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СОЦИЈАЛНИ СТАТУС РАТНИХ ВЕТЕРАНА 
КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ, ЛЕПОСАВИЋА, 

ЗУБИНОГ ПОТОКА, ЗВЕЧАНА И ГОРЕ

Сажетак
Овај ори ги нал ни на уч ни рад ра ђен је као те рен ско, со ци о ме-

триј ско ис тра жи ва ње. На ру чи лац про јек та је Кан це ла ри ја за Ко-
со во и Ме то хи ју Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Аси стен ци ју у про јек ту 
оба ви ло је Удру же ње рат них ве те ра на гра да Бе о гра да, као по ди-
зво ђач про јек та. Пред мет ис тра жи ва ња је со ци јал ни ста тус рат них 
ве те ра на са под руч ја Ко со ва и Ме то хи је из че ти ри оп шти не на Ко-
со ву (Ко сов ска Ми тро ви ца, Ле по са вић, Зу бин по ток и Зве чан), и 
јед не са под руч ја Ме то хи је (Го ра). Те рен ско ис тра жи ва ње је ра-
ђе но у пе ри о ду ја ну ар-март 2014. го ди не, а чи та во ис тра жи ва ње 
до вр ше но до сре ди не апри ла 2014. го ди не. Ме то ди у ис тра жи ва њу 
су: ан ке та (упит ник), ме тод де дук ци је и ге не ра ли за ци је.
Кључ не ре чи: со ци о ло шко ис тра жи ва ње, со ци јал ни ста тус, Ко со во и 

Ме то хи ја, рат ни ве те ра ни, со ци јал на по ли ти ка 

УВОД НА НА ПО МЕ НА 

До са да ни је ра ђе но ни ти јед но ис тра жи ва ње са под руч ја со-
ци јал не по ли ти ке за по пу ла ци ју рат них ве те ра на и уче сни ка ра то ва 
од 1990. го ди не до да нас. Ово је пр ви, пи о нир ски по сао ко ји је об-
у хва тио те рен ске од го во ре ис пи та ни ка. Без ак тив но сти (и агил но-
сти) при пад ни ка Удру же ња рат них ве те ра на гра да Бе о гра да, ко ји 
има ју не пре ста ну ко му ни ка ци ју са удру же њи ма бо ра ца на Ко со ву 
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и Ме то хи ји, ово ис тра жи ва ње не би би ло мо гу ће. Ре зул та ти до би-
је ни ис тра жи ва њем су све жи и ука зу ју на сву мо гу ћу ак ту ел ност 
го ру ћег про бле ма.

АГЕНДА

1. Пред мет ис тра жи ва ња: Со ци јал ни ста тус рат них ве те-
ра на Ко сов ске Ми тро ви це, Ле по са ви ћа, Зу би ног по то ка, 
Зве ча на и Го ре;

2. По бу де: по тре ба да се са ни ра те жак ма те ри јал ни по ло-
жај по пу ла ци је ко ја је нај ви ше пре тр пе ла у рат ним де-
ша ва њи ма за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та зе-
мље;

3. Про стор ни оквир ис тра жи ва ња: пет оп шти на на Ко-
со ву и Ме то хи ји (Ко сов ска Ми тро ви ца, Ле по са вић, Зу-
бин по ток, Зве чан и Го ра)

4. Вре мен ски оквир: ја ну ар-април 2014.
5. Ме тод: со ци о ме триј ски (упит ник/ан ке та отво ре них и за-

тво ре них од го во ра), ме тод уоп шта ва ња/ге не ра ли за ци је, 
де дук ци је

6. Циљ: ске ни ра ње ста ња на те ре ну о со ци јал но-еко ном-
ском по ло жа ју по ро ди ца рат них ве те ра на у ра то ви ма 
1990-тих;

7. Дру штве на оправ да ност: по бољ ша ње ма те ри јал ног 
по ло жа ја по ро ди ца рат них ве те ра на; 

НА ЛАЗ СТА ЊА

У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 340 пу но лет них ис пи та ни ка.
1. Од 340 ис пи та них чак 332 ис пи та ни ка су му шког по ла 

(или 97,65%), а све га 8 жен ског (2,35%). Ме ђу жен ским ис пи та ни-
ци ма 6 се из ја сни ло да су при пад ни це по ро ди ца по ги ну лог, а све га 
две ис пи та ни це су ак тив но уче ство ва ле у од бра ни зе мље (што је 
ма ње од 0,6%).

2. Пи та ње о про ве де ној ду жи ни на ра ти шту по ну ђе но је кроз 
мо дел отво ре ног од го во ра, па је ска ла од го во ра из гле да ла ова ко: 
ни је дан или 0 ме се ци 10 ис пи та ни ка (2,94%), 1 ме сец 1 ис пи та ник 
(0,29%), 2 ме се ца 37 ис пи та ни ка (10,88%), 3 ме се ца 254 ис пи та ни-
ка (74,71%), 4 ме се ца 18 ис пи та ни ка (5,29%), 5 ме се ци 4 ис пи та-
ни ка (1,18%), 6 ме се ци 4 ис пи та ни ка (1,18%), 7 ме се ци 1 ис пи та-
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ник (0,29%), 8 ме се ци 1 ис пи та ник (0,29%), 9 ме се ци 2 ис пи та ни ка 
(0,59%), 10 ме се ци 1 ис пи та ник (0,29%), 12 ме се ци 2 ис пи та ни ка 
(0,59%), 15 ме се ци 3 ис пи та ни ка (0,88%), 16 ме се ци 1 ис пи та ник 
(0,29%) и 30 ме се ци 1 ис пи та ник (0,29%). Ви ше од 6 ме се ци на 
ра ти шту је про ве ло све га 12 ис пи та ни ка или 3,53%. (Ви де ти ис под 
гра фи кон):

погинулог, а свега две испитанице су активно учествовале у одбрани земље (што је ма-

ње од 0,6%). 

