
Љубодраг Димиh 

Сељачко домаћинство и тржиште 

( Структура тржишне понуде и потражње једног 
просечног сељачког домаћинства у Краљевини 

Југославији 1929. године) 

Које производе је земљорадник износио на пијацу и колико је учешће 
појединих од њих у укупној продаји земљорадничких производа? Које артикле је 
земљроадник на тржшпту куповао и колика је њихова важност у укупној потрошњи 
сеоског домаћинства? Та важна питања историчари су деценијама постављали, 
али до одговора историографија није долазила. Сада нам их нуди документ сачињен 
1929. године у Одељењу за економска изучавања Народне банке Краљевине 
Југославије. 

Краљевина Југославија је била изразита аграрна земља. Подаци о про
фесионалној и друштвеној структури њеног становништва показују да је више од 
3/4 свих домаћинстава у Краљевини (1921. године 78,23%; 1931. године 76,58%) 
живело од пољопривреде, односно да је око 80% (1921. године 80,37%; 1931. године 
76,30%) активног становништва своју зараду стицало у пољопривреди.1 (1921. 
године 8,65%; 1931. године 10,73% ), трговини, кредитима и саобраћају (1921. године 
8,65%; 1931. године 10,73% ), трговини, кредитима и саобраћају (1921. године 3,44%; 
1931. године 4,07%), јавним службама, слободним занимањима и војсци (1921. 
године 4,08%; 1931. године 4,58%) био је недовољан да знатније покрене процес 
друштвене модернизације, тим пре што је на том плану постојала изражена 
несразмера у социјалној структури становништва измеl}у бановина.2 

Краљевина Југославија била је земља ситних сељачких газдинстава. Велики 

?рој поседа ~према подацима из 1936. године било је укупно 1.985.725 поседа) био 
Је у обрнутој сразмери са величином поседа, која је била недовољна за прелаз на 
напредну и интензивну пољопривредну производњу. Газдинства мања од 5 хектара 

1 Деф1ишiии.вн11реаулшаши йoiiuca сшановншишва од 31.03.1931, IV, Пр11суr7шо сшановншишво йо 
iлавном аанимању, Сарајево 1940, VII. 

2 Подаци из 1931. године, о социјалној структури Дравске бановине (у којој се пољопривредом бавило 
?0,28% становню..uтва, индустријом и занатством 22,15, трговином, кред!ПИМа и саобраћајем 6,82, 
Јавним: службама, слободним занимањима и војском 4,64% и осталl!М занимањима 6,11 % ) и Врбаске 
бановmtе (88,16% стан_овнипrrва ~ави i:e пољопривредом, 5,19% ради у индустрији, 3,19 у трговнЈШ, 
кредитима и саобраћаЈу, 2,01 % у ЈавноЈ служби, слободним занимањима и војсци, Ј ,45% у осталим 
занимањима) указује на сву неравномерност југословенског друштва. 

Деф11н11ш1lвн1t реау11ша1и11 йойиса сшановн111иш.ва од 31.03.1931, IV, Пр11су1ино сшановнишiиво йо 
zлавном аанимању, Сарајево 1940, VIII-IX. 
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чинила су више од 2/3 свих поседа (67,8%) а по економским мерилима, која суу то 
време важила у Европи, где су приноси по хектару били много већи, сматрало се 

да газдинства те величине нису способна за живот.3 Од укупно 1.348.149 поседа 
мањих од 5 ха готово половина је имала површину мању од 2 ха и они су у највећем 
броју били у Далмацији, Црној Гори, Херцеговини, Босни у областима које су због 

свог рељефа биле мање плодне. Поседи мањи од 5 ха били су, мерено економским 
мерилима, неспособни да дају тржишне вишкове. Економски стручњаци су 

закључивали да су такви поседи "везивали радну снагу већине становништва у 
нерационалном и са становишта целине мало продуктивном занимању". Њихово 

суделовање у дохотку било је отприлике једнако њиховој поторшњи властитог 
натуралног продукта. На тржишту су та газдинства незнатно учествовала и као 

продавци и као купци. Акумулација на таквим поседима је била мала - недовољна 
да се пређе на интензивнију обраду земље, нове пољопривредне културе, на 
националнија пољопривредна оруђа и машине. О неравномерности у поседовној 

