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Извод: У овом раду се анализира екстреман вид социјалне искључености - 
искљученост из примарне здравствене заштите. Указује се на проблеме и недос-
татке у функционисању социјалне државе у заштити социјалних права жена, као 
и недостатке важеће правне регулативе. Истраживање проблема здравствене 
искључености наишло је на проблем непостојања систематских статистичких 
података на националном нивоу Србије. Из тог разлога, у раду се врши анализа 
доступних података – која се односе на  Србију, а пре свега Београд. Као пример 
се узимају сеоске жене из села у оквиру Београдског округа, да би се нагласила 
постојећа противуречност на унутар-регионалном нивоу, као и екстремни вид 
дискриминације жена.  
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Abstract: This paper analyzes the extreme form of exclusion-exclusion from the pri-
mary health care. It shows the problems and shortcomings in the functioning of the 
welfare state in protecting social rights of women, as well as disadvantages of valid 
legal regulation. The research on the health exclusion problems encountered an issue of 
non-existence of the systematic statistical data on the national level in Serbia. For that 
reason, the paper is the analysis of available data-relating to Serbia and Belgrade. Rural 
women from the villages of Belgrade region are taken as an example in order to em-
phasize the existing contradiction between regions, as well as an extreme form of dis-
crimination against women. 
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Увод 
 
 Циљ овог рада је да укаже на размере и значај социо-просторне 
дуализације, изолације и искључености, урушавања социо-просторне и 
развојне целовитости на територији Београда, као водећег региона и града 
у развојном смислу у Србији, на примеру искључености жена у области 
здравства и комодификације здравствене заштите сеоских жена. 
 

Теоријски увод 
 
 Ниво социјалног благостања и социјална укљученост значајно је 
детерминисана стањем у здравству. Међутим, генерално посматрајући, 
деловање социјалне државе као актера социјалног развоја, садржи у себи 
велику противуречност. Са једне стране, говори се о концепту социјалног 
благостања и социјалној одговорности према коме су жене легитимни 
корисници социјалних услуга, али са друге, репродукује фамилизам и 
патернализам, према коме су заправо традиционалне породице основни 
актери благостања. Таквим начином деловања, држава производи експо-
латацију и дискриминацију жена, руши принцип једнаких шанси и прин-
цип предострожности тј. превентивног деловања модерне социјалне 
државе. Улога жена и женског рада у друштву је кључна: преко традици-
оналне, ирационалне поделе домаћег рада,  долази до прекомерног тро-
шење људских ресурса жена (време, знање, здравље, емоције). Проблем 
експлоатације жена посебно се појачава у оквиру пољопривредне делат-
ности, због феминизације пољопривредних послова (Милић, 1979, Пенев 
и Костић, 1984, Рајковић, 2010).  
 Последица те нерационалности је урушавање здравља као људ-
ског ресурса жена, које се немилосрдно девастира. До девастирања људ-
ских ресурса жена на посебно нехуман начин долази када су у питању 
друштва у транзицији, као што је Србија, у коме су дефицитарни матери-
јални ресурси, постоји висок степен комодификације на потпуно нерегу-
лисаном тржишту, при чему су жене највећи губитници транзиције и 
изложене најснажнијем деловању неповољних процеса и  постају носиоци 
социјалних трошкова транзиције.  
 Поред тога, држава скоро десетак година спроводи разне акционе 
програме за заштиту мањинских група (Рома, лица са посебним потреба-
ма, националних мањина и сл.), а дозвољава да се жене, које не чине ни 
расну ни етничку мањину, по родној основи излажу масивном здравстве-
ном ризику усред Београда као развојног центра. При свему томе, аутори 
овог рада никако не желе да доведу у питање легитимност заштите 
мањинских група, али зато желе да истакну  важност заштите већине, као 
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важног принципа савремене државе благостања, као што се то истиче у 
најновијим радовима о европском социјалном моделу (Diamond, 2006).      