2. Питање о проведеној дужини на ратишту понуђено је кроз модел отвореног одгово-

ра, па је скала одговора изгледала овако: ниједан или 0 месеци 10 испитаника (2,94%), 

1 месец 1 испитаник (0,29%), 2 месеца 37 испитаника (10,88%), 3 месеца 254 испитани-

ка (74,71%), 4 месеца 18 испитаника (5,29%), 5 месеци 4 испитаника (1,18%), 6 месеци 

4 испитаника (1,18%), 7 месеци 1 испитаник (0,29%), 8 месеци 1 испитаник (0,29%), 9 

месеци 2 испитаника (0,59%), 10 месеци 1 испитаник (0,29%), 12 месеци 2 испитаника 

(0,59%), 15 месеци 3 испитаника (0,88%), 16 месеци 1 испитаник (0,29%) и 30 месеци 1 

испитаник (0,29%). Више од 6 месеци на ратишту је провело свега 12 испитаника или 

3,53%. (Видети испод графикон): 

 

 

 

3. Када је у питању радни статус испитаника пребројано је: 184 запослена лица, што 

чини 54,12%, и 150 неактивних или 44,12%, уз 6 неважећих одговора што чини 1,76%. 

Овде ваља нагласити су пензионери сврстани у радно неактивна лица, или особе које 

су незапослене. 

3. Ка да је у пи та њу рад ни ста тус ис пи та ни ка пре бро ја но 
је: 184 за по сле на ли ца, што чи ни 54,12%, и 150 не ак тив них или 
44,12%, уз 6 не ва же ћих од го во ра што чи ни 1,76%. Ов де ва ља на-
гла си ти су пен зи о не ри свр ста ни у рад но не ак тив на ли ца, или осо бе 
ко је су не за по сле не.

 

 

4. У погледу живота у неком облику заједнице живота и рада, ванбрачни и брачни ста-

тус има 259 испитаника (76,18%), а ван било какве заједнице живи 76 испитаника 

(22,35%), уз 5 који су одбили да се изјасне (што је 1,47%). 

 

 

5. Број издржаваних лица унутар породице испитаника је дефинисан системом отворе-

них одговора  па се нижу следећи резултати: нема издржаваних у 11 породица (3,23%), 

1 издржавани у 25 породица (7,35%), 2 издржавана у 36 породица (10,59%), 3 издржа-

вана у 66 породица (19,41%), 4 издржавана у 89 породица (26,18%), 5 издржаваних у 65 

породица (19,12%), 6 издржаваних у 41 породици (12,06%), 7 и више издржаваних у 7 

породица (2,06%) 
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4. У по гле ду жи во та у не ком об ли ку за јед ни це жи во та и ра-
да, ван брач ни и брач ни ста тус има 259 ис пи та ни ка (76,18%), а ван 
би ло ка кве за јед ни це жи ви 76 ис пи та ни ка (22,35%), уз 5 ко ји су 
од би ли да се из ја сне (што је 1,47%).

 

 

4. У погледу живота у неком облику заједнице живота и рада, ванбрачни и брачни ста-

тус има 259 испитаника (76,18%), а ван било какве заједнице живи 76 испитаника 

(22,35%), уз 5 који су одбили да се изјасне (што је 1,47%). 

 

 

5. Број издржаваних лица унутар породице испитаника је дефинисан системом отворе-

них одговора  па се нижу следећи резултати: нема издржаваних у 11 породица (3,23%), 

1 издржавани у 25 породица (7,35%), 2 издржавана у 36 породица (10,59%), 3 издржа-

вана у 66 породица (19,41%), 4 издржавана у 89 породица (26,18%), 5 издржаваних у 65 

породица (19,12%), 6 издржаваних у 41 породици (12,06%), 7 и више издржаваних у 7 

породица (2,06%) 

5. Број из др жа ва них ли ца уну тар по ро ди це ис пи та ни ка је 
де фи ни сан си сте мом отво ре них од го во ра  па се ни жу сле де ћи ре-
зул та ти: не ма из др жа ва них у 11 по ро ди ца (3,23%), 1 из др жа ва ни 
у 25 по ро ди ца (7,35%), 2 из др жа ва на у 36 по ро ди ца (10,59%), 3 
из др жа ва на у 66 по ро ди ца (19,41%), 4 из др жа ва на у 89 по ро ди ца 
(26,18%), 5 из др жа ва них у 65 по ро ди ца (19,12%), 6 из др жа ва них у 
41 по ро ди ци (12,06%), 7 и ви ше из др жа ва них у 7 по ро ди ца (2,06%)

 

6. Када је реч о инвалидитету, по том питању није се изјаснило 7 испитаника, што је 

2,06%. Да поседује неки облик инвалидитета изјаснило се 47 испитаника или  13,82%. 

Да нема никакав облик инвалидитета изјаснило се 286 испитаника или 84,12%. 

 

 

7. Решавање нагомиланих социјалних проблема унутар Косова и Метохије кроз Зајед-

ницу српских општина види 234 испитаника (или 68,82%). У општинској управи носи-

оце социјалних програма и помоћи види 89 испитаника или 26,18%. И једне и друге ор-

гане власти као носиоце социјалних надлежности препознаје 13 испитаника или 3,82%. 

Коначно, Приштину као гаранта решавања ових проблема препознаје свега 2 испитани-

ка или 0,59%, уз исто толико процената без икаквог одговора (2 испитаника није попу-

нило ниједну опцију). 

6. Ка да је реч о ин ва ли ди те ту, по том пи та њу ни је се из ја-
сни ло 7 ис пи та ни ка, што је 2,06%. Да по се ду је не ки об лик ин ва ли-
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ди те та из ја сни ло се 47 ис пи та ни ка или  13,82%. Да не ма ни ка кав 
об лик ин ва ли ди те та из ја сни ло се 286 ис пи та ни ка или 84,12%.

 

6. Када је реч о инвалидитету, по том питању није се изјаснило 7 испитаника, што је 

2,06%. Да поседује неки облик инвалидитета изјаснило се 47 испитаника или  13,82%. 

