉak i sudoperi u stanovima postati 

opterećenje vodovodnim kanalizacionim sistemima zbog prevelike koliĉine 

otpadne vode i drugog pratećeg otpadnog materijala. Zbog toga će nastupiti još 

veća degradacija staništa ţivih bića. Istovremeno, dešava se i “spontana” 

urbanizacija zbog porasta stanovništva u gradovima i time sve većeg stambenog 

pritiska u smislu stambene potraţnje, prije svega, u prigradskim naseljima. 

Zapravo, ovdje i nije prisutna urbanizacija u pravom smislu te rijeĉi već 

jednostavno urbano širenje i gdje nema kontrole nad stambenom izgradnjom i 

izgradnjom prateće infrastrukture, gdje nema regulisanih javnih usluga i gdje se 

kao krajnji rezultat javlja skrnavljenje pejzaţnog izgleda kraja i gubitak 

obradivih površina pogodnih za ekspanziju urbane poljoprivrede. S druge strane 

kao rezultat takve “spontane” urbanizacije pojavljuje se i višak nekvalifikovane 

radne snage koja u većini sluĉajeva sa sobom donosi i nezaposlenost, 

siromaštvo, prljavštinu itd. stvarajući uslove za urbanu segregaciju. Situacija nije 

ništa bolja ni u urbanim cjelinama. Tamo je ĉovjek napravio betonske zgrade, 

asfaltirao svaku slobodnu površinu za parking i kretanje koji apsorbuju veću 

koliĉinu toplote mijenjajući tako mikroklimu i hidrološki ciklus prouzrokujući 

“urbane poplave”, jer postojeći sistem kanalizacije nije u stanju da prihvati 

povećanu koliĉinu padavina i redovan dotok otpadnih voda. Nedostatak 

prirodnog okruţenja u urbanim dijelovima grada, nedostatak zelenih površina za 

odmor i rekreaciju moţe, prema mišljenju struĉnjaka, dovesti do ozbiljnih 

psihiĉkih poremećaja kod ljudi.  

Odrţivost njeguje osjećaj za zajednicu, društveni kapital, solidarnost i kulturu 

mira, meĊusobno poštovanje, bliskost meĊu ljudima i brigu o siromašnim, 

nesposobnim i nemoćnim. To daje smisao ljudskom ţivotu, doprinosi duhovnom 

i društvenom odnosu ljudi u zajednici bez obzira na pol, starosnu dob, socijalni i 

ekonomski status. Kulturu odrţivosti treba shvatiti kao izraz visoke tolerancije 

razliĉitosti, a razliĉitost doţivljavati kao izvor bogatstva, a ne meĊusobnog 

sukoba i netolerancije. Zbog toga je opšte obrazovanje u zajednici vrlo znaĉajno 

i ono treba da vuĉe svoje korijene još u porodici.  
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Holistiĉka percepcija perspektive ţivota ljudi na planeti Zemlji treba da pruţi 

objašnjenje ljudima da smo svi meĊusobno zavisni i povezani. Holistiĉki pristup 

„nosi u sebi i razliĉita sistemska gledanja na naĉin proizvodnje u samoj 

poljoprivredi i njegov uticaj na same proizvode, zdravlje ljudi vezano uz 

proizvodnju i konzumiranje razliĉito proizvedene cjelovite hrane, na ekološku 

cjelinu i na Planetosferu. Zatim holistiĉki pristup samoj hrani, kako glede 

razumijevanja interaktivne cjeline pojedine hrane i interaktivnog odnosa hrane i 

organizma potrošaĉa, ponovno povezujući zdravlje svih „ugnjeţdenih“ sistema 

(poĉevši od konzumenta). Treće, holistiĉki pristup u razumjevanju uticaja 

tehnologija pripremanja, proizvodnje hrane i proizvoda koji preuzimaju funkciju 

hrane, opet provuĉeno kroz analitiĉki filter mjesta, uloge i posljedica raznih 

tehnologija na zdravlje svih navedenih ugnjeţdenih sustava“ (Trputec, 2017). To 

od ljudi zahtjeva meĊusobnu saradnju i saradnju sa ostalim ţivim bićima što je 

preduslov za smisleni naĉin ţivota, ţivot bliţe prirodi, jednostavniji ţivot ali 

zdraviji i bogatiji, jer je „centralno pitanje danas forma i sadrţaj, naroĉito sam 

naĉin kako se hrana i proizvodi ishrane proizvode i konzumiraju. To upućuje na 

relevantne društvene, kulturološke, ekonomske, okolinske i druge šire dimenzije 

ishrane, ukljuĉujući i biološke i evolucijske aspekte hrane i ishrane“(Trputec, 

2017).Obrazovanje treba da doprinese stvaranju fokusa na ţivotne vrijednosti, na 

izgradnju unutrašnjih snaga i interpersonalnih vještina, da podstiĉe saosjećanje, 

poštovanje i meĊusobno razumijevanje, da slavi raznolikost, multikulturalnost, 

jednakost i društvenu odgovornost. Holistiĉko obrazovanje treba da ponudi 

ljudima ljubav i radost u uslugama koje cijene dobro, istinu i lijepo u ţivotu. 

Ujedinjene nacije su 2005. godine sprovele Reviziju razvoja svjetske populacije 

i konstatovale da je tokom XX vijeka došlo do rapidne urbanizacije. Urbana 

populacija povećala se sa 13% 1900. godine na 29% 1950. godine dok je 2005. 

godine dostigla rekordnih 49% ukupne svjetske populacije 

(https://hr.scribd.com/doc/40135639/). Imajući u vidu da se zadrţala tendencija 

rasta, za pretpostaviti je da će do sredine XXI vijeka na planeti Zemlji ţivjeti 

više od 9 milijardi ljudi od ĉeka nešto više od 2/3 u urbanim podruĉjima. Na 

osnovu ovih podataka, struĉnjaci su izraĉunali da se više od 60 miliona ljudi seli 

iz ruralnih u urbana podruĉja. TakoĊe, procjenjuje se da je Evropska unija sa 

80% urbanog stanovništva danas najurbanizovanija regija na svijetu. 

U meĊunarodnoj i nacionalnoj privredi gradovi imaju vrlo veliki znaĉaj zbog 

svojih dinamiĉkih karakteristika te društvenih i/li ekonomskih obiljeţja. TakoĊe, 

u gradovima su smještena središta ljudskog stvaralaštva, proizvodnja dobara i 

usluga, obrazovanje, kultura i nauka pa se smatraju mjestima koja stanovništvu 

obezbjeĊuju radne i ţivotne uslove. MeĊutim, zbog velike koncetracije 

društveno-privrednih aktivnosti gradovi se smatraju i podruĉjima na kojima se 

generišu brojni problem. Navedeni problemi se pronalaze u prenatrpanosti 

gradova, transportu koji je mnogo ranije dizajniran za saobraćaj automobilima, u 

lošem kvalitetu vazduha, nedovoljno razvijenoj infrastrukturi za snabdjevanje 

pitkom vodom i zadovoljavajućim sanitarnim uslovima, u gomilanju razliĉite 

vrste smeća i socijalnim problemima kao što su: vrlo loši uslovi za stanovanje, 

https://hr.scribd.com/doc/40135639/
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siromaštvo, getoizacija, strah i kriminalna ponašanja. Gradovi kao urbani 

konglomerati troše ogromnu koliĉinu energije imajući u vidu energetsku 

neefikasnost poslovnih i stambenih objekata, vrlo loše dizajniran saobraćaj i 

logistiku radi dostave hrane i drugih potrebština, zavisnost od uvoza hrane iz sve 

udaljenijih destinacija itd. Kao kuriozitet se moţe navesti da gradovi zauzimaju 

samo 2% površine na planeti Zemlja, ali uĉestvuju sa nevjerovatnih 75% od 

utrošenih planetarnih resursa (Butorac i Šimleša, 2007). Upravo iz navedenih 

razloga uloga gradova je nezaobilazna jer gotovo sve promjene naĉina ţivota i 

ponašanja prema ljudskim i prirodnim resursima kreću upravo iz gradova. Ova 

konstatacija ukazuje na ĉinjenicu da se odrţiv razvoj gradova moţe ostvariti 

jedino promjenom koncepta razvoja urbanih sredina. Najprije je potrebno 

usredsrediti se na rješavanje socijalnih pitanja, smanjenje potrošnje energije i 

izduvnih gasova, preći na ugljiĉno-neutralnu privredu (Ministarstvo regionalnog 

razvoja i fondova Evropske Unije, 2015). Gradove treba redizajnirati kako bi 

postali efikasniji, prijatniji za ţivot i odrţivi na kraći i/ili duţi vremenski period. 

Nema sumnje da je za to potrebna saradnja graĊana, lokalne uprave i privrede. 

Slika 1. Grad kao ekosistem 

 
Izvor: https://www.pinterest.com/pin/465137467741779002/ 

Izgradnjom odrţivih gradova došlo bi se do sveukupnog pristupa zaštiti ţivotne 

sredine u kojoj se mnogi elementi prirodnog ekosistema prepliću sa elementima 

društvenog, ekonomskog, kulturnog i politiĉkog urbanog sistema ĉineći jedan 

sistem. Krstinić, Nitić tvrde da uspješan, konkurentan, dinamiĉan i eco-frendly 

grad moţe igrati veoma vaţnu ulogu u dobrobiti svojih stanovnika ali i 

stanovnika okolnih naselja. Uticaj grada je neophodan za izbjegavanje ruralne 

depopulacije i za promociju uravnoteţenog privrednog razvoja. Odrţivi grad je 

takav grad koji funkcioniše na naĉin da su svi njegovi graĊani u stanju da ispune 

vlastite potrebe, a da pri tome nijednim gestom ne ugroze stanje prirodnih 

sistema ili ţivotne uslove drugih ljudi u sadašnjosti, ali i u budućnosti (Butorac i 

Šimleša, 2007). Zbog toga je potrebno pronaći naĉin da se uspori rast gradova i 

https://www.pinterest.com/pin/465137467741779002/
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poveća kvalitet ţivota u njima racionalno koristeći prirodne i radom stvorene 

vrijednosti (Matas et al., 1989). 