Важећа правна регулатива, пре свега Устав Републике Србије, у 
односу на претходни устав, ограничила је право на здравствену заштиту, 
тако да ово право више није универзално ни загарантовано свима: у члану 
68. важећег Устава, право на остваривање здравствене заштите из јавних 
прихода имају само деца, труднице, мајке током породиљског одсуства, 
самохрани родитељи са децом до седме године и стари. На тај начин, 
отворена је могућност да жене, које нису укључене у тржиште рада, али 
су итекако укључене у домаћи рад2 и тиме представљају традиционалне 
актере социјалног благостања, буду искључене из система бесплатне 
здравствене заштите и тако изложене ризику од девастације здравља, чес-
то јединог ресурса који имају.   
 Проблем примарне здравствене заштите свакако заслужује ширу 
пажњу и анализу, јер превазилази проблем  једне општине и женске гру-
пе, и могао би се односити на пољопривредно становништво уопште, и 
проблем њене вулнерабилности.  
 Проблем здравствене заштите пољопривредника говори њиховој о 
дискриминацији од стране државе: наиме, све до 1965. године,  није пос-
тојало бесплатно здравствено осигурање за сељаке, нити су они могли да  
уплаћивањем у фонд осигурања стекну то право.  Током 1965. године је 
уведено бесплатно здравствено осигурање за све сељаке, а пуно здравс-
твено, пензијско и инвалидско постоји тек од 1979. године.  
 Даље, ради се проблему статуса индивидуалних пољопривредних 
произвођача. Наиме, овај статус је нереалан и присилан, јер није додељен 
на основу фактичке делатности, већ на основу власништва над земљиш-
тем. У званичној статистици, у категорији активно пољопривредно стано-
вништво, постоји под-категорија: „индивидуални пољопривредни произ-
вођачи“, којих на националном нивоу има укупно 487 703, од тога жена 
212 660, у Београду укупно 19 569, од тога жена 8 296, а у самом Лазарев-
цу укупно 1615, од тога жена 859 (Општине у Србији, 2009). Индивиду-
ални пољопривредни произвођачи су особе са нерегулисаним статусом 
делатности којом се баве, и немају регистровану делатности као пољоп-
ривредно домаћинство. У случају регистрације пољопривредне делатнос-
ти, породична домаћинства стичу право на државне субвенције: откуп, 
кредит, премије за успешну производњу. Али, индивидуални пољоприв-
редни произвођачи су заправо особе без делатности, које су статус добиле 
на основу власништва над земљом, и сви се налазе у ризику од здравстве-

                                                 
2 Подаци Unifem-а, али и многих ранијих социолошких истраживања, говоре да 
вредност домаћег рада заправо учествује у укупној новоствореној вредности и до 
50%.  
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не и опште социјалне искључености. Према Закону о здравственом осигу-
рању и Закону о порезима о доприносима, власништво над земљом као 
такво поништава социјална права: уколико је особа власник пола хек-
тара земље и више, без обзира да ли је обрађује или не, она губи право на 
коришћење бесплатне примарне здравствене заштите.  
 Са друге стране, жене индивидуални пољопривредни произвођачи 
из нашег узорка, што је за сада једини доступан податак, живе у мешови-
тим домаћинствима: њихови супрузи су или запослени (углавном као 
радници) или су пензионери. Оне саме, због чињенице да њихово дома-
ћинство поседује пољопривредно земљиште, а без обзира да ли се оно 
обрађује или не, аутоматски, али и присилно, добијају статус индивиду-
алног пољопривредног произвођача, чиме губе право на бесплатну основ-
ну здравствену заштиту.     
 Према статитичким подацима, родна структура индивидуалних 
пољопривредних произвођача је релативно уравнотежена тј. у  њу су 
укључени су и мушкарци и жене. Међутим, оно што подаци нашег истра-
живања показују,  као и сазнања која смо добили  у локалној самоуправи, 
у ову категорију спадају углавном жене.3    
 Основна просторна јединица анализе је округ-регион, и посматра-
мо га као социо-просторну јединицу, у којој су елементи и фактори тако 
међусобно повезани да чине органски повезану јединицу, која је заокру-
жена, хомогена, функционална, развојно-структурна и просторна целина. 
Такође, за функционисање градске регије, као што је Београд, од примар-
не је важности интеграцији града са околним насељима и успостављање 
функционалног односа између центра у периферије.  
 