Да нема никакав облик инвалидитета изјаснило се 286 испитаника или 84,12%. 

 

 

7. Решавање нагомиланих социјалних проблема унутар Косова и Метохије кроз Зајед-

ницу српских општина види 234 испитаника (или 68,82%). У општинској управи носи-

оце социјалних програма и помоћи види 89 испитаника или 26,18%. И једне и друге ор-

гане власти као носиоце социјалних надлежности препознаје 13 испитаника или 3,82%. 

Коначно, Приштину као гаранта решавања ових проблема препознаје свега 2 испитани-

ка или 0,59%, уз исто толико процената без икаквог одговора (2 испитаника није попу-

нило ниједну опцију). 

7. Ре ша ва ње на го ми ла них со ци јал них про бле ма уну тар Ко-
со ва и Ме то хи је кроз За јед ни цу срп ских оп шти на ви ди 234 ис пи та-
ни ка (или 68,82%). У оп штин ској упра ви но си о це со ци јал них про-
гра ма и по мо ћи ви ди 89 ис пи та ни ка или 26,18%. И јед не и дру ге 
ор га не вла сти као но си о це со ци јал них над ле жно сти пре по зна је 13 
ис пи та ни ка или 3,82%. Ко нач но, При шти ну као га ран та ре ша ва ња 
ових про бле ма пре по зна је све га 2 ис пи та ни ка или 0,59%, уз исто 
то ли ко про це на та без ика квог од го во ра (2 ис пи та ни ка ни је по пу ни-
ло ни јед ну оп ци ју).

 

 

8. Ван Косова и Метохије највећа помоћ се очекује од Републике Србије. Ту помоћ оче-

кује 317 испитаника или 93,24%. У међународну заједницу као потенцијални фактор 

пружања социјалне помоћи верује 22 испитаника или 6,47%. Одговор није понудио 1 

испитаник (0,29%). 

 

 

9. На питање: "Која је врста социјалне помоћи за вас, лично, најнеопходнија?" одговор 

није дало 13 испитаника, што је 3,82%. Запослење као вид социјалне помоћи исчекује 

чак 137 испитаника или 40,29% свих испитаних. Да је то пензија изјаснило се 47 испи-

таника, што је 13,82% од испитаних. Стамбено збрињавање као облик социјалне помо-

ћи сагледава чак 93 испитаника, што је 27,35% свих испитаних. Коначно, подстицај за 

бизнис као облик социјалне помоћи и личног материјалног бољитка сагледава 50 испи-

таника или 14,71%. 

8. Ван Ко со ва и Ме то хи је нај ве ћа по моћ се оче ку је од Ре пу-
бли ке Ср би је. Ту по моћ оче ку је 317 ис пи та ни ка или 93,24%. У ме-
ђу на род ну за јед ни цу као по тен ци јал ни фак тор пру жа ња со ци јал не 
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по мо ћи ве ру је 22 ис пи та ни ка или 6,47%. Од го вор ни је по ну дио 1 
ис пи та ник (0,29%).

 

 

8. Ван Косова и Метохије највећа помоћ се очекује од Републике Србије. Ту помоћ оче-

кује 317 испитаника или 93,24%. У међународну заједницу као потенцијални фактор 

пружања социјалне помоћи верује 22 испитаника или 6,47%. Одговор није понудио 1 

испитаник (0,29%). 

 

 

9. На питање: "Која је врста социјалне помоћи за вас, лично, најнеопходнија?" одговор 

није дало 13 испитаника, што је 3,82%. Запослење као вид социјалне помоћи исчекује 

чак 137 испитаника или 40,29% свих испитаних. Да је то пензија изјаснило се 47 испи-

таника, што је 13,82% од испитаних. Стамбено збрињавање као облик социјалне помо-

ћи сагледава чак 93 испитаника, што је 27,35% свих испитаних. Коначно, подстицај за 

бизнис као облик социјалне помоћи и личног материјалног бољитка сагледава 50 испи-

таника или 14,71%. 

9. На пи та ње: “Ко ја је вр ста со ци јал не по мо ћи за вас, лич но, 
нај не оп ход ни ја?” од го вор ни је да ло 13 ис пи та ни ка, што је 3,82%. 
За по сле ње као вид со ци јал не по мо ћи ис че ку је чак 137 ис пи та ни ка 
или 40,29% свих ис пи та них. Да је то пен зи ја из ја сни ло се 47 ис пи-
та ни ка, што је 13,82% од ис пи та них. Стам бе но збри ња ва ње као об-
лик со ци јал не по мо ћи са гле да ва чак 93 ис пи та ни ка, што је 27,35% 
свих ис пи та них. Ко нач но, под сти цај за би знис као об лик со ци јал не 
по мо ћи и лич ног ма те ри јал ног бо љит ка са гле да ва 50 ис пи та ни ка 
или 14,71%.

 

10. На питање: "Каква врста социјалне помоћи Вам је најнеопходнија за Вашу децу?", 

из укупне масе испитаника издвојени су следећи одговори. За дечји додатак као форму 

социјалне бриге за своју децу изјаснило се 68 испитаника или 20%. Школовање деце 

као облик социјалне помоћи затражило је 76 испитаника или 22,36%. За најосновније 

потребе (одеће, обуће, огрева, хране) изјаснило се 109 испитаника, што у укупној маси 

испитаника чини 32,06%. Коначно ниједан од одговора није понудило чак 87 испитани-

ка што је у маси испитаних 25,59%. 

 

 

11. Кроз питање: "Да ли имате потребу за неком врстом посебне здравствене зашти-

те?", добили смо следеће исходе. Потребу за неким видом здравствене заштите (одго-

вор: "Да") дало је 98 испитаника или 28,82%. Одговор да нема потребу за неким обли-

ком здравствене заштите (одговор: "Не") пружило је чак 235 испитаника или 69,12%. 