Perspektiva održivog urbanog razvoja 

Urbani razvoj u znaĉajnoj mjeri zavisi od kvaliteta upravljanja gradom. Kvalitet 

upravljanja gradom pored ostalog podrazumijeva prostorno planiranje i ureĊenje 

grada. Kada je u pitanju prostorno planiranje, onda se tu podrazumijeva 

optimalan raspored ljudi, dobara i djelatnosti na nekom prostoru radi njihove 

optimalne upotrebe i zaštite. Zato je osnovni cilj dobrog prostornog planiranja 

osiguranje odrţivog razvoja koji treba da poveţe privrednu funkciju vraćanjem 

uloţenih sredstava u što kraćem vremenskom periodu i socijalnu funkciju gdje 

su prisutne materijalne, duhovne i kulturne potrebe ljudi. Svakako 

karakteristiĉan cilj prostornih planova jeste da na odreĊenom prostoru riješe 

problem rasporeda i razvoja gradova i njegovih naselja satelita, problem 

saobraćaja i ostale infrastrukturne probleme, probleme smještaja, servisa, 

turizma i sl. Uz sve što je nabrojano, cilj dobrog prostornog planiranja je da na 

osnovu naĉela odrţivog razvoja, zaštiti vrijednosti prirodne i kulturne baštine 

(Babić, 2015). Prema Programu za odrţiv razvoj (Generalna skupština UN) do 

kraja 2030. godine
3
, svim stanovnicima planete Zemlje treba osigurati adekvatan 

smještaj, osnovne usluge, pristupaĉna i odrţiva transportna sredstva, 

zadovoljenje potreba ranjivih grupa, ţena, djece, osoba sa invaliditetom i starijih 

osoba. U Programu se dalje navodi da je u svim zemljama potrebno unaprijediti 

odrţivu urbanizaciju i s tim u vezi kapacitete za participativno, integrisano i 

odrţivo planiranje i upravljanje naseljima. U podciljevima Programa spominje 

se potreba zaštite svjetske kulturne i prirodne baštine, zaštita naselja od 

elementarnih nepogoda sa posebnim naglaskom na ranjive i siromašne grupe, 

omogućavanja pristupa svima koji to ţele zelenim i javnim površinama. Sa 

posebnom paţnjom Program istiĉe potrebu smanjenja negativnog uticaja 

gradova na ţivotnu sredinu, na kvalitet vazduha i upravljanje otpadom na 

lokalnom nivou (http://odraz.hr/media ). Kako bi se postigli ciljevi iz Programa 

do 2030. posebnu paţnju treba posvetiti odrţivom urbanom razvoju s obzirom 

da će, kako je ranije istaknuto, većini ljudi kvalitet ţivota odreĊivati kvalitet i 

funkcionalnost gradova. Stvaranje grada koji je pogodan za korisnika (user-

friendly) s dovoljno resursa u funkcionalnom pogledu (za ţivljenje, stvaranje i 

poslovanje) predstavlja proces odrţivog urbanog razvoja. Nezaposlenost, 

siromaštvo, nedostupnost proizvoda i usluga (javnih sluţbi), zagaĊenost 

prostora, nezdrava sredina, stres i manjak društvenog zajedništva izuzetno utiĉu 

na ljudsko zdravlje i stvaranje nove vrijednosti (Sanković, 2012). 

UreĊenje ţivotne sredine za više od polovine stanovnika na planeti je, zapravo, 

ureĊenje grada. Gradovi odavno nisu proste lokacije za koncentraciju stanovnika, 

                                                      
3
 Generalna skupština UN-a usvojila je MeĊunarodni razvojni okvir - Program za odrţivi 

razvoj do 2030. Programom je obuhvaćen ambiciozan skup od 17 ciljeva odrţivog 

razvoja i 169 povezanih ciljeva. 
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a sa njima i razvijanje trgovaĉke, industrijske i saobraćajne infrastrukture radi 

lakše dopreme i otpreme hrane i/ili proizvoda, najposlije radi brţeg dotoka i 

protoka turista. Danas su „veliki rezovi“ nuţni u velikim (milionskim) gradovima 

ako se ţeli pratiti i mjeriti odrţiv razvoj u njima. Jedan broj struĉnjaka se slaţe da 

je nuţno raditi na promociji i implementaciji principa urbanog razvoja. 

Drvoredima i parkovima nije više moguće kontrolisati klimatske uslove već se 

radi na integraciji urbanih sredina i prirodnih staništa izgradnjom tzv. „zelenih 

krovova“ gdje se paţljivo vodi raĉuna da nema negativnih uticaja na kvalitet 

gradnje. Tako su se do sedamdesetih godina prošlog vijeka intenzivni krovni 

vrtovi smatrali „zelenim krovovima“ (https://www.gradjevinarstvo.rs). Mnoga 

otkrića i saznanja u ovoj oblasti doprinijela su projektovanju zelenih krovova 

izvanrednog dizajna. Širenje ekstenzivnih krovnih vrtova rezultat je znaĉajne 

promjene u stavovima tokom posljednjih desetak godina (http://docshare.tips). 

Slika 2. Zeleni krovovi 

 
Izvor: http://gradjevinarstvo.ba/zeleni-krovovi 

Urbana poljoprivreda (urban agriculture) – iskustvo Bosne i Hercegovine 

Urbana poljoprivreda do prije svega godinu dana nije pobuĊivala znaĉajniju 

paţnju kod BiH javnosti o ĉemu svjedoĉi i uvid u Strategije razvoja do 2020. 

godine većih gradova u Bosni i Hercegovini, ali je od 2017. godine došlo do 

znaĉajnijeg pomaka zahvaljujući snaţnijem angaţmanu Ambasade Švajcarske i 

njemaĉke kompanije GOPA mbH. Promocija koncepta urbana poljoprivreda 

realizuje se uglavnom procesom implementacije Projekta zapošlavanja mladih 

(YEP). Tako jeProjekat zapošljavanja mladih (YEP), opština Novi Grad i JP 

Lokom d.o.o doprinio uspostavi i razvoju poljoprivrednog poligona Mojmilo 

koji se nalazi u kompleksu šuma Mojmilo. (http://yep.ba). Tim povodom 

projekat je predstavljen nezaposlenim licima opštine Novi Grad, dok su, s druge 

strane, na osnovu javnog poziva, sva zainteresovana lica dobila priliku da se jave 

u nadleţni biro JU Sluţba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (http://yep.ba). 

Organska proizvodnja hrane i promotivne aktivnosti u vezi s tim jedan je od 

osnovnih ciljeva ovog projekta (http://yep.ba ). Uz sve to treba dodati i stvaranje 

novih (odrţivih) radnih mjesta i obezbjeĊenje struĉne i tehniĉke pomoći u vezi 

https://www.gradjevinarstvo.rs/
http://docshare.tips/
http://gradjevinarstvo.ba/zeleni-krovovi
http://yep.ba/
http://yep.ba/
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sa ovom vrstom proizvodnje. Domaći trgovaĉki lanci su prihvatili i tako 

osigurali plasman ovih proizvoda (http://www.yep.ba). 

U Republici Srpskoj, pokrenut je istoimeni Projekat „Urbana poljoprivreda“ 

„baziran na razvoju i implementaciji koncepta urbane poljoprivrede kao modela 

za zapošljavanje uz podršku i finansiranje Evropske unije, a implementaciju 

MeĊunarodne organizacije rada ILO i partnera u kome svoje uĉešće imaju: Grad 

Banja Luka, Zavod za zapošljavanje RS – Biro Banja Luka, Caritas Švicarske, 

Sarajevo; Mushrooms Trade d.o.o., Laktaši, GOPA mbH, Sarajevo i RC 

Argonet, Banja Luka (Lokalno partnerstvo za zapošljavanje) 

(https://www.agrotv.net). Dakle, proizvodnja, prerada i distribucija organske 

hrane u uţem jezgru ili periferiji naseljenih mjesta jeste urbana poljoprivreda. 

Osnovno obiljeţjo urbane poljoprivrede je proizvodnja hrane za lokalnu 

upotrebu i to je promovisano kao koncept koji osigurava: povećanje ekonomske 

moći grada i stanovnika, zapošljavanje stanovništva, socijalizaciju stanovništva, 

zdraviju ishranu, (re)kultivaciju gradskih i prigradskih obradivih površina, više 

hrane itd., (http://agro.unibl.org). Mnogi vjeruju u tzv. „tipiĉni naĉin proizvodnje 

u urbanoj poljoprivredi“, a nju predstavlja biointenzivna metoda – na 

ograniĉenim površinama proizvoditi velike koliĉine organske hrane“ 

(http://agro.unibl.org).  

Zaključak 

Nema nikakve sumnje da je budućnost skoro polovine svjetske populacije 

odreĊena njihovim razumijevanjem i implementacijom principa urbane 

odrţivosti. Štaviše, moglo bi se konstatovati da je „proces preţivljavanja i 

opstanka“ ljudske vrste zapoĉeo u urbanim cjelinama – gradovima. Zbog toga je 

u ovom radu i poklonjena paţnja urbanoj odrţivosti. Kako je to i ilustrovano 

relevantnim citatima, urbana odrţivost je pretpostavljena ravnoteţi i pravednosti 

kroz sveobuhvatan pristup koji priznaje i uvaţava meĊuodnose razliĉitih 

dimenzija ţivota, povezanosti ţivih bića jednih sa drugima u okvirima prirodnih 

sistema i teţi ekološkoj ravnoteţi, ekonomskom razvoju sa što manje 

zagaĊivaĉa, socijalnoj ukljuĉenosti i kulturnoj vitalnosti. TakoĊe, u radu je 

utvrĊeno da odgovorno planiranje, transparentno, demokratsko i efikasno 

upravljanje igra znaĉajnu ulogu u pocesu donošenja odluka u vezi sa odrţivošću 

urbane sredine. Zbog toga se u sadrţaju rada naglasio vrlo veliki znaĉaj 

prostornog i urbanistiĉkog planiranja radi stvaranja uslova za promociju i 

bavljenje urbanom poljoprivredom. Isto tako, pretragom relevantnih vladinih i 

nevladinih internet stranica uoĉeno je dosta skromno iskustvo Bosne i 

Hercegovine, odnosno većih gradskih centara, u pogledu implementacije 

principa urbane odrţivosti i urbane poljoprivrede i takvo stanje bi trebalo da 

motiviše istraţivaĉe da se dublje bave ovom problematikom. Postavljenim 

dilemama (hipotetiĉkom okviru) u obliku pitanja iz uvodnog dijela ovog rada 

nedvosmisleno odgovaraju sljedeće konstatacije:  

http://www.yep.ba/
https://www.agrotv.net/
http://agro.unibl.org/
http://agro.unibl.org/
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 urbana poljoprivreda na ovom stepenu razumijevanja problema od strane 

urbane populacije nije odrţiva u realnom „ţivotu“ gradova; 

 urbana poljoprivreda, pod pretpostavkom potpune implementacije njenih 

principa, zaista moţe doprinijeti rekultivaciji neureĊenih gradskih 

površina, zapošljavanju stanovništva, proizvodnji viška hrane i zdravijoj 

ishrani, povećanju ekonomske moći grada i njegovih stanovnika, jaĉanju 

društvenih veza meĊu stanovnicima; 

 postojeće iskustvo većih urbanih cjelina u Bosni i Hercegovini ne pruţa 

adekvatnu sliku o stepenu implementacije principa urbane poljoprivrede u 

Bosni i Hercegovini; 
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THE FUTURE OF SUSTAINABLE CITIES AND URBAN 