Методолошки увод 
 
 Тренутно у Србији постоје две важна показатеља која се користе у 
праћењу социјалне искључености и људске безбедности. Ради се о Лакен 
индикаторима из методологије Еуростата, и о индексу људске безбедности.  
 Државне установе и статистичке службе, као што је Тим за соци-
јалну искљученостз и сиромаштво, Републички завод за развој, Репуб-
лички завод за статистику у најновијим истраживањима и извештајима и 
користе неке показатеље из сложеног система Лакен  индикатора. Међу-
тим, оно што је из њихових извештаја доступно, односи се углавном на 
национални ниво, без родне сензитивности и поделе према активности.  
Концепт људске безбедности  је у Србији почео да се примењује кроз 
програме Фонда за отворено друштво и коалиције организација цивил-

                                                 
3 У локалној самоуправи кажу да не знају ни за један случај даје индивидуални 
пољопривредни произвођач мушкарац.   
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ног друштва. Пилот истраживање је обављено 2004. године, од стране 
групе истраживача Центра за истраживање људске безбедности Факул-
тета цивилне одбране (данас Факултет безбедности). Концепт се односи 
на праћење остваривања људских права, посредством концепта свакод-
невног живота, и обухвата следеће области: јавно здравље, образовање, 
националну припадности, безбедност животне средине и безбедност у 
локалној заједници. Део извештај који се односи на јавно здравље обу-
хватио је неке од основних структура и показатеља, законску регулати-
ву, капацитете, заштиту осетљивих друштвених група, епидемиолошку 
ситуацију, итд. (Лукшић-Орландић, 2007). Међутим, ни овај извештај не 
садржи податке о искључености појединих група становништва из 
здравственог осигурања.   
 Примарни извор података овог рада је истраживање Љубице Рај-
ковић о положају сеоских жена из 2001-2004. године, на нивоу Централне 
Србије, на узорку од 600 сеоских породица из  шест округа, које су 
финансирали Фонд за отворено друштво и Freedom House. Овај рад је зас-
нован на детаљнијој анализи положаја 30 сеоских жена из седам села 
општине Лазаревац: Барзиловица, Дудовица, Јунковац, Мали Црљени, 
Трбушница, Чибутковица и Брајковац. Напомињемо да проблем који се 
овде проучава захтева систематичне податке, али у њиховом недостатку, 
користимо расположиве податке. Села општине Лазаревац су изабрана 
зато што се налазе у оквиру најразвијенијег и најпросперитетнијег регио-
на, а сама садрже екстремну искљученост – из здравственог осигурања.  

С обзиром да се у нашем узорку ради о старим женама, које су 
болесне и физички немоћне да се баве пољопривредном производњом, 
оне ову земљу дају у најам, а за узврат добијају намирнице у натури (џак 
брашна и сл.). У случају млађих жена пољопривредница, износ који би 
требало уплатити за здравствено осигурање за пољопривреднике, према 
поменутим законима, износи 24 000 РСД годишње, што је овим женама и 
њиховим породицама превелик износ.   
 

