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PET ZA BLU DA RE LE VANT NIH 
ZA PO PU LA CI O NU PO LI TI KU

Са фе но ме ном не до вољ ног ра ђа ња по чи ње мо 
да се су о ча ва мо у 1990-им го ди на ма

Цен трал на Ср би ја и Вој во ди на су се са фе но ме ном не до-
вољ ног ра ђа ња су о чи ле још сре ди ном про шлог ве ка (гра фи-
кон 1). Већ у 1971. го ди ни сто па укуп ног фер ти ли те та би ла је 
за око 15% ни жа од по тре ба про сте за ме не ге не ра ци ја у Цен-
трал ној Ср би ји, од но сно за го то во 20% у Вој во ди ни. У том 
ин тер ва лу вред но сти сто па се углав ном ста би ли зу је у сле де-
ће две де це ни је на оба под руч ја. 

Гра фи кон 1.  Сто па укуп ног фер ти ли те та 
Цен трал на Ср би ја и Вој во ди на, 
1950-2006.

Ни ско на та ли те тна под руч ја Ср би је у де ве де се тим го ди на-
ма XX ве ка ка рак те ри ше ја сан пад ра ђа ња. У Цен трал ној Ср-
би ји сто па укуп ног фер ти ли те та из ме ђу 1991. и 1999. опа ла је 
са 1,73 на 1,40, а у Вој во ди ни са 1,72 на 1,43 де те та по же ни. 

У 2000. и 2001. го ди ни ни во ра ђа ња у Цен трал ној Ср би ји 
и Вој во ди ни бе ле жи ла га ни раст, а у пе ри о ду 2001–2004. је 
ста би ли зо ван. У 2005. го ди ни на оба под руч ја се ре ги стру је 
ја сан пад ни воа ра ђа ња ко ји је де ли мич но усло вљен про ме-
ном ме то до ло ги је. Пре ма по след њим по да ци ма, од но се се на 
2006. го ди ну, ка да се Ср би ја по сма тра као це ли на (ван под-
руч ја Ко со ва и Ме то хи је) ни во ра ђа ња је 30% ис под по тре ба 
про стог об на вља ња ста нов ни штва. 

Ло ши еко ном ски усло ви су нај ва жни ји фак тор 
ни ског ни воа ра ђа ња код нас

У осно ви са вре ме ног ре про дук тив ног по на ша ња на ла зе 
се не ки од бит них фак то ра ко ји су део на ше ци ви ли за ци је, 
би ло да пред ста вља ју ње на по зи тив на до стиг ну ћа или ње не 
из ра зи те сла бо сти. Та ко су, из ме ђу оста лог, на јед ној стра ни 
еман ци па ци ја и ин ди ви ду а ли зам, ну кле ар на по ро ди ца и из-
ме њен по ло жај же не и де це у њој, ин си сти ра ње на ква ли те ту 
соп стве ног жи во та и ква ли те ту жи во та де те та, ли бе ра лан за-
кон о абор ту су и до ступ ност ефи ка сне кон тра цеп ци је, а на 
дру гој ма те ри ја ли стич ка свест са по тро шач ким мен та ли те-
том и лич ни жи вот, раз у ђе ни ји не го ика да ра ни је. У но вом 
си сте му вред но сти ро ди тељ ство је за др жа ло ви со ко ме сто. 
Но, из ме ни ла се ње го ва су шти на. Не ег зи стен ци јал на осно ва 
вред но сти де те та по ста је од ред ни ца ре про дук тив ног по на-
ша ња, јер се нај че шће оства ру је са јед ним или дво је де це. 