AGRICULTURE 

 

Cvijetin Živanović
1
, Miroslav Nedeljković

2
 

 

Abstract 

The paper focuses on agricultural urbanism and uses the syntagm of urban 

agriculture as a sustainable approach to production, preparation and 

processing, and also distribution of food in cities. Analytical methods such as 

analysis, abstraction, specialization, and synthetic methods including synthesis, 

concretization and generalization were used for the methodology. The results 

show that, in the majority of cases, industrialization and its increasing social 

problems are the main causes of disturbed behaviour of people, breaking ties in 

human communities and breaking tradition, increasing crime and fear among 

people. 
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Apstrakt 

Cilj istraživanja bio je ispitati veze između raznih aspekata self-koncepta 

alkoholičara i percipiranog roditeljskog prihvatanja i odbacivanja. Ispitivanje je 

sprovedeno na uzorku od 40 zavisnika od alkohola u Psihijatrijskoj bolnici u 

Sokocu. Kontrolnu grupu činilo je 40 ispitanika iz opšte populacije, bez 

dijagnoze psihijatrijskog poremećaja. Korišćeni instrumenti: Bezinovićeva skala 

self koncepta, PAR-Q Upitnik roditeljskog prihvatanja/odbacivanja. Rezultati su 

pokazali da alkoholičari imaju značajno veći stepen percipirane lične 

nekompetencije, usamljenosti, straha od negativne evaluacije okoline i 

eksternalne orijentacije, a manji stepen samopoštovanja i opšteg zadovoljstva u 

odnosu na grupu iz nekliničke populacije. Takođe, grupa alkoholičara ima 

značajno veći percipirani Indeks odbacivanja majke i percipirani Indeks 

odbacivanja oca. Nađena je pozitivna povezanost percepcije lične 

nekompetentnosti alkoholičara sa Indeksom prihvatanja/odbacivanja majke. 

Pokazalo se da iskustva u porodici, odnosno roditeljsko prihvatanje/odbijanje, 

utiču na samopoimanje alkoholičara. 

Ključne reči: emocionalna iskustva, alkoholizam, self-koncept, roditeljsko 

prihvatanje/odbacivanje 

Uvod 

S obzirom da je porodica osnovna ćelija društva, uvek je u ţiţi interesovanja 

istraţivaĉa, posebno njena baziĉna uloga u odrastanju pojedinca. Mnogo je 

studija koje su se bavile porodiĉnom psihodinamikom: ulogama, pozicijama, 

odnosima meĊu ĉlanovima i, uopšte, svim onim što se dogaĊa unutar nje. 

Posebno je znaĉajna uloga porodice u emocionalnom razvoju deteta.Najĉešće, 

ona pruţa atmosferu sigurnosti, poverenja, paţnje, ljubavi. 

Ekermen je, još sredinom prošlog veka, istraţujući porodicu zakljuĉio da ona 

ima veliki uticaj na psihiĉko zdravlje, da postoji povezanost »porodiĉnog« i 

»individualnog« zdravlja i, na kraju, da bi razumeli pojedinca, neophodno je 
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prouĉavati njegovu porodiĉnu dinamiku (Jakšić, 2004). Masan je ukazao na dva 

osnovna vida odnosa sa roditeljima koji usmeravaju i oblikuju detetovu liĉnost, a 

to su prihvatanje-odbacivanje i autonomija-kontrola (Jakšić, 2004).  

Doţivljaj samog sebe koji individua razvije u detinjstvu zavisiće, izmeĊu 

ostalog, i od njegove percepcije roditelja ili osoba koje se brinu o njemu, a imaće 

uticaj na njegovo ponašanje i doţivljavanje tokom ţivota. Razvoj self-koncepta 

zapoĉinje na uzrastu 6-7 meseci kada dete poĉinje da pravi distinkciju izmeĊu 

sebe i okolnog sveta. Razliĉiti autori su mu razliĉito pristupali. Prema nekima, 

definisan je preko razliĉitih self-reprezentacija, i to: opaţenog selfa, idealnog 

selfa, samopoštovanja i niza socijalnih identiteta (Mladenović, 2008). U suštini, 

većina autora smatra da se self-koncept odnosi na subjektivni doţivljaj 

sopstvene liĉnosti, odnosno, samopoimanje, te da je razvojni fenomen, koji se 

konaĉno formira u periodu adolescencije ostaje relativno stabilan do srednjeg 

doba (Mladenović & Knebl, 1999). 

Poremećeni odnosi u porodici stvaraju nepovoljnu atmosferu za razvoj 

individue, a samim tim i eventualnu podlogu za budući alkoholizam. Pri tom se 

moţe raditi o razliĉitim ţivotnim uslovima, u kojima se neko moţe naći: 

nepotpunost porodice (usled fiziĉkog gubitka jednog ili oba roditelja) moţe 

imati za posledicu snaţnu emocionalnu frustraciju i biti uzrok nastanka 

alkoholizma; takoĊe, porodice u kojima dominira hladan odnos izmeĊu samih 

roditelja, ili izmeĊu roditelja i dece, zapostavljanje i fiziĉko kaţnjavanje dece 

smatra se veoma riziĉnim ţivotnim stilom roditelja. Alkoholizam roditelja, 

posebno oca, ima negativno dejstvo na psihiĉko i fiziĉko zdravlje dece, koja 

postaju neotporna na razliĉita iskušenja. Prema nekim istraţivanjima, 

intergeneracijski rizik prenošenja alkoholizma najveći je u porodicama gde je u 

roditeljskim porodicama otac alkoholiĉar (Todorović, 2018). 

I zaĉetnik psihoanalize, Frojd, bavio se porodicom i njenim znaĉajem za 

oblikovanje liĉnosti i buduće mentalno zdravlje deteta smatrajući da je prvih 5 

godina ţivota najznaĉajnije u tom smislu. On je porodicu shvatao kao instrument 

za disciplinovanje detetovih bioloških nagona, a roditelja kao simbol ograniĉenja 

društva, te se stoga, po njemu, mentalna sudbina pojedinca zasniva na njegovom 

porodiĉnom iskustvu (Jakšić, 2004). Većina psihoanalitiĉara iznosi mišljenje da 

je u pozadini alkoholizma mnoštvo specifiĉnih neuspeha u emocionalnom 

razvoju i sticaj porodiĉnih okolnosti, što dalje podrazumeva da - što je 

zaustavljenost u razvoju na ranijem nivou - to je nezrelije ponašanje i liĉnost 

pojedinca, teţi je njegov problem pijenja (ako postane alkoholiĉar) i slabija je 

njegova prognoza (Ţarković-Palijan et al., 2009). Naravno da se ova konstatacija 

ne moţe generalno primeniti na sve alkoholiĉare, jer meĊu njima nalazimo 

veoma razliĉite strukture liĉnosti i razliĉite kombinacije fiksacionih nivoa, ali je 

evidentno da je oralna problematika dominantna kod većine njih i da se, upravo 

zbog dubine oralne fiksacije i teškoća u uspostavljanju transfera, (zbog rigidnih 

odbrana) alkoholizam veoma teško leĉi. Shodno ovom, neki teoretiĉari u liĉnosti 

alkoholiĉara prepoznaju kao dominantne osobine povuĉenost, nestrpljivost, 
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anksioznost, nisko samopoštovanje i samopouzdanje, zavisnost i osetljivost na 

osujećenja (Kovaĉević, 2002). 

S obzirom da je u ovom istraţivanju korišćen Rohnerov upitnik roditeljskog 

prihvatanja i odbacivanja, osvrnućemo se kratko i na njegovu teoriju roditeljskog 

prihvatanja/odbacivanja. Naime, Rohnerova teorija spada u teorije socijalizacije 

i u njoj se roditeljem smatra svaka odrasla osoba koja je dugotrajno brinula o 

detetu. Dimenziju topline roditeljstva on povezuje sa kvalitetom afektivne veze 

izmeĊu roditelja i dece. Pod agresijom, pak, podrazumeva svako ono ponašanje 

kome je cilj povrediti dete, bilo fiziĉki, bilo verbalno, dok se dimenzija 

zanemarivanja i indiferencije odnosi na ona ponašanja roditelja koja dovode do 

toga da se dete oseća nevoljeno ili odbaĉeno. U okviru svoje teorije, Rohner je 

govorio o tri subteorije: (1) subteoriji liĉnosti prema kojoj su odbaĉeni pojedinci 

anksiozni, nesigurni u sebe i više zavisni; mogu osećati stalnorastuću ljutnju, 

nemir i druge destruktivne emocije, te nisko samopoštovanje, osećaj 

neadekvatnosti i negativan pogled na svet, (2) subteoriji suoĉavanja prema kojoj 

postoje socijalno-situacioni faktori i odreĊena socijalna kognicija deteta koji 

uslovljavaju njegov naĉin suoĉavanja sa odbijajućim roditeljima), (3) subteoriji 

sociokulturalnih sistema (koja se odnosi na prouĉavanje zašto su neki roditelji 

topli i vole svoju decu, a drugi su hladni, agresivni, odbijajući i zanemarujući u 

odnosu na njih). 

Problem i cilj istraživanja 

Problem ovog istraţivanja bio je da se ispita kako self-koncept alkoholiĉara 

korelira sa njihovom percepcijom roditeljskog ponašanja u detinjstvu 

(prihvatanja i odbacivanja), odnosno, da li postoji povezanost izmeĊu raznih 

aspekata njihovog self-koncepta i Indeksa percipiranog roditeljskog 

prihvatanja/odbacivanja. Osim toga, interesovalo nas je utvrĊivanje razlika u 

aspektima self-koncepta i Indeksa percipiranog roditeljskog 

prihvatanja/odbacivanja izmeĊu grupe alkoholiĉara i grupe iz opšte populacije. 

Cilj istraţivanja bio je da ustanovimo da li percipirani pozitivni odnos majke, 

odnosno oca, u detinjstvu dovodi do stabilnijeg self-koncepta, odnosno do 

pozitivnog odnosa prema sebi i obratno.U tom smislu interesovalo nas je da li 

veći stepen percipirane agresivnosti, indiferentnosti i odbacivanja majke, 

odnosno oca, dovodi do većeg stepena percepcije liĉne nekompetentnosti, niţeg 

samopoštovanja, veće usamljenosti, znaĉajnije negativne socijalne evaluacije, 

manjeg opšteg zadovoljstva i eksternalnosti kod ispitivanih grupa. 