Коначно, по овом питању није се изјаснило 7 испитаника, што у укупној маси испита-

них сачињава 2,06%. 

10. На пи та ње: “Ка ква вр ста со ци јал не по мо ћи Вам је нај не-
оп ход ни ја за Ва шу де цу?”, из укуп не ма се ис пи та ни ка из дво је ни 
су сле де ћи од го во ри. За деч ји до да так као фор му со ци јал не бри ге 
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за сво ју де цу из ја сни ло се 68 ис пи та ни ка или 20%. Шко ло ва ње де-
це као об лик со ци јал не по мо ћи за тра жи ло је 76 ис пи та ни ка или 
22,36%. За нај о снов ни је по тре бе (оде ће, обу ће, огре ва, хра не) из-
ја сни ло се 109 ис пи та ни ка, што у укуп ној ма си ис пи та ни ка чи ни 
32,06%. Ко нач но ни је дан од од го во ра ни је по ну ди ло чак 87 ис пи-
та ни ка што је у ма си ис пи та них 25,59%.

 

 

10. На питање: "Каква врста социјалне помоћи Вам је најнеопходнија за Вашу децу?", 

из укупне масе испитаника издвојени су следећи одговори. За дечји додатак као форму 

социјалне бриге за своју децу изјаснило се 68 испитаника или 20%. Школовање деце 

као облик социјалне помоћи затражило је 76 испитаника или 22,36%. За најосновније 

потребе (одеће, обуће, огрева, хране) изјаснило се 109 испитаника, што у укупној маси 

испитаника чини 32,06%. Коначно ниједан од одговора није понудило чак 87 испитани-

ка што је у маси испитаних 25,59%. 

 

 

11. Кроз питање: "Да ли имате потребу за неком врстом посебне здравствене зашти-

те?", добили смо следеће исходе. Потребу за неким видом здравствене заштите (одго-

вор: "Да") дало је 98 испитаника или 28,82%. Одговор да нема потребу за неким обли-

ком здравствене заштите (одговор: "Не") пружило је чак 235 испитаника или 69,12%. 

Коначно, по овом питању није се изјаснило 7 испитаника, што у укупној маси испита-

них сачињава 2,06%. 

11. Кроз пи та ње: “Да ли има те по тре бу за не ком вр стом по-
себ не здрав стве не за шти те?”, до би ли смо сле де ће ис хо де. По тре бу 
за не ким ви дом здрав стве не за шти те (од го вор: “Да”) да ло је 98 ис-
пи та ни ка или 28,82%. Од го вор да не ма по тре бу за не ким об ли ком 
здрав стве не за шти те (од го вор: “Не”) пру жи ло је чак 235 ис пи та ни-
ка или 69,12%. Ко нач но, по овом пи та њу ни је се из ја сни ло 7 ис пи-
та ни ка, што у укуп ној ма си ис пи та них са чи ња ва 2,06%.

 

 

 

12. У питању: "Ако имате потребе за здравственом заштитом, о којој врсти здравстве-

ног проблема је реч?" дати су следећи одговори. Здравствене проблеме настале као по-

следица рањавања назначило је свега 16 испитаника, што је 4,71%. Здравствене про-

блеме као последице старења навело је 64 испитаника или 18,82%. Здравствени про-

блеми који су код испитаника настали као последица психичке исцрпљености навело је 

107 испитаника, што у испитаничкој популацији чини 31,47%. И коначно, на ово пита-

ње одговор није пружило 153 испитаника што је читавих 45% од укупне масе одговора. 

 

 

13. На питање: "Да ли сте у последњих 10 година активно користили годишњи од-

мор?", пружени су следећи одговори. Одговор: "Да" истакло је 99 испитаника, што чи-

ни 29,18%. Одговор: "Не" дало је 240 испитаника, што је чак 70,59% свих испитаних. 

Коначно, одговор није дао само 1 испитаник (0,29%). 

14. На молбу да се наведе: која врста рекреативног одмора је коришћена, пружени су 

следећи одговори. За бањски туризам изјаснило се 44 испитаника или 12,94%. Планин-

ски туризам као облик рекреативног одмора назначило је 20 испитаника или 5,88%. 

Морски туризам као облик одмора, рекреације и забаве истакло је 46 испитаника или 

12. У пи та њу: “Ако има те по тре бе за здрав стве ном за шти-
том, о ко јој вр сти здрав стве ног про бле ма је реч?” да ти су сле де ћи 
од го во ри. Здрав стве не про бле ме на ста ле као по сле ди ца ра ња ва ња 
на зна чи ло је све га 16 ис пи та ни ка, што је 4,71%. Здрав стве не про-
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бле ме као по сле ди це ста ре ња на ве ло је 64 ис пи та ни ка или 18,82%. 
Здрав стве ни про бле ми ко ји су код ис пи та ни ка на ста ли као по сле-
ди ца пси хич ке ис цр пље но сти на ве ло је 107 ис пи та ни ка, што у ис-
пи та нич кој по пу ла ци ји чи ни 31,47%. И ко нач но, на ово пи та ње од-
го вор ни је пру жи ло 153 ис пи та ни ка што је чи та вих 45% од укуп не 
ма се од го во ра.

 

 

12. У питању: "Ако имате потребе за здравственом заштитом, о којој врсти здравстве-

ног проблема је реч?" дати су следећи одговори. Здравствене проблеме настале као по-

следица рањавања назначило је свега 16 испитаника, што је 4,71%. Здравствене про-

блеме као последице старења навело је 64 испитаника или 18,82%. Здравствени про-

блеми који су код испитаника настали као последица психичке исцрпљености навело је 

107 испитаника, што у испитаничкој популацији чини 31,47%. И коначно, на ово пита-

ње одговор није пружило 153 испитаника што је читавих 45% од укупне масе одговора. 

 

 

13. На питање: "Да ли сте у последњих 10 година активно користили годишњи од-

мор?", пружени су следећи одговори. Одговор: "Да" истакло је 99 испитаника, што чи-

ни 29,18%. Одговор: "Не" дало је 240 испитаника, што је чак 70,59% свих испитаних. 