Гра фи кон 2.  Сто пе ку му ла тив ног фер ти ли те та же на 
ста рих 50–54 го ди на пре ма школ ској спре ми. 
Ср би ја, 2002.
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Исто вре ме но, струк тур не пре пре ке, као што су не за по сле-
ност, не ре ше но стам бе но пи та ње, про бле ми чу ва ња де це, не-
за до во ља ва ју ћи еко ном ски стан дард и дру ге по ја ве из овог 
кру га су би ле ва жан фак тор и ни ских ре прод ук тив них нор-
ми и бит на ба ри је ра за њи хо во оствари ва ње у свим со ци ја ли-
стич ким зе мља ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју. Зна чај на бро ја них 
струк тур них пре пре ка је и да нас по себ но из ра жен у овим 
зе мља ма ко је су ушле у про цес тран зи ци је со циоеко ном ског 
си сте ма, а њи ма су при до да ти и но ви еле мен ти мо гу ће ин ди-
ви ду ал не па си ви за ци је као што су, на при мер, осе ћа ње не-
си гур но сти и со ци јал ни ма ла дап та ци о ни син дром на из ме-
ње не вред но сти и нор ме. O зна ча ју ути ца ја не ма те ри јал них 
фак то ра у осно ви ре про дук тив ног по на ша ња у на шој сре ди-
ни ука зу ју и раз ли ке у ни воу про сеч ног бро ја жи во ро ђе не де-
це у ста ро сној ко хор ти 50–54 го ди не 2002. ме ђу же на ма раз-
ли чи тог обра зо ва ња (гра фи кон 2).

Све ви ше је не плод них па ро ва у Ср би ји

У 2002. го ди ни сва ка де се та же на у Ср би ји иза шла из пе ри-
о да плод но сти не уче ству ју ћи у ре про дук ци ји ста нов ни штва 
(ви ди та бе лу). Од но сно 9,6% же на у Цен трал ној Ср би ји и 
10,2% же на у Вој во ди ни ни је ро ди ло ни јед но жи во де те, а у 
мо мен ту спро во ђе ња по пи са ста нов ни штва, је има ло 50 и ви-
ше го ди на. Од го ва ра ју ћи уде ли за ста ро сну ко хор ту же на 45–
49 го ди на су 8,5 и 8,2, а за ко хор ту же на ро ђе них из ме ђу 1958. 
и 1962. го ди не 9,5 и 8,8. Има ју ћи у ви ду при хва ћен ни во фи зи-
о ло шког сте ри ли те та као и чи ње ни цу да се у ре про дук ци ји 
не уче ству је из раз ли чи тих раз ло га со ци о ло шке при ро де, а не 
са мо услед не плод но сти, ови на ла зи опо вр га ва ју уве ре ње о ра-
ши ре но сти сте ри ли те та у Ср би ји и сте ри ли те ту као ва жном 
фак то ру не до вољ ног ра ђа ња де це у на шој сре ди ни.

Та бе ла 1.  Же не ко је ни су ро ди ле жи во де те пре ма 
ста ро сти, Цен трал на Ср би ја и Вој во ди на, 
1953, 1991 и 2002.

Ста рост 
же на

Цен трал на Ср би ја Вој во ди на

1953 1991 2002 1953 1991 2002

40–44 11,8 8,2 9,5 13,9 8,0 8,8

45–49 11,2 8,2 8,5 13,7 8,3 8,2

50+ 10,2 10,6 9,6 12,8 11,5 10,2

Ако се по ре де уде ли же на ко је ни су ро ди ле де те у ове три 
ста ро сне ко хор те са од го ва ра ју ћим уде ли ма же на ко је су би-
ле при кра ју плод ног пе ри о да или су иза шле из ње га 1953. 
или 1991. го ди не на ова два под руч ја, мо же се кон ста то ва ти 
сма ње ње бро ја же на ко је да нас не уче ству ју у ре про дук ци ји 
ста нов ни штва у од но су на вре ме од пре го то во по ла ве ка. Об-
ја шње ње ко је се на ме ће је да је за хва љу ју ћи на прет ку у ме ди-
ци ни као и про ме на ма у ста ту су же не по ве ћа но ра ђа ње по-
сле 40. го ди не ста ро сти. 

