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ПРИКАЗИ  КЊИГА 
                                                      

Др Лазо Михајловић и др Христивоје Пејчић 

"ПОЉОПРИВРЕДНО ЗАДРУГАРСТВО 
 – ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ" 

Издавач: Задружни савез Војводине, Нови Сад, 2005, 150 страна 

 

Књига Пољопривредно задругарство–између теорије и праксе, још је 
једна у низу књига која се бави проблемом задругарства. То свакако не 
умањује вредност ове књиге у односу на остале радове везане за 
проблематику задругарства, већ напротив, то показује колико је актуелна 
проблематика задругарства данас у Србији. Ова књига је настала као 
напор два аутора др Лазе Михајловића и др Христивоја Пејчића. 

Аутори су књигу, као што видимо из предговора, наменили 
првенствено пољопривредницима, садашњим и будућим директорима 
задруга, руководиоцима и другим заинтересованим лицима (физичким и 
правним) која имају проблема око превазилажења актуелних тешкоћа које 
су изазване транзиционим кретањима у којима се налази наша земља. 

Књига је подељена на два дела. Први део са насловом «Задругарство 
као колективни облик економије» написао је др Лазо Михајловић. У овом 
делу књиге обрађени су колективни облици економије кроз историју и 
генеза задружне идеје у пракси. Такође, обрађен је и утицај теоријског 
приступа на генезу и развој задружне форме. Даље, аутор обрађује питање 
развоја задругарства у Европи и САД. На крају овог дела, аутор обрађује 
проблематику операционализације рада задруга, транзициона кретања као 
и услове за почетак оснивања и развоја земљорадничког задругарства у 
Србији. 

Други део књиге са насловом «Појмовно одређење, оснивање, 
пратеће појаве и проблеми у функционисању пољопривредног 
задругарства» написао је др Христивоје Пејчић. У овом другом делу 
сазнајемо нешто више о појму и врсти пољопривредних задруга и 
појединачним, као и друштвеним интересима у пољопривредном 
задругарству. Са актуелним нормативним регулисањем задругарства аутор 
нас упознаје у следећој глави. У наставку другог дела књиге сазнајемо ко 
може и треба да помогне у оснивању пољопривредних задруга, посебно ко 



Прикази књига 
______________________________________________________________________ 

ЕП 2005 (53) 1 (83-84) 84

од државних институција може и треба да помогне у оснивању задруга. У 
наставку је обрађено оснивање пољопривредне задруге у пракси, 
образовање и задругарство, пољопривредна задруга и ризици. Посебна 
пажња посвећена је управљању и руковођењу задругом. Занимљив је онај 
део ове књиге који се односи на негативне појаве у пољопривредном 
задругарству. Овде се даје својеврсна критика задругарства у 
социјалистичком периоду, али се такође обраћа пажња на питање 
задругарства у периоду транзиције и повратка на капиталистички начин 
привређивања. У прилозима из праксе самоорганизовања, задружне и 
пољопривредне прошлости, сазнајемо и  нешто више о формирању бачија 
– данашњих изворних сточарских задруга у југоисточној Србији, али исто 
тако и о првој Шајкашкој земљоделској задрузи у Тителу.  

Књига се завршава прилогом Катарине Марковић, а односи се на 
«Огледне оснивачке списе за пољопривредну задругу општег типа». У 
овом прилогу су дата комплетна узорна документа која су утврђена према 
постојећој законској регулативи, неопходна за оснивање и рад нове 
пољопривредне задруге општег типа. 

Ова књига је настала у времену када се очекује доношење новог 
закона о задругама. Аутори су у вези са тим понудили нека своја виђења 
решења будућим писцима новог закона. Та решења би свакако требало 
узети у обзир.  

Према нашем скромном мишљењу аутори су овом књигом дали 
допринос афирмацији не само задружне идеје већ и збиље. Из тог разлога 
ми ову књигу топло препоручујемо. На крају сматрамо да ће она побудити 
интересовање не само стручне, него и шире јавности. 
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