Хипотетички оквир 
 
 Маргинализацију сеоских насеља, као и њихову улогу у произво-
дњи снажне социјалне искључености условљавају два фактора: глобална 
урбоцентрична развојна политика и и неолиберални развојни модел у 
периоду постсоцијалистичке трансформације, тј. социо-просторна дуали-
зација - подвајање града и региона на развијени и неразвијени део, на 
друштвено укључене и друштвено искључене становнике, на мање и више 
ризичне зоне.  
 Негативна улога сеоских насеља у овом раду наглашава се чиње-
ницом да су у питању села која се налазе у оквиру Београдског округа, тј. 
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на периферији водећег развојног центра. Ако је регионализација један 
инструмент хармонизације неједнакости, неусклађености диспаритета и 
равномерније алокације ресурса на територијалном нивоу, онда противу-
речност која постоји у Београду на социо-просторном нивоу недопустиво 
нарушава његову развојну и функционалну целовитост, снажно обара 
хармоничност и целовитост Београда у елементарном смислу - кад је у 
питању примарна здравствена заштита сеоских жена.  
 Положај жена-индивидуалних пољопривредних произвођача трпи 
снажну комодификацију и изложеност законима нерегулисаног тржишта, 
а последица те комодификације је искљученост из примарне здравствене 
заштите из јавних фондова. Искљученост индивидуалних пољопривред-
них произвођача из примарне здравствене заштите се посебнио интензи-
вира када се ради о женама. Здравствена искљученост производи комоди-
фикацију положаја жена-индивидуалних пољопривредних произвођача и 
њихову изложеност законима тржишта. На тај начин, долази до снажне 
депривације у остваривању људских права сеоских жена, дискриминације 
и експлоатације, као и рушења принципа једнаких могућности, иако се 
ради о женама које живе у развојном центру, који има највеће развојне 
могућности. Још један проблем је и слаба сензибилизација институција за 
овај проблем, чиме јача његова невидљивост: здравствена депривација 
сеоских жена које живе у Београду је, из угла званичних институција, 
практично невидљива4, што такође представља дискриминацију.  
 Здравствена искљученост сеоских жена из бесплатног осигурања 
која постоји у селима Лазаревачке општине јача њихову изолацију и 
искљученост иако живе у Београду, јача унутар-регионални несклад, 
урушава квалитет свакодневног живота до нивоа средњег века и премо-
дерних друштава и јача сиромаштво сеоских породица.  
 

Резултати истраживања 
 
Здравствена искљученост сеоских жена у Србији 
 
 Званична статистика је тек недавно почела да евидентира податке 
о здравственој искључености у оквиру Лакен индикатора. Међутим,  
податак о дистрибуцији здравствене искључености према полу није дос-
тупан. Према доступним подацима из нашег истраживања, сеоске жене у 
Србији, посматрано на узорку од 600 жена у шест округа, показују снажну 
здравствену искљученост.  

                                                 
4 У неформалним разговорима, стручњаци републичких установа које се баве 
сиромаштвом и социјалном искљученошћу су изражавали чуђење над 
чињеницом да овај проблем уопште постоји.   
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 На националном нивоу, чак 55,3% жена из узорка нема оверену 
здравствену књижицу. Посматрано према окрузима, здравствена искљу-
ченост, које прелази половину испитаних жена, је највиша у Мачванском 
округу, чак 79%. Врло значајна је и искљученост у Нишавском округу - 
66%, и у Шумадијском - 57%. Преостала три округа показују здравствену 
искљученост мање од половине жена: Златиборски 45,%, Београдски 
44,3%, Расински 37,5%.  
 У даљем тексту, погледаћемо, на националном нивоу, како на 
здравствену искљученост сеоских жена утичу њихова старост, образовање 
и занимање. 
 Посматрано према старости,  здравствена искљученост је заступ-
љена код сеоских жена у свим старосним групама. У оквиру сваке старос-
не групе, свака друга сеоска жена трпи искљученост: у најмлађој групи  
(до 30 године) 59% жена је искључено на овај начин, у средњој  групи 
(31-50) 52,8%, а у групи од преко 50 година постоји 57% жена без при-
марне здравствене заштите.  
 Ако појаву посматрамо према образовању жена, добијамо следећу 
слику: у групи жена које су без образовања, чак 62,8% је искључено, у 
групи са основним образовањем 66,7%, у групи са средњим  49.2%, и у 
групи са вишим и високим 13,8%. Према овим подацима, образовање 
повољно утиче на степен социјалне тј. здравствене укуључености сеоских 
жена: са растом образовања, опада њихова искљученост.  
 И коначно, посматрано према занимању, у групи жена пољоприв-
редница искључено је њих 69,8%, у групи жена радничког занимања 
31,7%, у групи службеница које живе на селу 7,1%, и коначно, жене-
стручњаци које живе у сеоском типу насеља искључене су далеко најма-
ње, у 5,6% случајева. Видимо да и занимање сеоских жена повољно делује 
на степен њиховог благостања, са посебно израженом разликом између 
радничког и средње-слојног, тј. службеничког занимања. Раднице су нај-
чешће запослене у приватном трговачком сектору, где постоји висок сте-
пен нерегулисаности радних односа и поштовања права. 
 