За бра ном абор ту са би се ре шио про блем бе ле ку ге

Ре стрик тив на за кон ска ре ше ња ве за на за на мер ни пре кид 
труд но ће ни су до вољ но ефи ка сна да убла же про блем не до-
вољ ног ра ђа ња. У на сто ја њу да по диг ну ни во ра ђа ња Ру му ни-
ја, у пе ри о ду од 1966–1989. го ди не, Бу гар ска, Че хо сло вач ка, 
Ма ђар ска у ви ше на вра та, као и Пољ ска у де ве де се тим го ди-
на ма, од лу чи ле су се на ма ње или ви ше ре стрик тив ну по ли-

ти ку у овој сфе ри. Но, оче ки ва ни ду го трај ни ефек ти у сми-
слу по ве ћа ња ни воа ра ђа ња ни су оства ре ни. 

Оту да огра ни ча ва ње сло бо де ве за не за пре кид труд но ће 
не са мо да ни је де мо граф ски ефи ка сно, већ има сво ју ви со ку 
здрав стве ну и пси хо ло шку це ну, као што су по раст ма те рин-
ског мор би ди те та и мор та ли те та, по раст мор би ди те та и мор-
та ли те та одој ча ди и по ди за ње не же ље ње де це у ма ње оп ти-
мал ним пси хо ло шким и со ци јал ним усло ви ма од же ље не. 

Исто вре ме но, људ ска сло бо да, ко лек тив но до бро и прав-
да су три мо рал не прет по став ке на ше ци ви ли за ци је. При ме-
ње ни на пи та ње пре ки да не же ље не труд но ће ови мо рал ни 
прин ци пи нам омо гу ћа ва ју да за кљу чи мо да сва ка же на има 
при род но пра во да пре ки не труд но ћу и со ци јал но пра во на 
пла ни ра ње по ро ди це и ин сти ту ци је за абор тус.

Ни је ва жно што ће Ср би ја сре ди ном ве ка 
има ти ма ње љу ди не го да нас

Ре зул та ти про јек ци ја Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња 
Ин сти ту та дру штве них на у ка ука зу ју да ће број ста нов ни ка 
Ср би је (ван под руч ја Ко со ва и Ме то хи је) 2052. би ти ма њи не-
го 2002. го ди не. Но, не у по ре ди во ва жни је де мо граф ско огра-
ни че ње Ср би је пред ста вља ће ста рост ње ног ста нов ни штва. 
На и ме, број осо ба ста рих 65 или ви ше го ди на ће се по ве ћа ти 
за тре ћи ну у 2052. го ди ни у од но су на по че так ве ка, а удео у 
укуп ном ста нов ни штву ће се, у за ви сно сти од ва ри јан те про-
јек ци ја, кре та ти од 22,0% до 27,5 %. Исто вре ме но, број ли ца 
мла ђих од 15 го ди на ће би ти ма њи не го оних ста рих 65 и ви-
ше го ди на (гра фи кон 3). Пре ма ни ској ва ри јан ти про јек ци ја, 
број ли ца мла ђих од 15 го ди на ће се чак сма њи ти за око 45% 
2052. го ди не, а њи хов удео у укуп ном ста нов ни штву из но си-
ће 11,6%.1 

Гра фи кон 3.  Кре та ње бро ја мла дих и ста рих, 1950–2002. 
и про ји ци ра не про ме не до 2052. 
(по ва ри јан та ма про јек ци ја)