Hipoteze 

Oĉekujemo da će postojati znaĉajne razlike u aspektima self-koncepta i 

percipiranog roditeljskog prihvatanja/odbacivanja izmeĊu grupe alkoholiĉara i 

kontrolne grupe u smeru sniţenih vrednosti svih aspekata self-koncepta za grupu 

alkoholiĉara.  
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Oĉekujemo i da će postojati znaĉajna povezanost izmeĊu raznih aspekata self- 

koncepta alkoholiĉara i percipiranog roditeljskog prihvatanja i odbacivanja i to 

tako da će kod ispitanika sa percipiranom manjom toplinom, a većim stepenom 

agresivnosti, indiferentnosti, nediferenciranog odbijanja i sloţenog odbijanja 

majke, odnosno oca, istraţivanje pokazati i veći stepen percipirane liĉne 

nekompetencije, niţe samopoštovanje, veći stepen usamljenosti, znaĉajniju 

negativnu socijalnu evaluaciju, manji stepen opšteg zadovoljstva i veći stepen 

eksternalnosti. 

Metod rada 

Uzorak: 40 zavisnika od alkohola koji su zadovoljavali dijagnostiĉke kriterijume 

prema MKB-10 klasifikaciji, a koji su se nalazili na leĉenju od alkoholizma u 

Psihijatrijskoj bolnici u Sokocu, dok je grupu za poreĊenje ĉinilo 40 ispitanika iz 

opšte populacije bez dijagnoze psihijatrijskog poremećaja. Proseĉna starosna 

dob celokupnog uzorka je 47,75 godina. Najveći broj njih je oţenjen (70%) sa 

završenom srednjom školom (57,5%); nešto više od polovine je zaposleno 

(55%). Podaci o eventualnom alkoholizmu u porodici ukazuju da kod 61,3% 

ispitanika niko u primarnoj porodici nije konzumirao alkohol, a da je kod 33,8% 

ispitanika otac bio alkoholiĉar (majka alkoholiĉar u samo 1,3% sluĉajeva). 

Dalje, 65% njih je prvi put došlo u kontakt sa alkoholom izmeĊu 10. i 20.godine 

ţivota i tada se prvi put i napilo (62,5%), a kao najĉešći razlog naveden je uticaj 

društva (80%), dok je navikavanje u porodici bilo prisutno u svega 2,5% 

sluĉajeva.  

Instrumenti: Za ispitivanje percepcije roditeljskog prihvatanja korišćen je PAR-

Q Upitnik roditeljskog prihvatanja/odbacivanja (za majku i oca) ĉiji je autor 

Rohner (1984); korišćena je skraćena verzija originalnog upitnika koja sadrţi 24 

ĉestice u dve paralelne forme (posebno za procenu majke, posebno za oca). 

Upitnikom su obuhvaćeni aspekti roditeljske topline, roditeljske agresivnosti i 

neprijateljstva, roditeljske indiferentnosti i zanemarivanja i roditeljskog 

nediferenciranog odbacivanja. Rezultat svakog ispitanika moţe se izraziti na 

svakoj pojedinaĉnoj subskali; takoĊe, ukupan rezultat ispitanika predstavljen je 

zbirom rezultata na sve ĉetiri skale uz prethodno invertiranje rezultata na 

subskali toplina/prihvatanje, a sloţeno odbacivanja roditelja predstavljeno je 

sabiranjem ĉestica subskala agresivnost/neprijateljstvo, 

indiferentnost/zanemarivanje i nediferencirano odbacivanje. Viši rezultat na 

svim subskalama, veće sloţeno odbacivanje i veći Indeks 

prihvatanja/odbacivanja znaĉi veće percipirano roditeljsko odbijanje osim za 

subskalu topline/prihvatanja kod koje veći rezultat znaĉi veće percipirano 

prihvatanje od strane roditelja. 

Ispitivanje self-koncepta sprovedeno je pomoću Bezinovićeve skale koje su 

namenjene utvrĊivanju sledećih aspekata self-koncepta: percepcije liĉne 

nekompetentnosti, samopoštovanja, usamljenosti, straha od negativne evaluacije, 

opšteg zadovoljstva i eksternalnosti, odnosno lokusa kontrole. Skale su tipa 
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samoprocene, sadrţe nejednak broj tvrdnji, a rezultati su tako definisani da viši 

skorovi upućuju na jaĉu izraţenost ispitivane osobine. 

Statistiĉka obrada: Sprovedene su analize deskriptivne statistike, Kolmogorov-

Smirnov testa, Mann-Whitneyev U-testa i Spearmenovov koeficijent korelacije. 

Obrada je vršena u programu SPSS 20. 

Rezultati istraživanja 

Kako bi se odredila pouzdanost primenjenih instrumenata, izraĉunati su 

Cronbach α koeficijenti (Prilog 1 i 2). Iz tabela se moţe videti da je pouzdanost 

skala oba upitnika visoka i kreće se u rasponu od 0,83 do 0,94 za skale PAR-Q-a 

(osim za skalu toplina/prihvatanje za majku i oca gde je pouzdanost dosta niţa), 

a za skale self-koncepta u rasponu od 0,83 do 0,93. 

Ispitivanje normaliteta distribucije skala self-koncepta ukazuje na znaĉajno 

odstupanje od normalne distribucije i to u distribuciji rezultata grupe normalnih: 

sa pozitivnim zakrivljenjem kod skala percipirane liĉne nekompetentnosti i 

usamljenosti, a sa negativnim zakrivljenjem kod skala samopoštovanja i opšteg 

zadovoljstva. Skale straha od negativne socijalne evaluacije i eksternalnosti se 

normalno distribuiraju kod obe grupe (Prilog 3).  

Rezultati testiranja normaliteta distribucija ukazuju da se i distribucije Indeksa 

prihvatanja/odbacivanja oba roditelja (Prilog 4) statistiĉki znaĉajno razlikuju od 

normalne distribucije, te da se radi o pozitivno asimetriĉnim distribucijama. 

Stoga su u daljoj analizi korišćeni neparametrijski testovi: Mann-Whitneyev U-

test za utvrĊivanje razlika izmeĊu grupa u aspektima self-koncepta i 

percipiranog roditeljskog prihvatanja/odbacivanja, a Spearmanov koeficijent 

korelacije za utvrĊivanje povezanosti izmeĊu raznih aspekata self-koncepta 

alkoholiĉara i njihovog Indeksa roditeljskog prihvatanja/odbacivanja. 

Iz tabele 1 vidimo da postoje znaĉajne razlike izmeĊu grupe alkoholiĉara i 

kontrolne grupe u odnosu na sve ispitivane elemente self-koncepta (p < 0.01), te 

da su alkoholiĉari pokazali znaĉajno veći stepen percipirane liĉne 

nekompetencije, usamljenosti, straha od negativne evaluacije okoline i 

eksternalne orijentacije, a manji stepen samopoštovanja i opšteg zadovoljstva u 

odnosu na grupu iz nekliniĉke populacije. Pravac razlike vidimo uporeĊivanjem 

aritmetiĉkih sredina za dve grupe (Prilog 5). 
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Tabela 1.Testiranje znaĉajnosti razlika izmeĊu dve grupe u odnosu na skale self-

koncepta: Mann-Whitney U-test. 

 

Percipirana 

lična 

nekompetentno

st 

Samopoštovanj

e 

Usamljenos

t 

Strah od 

negativn

e 

socijalne 

evaluacij

e 

Opšte 

zadovoljstv

o 

Eksternalnos

t 

Mann-

Whitney 

U 

182.50 234 339.50 451 238 275.50 

Wilcoxon 

W 
1002.50 1054 1159.50 1271 1058 1095.50 

Z -5.95 -5.45 -4.43 -3.36 -5.42 -5.05 

Znaĉajnos

t 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Izvor: Sprovedeno istraţivanje 

Testiranjem znaĉajnosti razlika izmeĊu grupe alkoholiĉara i kontrolne grupe, 

našli smo da se ove dve grupe statistiĉki znaĉajno razlikuju u odnosu na 

percipiranu toplinu majke, odnosno oca, kao i u odnosu na Indeks 

prihvatanja/odbacivanja majke i Indeks prihvatanja/odbacivanja oca. U tabeli 2 i 

tabeli3vidljivo je da su ispitanici iz nekliniĉke grupe oba roditelja znaĉajno 

ĉešće percipirali kao tople, podrţavajuće i briţne, dok je grupa alkoholiĉara 

znaĉajno više roditelje opaţala kao odbacujuće, agresivne i 

nezainteresovane.Pravac razlika vidimo uporeĊivanjem aritmetiĉih sredina 

(Prilog 6 i Prilog 7). 

Tabela 2. Testiranje znaĉajnosti razlika izmeĊu dve grupe u odnosu na subskale PAR-Q 

upitnika za majku: Mann-Whitney U-test. 

 
Toplin

a 

Agresivno

st 

Indiferentno

st 

Nediferencira

no 

odbacivanje 

Složeno 

odbacivan

je 

Indeks 

prihvatanja/odbaciva

nja 

Mann-

Whitney 

U 

480 719 690.50 679.50 688 571 

Wilcoxon 

W 
1300 1539 1510.50 1499.50 1508 1391 

Z -3.12 -.78 -1.07 -1.19 -1.08 -2.20 

Znaĉajno
st 

.002 .431 .285 .232 .280 .027 

Izvor: Sprovedeno istraţivanje 

Tabela 3.Testiranje znaĉajnosti razlika izmeĊu dve grupe u odnosu na subskale PAR-Q 

upitnika za oca: Mann-Whitney U-test 

 Toplina Agresivnost Indiferentnost 
Nediferencirano 

odbacivanje 

Složeno 

odbacivanje 

Indeks 

prihvatanja/odbacivanja 

Mann-

Whitney 

U 

583.50 744 798 678 750 594 

Wilcoxon 

W 
1403.50 1564 1618 1498 1570 1414 

Z -2.10 -.54 -.01 -1.22 -.48 -1.98 

Znaĉajnost .03 .58 .98 .22 .62 .04 
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Iz tabele 4 vidimo da postoji znaĉajna pozitivna povezanost (na nivou 0,05) 

percepcije liĉne nekompetentnosti alkoholiĉara sa Indeksom 

prihvatanja/odbacivanja majke. Ovo sugeriše da je njihov osećaj liĉne 

nekompetencije u vezi sa većim percipiranim odbacivanjem majke. Rezultati 

nisu pokazali statistiĉki znaĉajnu povezanost izmeĊu ostalih aspekata self-

koncepta alkoholiĉara i percepcije roditeljskog prihvatanja/odbacivanja. 