Коначно, одговор није дао само 1 испитаник (0,29%). 

14. На молбу да се наведе: која врста рекреативног одмора је коришћена, пружени су 

следећи одговори. За бањски туризам изјаснило се 44 испитаника или 12,94%. Планин-

ски туризам као облик рекреативног одмора назначило је 20 испитаника или 5,88%. 

Морски туризам као облик одмора, рекреације и забаве истакло је 46 испитаника или 

13. На пи та ње: «Да ли сте у по след њих 10 го ди на ак тив но 
ко ри сти ли го ди шњи од мор?», пру же ни су сле де ћи од го во ри. Од-
го вор: «Да» ис та кло је 99 ис пи та ни ка, што чи ни 29,18%. Од го вор: 
«Не» да ло је 240 ис пи та ни ка, што је чак 70,59% свих ис пи та них. 
Ко нач но, од го вор ни је дао са мо 1 ис пи та ник (0,29%).

14. На мол бу да се на ве де: ко ја вр ста ре кре а тив ног од мо ра 
је ко ри шће на, пру же ни су сле де ћи од го во ри. За бањ ски ту ри зам 
из ја сни ло се 44 ис пи та ни ка или 12,94%. Пла нин ски ту ри зам као 
об лик ре кре а тив ног од мо ра на зна чи ло је 20 ис пи та ни ка или 5,88%. 
Мор ски ту ри зам као об лик од мо ра, ре кре а ци је и за ба ве ис та кло је 
46 ис пи та ни ка или 13,53%. На ово пи та ње од го вор ни је да ло чак 
230 ис пи та ни ка, што је 67,65% или ви ше од 2/3 свих ис пи та ни ка.

15. На пи та ње: “Да ли ван ре дов них при хо да сти че те још не-
ки, до дат ни при ход?”, од го вор “Да” (да по се ду је још не ки до дат ни 
из вор при хо да) на зна чио је 22 ис пи та ник или 6,47% од укуп но ис-
пи та них, а од го вор “Не” (да не по се ду је ни ка кав до дат ни при ход) 
чак 317 ис пи та ни ка, што је 93,24%. Од го вор ни је дао је дан ис пи та-
ник или 0,29% ис пи та ни ка.
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13,53%. На ово питање одговор није дало чак 230 испитаника, што је 67,65% или више 

од 2/3 свих испитаника. 

 

 

 

15. На питање: "Да ли ван редовних прихода стичете још неки, додатни приход?", одго-

вор "Да" (да поседује још неки додатни извор прихода) назначио је 22 испитаник или 

6,47% од укупно испитаних, а одговор "Не" (да не поседује никакав додатни приход) 

чак 317 испитаника, што је 93,24%. Одговор није дао један испитаник или 0,29% испи-

таника. 

ОБРАДА ПОДАТАКА: 

На основу горе изнетих података дају се изнети следећи чињенични склопови:  

1. Огроман број испитаника је мушког пола. Број женских испитаника је маргиналан, а 

број учесница рата на нивоу статистичке грешке. 

2. Највећи број испитаника на ратишту је провео 3 месеца (74,71%), колико је и трајало 

ратно стање агресије на СР Југославију и Републику Србију. Један значајнији број ис-

питаника је на ратишту провео 2 месеца (10,88%), и још један мањи удео испитаних ви-

ше од времена колико је трајало ратно стање – 4 месеца, или 5,29%.  Преко 6 месеци на 

ратишту је учествовало свега 4,96%. Нити један месец на ратишту није имало 2,90% 

испитаних. 

3. Од свих испитаних радно активно је свега 54,12%, а неактивних 44,12%. У радно не-

активна лица укључили смо и пензионерску популацију. Места за изналажење просто-

ра за програме запошљавања и самозапошљавања има у готово половинској популаци-

ји, а сасвим сигурно изнад 1/3 свих испитаника. 

4. Највећи број испитаника живи у неком од облика породичне заједнице 76,18% (било 

да се ради о брачној или ванбрачној заједници). 

5. Највећи број издржаваних лица је у домаћинствима са 4 издржава члана – 26,18%, 

потом следе домаћинства у којима је број издржаваних 3 – 19,41%, а одмах потом по-

родице у којима је 5 издржаваних лица – 19,12%. Чак 12,06% испитаника је назначило 

да је у њиховим домаћинствима 6 издржаваних чланова, а 10,59% испитаника да је у 

њиховим домаћинствима 2 издржава члана домаћинства. 

ОБРАДА ПОДАТАКА

На осно ву го ре из не тих по да та ка да ју се из не ти сле де ћи чи-
ње нич ни скло по ви: 

1. Огро ман број ис пи та ни ка је му шког по ла. Број жен ских 
ис пи та ни ка је мар ги на лан, а број уче сни ца ра та на ни воу ста ти-
стич ке гре шке.

2. Нај ве ћи број ис пи та ни ка на ра ти шту је про вео 3 ме се ца 
(74,71%), ко ли ко је и тра ја ло рат но ста ње агре си је на СР Ју го сла-
ви ју и Ре пу бли ку Ср би ју. Је дан зна чај ни ји број ис пи та ни ка је на 
ра ти шту про вео 2 ме се ца (10,88%), и још је дан ма њи удео ис пи-
та них ви ше од вре ме на ко ли ко је тра ја ло рат но ста ње – 4 ме се ца, 
или 5,29%.  Пре ко 6 ме се ци на ра ти шту је уче ство ва ло све га 4,96%. 
Ни ти је дан ме сец на ра ти шту ни је има ло 2,90% ис пи та них.

3. Од свих ис пи та них рад но ак тив но је све га 54,12%, а не-
ак тив них 44,12%. У рад но не ак тив на ли ца укљу чи ли смо и пен зи-
о нер ску по пу ла ци ју. Ме ста за из на ла же ње про сто ра за про гра ме 
за по шља ва ња и са мо за по шља ва ња има у го то во по ло вин ској по пу-
ла ци ји, а са свим си гур но из над 1/3 свих ис пи та ни ка.