др Мир ја на Ра ше вић

1  Види Демографски преглед број 25/2007.
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Од ре ђе ни ре тро град ни де мо граф ски про це си ко ји се од-
ви ја ју на те ри то ри ји Ср би је по след њих де це ни ја до би ли су 
и сво је про стор но обе леж је. Нај пре је при род но и ме ха нич-
ко кре та ње ста нов ни штва под ути ца јем ин ду стри ја ли за ци-
је и ур ба ни за ци је до ве ло до пре ра спо де ле ста нов ни штва на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке. Та ко су се у Ср би ји из ди фе рен ци ра-
ли де пре сив ни де мо граф ски ре ги о ни као што су пла нин ска 
и по гра нич на под руч ја. Основ на де мо граф ска обе леж ја ових 
про сто ра су ма ла гу сти на на се ље но сти (ис под 20 ст/km2), 
не га ти ван при род ни при ра штај (ис под -3 ‰), ни зак ин декс 
про ме не бро ја ста нов ни ка (ис под 70,0), ви сок ин декс ста ре-
ња ста нов ни штва (0,8). Кон ти ну и ра на из ло же ност ових про-
сто ра де мо граф ским про це си ма са ова квим кван ти та тив ним 
обе леж ји ма до ве ли су до по ја ве спон та ног ра се ља ва ња на се-
ља у овим ре ги ја ма. 

У то ку ис тра жи ва ња ко је спро во ди Ге о граф ски ин сти тут 
„Јо ван Цви јић” СА НУ, у скла ду са пла ном и про гра мом про-
јек та „Мо да ли те ти ва ло ри за ци је ге о по тен ци ја ла не раз ви је-
них про сто ра Ср би је”,2 утвр ђе но је 16 се о ских на се ља ко ја су 
оста ла без ста нов ни ка, за кључ но са ок то бром 2007. го ди не. 
Ме ђу тим, ово је ре ла ти ван, а не ап со лу тан број спон та но ра-
се ље них на се ља и тре ба га тре ти ра ти као ди на мич ку ка те го-
ри ју, с об зи ром на то да у Ср би ји има још 19 се о ских на се ља 
ко ја има ју ис под 10 ста нов ни ка. Овим ста ти стич ким по да ци-
ма та ко ђе тре ба при до да ти и 226 се о ских на се ља ко ја ума ју ис-
под 40 ста нов ни ка са про сеч ном ста ро шћу пре ко 60 го ди на. 

Про сто ри ко ји су да нас нај у гро же ни ји про це сом исе ља ва-
ња и га ше ња на се ља на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је су:

1.  про сто ри дуж ад ми ни стра тив не ли ни је раз два ја ња Цен-
трал не Ср би је и Ко со ва и Ме то хи је; 

2. област Ста ре пла ни не;
3. област Вла си не и Кра ји шта;
Дуж ад ми ни стра тив не ли ни је раз гра ни че ња Цен трал не 

Ср би је и Ко со ва и Ме то хи је у про те клих 20 го ди на уга ше но 
је шест се о ских на се ља, и то у оп шти ни Пре ше во на се ље Га-
ре, у оп шти ни Бу ја но вац на се ље Ђор ђе вац, у оп шти ни Вра-
ње на се ље Пљач ко ви ца као и на се ља у оп шти ни Кур шу мли-
ја – Ву ко је вац, Та че вац и Рас те ли ца. Ка рак те ри стич но је да 
су на се ља Га ре и Ђор ђе вац би ла на се ље на ве ћин ским ал бан-
ским жи вљем. Као по сле ди ца кван ти та тив ног од но са бро ја 
ста нов ни ка дуж ад ми ни стра тив не ли ни је до шло је до фор ми-
ра ња де мо граф ске аси ме три је ко ја се огле да у гу сти ни на се-
ље но сти ко ја на стра ни Цен трал не Ср би је из но си 9 ст/km2, 
а са стра не Ко со ва и Ме то хи је 147 ст/km2. Ако би се гле дао 
уза ни по јас 5 km од ад ми ни стра тив не ли ни је раз два ја ња, тај 
број би био чак ис под 5 ст/km2. 