Tabela 4.Povezanost aspekata self-koncepta alkoholiĉara i Indeksa 

prihvatanja/odbacivanja majke/oca. 

  

Indeks 

prihvatanja/odbacivanja 

majke 

Indeks 

prihvatanja/odbacivanja 

oca 

Percipirana liĉna 

nekompetentnost 

Spearmanov 
koeficijent korelacije 

.324 
.261 

 

Znaĉajnost 0,04 0,1 

Samopoštovanje 
Spearmanov 

koeficijent korelacije 
-.199 -.239 

Znaĉajnost .21 .13 

Usamljenost 
Spearmanov 

koeficijent korelacije 
.217 0,284 

Znaĉajnost .17 .076 

Strah od negativne 

socijalne evaluacije 

Spearmanov 
koeficijent korelacije 

-.075 -0,176 

Znaĉajnost .64 0,27 

Opšte zadovoljstvo 
Spearmanov 

koeficijent korelacije 
-.142 -0,260 

Znaĉajnost .38 0,1 

Eksternalnost 
Spearmanov 

koeficijent korelacije 
.138 0,161 

Znaĉajnost .39 0,32 

Izvor: Sprovedeno istraţivanje  

Diskusija 

Cilj našeg istraţivanja bio je da ispitamo na koji naĉin je self-koncept 

alkoholiĉara povezan sa roditeljskim ponašanjem, odnosno njihovim 

prihvatanjem ili odbijanjem. Pošavši od toga da doţivljaj samog sebe koji 

individua razvije u detinjstvu zavisi, izmeĊu ostalog i od njegove percepcije 

roditelja ili osoba koje se brinu o njemu, ţeleli smo da ispitamo kakva je 

dinamika ove povezanosti kod alkoholiĉara.  

Kao polazna teorijska osnova u ovom istraţivanju korišćena je Rohnerova 

PART teorija. U okviru nje, subteorija liĉnosti govori da su odbaĉene osobe 

anksioznije i nesigurnije i da u pokušaju da savladaju ova osećanja i zadovolje 

svoje potrebe, ove osobe ĉesto intenziviraju pokušaje da postignu pozitivnu 

reakciju figura vezanosti što rezultira tendencijom da postani zavisniji. Osim 

povećanja zavisnosti, odbacivanje od strane roditelja vodi i u druge posledice 

koje se ispoljavaju kroz specifiĉne forme loše psihološke adaptacije. U tom 

smislu, Rohner je, izmeĊu ostalog, govorio i o narušenom samopoštovanju, 

osećaju nekompetentnosti, emocionalnoj blokiranosti i nezreloj zavisnosti pa su 

osnovne pretpostavke bile da će se alkoholiĉari i zdravi ispitanici razlikovati u 

svim ispitivanim aspektima self-koncepta i po percipiranom indeksu 
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prihvatanja/odbacivanja od strane oba roditelja. Dobijeni rezultati su potvrdili 

ove pretpostavke. 

U istraţivanju je utvrĊeno da kod alkoholiĉara, za razliku od nekliniĉke 

populacije, dominira znaĉajno veći stepen percipirane liĉne nekompetencije, 

usamljenosti, straha od negativne evaluacije okoline i eksternalne orijentacije, a 

manji stepen samopoštovanja i opšteg zadovoljstva. Dobijeni rezultati su u 

skladu sa ranijim istraţivanjima koja pokazuju da zavisnici od psihoaktivnih 

supstanci procenjuju niţim svoje intelektualne i fiziĉke sposobnosti (Hansten et 

al., 2000). Zavisnici od alkohola imaju generalno negativnu vrednosnu 

orijentaciju prema sebi što je u skladu sa brojnim prethodnim istraţivanjima koja 

pronalaze da alkoholiĉari imaju nisko samopoštovanje (Silverstone & Salsali, 

2003). TakoĊe, u istraţivanjima u kojima su prouĉavane socijalne relacije kod 

zavisnika od psihoaktivnih supstanci zapaţeni su visok stepen otuĊenosti, 

socijalna inkompetentnost i nepoverenje u druge (Kovaĉević, 2002), što se 

smatra determinantama usamljenosti. 

Rezultati pokazuju i da su zdravi ispitanici oba roditelja znaĉajno ĉešće 

percipirali kao tople, podrţavajuće i briţne, dok je grupa alkoholiĉara znaĉajno 

više roditelje opaţala kao odbacujuće, agresivne i nezainteresovane. Zanimljivo 

je da razliku izmeĊu grupa nismo dobili u odnosu na druge aspekte roditeljskog 

ponašanja - agresivnost, sloţeno odbijanje, indiferentnost i nediferencirano 

odbijanje, nego je toplina imala najznaĉajniju ulogu za razlikovanje alkoholiĉara 

i opšte populacije. Svakako je indeks odbijanja/prihvatanja znaĉajan te pokazuje 

celokupno odbijajuće ponašanje roditelja alkoholiĉara. Ovo je u skladu sa 

prethodnim istraţivanjima koja pokazuju da porodice zavisnika imaju 

disfunkcionalne obrasce afektivne vezanosti (Torresani et al., 2000) i da su 

roditelji ĉesto percipirani kao nebriţni, hladni i ravnodušni, a u isto vreme 

kontrolišući i intruzivni (Schweitzer & Lawton, 1989; Donaldson et al., 2016). 

Moţemo reći da alkoholiĉari, ne samo da imaju osećaj nevoljenosti, već, usled 

poremećenih mentalnih reprezentacija o svom selfu, oni teţe da sebe i u 

budućnosti vide kao nevoljene. Ovo, pak, govori o smanjenom samopoštovanju.  

Druga pretpostavka odnosila se na povezanost raznih aspekata self-koncepta 

alkoholiĉara i percipiranog roditeljskog prihvatanja i odbacivanja. Rezultati 

ovog istraţivanja pokazali su da postoji znaĉajna pozitivna povezanost 

percepcije liĉne nekompetentnosti alkoholiĉara sa Indeksom 

prihvatanja/odbacivanja majke. Ovo sugeriše da je njihov osećaj liĉne 

nekompetencije u vezi sa većim percipiranim odbacivanjem majke. Iako je 

povezanost znaĉajna, ipak ne moţemo govoriti o uzroĉnim vezama ova dva 

koncepta.Rezultati nisu pokazali znaĉajnu povezanost izmeĊu ostalih aspekata 

self-koncepta alkoholiĉara i percepcije roditeljskog prihvatanja/odbacivanja. 

Ĉinjenica da faktori duţine trajanja perioda apstinencije i faze terapijskog 

tretmana nisu uzimani u obzir pri selekciji ispitanika svakako nameće oprez pri 
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tumaĉenju nalaza istraţivanja. Pored navedenog, kao nedostatke i ograniĉenja 

sprovedenog istraţivanja svakako treba navesti i korišćenje prigodnog uzorka. 

Bez obzira na postojanje velikog broja istraţivanja i teorija koje pokušavaju da 

objasne uzroke nastanka i razvoja alkoholizma, etiopatogenetski faktori 

alkoholizma do danas ipak predstavljaju veliki izazov za istraţivaĉe. Ono što se 

pouzdano zna jeste da se ne moţe govoriti o jedinstvenom uzroku, već o 

postojanju mnoštva razliĉitih ĉinilaca koji uĉestvuju u nastanku alkoholizma, što 

dalje ukazuje na neophodnost razvoja multifaktorskog pristupa za prouĉavanje 

etiologije alkoholizma. Ovo istraţivanje vidimo kao još jedno koje moţe 

doprineti rasvetljavanju alkoholizma kao fenomena.  

Zaključak 

Cilj istraţivanja bio je da se ispita self koncept alkoholiĉara. Zanimalo nas je da 

ispitamo kako su aspekti self-koncepta - percipirana liĉna nekompetentnost, 

usamljenost, samopoštovanje, strah od negativne evaluacije, opšte zadovoljstvo i 

eksterni lokus kontrole povezani sa ponašanjima odbijanja/prihvatanja roditelja i 

da li se i koliko ti aspekti self-koncepta alkoholiĉara razlikuju u odnosu na 

nekliniĉku populaciju.  

Rezultati su pokazali da grupa alkoholiĉara pokazuje znaĉajno veći stepen 

percipirane liĉne nekompetencije, usamljenosti, straha od negativne evaluacije 

okoline i eksternalne orijentacije, a manji stepen samopoštovanja i opšteg 

zadovoljstva, nego što to imaju ispitanici iz nekliniĉke populacije.  

Dobijeni rezultati ukazuju i da postoji znaĉajna pozitivna povezanost percepcije 

liĉne nekompetentnosti alkoholiĉara sa Indeksom prihvatanja/odbacivanja 

majke. Rezultati sugerišu da će osobe sa problemom alkoholizma koje su 

sklonije percepciji liĉne neadekvatnosti i nesposobnosti, ĉesto u iskustvu imati i 

majku odbijajućeg ponašanja.  

Sledeća istraţivanja treba da budu usmerena na detaljnije ispitivanje povezanosti 

self-koncepta i roditeljskog ponašanja. Varijable poput liĉnosti alkoholiĉara i/ili 

porodiĉne adaptibilnosti i kohezivnosti potencijalno moderiraju ovaj odnos.  
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PERCEPTION OF PARENTAL ACCEPTANCE AND REJECTION 

AND SELF-CONCEPT OF ALCOHOLICS 

 

Snežana Samardžić
1
, Marina Novaković

2
 

 

Abstract 

The goal of the research was to determine the relationships between different 

aspects of self-concept of alcoholics and the perceived parental acceptance and 

rejection. The research was conducted on the sample consisting of 40 alcoholics 

in Psychiatric hospital in Sokolac. The control group was made of 40 

respondents from general population without the diagnosis of psychiatric 

disorder. Used instruments: Bezinović's scale of self-concept, PAR-Q 

Questionnaire of parental acceptance/rejection. The results have shown that 

alcoholics have significantly higher level of perceived personal incompetence, 

loneliness, fear of negative evaluation of their environment and external 

orientation, and lower level of self-respect and general satisfaction compared to 

the group of nonclinical population. In addition, the group of alcoholics has 

significantly higher level of perceived Index of mother rejection and perceived 

Index of father rejection. Positive correlation of the perception of personal 

incompetence of alcoholics with the Index of mother acceptance/rejection was 

determined. It was shown that experiences in the family and parental 

acceptance/rejection influence alcoholics self-understanding. 