4. Нај ве ћи број ис пи та ни ка жи ви у не ком од об ли ка по ро-
дич не за јед ни це 76,18% (би ло да се ра ди о брач ној или ван брач ној 
за јед ни ци).

5. Нај ве ћи број из др жа ва них ли ца је у до ма ћин стви ма са 4 
из др жа ва чла на – 26,18%, по том сле де до ма ћин ства у ко ји ма је број 
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из др жа ва них 3 – 19,41%, а од мах по том по ро ди це у ко ји ма је 5 
из др жа ва них ли ца – 19,12%. Чак 12,06% ис пи та ни ка је на зна чи ло 
да је у њи хо вим до ма ћин стви ма 6 из др жа ва них чла но ва, а 10,59% 
ис пи та ни ка да је у њи хо вим до ма ћин стви ма 2 из др жа ва чла на до-
ма ћин ства.

6. За ни мљи во да ме ђу ис пи та ни ци ма је не ки об лик трај ног 
ин ва ли ди те та ис та кло 13,82%.

7. Адре су за ре ша ва ње на го ми ла них со ци јал них про бле ма 
ис пи та ни ци по нај ви ше ви де у За јед ни ци срп ских оп шти на (ЗСО) 
– 68,82%, у ло кал ној, оп штин ској упра ви 26,18%. И у ЗСО и у оп-
штин ској упра ви, на те ре ну 3,82%, а ад ми ни стра ци ју тзв. Ко со-
ва као ин сти ту ци ју за ре ша ва ње сво јих про бле ма пре по зна је све га 
0,59% ис пи та ни ка.

8. Ван Ко со ва и Ме то хи је адре су за оства ри ва ње сво јих со-
ци јал них пра ва ис пи та ни ци ви де пре све га у ин сти ту ци ја ма Ре пу-
бли ке Ср би је – 93,24%, и тек 6,47% ис пи та ни ка ве ру је да је по моћ 
мо гу ће тра жи ти на адре си ме ђу на род не за јед ни це.

9. Нај ве ћи број ис пи та ни ка ви ди нај е фи ка сни ји об лик со-
ци јал не по мо ћи за се бе и соп стве не по ро ди це у не ком об ли ку за-
по сле ња у др жав ној или ло кал ној си не ку ри – 40,29%. Дру ги нај-
број ни ји вид со ци јал ног збри ња ва ња ис пи та ни ци пре по зна ју у  
стам бе ном збри ња ва њу, и то у оби му од 27,35% ис пи та них. Да би 
пен зи о ни са њем нај бо ље био ре шен њи хов со ци јал ни ста тус са гле-
да ва 13,82% ис пи та ни ка. Ко нач но, под сти цај за ула га ња у соп стве-
ни би знис, као об лик ре ша ва ња на го ми ла них со ци јал них про бле ма 
пре по зна је 14,71% ис пи та ни ка.

10. Ка да је реч о со ци јал ној по мо ћи за сво ју де цу, ис пи та ни-
ци ис ти чу сле де ће афи ни те те. Деч ји до да так тра жи 20% ис пи та ни-
ка. Не што ма ло ве ћи број има по тре бу за шко ло ва њем сво је де це 
ван Ко со ва и Ме то хи је – 22,36%. Ипак нај ве ћи број ис пи та ни ка, 
за рад за шти те сво је де це, има зах те ве ко ји се ти чу Основ них ма те-
ри јал них по тре ба за шти те ег зи стен ци је и фи зич ке си гур но сти по-
ро ди ца (хра на, огрев, оде ћа и обу ћа) и ту у укуп ној ис пи ти вач кој 
ма си од 32,06%. За ни мљи во је да од го вор на ово пи та ње ни је да ло 
чак 25,59% ис пи та ни ка.

11. Ни ка кву по тре бу за да љом здрав стве ном за шти том, у 
сми слу ле че ња, ре ко ва ле сцен ци је и сл, не ма 69,12% ис пи та ни ка. 
За не ким да љим об ли ком здрав стве не за шти те и не ге по тре бу има 
28,82%.

12. Ис пи та ни ци су пи та ни и ка кву вр сту здрав стве них про-
бле ма би на зна чи ли као при мар ну ка да је у пи та њу њи хо ва здрав-
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стве на хи ги је на. Про бле ме ко ји су по сле ди ца ра ња ва ња ис та кло 
је све га 4,71%. Здрав стве не про бле ме ко ји на ста ју као по сле ди ца 
ста ре ња ис та кло је 18,82%. Про бле ме у ве зи са пси хич ким за мо-
ром и ис цр пље но шћу на зна чи ло је чак 31,47%. Ипак ма са од го во ра 
оста ла је не по пу ње на, и она из но си 45% свих ис пи та ни ка.

13. Го ди шњи од мор не ко ри сти ви ше од 2/3 ис пи та них или 
чак 70,59% ис пи та ни ка. У по след њих 10 го ди на го ди шњи од мор 
је ко ри сти ло све га 29,18% ис пи та ни ка, што је ма ње од 1/3 ис пи та-
ни ка.

14. У укуп ној ма си ис пи та ни ка где су по ну ђе не оп ци је да 
ода бе ру об ли ке ре кре а тив ног од мо ра, оче ки ва но, нај по пу ње ни-
ја ру бри ка је оних ко ји ни су по ну ди ли ни ка кав од го вор – 67,65%, 
што је не што ма ло из над 2/3 ис пи та ни ка. Мор ске оба ле као ме сто 
од мо ра и ре кре а ци је се би је при у шти ло 13,53% ис пи та них. Од мах 
иза то га сле де по се те бањ ским ле чи ли шти ма и од ма ра ли шти ма – 
12,94%. Ко нач но, не што је ма њи про це нат оних ко ји су свој од мор 
опре де ли ли у пла нин ским лет њим или зим ским цен три ма – 5,88%.