Област Ста ре пла ни не са про сто ри ма из над 600 m н.в. 
пред ста вља тра ди ци о нал но из ра зи то еми гра ци о но под руч-
је. Нај а лар мант ни ја си ту а ци ја је у оп шти ни Кња же вац где су 
уга ше на два се о ска на се ља Ре пу шни ца и Па прат на, као и два 
се о ска на се ља чи ја је суд би на ви ше не го из ве сна, Дрв ник (5 
ст.) и Та тра сни ца (2 ст.). Ту су та ко ђе и се ла пред га ше њем 
као што је Ба са ра (2 ст.) и Ми лој ко вац (5 ст.) у оп шти ни Пи-
рот, Бо љев Дол (3 ст.) и Бањ ски Дол (9 ст.) у општи ни Ди ми-
тров град. 

2 Пројекат се финансира од стране Министарства науке Републике Србије.

Област Вла си не и Кра ји шта, као про стор са из ра же ним 
ди вер гент ним де мо граф ским кре та њи ма, оста ла је без че ти-
ри се о ска на се ља: Бар ја у оп шти ни Бо си ле град, Ко лу ни це у 
оп шти ни Сур ду ли ца, Остро зу ба у оп шти ни Цр на Тра ва као 
и Ја вор ја у оп шти ни Вла со тин це. Та ко ђе пред га ше њем се на-
ла зе Би стри ца (3 ст.) у оп шти ни Цр на Тра ва и Ко зи ло (6 ст.) 
у оп шти ни Вла со тин це. 

Пре ма ге о граф ском по ло жа ју спон та но ра се ље на на се ља 
Ср би је мо гу се по де ли ти на:

• Пе ри ур ба на;
• Ти пич но пла нин ска;
• По гра нич на спон та но ра се ље на на се ља. 

Пе ри ур ба на спон та но ра се ље на на се ља на ла зе се у не по-
сред ном окру же њу ве ли ких ур ба них цен та ра на из о тел ном 
ра сто ја њу од 3 до 6 km. При мер су Ко рит њак у пе ри ур ба ној 
зо ни гра да Ни ша и Пљач ко ви ца у пе ри ур ба ној зо ни Вра ња. 
Оно што је има нент но овим на се љи ма је сте ве ли ка ви син-
ска ам пли ту да из ме ђу ур ба ног цен тра и са мог на се ља. За 
Kоритњак она из но си 400 m, а Пљач ко ви цу 800 m. 

Ти пич но пла нин ска спон та но ра се ље на на се ља нај че шће 
су по зи ци о ни ра на у из во ри шним кра ци ма во де них то ко ва 
ко ји ујед но пред ста вља ју мор фо ло шки нај и зо ло ва ни је обла-
сти Ср би је. Хен ди ке пи ра ност ових про сто ра про из ла зи и 
из ве ли ких на ги ба, нај че шће пре ко 9%, чи ме је оне мо гу ће на 
при ме на ме ха ни за ци је у по љо при вре ди или из град ња са о бра-
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ћај не ин фра струк ту ре. Овој гру пи при па ду се ло Остро зуб 
(Цр на Тра ва), Ја вор је (Вла со тин це) и Бар је (Бо си ле град).

По гра нич на спон та но ра се ље на на се ља по зи ци о ни ра на су 
у зо ни са вре ме них и исто риј ских гра ни ца („ожиљ ци исто ри-
је“). Гра ни ца као по ли тич ка тво ре ви на и ар те факт на те ре ну, 
ве о ма је бит на из без бед но сних раз ло га и без ње др жа ви пре-
ти ха ос и ен тро пи ја људ ских, ма те ри јал них и фи нан сиј ских 
ре сур са. Ути цај гра ни це на про цес исе ља ва ња про из  ла зи из 
ње ног ква ли те та, од но сно ње не ба ри јер не функ ци је. Ова кав 
ква ли тет гра ни ца до во ди до од ре ђе не пеј са жне тран сфор ма-
ци је (еко ном ска и по ли тич ка пе ри фе ри ја) као и пси хопер цеп-
тив не де вал ва ци је про сто ра (су бјек тив на тран сфор ма ци ја), 
што се ма ни фе сту је про стор ном цен три пе тал ном струк ту-
ром („ха ло ефе кат“ гра ни це). При ме ри су уга ше на се ла дуж 
дуж ад ми ни стра тив не ли ни је раз гра ни че ња Цен трал не Ср-
би је и Ко со ва и Ме то хи је и др жав не гра ни це са Бу гар ском. 