Key words: emotional experiences, alcoholism, self-concept, parental 

acceptance/rejection  
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Prilozi 

 

Prilog 1.Cronbach α koeficijenti skale PAR-Q-a. 
Skale 

PAR-Q-a 

Cronbach 

α 

Broj 

čestica 

Skale 

PAR-Q-a 

Cronbach 

α 

Broj 

čestica 

Indeks 

prihvatanja/odbijanja 

- majka 

0,893 24 
Agresivnost -

majka 
0,826 7 

Indeks 

prihvatanja/odbijanja 

– otac 

0,846 24 
Agresivnost – 

otac 
0,846 7 

Sloţeno odbijanje –

majka 
0,938 19 

Indiferentnost 

–majka 
0,835 6 

Sloţeno odbijanje – 

otac 
0,943 19 

Indiferentnost 

– otac 
0,839 6 

Nediferencirano 

odbijanje - majka 
0,869 6 

Toplina -

majka 
0,463 5 

Nediferencirano 

odbijanje - otac 
0,856 6 Toplina - otac 0,527 5 

 

Prilog 2.Cronbach α koeficijenti Bezinovićeve skale self-koncepta. 
Skale self-koncepta Cronbach α Broj čestica 

Percipcija liĉne 

nekompetentnosti 
0,931 10 

Samopoštovanje 0,890 10 

Usamljenost 0,915 18 

Strah od negativne 

evaluacije 
0,839 12 

Opšte zadovoljstvo 0,921 7 

Eksternalnost 0,882 10 
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Prilog 3.Provera normaliteta distribucija rezultata dobijenih na skalama self-

koncepta 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Vrednost 

Stepeni 

slobode Znaĉajnost Vrednost 

Stepeni 

slobode Znaĉajnost 

Percepcija liĉne 

nekompetentnosti 

(grupa 

alkoholiĉara) 

.098 40 .200 .952 40 .085 

Percepcija liĉne 

nekompetentnosti 

(kontrolna grupa) 

.185 40 .001** .801 40 .000** 

Samopoštovanje 

(grupa 

alkoholiĉara) 

.082 40 .200 .968 40 .310 

Samopoštovanje 

(kontrolna grupa) 
.165 40 .008** .913 40 .005** 

Usamljenost 

(grupa 

alkoholiĉara) 

.163 40 .009** .949 40 .069 

Usamljenost 

(kontrolna grupa) 
.201 40 .000** .880 40 .001** 

Strah od 

negativne 

socijalne 

evaluacije (grupa 

alkoholiĉara) 

.140 40 .046* .965 40 .238 

Strah od 

negativne 

socijalne 

evaluacije 

(kontrolna grupa) 

.119 40 .163 .955 40 .113 

Opšte 

zadovoljstvo 

(grupa 

alkoholiĉara) 

.097 40 .200 .969 40 .335 

Opšte 

zadovoljstvo 

(kontrolna grupa) 

.176 40 .003** .855 40 .000** 

Eksternalnost 

(grupa 

alkoholiĉara) 

.109 40 .200 .952 40 .088 

Eksternalnost 

(kontrolna grupa) 
.088 40 .200 .955 40 .111 
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Prilog 4. Provera normaliteta distribucija rezultata dobijenih na IPO oba 

roditelja. 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 
Vrednost 

Stepeni 

slobode Znaĉajnost Vrednost 

Stepeni 

slobode Znaĉajnost 

Indeks 

prihvatanja/odbijanja 

majke (grupa 

alkoholiĉara) 

.211 40 .000** .809 40 .000** 

Indeks 

prihvatanja/odbijanja 

majke (kontrolna 

grupa) 

.165 40 .008** .898 40 .002** 

Indeks 

prihvatanja/odbijanja 

oca (grupa 

alkoholiĉara) 

.204 40 .000** .752 40 .000** 

Indeks 

prihvatanja/odbijanja 

oca (kontrolna 

grupa) 

.142 40 .041* .858 40 .000** 

 

Prilog 5.Deskriptivna statistika za varijable upitnika self-koncepta i PAR-Q-a, 

za kontrolnu grupu i grupu alkoholiĉara. 

Varijabla Min Max 
Aritmetička 

sredina 

Standardna 

devijacija 

Percepcija liĉne nekompetentnosti (grupa alkoholiĉara) 12 48 30,55 10.99 

Percepcija liĉne nekompetentnosti (kontrolna grupa) 10 34 15,80 5.15 

Samopoštovanje (grupa alkoholiĉara) 14 47 31,17 9.40 

Samopoštovanje (kontrolna grupa) 27 50 43,05 5.79 

Usamljenost (grupa alkoholiĉara) 18 78 43,65 14.85 

Usamljenost (kontrolna grupa) 18 52 29.13 9.70 

Strah od negativne socijalne evaluacije (grupa 

alkoholiĉara) 

12 56 36.98 10.32 

Strah od negativne socijalne evaluacije (kontrolna grupa) 14 52 29.65 9.14 

Opšte zadovoljstvo (grupa alkoholiĉara) 7 35 21.50 7.65 

Opšte zadovoljstvo (kontrolna grupa) 17 35 30.73 4.60 

Eksternalnost (grupa alkoholiĉara) 23 50 38.90 7.46 

Eksternalnost (kontrolna grupa) 17 50 28.80 7.75 

Indeks odbacivanja za majku (grupa alkoholiĉara) 26 82 39.52 13.08 

Indeks odbacivanja za majku (kontrolna grupa) 24 54 33.67 7.47 

Indeks odbacivanja za oca (grupa alkoholiĉara) 27 95 39.70 15.37 

Indeks odbacivanja za oca (kontrolna grupa) 10 64 33.05 8.71 
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Prilog 6. Testiranje znaĉajnosti razlika izmeĊu dve grupe u odnosu na skale self-

koncepta: deskriptivne mere. 
  AS ranga Suma rangova 

Percipirana liĉna 

nekompetentnost 

Grupa alkoholiĉara 55.94 2237.50 

Kontrolna grupa 25.06 1002.50 

Samopoštovanje 
Grupa alkoholiĉara 26.35 1054.00 

Kontrolna grupa 54.65 2186.00 

Usamljenost 
Grupa alkoholiĉara 52.01 2080.50 

Kontrolna grupa 28.99 1159.50 

Strah od negativne 

socijalne evaluacije 

Grupa alkoholiĉara 49.23 1969.00 

Kontrolna grupa 31.78 1271.00 

Opšte zadovoljstvo 
Grupa alkoholiĉara 26.45 1058.00 

Kontrolna grupa 54.55 2182.00 

Eksternalnost 
Grupa alkoholiĉara 53.61 2144.50 

Kontrolna grupa 27.39 1095.50 

 

Prilog 7.Testiranje znaĉajnosti razlika izmeĊu dve grupe u odnosu na subskale 

PAR-Q upitnika za oca: deskriptivne mere. 

Subskale Uzorak AS rang Suma rangova 

Toplina oca alkoholiĉari 35.09 1403.50 

 
zdrava 

populacija 
45.91 1836.50 

Agresivnost oca alkoholiĉari 41.90 1676 

 
zdrava 

popilacija 
39.10 1564 

Indiferentnost oca 

 

 

alkoholicari 40.45 1618 

zdrava 

populacija 
40.55 1622 

Nediferencirano odbacivanje oca 

alkoholicari 43.55 1742 

zdrava 

populacija 
37.45 1498 

Sloţeno odbacivanje oca 

alkoholicari 41.75 1670 

zdrava 

populacija 
39.25 1570 

Indeks prihvatanja/odbacivanja 

oca 

alkoholicari 45.65 1826 

zdrava 

populacija 
38.35 1414 
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ЕКСТРАКТИ ПРОПОЛИСА ИЗ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ ДОБИЈЕНИ 

РАЗЛИЧИТИМ ТЕХНИКАМА ЕКСТРАКЦИЈЕ 
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1
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2
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Aпстракт 

Главни циљ рада био je да се утврди утицај технике екстракције на 

принос и укупан садржај фенолa у екстрактима прополиса из јужне 

Србије. Представљено је поређење ефикасности три технике екстракције 

прополиса: мацерација, топлотна рефлукс екстракција и ултразвучна 

екстракција, у погледу приноса и садржаја укупних фенола у добијеним 

екстрактима прополиса. Екстракти добијени топлотном рефлукс 

екстракцијом садрже веће количине екстрахованих супстанци, као и 

фенолних једињења, од екстракaта добијених мацерацијом и 

ултразвучном екстракцијом. 

Кључне речи: екстракти прополиса, рефлукс екстракција, мацерација, 

ултразвучна екстракција 

Увод 

Прополис је смоласта природна супстанца коју сакупљају медоносне пчеле 

из пупољака и ексудата из различитих биљних извора, а која се користи у 

народној медицини због својих корисних биолошких и фармаколошких 

својстава као антиоксиданс (Ahnet al., 2007; Jug et al., 2014; Moreira et al., 

2008; Miguel et al., 2010; Miguel et al., 2014). Takoђе, прополис показује 

антимикробну (Jug et al., 2014;Castro et al., 2009; Neves et al., 2016; Prytzyk 

et al., 2003) и антитуморску активност (Castro et al., 2009). Хемијски састав 

прополиса варира у зависности од вегетације одређеног географског 

подручја (Kumazawa et al., 2004). Прополис се обично састоји од смоле и 

биљних балзама (50-70%), есенцијалних и ароматичних уља, пчелињег 

воска (30-50%), полена (5-10%) и осталих састојака. Флавоноиди, 

ароматичне киселине, дитерпеноидне киселине, тритерпеноиди и фенолна 
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једињења главни су секундарни метаболити прополиса (Castro et al., 2009; 

Silva et al., 2008; El Sohaimy et al., 2014). 

У овом раду представљена је карактеризација екстракта прополиса из 

Јужне Србије. Екстракти прополиса са подручја Јужне Србије су добијени 

мацерацијом, топлотном рефлуксном екстракцијом и ултразвучном 

екстракцијом. Ове технике упоређене су у односу на релевантне 

карактеристике екстрата: принос екстракције и укупан фенолни садржај. 

Материјали и методе 

Хемикалије 

Све хемикалије и реагенси су аналитичког квалитета и испоручени су из 

Sigma-е (St. Louis, USA) и Merck-Alkaloid-а (Скопље, Северна Македонија). 

Узорци прополиса 

Узорци прополиса прикупљени су на подручјима јужне Србије. Узорци су 

чувани на 0–5°С и заштићени од собне светлости до анализе. Сирови 

узорци прополиса су замрзнути на -20°С преко ноћи, а затим су брзо 

самлевени у авану до добијања хомогених прашкова.  

Технике екстракције 

96% етанол је коришћен као растварач за екстракцију екстрактивних 

материја из узорака прополиса код свих примењених метода екстракције. 

Мацерација 

Припремљени прополис (2,0g) и 20 cm
3
 растварача стављени су у 

Ерленмејерове боце, које су потом смештене у термостатирано водено 

купатило. Екстракција је изведена на 25°С током 48h. 