структури говори и податак да су газдинства величине до 5 ха обухватала свега 
28% укупне обрадиве земљишне површине, домаћинства са поседом од 5 до 20 ха 
(29,3% свих газдинстава) поседовала су 49,3% земљишне површине, имања већа 
од 20 ха поседовала су само 2,9% домаћинстава у чијем је поседу било чак 22,7% 
земљишне површине. Ако се зна да су тек поседи већи од 10 ха, у југословенским 
условима, могли да прехране своје житеље, обезбеде тржишни вишак и повећану 
акумулацију, произлази да је само 12,1 % сеоских домаћинстава имало шансу да 
квалитативно промени свој живот и покрене процесе модернизације југословенског 
аграрног друштва. Село је живело са бројним разликама и неравномерностима 

између брдских и пољопривредних рејона, стваралао недовољну акумулацију, у 
пољопривредној производњи, али и у животу остајало при старом - при ситним 
натуралним поседима са мешовитом и недовољном производњом, нерационално 

коришћеном радном снагом, потрошњом која је била незнатна, али која је ипак 

брже напредовала од аграрне производње, доминантном културом хлебног жита 
као основним производом, неквалитетним пасминама стоке које нису могле да 

омогуће интензивно сточарство, са заосталим пољопривредним алаткама међу 
којима је гвоздени плуг тешко и споро односио превагу над дрвеном ралицом и 

мотиком, без могућности да знатније мења укорењене навике, старе обичаје, начин 
живота, исхрану, становање, хигијенске прилике, одевање. 

Документ који је пред читаоцем настао је 1929. године као резултат 
истраживачких процена која је обавило Одељење за економска изучавања Народне 

банке Краљевине Југославије. Он доноси списак артикала које земљорадник износи 
на тржиште и које на тржишту купује и, посредно, омогућава истраживачу да, на 

обиљу података, carneдa и разуме како живи просечни становник села у Краљевини 

Југославији. Документ је настао са намером да подстакне истраживачку активност 
пољопривредних комора на локалном нивоу како би се дошло до поузданих 

података о функционисању тржишта и улози коју становник села на њему има. 

Несумњиво да је однос појединих група производа које сељак на тржишту нуди и 
потражује различит од области до области Краљевине. У појединим привредним 

, Сшаш11сiи.uчк1t zодишњок Краљевине Јуzославије, VII, Београд 1936, 88; Никола Вучо, Пољо
йр11вреда ЈуzоСЈ1авије 1918-1941, Београд 1958; Mijo Mirkovi~. Ekonomska historija Jugos/avije, Zagreb 
1968, 321. 
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областима доминантна култура је житарица. У другим превагу односи сточарство. 

У трећима се воћарству придаје највећа важност. Четврте одликује прелазак на 
гајење индустријских биљака и повртарских култура. У петима се предност даје 

експлатацији шуме. Уочљиви су аутархични региони који готово и не знају за 

тржишта, али и области које су типично потрошачке. Ипак, будући да нам нису 
доступна истраживања која су пољопривредне коморе имале обавезу да обаве на 

терену, разноликост и неравномерност која одликује тло Краљевине Југославије 

не може се сагледати у подацима које доноси документ израђен у Народној банци 

Краљевине Југославије. 
Стални страх од глади пресудно је утицао да се на малом поседу превасходно 