Ре зул та ти ва ло ри за ци је при род них по тен ци ја ла на пу ште-
них про сто ра Ср би је ука зу ју да се из у ми ра ња на се ља мо гу ту-
ма чи ти и из ван окви ра већ пре по зна тљи вих де мо граф ских и 
дру штве ноеко ном ских фак то ра. Дру гим ре чи ма, ова на се ља 
ни су при род но одр жи ва и њи хо во га ше ње је пре све га по сле ди-
ца јед ног ши рег гло бал ног про це са озна че ног као „ху ма ни за-
ци ја еку ме не“. На и ме ве ли ки број ових се о ских на се ља на стао 
је у пе ри о ду ка да су дру штве ноис то риј ске окол но сти на ме та-
ле ег зи стен ци ја ли стич ки, а не еко ном ски кри те ри јум ода би ра 
ло ка ци је жи вље ња, та ко да са ста но ви шта да на шњих ци вил-
за циј ских по тре ба ови про сто ри су нео др жи ви. Овај про цес 
се од ви ја не за ви сно од де мо граф ских и еко ном ских при ли ка 
ових про сто ра. Ти ме је ла мен ти ра ње над суд би ном срп ског се-
ла у мно гим слу ча је ви ма нео прав да но и пре у ве ли ча но. 

Про стор не кон се квен це спон та но ра се ље них на се ља Ср би-
је мо гу се са гле да ти кроз: 

• де мо граф ске по сле ди це; 
• еко ном ске по сле ди це: од укуп ног бро ја спон та но ра се ље-

них на се ља у 11 је утвр ђе но пот пу но од су ство при вред них ак-
тив но сти (чак и оних нај при ми тив ни јих). Ти ме ови про сто-
ри ни су са мо де мо граф ски већ и еко ном ски из гу бље ни што 
би ква ли та тив но од го ва ра ло ане ку мен ском про сто ру;

• ге о по ли тич ко-без бед но сне по сле ди це: за ни мљи во је да су 
по жа ри ко ји су за хва ти ли Ср би ју то ком ју ла 2007. го ди не 
углав ном би ли ве за ни за ове про сто ре. Та ко на во ди мо при-
мер по жа ра ко ји је из био на гра ни ци Цен трал не Ср би је и Ко-
со ва и Ме то хи је, упра во у ата ру на пу ште ног се ла Та чев ца;

• еко ло шке по сле ди це: као по сле ди ца де мо граф ског и при-
вред ног на пу шта ња ових про сто ра до шло је до екс пан зив ног 
ши ре ња шум ских еко си сте ма што је угро зи ло аутох то не вр-
сте и по љо при вред не кул ту ре у на се љи ма ко ја се на сла ња ју 
на ове про сто ре. 

Ка да се го во ри о бу дућ но сти ових про сто ра, ми шље ња смо 
да о ре ви та ли за ци ји спон та но ра се ље них на се ља Ср би је, не 
мо же би ти ни ре чи, јер овај ши ро ки пеј са жни про цес об у хва-
та низ дру гих про це са, а на пр вом ме сту де мо граф ску ста би-
ли за ци ју по врат ним ми гра ци ја ма у ове кра је ве и ре ха би ли та-
ци јом ра ђа ња, што под ра зу ме ва зна ча јан број ста нов ни ка у 
ре про дук тив ном пе ри о ду. Уме сто пој ма ре ви та ли за ци ја, уме-
сни ји по јам је ре у ти ли за ци ја ре сур са да тог про сто ра. У скло-
пу де тер ми ни са ња пра ва ца мо гу ће ре у ти ли за ци је ре сур са 
спон та но ра се ље них на се ља, де мо граф ски по ка за те љи (про-