Tоплотнa рефлукс екстракцијa 

Припремљени прополис (2,0g) и 20 cm
3
 растварача стављени су у 

апаратуру за рефлукс. Екстракција је изведена на температури кључања 

растварача (Тк) 4h. 

Ултразвучна екстракција 

Прикупљени биљни материјал (2,0g) екстрахован је са 20 cm
3
 растварача у 

присуству нискофреквентног ултразвука. Соникација је извршена током 

1,5 h коришћењем ултразвучне каде (Sonic, Ниш, Србија; унутрашњих 

димензија: 30 cm × 15 cm × 20cm; укупнe номиналне снаге: 3 × 50W; 

фреквенцијe: 40 кHz). Температура је одржавана на 40 °C. 

На крају сваког поступка екстракције, течни екстракт је одвојен од чврстог 

остатка вакуум филтрацијом. Добијени екстракти чувани су у замрзивачу 

за касније анализе. Екстракт прополиса је упарен у вакуму до константне 

масе. 
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Аналитичке методе 

Принос екстракта прополиса 

Принос екстрактивних материја израчунат је као однос између количине 

припремљених сувих екстраката и количине екстрахованог сировог 

прополиса, израженог у процентима, % (w/w). 

Укупни фенолни садржај 

Укупан садржај фенола у екстрактима одређен је спектрофотометријски 

према Folin–Ciocalteuметоди користећи галну киселину као стандард 

(Mouhoubi-Tafinine et al., 2016). Укупни фенолни садржај изражен је у 

еквивалентима галне киселине у mg по 1 g екстракта прополиса (mg GAE g
-

1 
ekстракта). 

Статистичка анализа 

Резултати су изражени као средња вредност ± стандардна девијација (SD) 

три независна експеримента. Bonferroni тест је коришћен за процену 

постојaња значајних разлика у приносу екстракта, количини укупних 

фенола за екстракте добијене различитим техникама екстракције. Ниво 

значајности коришћен у статистичкој анализи података био је 95%. 

Резултати и дискусија 

У Табели 1 приказани су различити приноси екстрата прополиса, добијени 

различитим техникама екстракције. 

Табела 1. Принос и садржај укупних фенола у екстрактима прополиса добијеним 

различитим техникама екстракције, приказани као средње вредности ± стандардна 

девијација. 

Технике 

екстракције 

T 

(
0
C) 

t 

(h) 

Принос 

екстракта 

прополиса 

(%) 

Укупни феноли 

(mg GAE g
-1

 PE) 

Мацерација 25 24 50,7± 2,1* 103,7 ±2,4* 

Топлотна рефлукс 

екстракција 
Tк 4 69,8± 2,0* 155,7 ±3,5* 

Ултразвучна 

екстракција 
40 1,5 65,3± 2,3* 114,8± 1,6* 

 T–температура екстракције; Tк-тачка кључања; t- време трајања екстракције;  

 *Вредности у истој колони се значајно разликују по Bonferroni тесту (P<0.05). 
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Највећи принос је добијен рефлукс екстракцијом, међутим, слична 

вредност приноса добијена је ултразвучном екстракцијом за краће време 

трајања екстракције (табела 1). Екстракт прополиса, добијен мацерацијом 

после 24 h,имао јенајнижи принос, што је у складу са претходним 

студијама (Jug et al., 2014; Trushevaet al., 2007). Међутим, предност 

мацерације jeнискатемпература током поступка екстракције, што није само 

економска предност, већ се смањује могућност деградације биоактивних 

екстрахованих супстанци (Jug et al., 2014; Mouhoubi-Tafinine et al., 2016; 

Trusheva et al., 2007). 

Највећи принос екстракта прополиса при температури кључања растварача 

рефлукс екстракцијом може се приписати повећањурастворљивости 

екстрахованих супстанци (Milić et al., 2013). Нижи принос добијен 

ултразвучном екстракцијом у односу на рефлукс екстракцију може се 

приписати мањој деградицији честица прополиса под дејством 

ултразвучних таласа. 

Садржај укупних фенола 

Садржај фенолних једињења у екстрактима прополиса је приказан у 

табели 1. Највећa концентрација фенолних једињења била је у екстракту 

добијеном рефлукс екстракцијом, док je најнижa концентрације фенолних 

једињења била у екстрактима добијеним мацерацијом. Добијени резултати 

показују да метода екстракције утиче на количину укупних фенола на исти 

начин као и на принос екстракта прополиса у складу са претходним 

студијама (Jug et al., 2014; Trusheva et al., 2007). 

Наши резултати показују да се садржај фенолних једињења у прополису из 

јужне Србије (табела 1) налази у опсегу вредности добијених за прополис 

са других географских локација и врло су близу резултатима из Бразила, 

Јужне Африке, Уругваја и Узбекистана, али значајно ниже од вредности 

добијених у Аустралији и Кини (Kumazawa et al., 2004). Варијација у 

садржају укупних фенола прополиса из различитих географских региона 

углавном се може приписати разлици у регионалним биљкама које користе 

пчеле (Kumazawa et al., 2004; Cottica et al., 2015). 

Закључак 

У овом истраживању смо показали утицај техника екстракције на принос и 

садржај укупних фенола у екстрату прополиса из јужне Србије.Екстракти 

добијени топлотном рефлукс екстракцијом садрже веће количине 

екстрахованих супстанци као и фенолних једињења у односу на екстракте 

добијене мацерацијом и ултразвучном екстракцијом. Наши резултати 

показују да је прополис из јужне Србије богат фенолним једињењима исто 

као и прополиси са других географских локација. 
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PROPOLIS EXTRACTS FROM SOUTHERN SERBIA OBTAINED 

BY VARIOUS EXTRACTION TECHNIQUES 
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Abstract 

The main goal was to define the influence of the extraction technique on the 

yield and total phenolics content in propolis extracts from South Serbia. There 

has been presented a comparison of the effectiveness of three propolis extraction 

techniques: Maceration, Heat reflux extraction and Ultrasound-assisted 

extraction with respect to yield and total phenolics content in propolis extracts. 

The extracts obtained by the Heat reflux extraction contained higher amounts of 

extractive substances as well as phenolic compounds than those obtained by 

Мaceration and Ultrasound-assisted extraction. 

Key words: Propolis extract, Heat reflux extraction, Maceration, Ultrasound-

assisted extraction. 
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Apstrakt 

U ovom radu pripremljeni su ekstrakti lista crnog oraha ultrazvučnom 

ekstrakcijom korišćenjem vodeno-etanolnih rastvarača različitih koncentracija 

(0 – 96% (v/v)). Ukupan ekstrakcioni prinos kretao se u opsegu od 0,019 do 

0,034 mg cm
-3

. Sadržaj ukupnih polifenola kretao se u opsegu od 0,001 do 0,005 

mgGAE cm
-3

. Najveća vrednost ekstrakcionog prinosa i sadržaja ukupnih 

polifenola bila je 0,034 mg cm
-3

odnosno0,005 mg GAE cm
-3

 u 50% vodeno-

etanolnom ekstraktu. Određivanje ukupnog sadržaja polifenola pokazalo je da je 

list crnog oraha bogat izvor polifenolnih jedinjenja i može se koristiti kao 

prirodni izvor antiokisidanata. 

Ključne reči: crni orah, ekstrakcija, polifenoli, spektofotometrija, antioksidans 

Uvod 

Crni orahili istoĉno ameriĉki orah (Juglans nigra L.) je vrsta oraha iz porodice 

Juglandaceae. Crni orah je poreklom iz istoĉnog dela Amerike gde se i danas 

ĉesto uzgaja. Plodovi crnog oraha nisu jestivi. Crni orah se ĉesto koristi u 
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industriji, meĊutim pored svoje ekonomske vrednosti, crni orah se koristi i u 

narodnoj medicini (Sorokopudov et al., 2015). 

Postoje studije koje pokazuju protivupalno, antimikrobno, antioksidativno i 

antibakterijsko dejstvo preparata crnog oraha kao i njegovu sposobnost da 

smanjuje brzinu rasta tumora (Jarić et al., 2018; Amarowicz et al., 2008; 

Bhargava et al., 1968; Alhassan et al., 2010). Preparati crnog oraha su izraĊeni 

od standardizovanih ekstrakata, uglavnom od njegovog mladog ploda.  

Polifenolna jedinjenja su vaţni parametri u oceni kvaliteta brojnih prirodnih 

proizvoda i odgovorni su za povoljan zdravstveni efekat ovih proizvoda (Castro-

Lopez et al., 2017). Polifenolni profili kore, ploda, lišća i ljuske crnog oraha 

karakterišu se razliĉitim vrstama ovih jedinjenja: juglon, α-hidrojuglon-4-

glukozid, miricetin, miricitrin, sakuranetin, sakuranin, neosakuranin, o-difenoli 

(Rorabaugh et al., 2011; Gupta et al., 1972; Dehon et al., 2001).  

Polifenolna jedinjenja iz crnog oraha privlaĉe veliku paţnju zbog njihove 

potencijalne antioksidativne aktivnosti (Shi et al., 2017; Nour et al., 2016). 

UtvrĊeno je da mnogi faktori, poput koncentracije rastvaraĉa, temperature i 

vremena ekstrakcije, tehnika ekstrakcije utiĉu na efikasnost ekstrakcije 

polifenolnih jedinjenja iz listova crnog oraha (Shi et al., 2017; Nour et al., 

2016). Pored klasiĉnih tehnika ekstrakcije (maceracija, digestija, perkolacija, 

ekstrakcija superkritiĉnim fluidima), sve više se korste ekstrakcije potpomognute 

ultrazvukom ili mikrotalasima za ekstrakciju polifenola iz razliĉite vrste oraha 

(Nour et al., 2016; Vieira et al., 2017). Ultrazvuĉna ekstrakcija nudi niz 

prednosti poput bolje efikasnosti, kraćeg vremena i niţe temperature ekstrakcije 

(Nour et al., 2016; Milić et al., Cosmulescu et al., 2011; Cosmulescu et al., 

2014; Lou et al., 2017). Primenom ultrazvuka sa frekvencijama u opsegu od 20 

do 2000 kHz, povećava se propustljivost ćelijskih zidova ĉime se omogućuje 

brţa i efikasnija difuzija bioaktivnih komponenti iz biljnog materijala u 

rastvaraĉ.  

S obzirom na pozitivno dejstvo na zdravlje ljudi prirodnih polifenola, otuda i 

veliko interesovanje za njihovo prouĉavanje kao i ispitivanje njihovih novih 

potencijalnih izvora. Shodno tome predmet ovog istraţivanja je karakterizacija 

ekstrakata lista crnog oraha. Ciljevi istraţivanja bili su: I) priprema vodeno-

etanolnih ekstrakta od lista crnog oraha ultrazvuĉnom ekstrakcijom; II) 

odreĊivanje ukupnog ekstrakcionog prinosa; III) spektrofotometrijsko 

odreĊivanje ukupnih polifenola u dobijenim ekstraktima. 