Здравствена искљученост сеоских жена у Београду 
 
 За Србију, карактеристичан је феномен доминантног града, када је 
највећи град далеко већи од другог по величини. У неразвијеној мрежи гра-
дова, Београд заузима место примарног града. У ситуацији јаке поларизо-
ваности која постоји у Србији, Београд се издваја као центар у функцио-
налном, демографском и развојном смислу, он је носилац развоја, развојно 
језгро са највећим могућностима. Пре свега, ради се о концентрацији мла-
дог и радно способног становништва, затим образованог становништа, те 
концентрацији радних места и дохотка. У Београду живи око 20% станов-
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ништва Србије и исто толики део радног контингента Србије. Од укупног 
дохотка целе Србије, Београд остварује чак 30% (Општине у Србији, 2009). 
Од укупног броја више и високо образовних, чак 40% налази се у Београду 
(Општине у Србији, 2009). Осим тога, Београд је и здравствени центар, са 
272 становника на једног лекара, док Србија има 356 становника на једног 
лекара (Општине у Србији, 2009). Међутим, Београд је у значајној мери 
хетероген и носилац највећих друштвених неједнакости. 
 Учешће расхода за здравствени и социјални рад у укупним расхо-
дима буџетских корисника на националном нивоу, нивоу Централне 
Србије и Војводине, као и на нивоу београдских општина показује вари-
јације. Србија за ове намене издваја 18,64%, Централна Србија 16, 17%, а 
Војводина чак  31,5%. Града Београд издваја само 9,57%. Мање од просе-
ка града за здравство издвајају три централне градске општине (Врачар 
4,53%, Савски Венац 7,62% и  Стари Град 6,75%), али зато ове општине 
издвају чак 8 пута више за државну управу (Општине у Србији, 2009). 
Више од просека града за здравство издвајају сви остали, а Лазаревац  чак 
30,36 %. За ове сврхе највише издвајају Земун (55,39%), као и општина 
Звездара (49,9%). Подаци говоре да локална самоуправа има различите 
потребе када је у питању здравствена заштита.     
 Oпштина Лазаревац, за разлику од осталих приградских општи-
на, нема негативан индекс оствареног дохотка per capita, што је после-
дица значајног рударско индустријског комплекса Колубара. Међутим, 
по броју становника на једног лекара, налази се у незавидној ситуацији, 
јер има чак 516 становника на једног лекара. Укупно има 115 лекара, од 
тога 44 опште медицине, 59 специјалиста и 12 на специјализацији (Опш-
тине у Србији, 2009).  
 
Здравствена искљученост жена у општини Лазаревац  
 
 Иако, према статистичким подацима, Лазаревац издваја релативно 
велики проценат буџетских средстава за здравствену заштиту - чак 30,36 
%, подаци истраживања на узорку показују да у овој општини постоји 
здравствена искљученост сеоских жена.  
 Од укупног броја жена из узорка из ове општине (30), свака трећа 
или њих 10 нема здравствено осигурање5. Ове жене су углавном без обра-
                                                 