производе житарице. Подаци показују да су, у првој деценији живота Краљевине, 

на око 82% површине зиратне земље гајене цереалије. Структура производње је 
одређивала структуру потрошње у којој су г.лавни артикли били кукуруз и пшеница. 
Према доступним подацима, у просечној исхрани је трошено 322 кг хлебног жита, 
од чега је кукуруз учествовао са 48,74%, пшеница са 30,13% (укупно 78,87% 
целокупне потрошје), док су сва остала хлебна жита служила само као допуна са 
21,13% (9,32%) јечам, 8,08% раж, 0,62% овас). Отуда не треба да чуди чињеница 
што су у укупној продаји земљорадничких производа на тржишту житарице 
учествовале са 26%. Производња индустријских биљака је перманентно увећана у 
међуратним годинама, али то увећање није могло битније да покрене процес 
културног, економског и социјалног преображаја села. Ипак ваља споменути да 
су културе индустријског биља, које су просечно сејане на око 2,5% обрадивих 
површина у тржишној понуди села учествовале са чак 5%. Слично је било и са 
повртарским културама које су сејане на око 5,5% обрадивих површина, а на 
тржишту учествовале са 10%. Сточно крмно биље је превасходно гајено за потребе 
домаћинства (захвата око 4,7% сетвених површина), тако да се на тржишту налази 
у мањем обиму (око 3%). Воће, које сељак и није сматрао храном, и воћни 
производи, међу којима доминирају вино, ракија и пекмези, у великом су проценту 
изношени на тржиште и учествовали са 14% у понуди сеоског домаћинства. И 
поред тога што мали поседи нису били економски способни да издржавају крупнију 
стоку, жива стока, живина и њихови производи доминантно су утицали на профил 
производа које сељак износи на тржиIIП'е. 

Производи које сељак купује на тржишту подељени су у две групе: производе 
за одржавање породице и производе за одржавање газдинства. Подаци показују 

да за одржавање породице становник села троши 78% свих средстава док су 
инвестирање одржавања газдинства улаже 22%. Такав однос потрошње и 
инвестиције одавао је друштво које није способно да се модернизује. 

Артикли исхране, меt}у којима посебно место имају шећер, уље, кукурузно и 
пшенично брашно, со али и вино, маст, ракија, месо, пиринач, поврће износе око 

25% у трошковни.ку сељачког домаћинства и указују на разноврснију исхрану која 
се почиње укорењивати на селу. У укупној суми онога што купује на тржишту 

артикли за одећу износе 33% и сигуран су показатељ да је производ текстилне 
индустрије потиснуо хоризонтални разбој из сеоског домаћинства, ципела однела 
превегу над кожним опанк.ом, трикотажа и конфекција почеле да потискују сеоског 
мајстора. Остали производи "за одржавање живота" које сељак купује, и који, у 
суштини, сведоче о драматичним променама у његовом животу (осветљење, 
грејање, припремање јела, лежишта, прибор за домаћинство, средства хигијене, 
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луксузна роба) учествују у укупној потрошњи сеоског домаћинства са 18%. 
Становник села најмање је улагао у уреt}ење куће за становање (2%) што је потврда 
тезе да о удобности становања он мало брине и није спреман да се за то помучи и 
потроши. Устаљено мишљење да од "рђаве куће штете није" одраз је веома ниске 
опште културе која је владала на селу. 

Сељак незнатно улаже у куповину стоке за приплод (2,25% ), њену ваљану 
исхрану (3,75%), набавку пољопривредних машина и справа (7%), алата и 
неопходних предмета за рад (4%), изградњу и поправку пољопривредних зграда 
(3,50% ), опште унапређење производње (1,5% ). То је пресудно утицало да нема 
битнијих промена у структури сточног фонда у коме доминирају аутохтоне 

пасмине, опстаје техничка заосталост и непродуктивност, изостаје процес брзе 

модернизације производње и промена у начину живота. 

СПИСАК ,,А" 

Артикала које земљорадник продаје са ознаком у % њихове важности у 
укупној продаји земљорадничких производа од стране самих произвођача 

АРТИКЛИ Необавезна процена О.Е.И. Нар. банке за целу држ. територију 

Вредност % 

1/Жишарице 

1 Кукуруз 10,12 
2 Пшеница 13,44 
3 Јечам 1,38 
4 Раж 0,67 
5 Зоб- овас 0,18 
6 Наполица 0,16 
7 Хељда 0,01 
8 Пиринач 0,04 

Свега 26,00 

21 Ин.дусшријске биљке 
1 Конопоље, влакно 1,86 
2 Лан 0,25 
3 Памук - влакно 0,06 
4 Шећерна репа 0,61 
5 Уљана репица 0,07 
6 Маково семе 0,05 
7 Маслинке за уље 0,18 
8 Сунцокретово семе 0,06 
9 Конопљино семе 0,03 
10 Ланено семе 0,01 
11 Соја 0,01 
12 Цикорија 0,44 