Eksperimentalni deo 

Uzorak lista crnog oraha 

Listovi crnog oraha (Juglans nigra L.) prikupljeni su tokom leta na lokalitetu 

Aleksinac, u jugoistoĉnom delu Srbije. Listovi su osušeni i samleveni 

neposredno pre ekstrakcije. Biljne ĉestice imale su proseĉnu veliĉinu oko 0,75 

mm.  
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Ultrazvučna ekstrakcija 

Ultrazvuĉna ekstrakcija izvšena je pomoću ultrazvuĉne kade (Sonic, Niš, Srbija) 

Temperatura u ultrazvuĉnoj kadi je odrţavana konstantnom pomoću termostata. 

U ultrazvuĉnoj kadi nalazio se erlenmejer sa samlevenim listovima crnog oraha 

pomešanim sa rastvaraĉem. UraĊeno je 8 eksperimenata sa razliĉitim vodeno-

etanolnim rastvaraĉima: 0, 50, 70 i 96% (v/v) sa  odnosima rastvaraĉa i biljnog 

materijala 5 kg kg
-1

. Ultrazvuĉna ekstrakcija trajala je 80 min. na 40 
o
C. Nakon 

80 min., suspenzija biljnih ĉestica i rastvaraĉa ohlaĊena je do sobne temperature, 

zatim filtrirana pod vakuumom. U dobijenim ekstraktima odreĊena je koliĉina 

ukupnog ekstrakcionog prinosa (mg cm
-3

)  

Spektrofotometrijsko odreĎivanje sadržaja ukupnih polifenola 

Za odreĊivanje ukupnog sadrţaja polifenola primenjena je spektrofotometrijska  

metoda sa Folin Ciocalteu reagensom (Simić et al., 2016). Napravljena je smeša 

etanolnog rastvora analiziranih ekstrakata (20 x 10
-6

 dm
-3

), Folin Ciocalteu 

reagensa (1 x 10
-3

 dm
-3

), vodenog rastvora Na2CO3 (0.8 x 10
-3

 dm
-3

, 7,5 %) i 10 x 

10
-3

 dm
-3

 destilovane vode. Smeše su inkubirane na sobnoj temperaturi na 

tamnom mestu. Nakon inkubacije od 30 minuta, absorbanca reakcionih smeša 

merena je na 765 nm na spektrofotometru.  

Pravljenjem serija standardnih rastvora galane kiselina i snimanjem njihovih 

absorbanci, konstruisana je kalibraciona kriva sa jednaĉinom prave:  

06404930762 ,C,Absorbanca GAEnm     (1) 

gde je Cgalne kuseline koncentracija galne kiseline izraţena u mgGAE cm
-3

. Sadrţaj 

ukupnih polifenolnih jedinjenja izraţen je kao ekvivalent galne kiseline (GAE) u 

mg galne kiseline u 1 cm
-3

 ekstrakta (mg GAE cm
-3

). 

Rezultati i diskusija 

Ultrazvuĉnom ekstrakcijom dobijeni su ektrakti lista crnog oraha primenom 

razliĉitih vodeno-etanolnih rastvaraĉa. U vodeno–etanolnim ekstraktima od lista 

crnog oraha odreĊen je ukupan ekstrakcioni prinos. Ukupan ekstrakcioni prinos 

u ekstraktima kretao se u opsegu od 0,019 do 0,034 mg cm
-3

. Na slici 1 

prikazana je zavisnost ukupnog ekstrakcionog prinosa od koncentracije etanola u 

rastvaraĉu korišćenom za ekstrakciju. Najveći ekstrakcioni prinos dobijen je 

primenom 50% (v/v) vodeno-etanolnog rastvaraĉa. 
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Slika 1. Zavisnost ukupnog ekstrakcionog prinosa od koncentracije etanola u rastvaraĉu. 

 

U vodeno–etanolnim ekstraktima od lista crnog oraha, dobijenim ultrazvuĉnom 

ekstrakcijom, odreĊen je i ukupan sadrţaj polifenolnih jedinjenja. Za 

odreĊivanje ukupnog sadrţaja ukupnih polifenolnih jedinjenja u ekstraktima lista 

crnog oraha korišćena je spektrofotometrijska metoda po Folin-Ciocalteu. 

Spektrofotometrijska metoda po Folin-Ciocalteu se zasniva na reakciji 

polifenolnih jedinjenja sa Folin-Ciocalteuovim fenolnim reagensom. Metoda je 

zasnovana na merenju redukujućeg kapaciteta polifenolnih jedinjenja, ĉijom 

disocijacijom nastaje proton i fenoksidni anjon, koji redukuje Folin-Ciocalteu 

reagens do plavo obojenog jona (Fenol-MoW11O40)
4-

. Sadrţaj ukupnih polifenola 

u ekstraktima od listova crnog oraha kretao se u opsegu od 0,001 do 0,005 

mgGAE cm
-3

. Na slici 2 prikazana je zavisnost ukupnog sadrţaja polifenolnih 

jedinjenja od koncentracije etanola u rastvaraĉu. Najveći sadrţaj polifenolnih 

jedinjenja dobijen je primenom  50% (v/v) vodeno-etanolnog rastvaraĉa. 
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Slika 2. Zavisnost sadrţaja ukupnih polifenola od koncentracije etanola u rastvaraĉu. 

 

Rezultati ukupnog ekstrakcionog prinosa i sadrţaja ukupnih polifenola u 

ekstraktima, dobijenim razliĉitim vodeno-etanolnim rastvaraĉima prikazani na 

slikama 1 i 2, pokazuju da je njihov prinos veći pri većoj koncentraciji etanola. 

Dobijeni dijagrami pokazuje znaĉajan uticaj koncentracije etanola na ukupan 

prinos i prinos ukupnih polifenola. MeĊu razliĉitim parametrima ekstrakcije, 

koncentracija etanola je već identifikovana kao znaĉajan parametar koji utiĉe na 

ekstrakcioni prinos polifenola (Kostić et al., 2013; Rajković et al., 2017).  

Vrsta i polarnost ekstrakcionog rastvaraĉa znaĉajni su parametri koji utiĉu na 

izolovanje ukupnog ekstrakta i ukupnih polifenola iz biljnog materijala 

(Cosmulescu et al., 2011; Simić et al., 2016). Prinos ukupnog ekstrakta i 

polifenola se povećao sa povećanjem koncentracije etanola u ekstrakcionom 

rastvaraĉu u opsegu od 0 do 50%  etanola (slike 1 i 2). Povećanje ovih prinosa u 

ovom opsegu koncentracije etanola je posledica ubrzanog oštećenja ćelijskih 

membrana biljnog materijala. MeĊutim, pri vrednostima etanola većim od 50% 

ekstrakcioni prinos i prinos ukupnih polifenola se smanjuje (slike 1 i 2). 

Opadanje prinosa ukupnih polifenola pri većim koncentracijama etanola, nastaje 

zbog ĉinjenice da se, nakon odreĊene koncentracije etanola, menja polaritet 

rastvaraĉa, ĉime se neĉistoće ekstrahuju brţim tempom i oteţava se difuzija 

supstanci iz biljnog materijala u rastvaraĉ (Yang et al., 2009). 

Najveća vrednost ekstrakcionog prinosa i sadrţaja ukupnih polifenola bila je 

0,034 mg cm
-3,

odnosno 0,005 mg GAE cm
-3

 u ekstraktu dobijenom 50% vodeno-

etanolnim rastvaraĉem (slika 1 i 2). Na slici 3 prikazan je procentni sadrţaj 

ukupnih polifenolnih i ne-fenolnih jedinjenja ekstrahovanih vodeno-etanolnim 

rastvaraĉima. Najveći procenta polifenolnih jedinjenja (13%) u odnosu na ne–

fenolna jedinjenja (87%) je ekstrahovan 50% vodeno-etanolnim rastvaraĉem. 
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Rezultati ovog istraţivanja, kao i prethodna istraţivanja, istiĉu znaĉaj smeše 

vode i etanola (50-67%) kao pogodnog rastvaraĉa za ekstrakciju polifenola iz 

listova oraha primenom razliĉitih tehnika ekstrakcije (Nour et al., 2016; Vieira 

et al., 2017). 

Slika 3. Procentni sadrţaj ukupnih polifenolnih i ne-fenolnih jedinjena ekstrahovanih 

vodeno-etanolnim rastvaraĉima: a) 0% (vodeni ekstrakt); b) 50%; c) 70%; d) 96% (v/v). 

 

Zaključak 

Fitohemijska analiza dobijenih vodeno-etanolnih ekstrakata lista crnog oraha 

ukljuĉivala je kvantitativnu analizu ukupnog ekstrakcionog prinosa i sadrţaja 

ukupnih polifenola.Najveća vrednost ekstrakcionog prinosa i sadrţaja ukupnih 

polifenola bila je 0,034 mg cm
-3

, odnosno 0,005 mg GAE cm
-3

 u ekstraktu 

dobijenom 50% vodeno-etanolnim rastvaraĉem. TakoĊe je najveći procenat 

polifenolnih jedinjenja (13%) u odnosu na ne–fenolna jedinjenja (87%) bio 

ekstrahovan 50% (v/v) etanolom. Mnogim hemijskim testovima utvrĊeno je da 

razlike u antioksidativnoj efikasnosti ekstrakta zavise od sadrţaja polifenola u 

njima, odnosno što je veća koliĉina ukupnih polifenola, jaĉi je i njihov 

antioksidativni efekat. Rezultati ovog istraţivanja pokazali su da je list crnog 

oraha bogat izvor polifenolnih supstanci i moţe biti korišćen kao prirodni izvor 

antiokisidanata. 
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Abstract 

In this paper, black walnut leaf extracts were prepared by ultrasonic extraction 

using water-ethanol solvents of different concentrations (0 - 96% (v / v)). The 

total extraction yield ranged from 0.019 to 0.034 mg cm
-3

. The content of total 

polyphenols ranged from 0.001 to 0.005 mgGAE cm
-3

. The highest value of 

extraction yield and total polyphenol content was 0.034 mg cm
-3

and 0.005 mg 

GAE cm
-3

 in 50% water-ethanol extract. Determination of total polyphenol 

content has shown that black walnut leaf is a rich source of polyphenolic 

compounds and can be used as a natural source of antioxidants. 

Key words: black walnut, extraction, polyphenols, spectrophotometry, 

antioxidant 
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