5 1. село Барзиловица, 70 година, без образовања, пољопривредница, муж 
пензионер, имала 20 побачаја и операцију материце; 2. село Брајковиц, 39 година, 
средње образовање трећи степен, муж рудар, реума; 3. село Дудовица, 78 година, 
без образовања, пољопривредница, муж пензионер, имала операцију материце; 4. 
Брајковац, 77 година, без образовања, пољопривредница, муж пензионер, имала 
операцију јајника и срчани болесник; 5. Јунковац, 58 година, основно 
образовање, пољопривредница, муж возач, имала операцију кичме; 6. 
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зовања и пољопривреднице. Око половина жена из узорка има преко од 65 
година, две су старости између 50 и 65 година, и три су старе до 40 година.  
Из података видимо да све имају низак културни капитал, и да углавном 
наводе да се баве пољопривредом. Статус које су добиле у оквиру пољоп-
ривредне делатности је оно што женама из узорка урушава социјална пра-
ва и искључује из система примарне здравствене заштите.  
 Све поменуте нејасноће, противуречности и недоречености говоре 
о недовољној одговорности и бризи државе према својим грађанима, и 
стављају жене из нашег узорка у милост и немилост или своје породице, 
или локалне администрације, а овде је то Завод за здравствену заштиту - 
огранак Лазаревац. Није редак случај да породица сматра да је новац 
уложен у здравље жена нелегитиман трошак, који само оптерећује поро-
дични буџет, и тзв. мушка глава породице свесно одбија да плати здравс-
твено осигурање (под различитим изговорима, у смислу «па, ваљда неће 
да се разболи»). У случају болести, жене су приморане да се препусте 
волунтаризму локалне админстрације, и да моле и плачу да им се ипак 
овери књижица и тако буквално спасе живот. Према речима службеника 
локалне аминистрације, служба Хитне медицинске помоћи је обавезна да 
интервенише само у случају када је особи живот угрожен. Међутим, све 
услуге преко оних које се односе на санирање ургентних стања, морају се 
купити на тржишту: потребно је платити болничке дане код опоравка, 
терапију и сл. Према речима једне наше испитанице, када јој је пукло сле-
по црево, хитно су је одвелу у болницу. Да би избегла плаћање здравстве-
них услуга по тржишним ценама, морала је да овери здравствену књижи-
цу. Међутим, у кући нису имали довољно новца,  већ само 4 000 динара, 
тако да је њен супруг морао да моли службеника да јој овери здравствену 
књижицу само за износ новца којим су у том тренутку располагали. 
Добила је здравствено осигурање за укупно 7 дана! На основу овог при-
мера, може се видети размера државне неодговорности и искључености 
жена и комодификације здравствених услуга. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
Трбушница, 67 година, без образовања, пољопривредница, муж пензионер, 
нервни болесник; 7. Трбушница, 64 године, без образовања, пољопривредница, 
муж пољопривредник, имала 25 абортуса и прима инсулин; 8. Трбушница, 40 
година, средње образовање,  пољопривредница, муж пољопривредник; 9. 
Трбушница, 34 године, средње образовање,  пољопривредница, муж рудар; 10. 
село Дудовица, 68 година, без образовања, пољопривредница, муж 
пољопривредник, срчани болесник   
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Закључак 
 