Пренос 3,63 
13 Хмељ 0,29 
14 Бухач 0,03 
15 Дуван 0,07 
16 Опиуммак 0,08 

Свега 5,00 
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3/ Површарски усеви 15 Ракија комова 0,83 
16 Ракија шљивова 0,92 

1 Кромпир 3,93 
17 Ракија клековача 0,15 

2 Купус 1,63 
18 Суве шљиве 0,26 

3 Пасуљ 1,64 
19 Пекмез 0,10 

4 Сочиво 0,05 
Свега 14,00 5 Лук црни 0,42 

6 Лук бели 0,10 61 Жива сшока, живина и њихови йроизводи 
7 Паприка 0,09 1 Во 5,33 
8 Парадајз-патлиџан црвен 0,35 2 Крава 1,66 
9 Мрква - шаргарепа 0,12 3 Телад 2,74 
10 Грашак 0,05 4 Коњи 2,67 
11 Боб 0,03 5 Магарци 0,30 
12 Боранија 0,33 6 Овце 0,21 
13 Лубеница 0,22 7 Јагањци 0,84 
14 Диња 0,15 8 Козе 0,06 
15 Спанаћ 0,39 9 Свиње 7,31 
16 Остало поврће 0,50 10 Прасци 0,59 

Свега 10,00 11 Кокошке 1,16 
12 Гуске 0,21 

АРТИКЛИ Необавезна процена O.Е.И. Нар. банке за целу држ. територију 13 Ћурке 0,32 
Вредност % 14 Пловке 0,15 
4/Сшочно-крмно биље 15 Млеко слатко 1,54 

1 Детелина 0,68 16 Суво месо 0,16 
2 Луцерка 0,15 17 Сир бели 0,41 
3 Сточна репа 0,06 18 Сир жути 0,24 
4 Репа угарњача 0,05 19 Јаја 2,00 
5 Граор 0,21 Пренос 27,90 
6 Сено обично 1,48 20 Вуна 1,12 
7 Слама 0,25 21 Маст 0,32 
8 Тикве и бундеве 0,12 22 Перје 0,33 

Свега 3,00 23 Кожје овчије 1,08 

5/ Bohe и воhни сокови 24 Коже козије 0,08 

1 Грожђе 4.30 25 Коже свињске 0,03 
26 Коже зечије 0,11 

2 Шљиве 1,97 
27 Коже лисичје 0,03 

3 Јабуке 1,10 
28 Рибе морске (шкомбре) 1,80 

4 Крушке 0,33 
29 Рибе речне (шаран) 1,40 5 Кајсије 0,05 
зо Пчелни восак 0,15 

6 Брескве 0,09 
31 Мед 0,35 

7 Трешње 0,15 
32 Масло-путер 0,30 

8 Вишње 0,05 
Свега 35,00 9 Ораси 0,61 

10 Бадем 0,05 7. ШУМАРСТВО 
11 Смокве 0,10 1 Дрва букова за гориво 4,00 
12 Кестен 0,09 2 Дрва храстова за гориво 0,80 
13 Дуње 0,04 3 Дрва црногорица - тесана 0,70 
14 Вино 2,81 4 Дрва орахова трупци 1,50 

Пренос 11,74 
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Свега 7,- 10 Циц за женске хаљине 1,54 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 11 Порхет 0,48 

1 Житарице 26,00 12 Сатен црни 0,36 
2 Индустријско биље 5,00 13 Вештачка свила за женске хаљине 1,18 
3 Повртарски усеви 10,00 14 Платно за веш 5,66 
4 Огочно крмно биље 3,00 15 Платно за креветски веш 3,20 
5 Воће и воћни сокови 14,00 16 Конац за шивење руком 0,85 
6 Жива стока, живина и ст. производи 35,00 17 Конац за шивење машином 0,27 
7 Шумарство 7,00 18 Кончане чарапе мушке 0,96 

УКУПНО 100,00 19 Кончане чарапе женске 1,28 
20 Чарапе од вештачке свиле женске 0,43 

АРТИКЛИ Необавезна процена O.Е.И. Нар. банке за целу држ. територију 21 Шамије-мараме за главу црне 0,59 
Вредност % 22 Шамије-мараме за главу у боји 1,17 
1 АРТИКЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОРОДИЦЕ 23 Ципеле мушке 1,28 
1/ Аршикли за исхрану: 24 Ципеле за децу 0,53 