15. И ка да је о до дат ним при хо ди ма реч та да до ми ни ра ис каз 
да ис пи та ни ци не по се ду ју још не ки, до дат ни, из вор при хо да, јер 
93,24% твр ди да не по се ду је ни ка кав до да тан при ход при ба вљен 
до дат ним, по моћ ним по слом за по пу ну кућ ног бу џе та. На спрам то-
га, све га 6,47% из ја сни ло се да има не ки об лик до пун ског при хо да.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Из све га го ре на ве де ног да ју се из ве сти од го ва ра ју ћи све оп-
шти за кључ ци у ве зи са овим те рен ским ис тра жи ва њем.

Ис тра жи ва ње је ра ђе но на узор ку од 340 ис пи та ни ка, што је 
до во љан и ре ле ван тан узо рак по пу ла ци је рат них ве те ра на са про-
сто ра Ко со ва и Ме то хи је. Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло пет ло кал-
них сре ди на на Ко со ву и Ме то хи ји, од ко јих 4 на про сто ру Ко со ва 
(Ко сов ска Ми тро ви ца, Ле по са вић, Зу бин По ток и Зве чан), и 1 на 
те ри то ри ји Ме то хи је (Го ру). Ис тра жи ва ње је оба вље но у пе ри о ду 
од ја ну а ра до апри ла 2014. го ди не. Упит ник је ра ђен као ано ни ман, 
а кон ци пи ран у 15 пи та ња са ма хом за тво ре ним од го во ри ма (и не-
што отво ре них од го во ра). Где год је би ло по тре бе за тим по ну ђе но 
је ви ше од два од го во ра.

Пред мет ис тра жи ва ња је био со ци јал ни ста тус рат них ве те-
ра на и њи хо вих по ро ди ца. Ме тод ко ји је ко ри шћен је со ци о ме триј-
ски, уз ло гич ки при ступ ге не ра ли за ци је (уоп шта ва ња или де дук-
ци је). 
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Ме ђу ис пи та ни ци ма до ми ни ра му шка по пу ла ци ја, па се мо-
же ис та ћи, да ка да је о род ној ва ри ја бли реч, ово се ис тра жи ва ње 
за сни ва на му шкој по пу ла ци ји (чи ме се не ума њу је зна чај же на). 
Нај ве ћи број ис пи та ни ка је на ра ти шту про вео за кон ски оквир 
рат ног ста ња, ка да је био мо би ли сан у сво је је ди ни це. Не што из-
над по ло ви не ис пи та ни ка је у не ком об ли ку рад ног од но са. Дру гу 
по ло ви ну не за по сле них чи не рад но не ак тив на ли ца (ствар но не-
за по сле ни по слов но спо соб ни ис пи та ни ци и пен зи о нер ска по пу-
ла ци ја). Нај ве ћи број ис пи та ни ка жи ви у не ком об ли ку за јед ни це 
(до ма ћин ству). Пре о вла ђу је ве ли ки број из др жа ва них ли ца: нај ви-
ше из др жа ва них ли ца у окви ру јед ног до ма ћин ства је 4, али од мах 
иза то га сле де са по 5 и 3 из др жа ва на ли ца. Не ма ли број је и 6 из-
др жа ва них. Ово ука зу је да се пре те жно ра ди о ви ше ге не ра циј ским 
до ма ћин стви ма. Број ли ца ко ја ни су за хва ће на ин ва ли ди те том је 
ви ше од 6 пу та у од но су на ли ца ко ја по се ду ју не ки об лик ин ва-
ли ди те та. Нај ве ћи број ис пи та ни ка ве ру је да је За јед ни ца срп ских 
оп шти на адре са на ко јој тре ба (и на ко јој ће се) ре ша ва ти њи хо ви 
на го ми ла ни со ци јал ни про бле ми. Не ма ли је број оних ко ји адре су 
ви де у ло кал ним срп ским оп шти на ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Ве о ма 
ма ли број ис пи та ни ка ве ру је да би вла сти у При шти ни тре ба ло да 
ре ша ва ју њи хов про блем. Ван Ко со ва и Ме то хи је, Ре пу бли ка Ср би-
ја, и ње не ин сти ту ци је, су пре по зна те као адре са за по моћ и по др-
шку по пи та њу со ци јал не по мо ћи и со ци јал не за шти те ис пи ти ва не 
по пу ла ци је. Ка да је реч о кон крет ном па ке ту по др шке оп стан ку ове 
по пу ла ци је на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је, као нај бо љу по др шку 
њи хо вом со ци јал ном ста ту су ис пи та ни ци ви де у ак тив ни јем ра ду 
ор га на вла сти на за по шља ва њу по пу ни ла ца овог упит ни ка. Чак 
пре ко 2/5 ис пи та них се опре де ли ло за овај об лик ак тив не со ци-
јал не по ли ти ке пре ма њи ма и њи хо вим по ро ди ца ма. За раз ли ку од 
то га тек не што ис под 1/7 ис пи та ни ка као об лик по др шке оја ча ва-
њу ма те ри јал ног и ег зи стен ци јал ног ста ту са ис пи та ни ка и њи хо-
вих по ро ди ца ви ди у под сти ца ји ма за ства ра ње соп стве ног би зни са 
кроз про гра ме са мо за по шља ва ња у ин ди ви ду ал ним ма лим и сред-
њим пред у зе ћи ма. Број стам бе но не збри ну тих и да ље је за бри ња-
ва ју ће ви сок и из но си пре ко 1/4 ис пи та ни ка. Оту да је и број зах те ва 
за ре ша ва ње стам бе них при ли ка при лич но ве лик. Ка да је о по тре-
би со ци јал не и ма тер јал не по мо ћи де ци реч, чак 1/3 ис пи та ни ка 
је зах те ва ло по моћ у нај о снов ни јим по тре ба ма ег зи стен ци јал ног 
пре жи вља ва ња: хра на, огрев, оде ћа, обу ћа. (На ово пи та ње од го-
вор ни је же ле ло да пру жи пре ко 1/4 ис пи та ни ка). За би ло ка квим 
об ли ком по себ не здрав стве не за шти те по тре бу не ма ви ше од 2/3 
ис пи та ни ка, а тек не што ви ше од 1/4 ис пи та ни ка има по тре бу за 
не ким об ли ком по себ не здрав стве не за шти те. Ме ђу здрав стве ним 
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про бле ми ма на ко је тре ба обра ти ти по себ ну па жњу до ми ни ра ју 
они ко ји су на ста ли услед пси хич ке ис цр пље но сти, тек на дру гом 
ме сту су они про бле ми ко ји су на ста ли са по сле ди цом ста ре ња, а 
знат но ма њи број је оних ко ји су на ста ли као по сле ди ца ра ња ва ња 
у рат ним де ша ва њи ма. Ипак нај ве ћи број је не по пуњ них од го во ра. 
Ак тив но ко ри шће ње го ди шњег од мо ра је сла бо, и оно из но си тек 
3/10 ис пи та ни ка, а не што ви ше од 7/10 је на ве ло да ни је у по след-
њих де сет го ди на ко ри сти ло го ди шњи од мор у фор ми ре кре а ци је, 
ак тив ног од мо ра и за ба ве. Ме ђу они ма ко ји је су ко ри сти ли од мор 
(а та квих је не што ис под 1/3) нај ви ше је ко ри сти ло мор ски ту ри зам 
као об лик од мо ра, ре кре а ци је и за ба ве, и не што ма ло ма ње бањ ска 
ле чи ли шта и од ма ра ли шта. Ко нач но, до да тан при ход при мар ној 
за ра ди, за са да, оства ру је тек не што ма ло ви ше од 1/20 ис пи та ни ка.