 Потврђена је претпоставка да претпостављена два узрока: социо-
просторна дуализација као последица неолибералног модела  развоја  
током постсоцијалистичке трансформације (подвајање града и региона на 
развијени и неразвијени део, на друштвено укључене и  друштвено 
искључене становнике, на мање и више ризичне зоне),  као и урбоцентри-
чна развојна политика, доводе до ситуације у којој су сеоска насеља и 
жене-индивидуални пољопривредни произвођачи у њему, маргинализо-
вани, и као такви произвођачи снажне социјалне искључености. Негатив-
на улога сеоских насеља интензивира чињеница да су у питању села која 
се налазе у оквиру Београдског округа, тј. у близини водећег развојног 
центра. Социо-просторна дуализација у Београду, подвајање града и реги-
она на развијени и неразвијени део, недопустиво нарушава његову развој-
ну и функционалну целовитост, снажно обара хармоничност и целовитост 
Београда у елементарном смислу.   
 Положај сеоских жена- пољоприврених произвођача из узорка 
показује снажну комодификацију и изложеност законима нерегулисаног, 
дивљег тржишта, а последица те комодификације је искљученост из при-
марне здравствене заштите која се финансира из јавних фондова. Сеоске 
жене у Србији, посматрано на узорку од 600 жена у шест округа, показују 
снажну здравствену искљученост. Ова  снажна здравствена искљученост 
постоји због пољопривредне делатности, која им је приписана само због 
формалног чиниоца, тј. због власништва над земљиштем. Међутим, та 
њихова привредна делатност је практично фиктивна, јер не произилази из 
реалне делатности и нема материјални  ни економски еквивалент.  
 Постоји противуречност између чињенице да је Београд развојни 
центар са највећим могућностима, и података о драматичном положају 
сеоских жена из села у његовој околини, које трпе снажну здравствену 
искљученост. Ова противуречност ствара више развојних ризика: на 
социо-просторном нивоу, недопустиво нарушава развојну и функционал-
ну целовитост, снажно обара хармоничност и целовитост Београда у еле-
ментарном смислу - кад је у питању примарна здравствена заштита сеос-
ких жена. Здравствена искљученост производ је комодификације и изло-
жености сеоских жена законима тржишта у области примарне здравствене 
заштите. Такође, здравствена искљученост на нивоу друштвене групе 
жена има за последицу снажну депривацију у остваривању људских права 
сеоских жена, њихову дискриминацију и експлоатацију, као и рушење 
принципа једнаких могућности, иако се ради о женама у развојном цен-
тру, који има највеће развојне могућности. Обимна оптерећеност сеоских 
жена има негативно дејство у био-физичком и у психо-социјалном смис-
лу. Био-физички ризици које трпе сеоске жене односе се на нарушавање 
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јединог ресурса које имају - здравља, и то до екстремних граница: иако 
тешко нарушеног здравља, немају начина да остваре право ни на примар-
ну здравствену заштиту.  
 Потребно је остварити такву алокацију постојећих ресурса која би 
примењивала принцип родне равноправности као општи, развојни прин-
цип од јавног интереса. Локалне власти би требало да усвоје такву поли-
тику јавних расхода, која би омогућила задовољавање потреба и интереса  
локалног становништва без дискриминације на основу рода.  
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HEALTH EXCLUSION AS FACTOR IN THE VIOLATION OF HUMAN 
SAFETY OF RURAL WOMEN IN LAZAREVAC MUNICIPALITY 

 
Summary 

 
Global urban-centric developmental policy of the post-socialist Serbia brought the 
marginalization of rural settlements which have become the producers of strong social 
exclusion. The negative role of the rural settlements is additionally emphasized by the 
fact that those are the villages situated in Belgrade region, i.e. near the leading deve-
lopmental centre. The position of women-individual farmers shows strong co-
modification and exposition to laws of unregulated and wild market that existed in 
post-socialist Serbia. The consequence of co-modification is the exclusion from the 
primary health care supported from the public funds. Rural women in Serbia are the 
example of strong health exclusion due to agricultural activity that is attributed to them 
only because of the formal factor, i.e. ownership over land. However, their economic 
activity is practically fictive one since it does not result from the real activity and does 
not have either material or economic equivalent. Regarding the fact that Belgrade 
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represents the developmental centre of greatest possibilities, there is a contradiction to 
the social degree and data on dramatic position of rural women from the villages in its 
surroundings. Developmental risks have been the consequence of this contradiction: on 
the social-spatial level, developmental and functional entirety is being violated, harmo-
niousness and entirety of Belgrade is overturned in elemental sense. Health exclusion 
of women produces deprivation in realizing the human rights of rural women, their 
discrimination and exploitation, as well as destruction of the principle of equal possibil-
ities. The overburdening of rural women influences negatively their bio-physical and 
psycho-social status. The systemic risks, on the hand, violate to the extreme limits the 
basic human resource of women-health. On the other hand, these risks even violate the 
main right to the primary health care. 
 
 
 

 
 

 
 
 