1 Шећер 7,38 25 Ципеле женске 1,50 
2 Кафа 0,63 26 Гумени опаш~;и 0,55 
3 Цигура 0,17 27 Пар кожних опанака од нечињене коже 0,42 
4 Кнајпов јечам 0,10 Пренос 26,56 
5 Уље 1,91 28 Пар опанака од чињене коже 0,61 
6 Пшенично брашно 1,04 29 Гумене чизме од "Бате" 0,37 
7 Кукурузно брашно 6,70 зо Кожне чизме, ручни рад 0,11 
8 Маст 0,50 31 Кожа штављена за кожухе 0,11 
9 Масло 0,13 32 Кожни опасач 0,83 
10 Говеђе месо 0,83 33 Јоргани 0,89 
11 Свињско месо 0,62 34 Ћебад о вуне II квалитета 1,12 
12 Пиринач 0,69 35 Сламарице од саргије 0,21 
13 Алева паприка 0,18 36 Женски шал од вуне 0,48 
14 Со зајело 1,54 37 Женске папуче 0,19 
15 Ракија 0,50 38 Пређа за ткање платна 1,50 
16 Вино 1,14 39 Остало 0,02 
17 Чај 0,04 Свеiа 33.-
18 Сирће 0,31 

3/ Осшали арйlикли за одржавање живоша 19 Купус 0,52 
1 Дрво буково за гориво 0,13 20 Лимун 0,07 
2 Дрво церово за гориво 0,08 

Свега 25,00 
3 Дрвени ћумур 0,02 

2/ Арйlикли за одеhу 4 Петролеум 0,59 
1 Шешир 0,85 5 Свеће парафинске 0,06 
2 Шајкача 0,35 6 Восак од пчела 0,04 
3 Шубара 0,05 7 Шпиритус 0,01 
4 Црногорска капица 0,04 Пренос 0,93 
5 Хрватско-личка капица 0,04 

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију 6 Фес 0,09 
Вредност % 7 Штоф за мушка одела 2,47 0,93 8 Сукно за мушко одела 2,32 Пренос 

9 Чоја 0,10 8 Електрично осветљење 0,11 
9 Сијалица 0,02 
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10 Карбид 0,00 6 Штафла 5/8 см. 0,02 

11 Петролеумска лампа 0,18 7 Тесана грађа чамова 12/15 м. 0,05 

12 Стакло за петрол. лампу 0,26 8 Обична врата 1,90 на 0,80 м. 0,12 

13 Плехана пећ 0,12 9 " "прозор. 1 м. на 0,70 0,07 

14 Сулундар за пећ од 1 м. 0,12 10 Пар шарки за врата 0,02 

15 Плехани шпорет 0,11 11 " " прозоре 0,02 

16 Бакрач 0,01 12 Брава за врата 0,01 

17 Шерпа од емаља 0,02 13 Стакло за прозоре 0,02 

18 Тигањ од емаља 0,03 14 Ексери 0,14 

19 Бели гвоздени кревет 0,02 15 Масне боје 0,01 

20 Столарска столица 0,03 Свега 2,00 

21 Орман од чамовог дрвета 0,04 АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију 
22 Скриња за кухињу 0,02 

Вредност % 
23 Тањир порцелански 0,07 
24 " " од емајла 0,04 

Пренос 

25 Лонац 0,05 II АРТИКЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГАЗДИНСТАВА 

26 Земљани суд за воду 0,02 1. Сшока за рад и йрийлод 

27 Дрвени суд-аков за воду 0,01 1 Коњтеrлеhи 0,30 

28 Лавор-умиваоник 0,12 2 " " товарни и јахаћи 0,27 

29 Шафољ дрвени 0,01 3 Магарац 0,21 

30 Земљана здела за јело - ђувеч 0,01 4 Во 0,51 

31 Кашика од росфраја 0,05 5 Бик за приплод 0,12 

32 Виљушка од"" о.оз 6 Крава 0,30 

33 Нож челични 0,02 7 Овца 0,14 

34 Лонче за кафу и чај емаљирано 0,02 8 Овнови за приплод 0,07 

Пренос 2,47 9 Нераст 0,33 

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију 
Свега 2,25 

Вредност % 2. Фураж (за исхрану сшоке) 