ПРЕД ЛОГ МЕ РА

На осно ву све га мо же се при пи са ти из ве стан Пред лог ме-
ра ка ко би се ста ње со ци јал не па то ло ги је пре ва зи шло, а у свр ху 
по бољ ша ња ма те ри јал ног ста ња и мен тал ног здра вља по пу ла ци је 
ко ја је би ла пред мет овог ис тра жи ва ња:

–– –по треб но је ве ћу со ци јал ну по моћ усме ри ти на по ро ди це 
рат них ве те ра на (на пра ви ти по пис чла но ва до ма ћин ста ва, 
сни ми ти њи хо ве еле мен тар не по тре бе, омо гу ћи ти про јек-
те и про гра ме за ре а ли за ци ју кон крет них ре ше ња);

–– –со ци јал ну по ли ти ку пре ма овој по пу ла ци ји пре у сме ра ва-
ти пре ко За јед ни це срп ских оп шти на и ло кал них ор га на 
вла сти у тим оп шти на ма;

–– –Ре пу бли ка Ср би ја, кроз ми ни стар ство за со ци јал на и бо-
рач ка пи та ња, тре ба ло би да ко ор ди ни ра ове по тре бе и 
над зи ре рад на тро ше њу сред ста ва (јер то од ње оче ку ју и 
при пад ни ци ове по пу ла ци је);

–– –ак тив ни ја по ли ти ка за по шља ва ња при пад ни ка ове по пу-
ла ци је, као и ре ша ва ње стам бе но не збри ну тих тре ба да је 
у жи жи пре о ку па ци је;

–– –по себ но тре ба за ин те ре со ва на ли ца упу ти ти на под сти-
ца је за соп стве ни би знис кроз ор га ни зо ва ње кур се ва за 
осни ва ње, во ђе ње и при хо до ва ње ма лим и сред њим пред-
у зе ћи ма на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је;

–– –ак це нат ста ви ти на обез бе ђи ва ње основ них ма те ри јал них 
по тре ба нај у гро же ни јих и де це (хра на, огрев, оде ћа и обу-
ћа), ко јих ни је ма ли број;



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2014, година 49. стр. 145-159.

158

–– –по ве ћа ти број струч них слу жби: пси хо ло шких и не у роп-
си хи ја триј ских са ве то ва ли шта, по себ ну бри гу ис ка за ти 
пре ма ли ци ма за ко је се утвр ди да мо гу има ти по сле ди це 
од тзв. «ви јет нам ског син дро ма» и сл. 

–– –ра ди ти на обез бе ђи ва њу ре кре а тив не за шти те кроз об ли-
ке ту ри стич ких услу га у мор ским, пла нин ским и бањ ским 
де сти на ци ја ма (ле чи ли шта, од ма ра ли шта, спорт ско-ре-
кре а тив ни цен три и сл);

–– –омо гу ћи ти при пад ни ци ма ове по пу ла ци је да оства ру ју и 
об ли ке до дат не или по моћ не за ра де на рад ним ме сти ма и 
у по сло ви ма ко ји има ју не стал ни, се зон ски или при вре-
ме ни ка рак тер, фор ми ра ти тр жи ште ра да за ову вр сту по-
сло ва.
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SOCIAL STATUS OF WAR VETERANS IN 
KOSOVSKA MITROVICA, LEPOSAVIC, 

ZUBIN POTOK, ZVECAN AND GORA

Resume
This original scientific journal was done like a sociometric re-

search. Commissioned by the project of Office for Kosovo and Metohi-
ja – government the Republic Serbia. Assisted in the project conducted 
by the “Association of War Veterans of Belgrade”, as a subcontractor of 
the project. We analyzed the social status of war veterans from Kosovo 
and Metohija from four municipalities in Kosovo (Kosovska Mitrovica, 
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Leposavić, Zubin Potok and Zvečan), and one from the area of Meto-
hija (Gora). Field research was conducted in January-March of 2014, 
and the entire survey was completed by mid-April of 2014. Research 
methods are survey (questionnaire), the method of deduction and gen-
eralization.
Key words: social research, social status, Kosovo and Metohija, social policy, 

veterans  
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