ме на бро ја ста нов ни ка, гу сти не на се ље но сти – оп шти не, ру-
рал не и аграр не, струк ту ре ста нов ни штва) има ју пр во ра зред-
ни зна чај. На при ме ру кре та ња бро ја ста нов ни ка у спон та но 
ра се ље ним на се љи ма, од ре ђен је да љи пра вац из на ла же ња 
мо гу ћих на чи на ак ти ви ра ња ре сур са ових про сто ра, јер се ис-
кљу чу ју све рад но и ма те ри јал но ин те зив не де лат но сти без 
об зи ра на по сто ја ње при род них усло ва на да том про сто ру.

Сту ди ја слу ча ја

• Се ло Ву ко је вац у оп шти ни Кур шу мли ја. Се ло за ко је се 
и бу квал но мо же ре ћи да у ње му „ни је остао ни ка мен на ка-
ме ну“. То ком на шег ис тра жи ва ња има ли смо про блем са ло-
ци ра њем овог на се ља. Уз по моћ при пад ни ка ин тер вент не је-
ди ни це по ли ци је, ко ја је обез бе ђи ва ла на ше ис тра жи ва ње, 
ус пе ли смо да до ђе мо до са мог на се ља и да га ло ци ра мо. На-
и ме, то ком осaмдесетих и де ве де се тих го ди на ста нов ни ци 
овог на се ља су про да ва ли сво је стам бе не објек те Ал бан ци-
ма, као гра ђе вин ски ма те ри јал. Они би по том раз гра ђи ва ли 
објек те и сав ма те ри јал пре но си ли у су сед на на се ља у по ду-
јев ској оп шти ни. Ме ђу тим то раз гра ђи ва ње је оти шло то ли-
ко да ле ко да су и це ли те ме љи од не ти та ко да не по сто је ви-
ше ни ка кви тра го ви људ ског би ти са ња на овом про сто ру. 
Про сто ре че но, је два да би ар хе о ло зи мо гли утвр ди ти не ка-
да шњу на се ље ност овог про сто ра. Док је на то по граф ској 
кар ти у ата ру Ву ко јев ца уцр та но 49 ку ћа, на те ре ну су је ди ни 
тра го ви на се ље но сти за ра сло се о ско гро бље у хра сто вој шу-
ми и је дан ред ста ба ла шљи ва.

• Се ла дуж ад ми ни стра тив не гра ни це са Ко со вом и Ме то хи-
јом. У пе ри о ду 1999–2001. се ла Га ре, Ђор ђе вац, Ву ко је вац, Та че-
вац и Рас те ли ца ко ја се на ла зе на ад ми ни стра тив ној гра ни ци, 
на ла зи ла су се у та ко зва ној коп не ној зо ни без бед но сти (КЗБ). 
Та зо на је об у хва та ла де ми ли та ри зо ва ни по јас пет ки ло ме та ра 
од ад ми ни стра тив не ли ни је, ко ји је при том об у хва тао и на ве-
де на се о ска на се ља. Услед ство ре ног без бе до но сног ва ку у ма и 
оно ма ло пре о ста лог ал бан ског ста нов ни штва у Ђор ђев цу и 
Га ра ма и срп ског у Та чев цу и Рас те ли ци се од се ли ло. Од на ве-
де них на се ља, је ди но се у се ло Рас те ли ца пре три го ди не вра ти-
ла јед на по ро ди ца. Ме ђу тим, ка ко нај мла ђи ста нов ник има 63 
го ди не, суд би на овог се ла је ви ше не го из ве сна. 

Мар ко В. Ми ло ше вић, 
мр Ми ло ван Ми ли во је вић, 

мр Је ле на Ћа лић