Пренос 2,47 1 Сено 0,44 

35 Кофа за воду од ферцинк. Шiеха 0,01 2 Кукуруз 1,31 

Зб Чаша за вино 0,14 3 Зоб 0,14 

37 "" ракију 0,04 4 Шећерни резанци 0,09 

38 Флаша од 1 литра плава 0,01 5 Уљана погача 0,03 

39 Сапун за прање 0,66 6 Мекиње 0,61 

40 "" умивање 0,08 7 Слама 0,27 

41 Пудер 0,01 8 Соза стоку 0,86 

42 Бријач челични 0,05 Свега 3,75 

43 Шибице 1,43 АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију 
44 Дуван 13,10 Вредност % 

Свега 18,00 

4) Машерије за уређење к.уhе за сшшювање 
3) Машине и сйраве 

1 Плуг 1,30 
1 Цигле 1000 ком. 0,80 2 Дрвено рало 0,21 
2 I..ђ)еп" ,_ 0,43 3 Раоник за плуг 0,34 
3 Креч 100 кгр. 0,18 4 "" рало 0,14 
4 Цемент 1 џак 50 кг. 0,03 5 Сејалица 0,28 
5 Даска цоловна од 4 м. 0,08 
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6 Дрљача 0,76 25 Ланац на 1 кгр. 0,12 

7 Жетелица 0,38 26 Џак од јуте 0,26 

8 Вршалица 0,54 27 "" козине 0,06 

9 Тријер 0,38 Пренос 2,91 

10 Круњача кукуруза 0,16 АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Н:ар. банке за целу држ. територију 
11 Трактор 0,31 Вредност % 
12 Коњска кола двоособна - тешка 0,48 Пренос 2,91 
13 Гвоздена осовина 0,14 28 Чешагија 0,03 
14 Волујска кола 0,37 29 Четка за коње 0,07 
15 Коњска кола лака 0,25 30 Коса 0,24 
16 Чезе 0,06 31 Брус за косу 0,01 
17 Прскалице за винограде 0,37 32 Потков коња, 4 ноге 0,40 
18 Плуг - прашач 0,18 33 " " вола " ,t 0,27 
19 Копачица 0,07 34 Ћебе за коња 0,07 
20 Сечка 0,10 Свега 4,00 
21 Шине за точкове 0,10 
22 Челик за оправку алата 0,08 5) Машеријал за йодизање екон. зzрада 

Свега 7,00 1 Цигла 1000 ком. 0,85 

АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију 
2 Цреп 1000 ком. 0,16 
3 Цемент 1 џак 50 кг. 0,07 

Вредност % 4 Креч 1000 кгр. 0,14 
Пренос 5 Даска цолована 0,34 

4) Разни алаши и йредмеши 6 Штафла 10/10 цм. 0,06 

1 Ам ( коњски запрежни материјал) 0,48 7 Тесана греда 15/20 цм. 0,55 

2 Узде за коња јахаћег 0,11 8 Летва 2/3 цм. 4 м. 0,22 

3 Седло 0,08 9 Врата 0,27 

4 Самар 0,14 10 Прозор 0,11 

5 Улар 0,22 11 Плех 0,07 

6 Јарам 0,04 12 Ексери 0,19 

7 Конопац 10 м. дужине 0,07 13 Жица обична 0,06 

8 Сикира 0,06 14 Жица бодљикава 0,16 

9 Тесла (брадва) 0,03 Пренос 3,25 

10 Сврдло 0,04 АРТИКЛИ Необавезна процена О. Е. И. Нар. банке за целу држ. територију 
11 Мотика 0,05 
12 Ашов 

Вредност % 
0,07 Пренос 3,25 

13 Лопата 0,07 
14 Грабуља 

15 Тараба (даске за тарабу) 3,25 
0,10 16 Брава 0,06 

15 Гвоздена вила 0,08 17 Шарке 0,02 
16 Дрвена вила 0,15 Свега 3,50 
17 Будак 0,05 
18 Чекић од 1 кгр. 0,04 

ц) Аршикли за унайреЬење йроизводње 

19 Челична тестера 0,21 1 Галица - плави камен 0,80 

20 Канта за млеко 0,03 2 Суперфосфати 0,30 

21 Кофа 0,02 3 Шалитра 0,06 

22 Колан од конопа 0,03 4 Рафија за везивање лозе 0,03 

23 Штранrа 0,23 5 Цијанамид 0,07 

24 Поводник 0,07 6 " " овлажен уљем 0,04 
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7 Семе од луцерке 
8 " " детелине 
9 "" памука 

Свега 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I Аршикли за одржавање йородице: 
1 Артикли за исхрану 
2 Артикли за одећу 

3 Остали артикли за одржавање живота 
4 Материјал за уређење куће за становање 

Свега 

II Арiйикли за одржавање 2аздщ1сшва: 
1 Стока за рад и приплод 

2 Фураж-артикли за исхрану стоке 

3 Пољопривредне машине и справе 
4 Разни алати и предмети за рад 
5 Материјал за подизање екон. зграда 

6 Артикли за унапреl)ење производње 
Свега 

0,10 
0,08 
0,02 
1,50 

25,00 
33,00 
18,00 
2,00 

78,00 

2,25 
3,75 
7,00 
4,00 
3,50 
1,50 

22,00 

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 

ON ШЕАS AND BOOKS 

ГРАД И ГРАЂАНИН: Мирослав Перишић, 
Ваљево. Град у Србији крајем 19. века 

(1870-1903), Ваљево 1997, 373. 

Ретки су се последњих деценија упуштали међу српским и југословенским 
историчарима у истраживања историје града, градског живота, грађанства. Кад 

је то и чињено, аутори су теми прилазили стереотипно, неинвентивно, на 

традиционалан начин, најчешће сужавајући своја интересовања на политичку 
историју. Отуда је тема "Град у Србији" једна од заборављених тема српске и 
југословенске историографије којој историчари неминовно треба да се врате. То 
је међу првима учинио Мирослав Перишић. Темељних историјских знања, широких 

читалачких интересовања, особене стручне културе и ерудиције, под утицајем 

нових погледа на историју (историја као тоталитет друштвених односа у 
прошлости) који су га у најмање једној деценији дугом раздобљу формирали и 
обликовали, Мирослав Перишић се спреман предао искушењу писања "нове 

историје" Ваљева. Знање, стручне способности, својеврсна имагинација којом је 
обдарен као писац препознатљиви су у свим фазама рада - од потраге за 

историјским изворима, преко њиховог читања и анализе на сасвим нов и 
препознатљив начин, до експозиције која се враћа опису и фикцији која не излази 
из оквира научности. Заобилаженој теми, коју му је "пријатељски наметнула" стара 
школа (у питању је тема маmстарског рада брањеног на Филозофском факултету 
у Београду), аутор је приступио на нов, свеж, модеран начин, изабирући приступ 
који може бити шокантан за све који "окоштало" мисле о прошлости, а опет, 
изазован и узбудљив за оне који су убеђења да модеран историчар мора упоредо 
неговати знања о прошлости и занимање за теоријско у историографији. 
Упуштајући се у авантуру размишљања о историји и писања историје "на нов 

начин" Перишиhје, после више година стрпљивих истраживања, додирнуо "чврсто 
тло историје" (чине га бројни и разноврсни историјски извори- судски документи, 
етнолошки записи, сећања, путописи, преписка, статистике, дневничке белешке, 
друштвене хронике, штампа и периодика, црквене књиге, здравствени билтени, 

полицијске хронике, школски реmсгри, хартије школских и културних установа, 
извештаји школских инспектора, денунцијације и приј аве савесних граl)ана, књиге 
трговачких евиденција и задужења, реклама, извори политичких партија, наредбе 

и директиве државних органа, законски акти и друго) и "искорачио" на српским 
историчарима мало познато историографско тло. Тло "нове историје", историје 
посвећене истраживањима свих аспеката човекове делатности у прошлости, 
ослоњене на нове историјске изворе, ново читање традиционалних историјских 

извора и литературе, разуђени историјски метод, особено приповедање о 




