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1. Социолошке приче и кључни појмови – теорија (наст.) 

 

Социолошка имагинација  

Према теорији Чарлса Рајта Милса социолошка имагинација је способност да схватимо 

не само шта се дешава у нечијем непосредном искуству, већ и шта се догађа у свету и како 

се и на који начин се искуство појединца уклапа у шире искуство света који га окружује. 

 

Књига Рајта Милса „Социолошка имагинација“ садржи описе неких од услова модерног 

живота због којих је потребно неговање социолошке имагинације. Људи у данашње 

време често осећају да су њихови приватни животи низови замки и да не могу да 

превазиђу личне тешкоће са којима се сусрећу. У одређеном смислу, они се са правом 

тако осећају јер се у основи њихових личних тешкоћа налазе промене у ширем друштву.  

 

Развијањем социолошке имагинације људи стичу алате да критички размишљају и 

могућност да личне проблеме са којима се суочавају сагледају у контексту историјских и 

актуелних промена и функционисања друштвених институција. Кључно је схватити 

интеракцију између појединца и друштва, биографије и историје, себе и света. 

 

Милс објашњава начин на који социолошка имагинација делује тиме што је направио 

разлику између „личних тешкоћа” и „друштвених проблема”.  

 

Он каже да су „тешкоће” заправо „личне” у смислу да се појављују у самој личности 

појединца и његовом непосредном окружењу. Међутим, друштвени проблеми су јавна 

ствар и надилазе личност и непосредно окружење појединца – они су по природи 

институционални и често обухватају кризе у институционалном уређењу. 

 

Личне тешкоће и друштвени проблеми  

(1) Личне тешкоће су лични проблеми тј. приватне ствари појединца, које се тичу самог 

појединца (на пример нечија незапосленост је пример личне тешкоће). 

(2) Друштвени проблеми су проблеми који се протежу изван појединца и локалног 

окружења. Они су институционалне природе и често обухватају кризе у 

институционалном уређењу (на пример висока стопа незапослености је пример 

друштвеног проблема). 

 

Разлика између личних тешкоћа и друштвених проблема може се илустровати кроз 

следеће примере: 

 

Пример бр.1 - проблем распадања породице (проблем развода)  

Већ седамдесетих година 20. века, САД су имале двоструко већу просечну стопу развода 

од просека на глобалном нивоу (33% у поређењу са 15%). До краја 20. века приближно 51 

од 100 бракова у САД завршавао се разводом. Развод постаје друштвени проблем, а не 

само лична тешкоћа, због последица структурних фактора (поједностављеног процеса 

развода и веће финансијске независности жена него у претходним епохама). Разлог могу 

бити и промене у култури, другачији стандарди и очекивања од везе или перципирање 

развода као нормалне, а не као девијантне појаве. 
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Социологија мора све више да усмерава пажњу на једну све уочљивију карактеристику 

савременог друштва – на огромну разноликост културних представа и модела који се 

преносе путем медија и који утичу на наше перцепције самих себе и друштвеног света.  

 

Можда највећа корист коју социолошка имагинација може да понуди студентима и 

ђацима, укључујући и оне који имају проблеме, јесте да нас подучи да „личне тешкоће” 

могу бити манифестација „друштвених проблема”. Примера ради студент или ученик који 

буде схватио да отуђење, досаду и недостатак поштовања и угледа, не осећа само он него 

и знатан број других ученика или студената, може да почне да поставља питања о 

структури и култури образовних институција. Та питања студенте могу довести до 

конструктивних стратегија за мењање институција. Вештина социологије почива управо у 

томе да допринесе личном просветљењу и ослобођењу. 

 

Пример бр.2 - Превођења личних тешкоћа у друштвени проблем  

Ово је женски покрет који се развио током шездесетих и седамдесетих година XX века. У 

том покрету настале су феминистичке идеје о подизању свести. Подизање свести 

представља средство које је покрет за ослобађање жена преузео из покрета за људска 

права шездесетих година XX века, у којем се то звало „назовимо ствари правим именом”. 

Применом подизања свести, жене одговарају на питања користећи примере из својих 

личних живота, а затим група користи та лична сведочанства да извуче закључак - да 

такозване женске „личне” тешкоће имају политичке корене. 

 

Тек када су жене проговориле о својим личним тешкоћама које су се манифестовале у 

фрустрираности и неиспуњености схватиле су да се то може превести на друштвене 

проблеме родне структуре, политичке моћи и институционалног угњетавања. Примери 

тих друштвених проблема су: 

➢ привреда са неједнаким платама 

➢ немогућност за напредовање у каријери за жене 

 

Феминистичке социолошкиње отвориле су подручја за истраживања која раније нису 

била ни примећивана, као на пример: рађање деце, кућни послови, силовање на 

љубавном састанку, породично насиље над женама итд, указујући да то нису „приватне 

ствари” него „друштвени проблеми” који се тичу начина на које мушкарци испољавају 

моћ над женама. 

 

Социолог Петер Бергер указао је на разлику између социолошке перспективе и 

здраворазумског погледа на ствари. Људи су склони да нешто називају друштвеним 

проблемом ако то не функционише онако како се „званично” сматра да треба да 

функционише. Од социолога се очекује да проучи тај „проблем” и можда нађе и 

„решење” које ће учинити да се ствар реши на начин на који су то они замислили. Важно 

је схватити да је у том смислу социолошки проблем нешто сасвим различито од 

„друштвеног проблема”. 

 

Било би социолошки наивно усредсредити се на криминал као „проблем” само у смислу 

начина на који га дефинишу институције за спровођење закона или на развод само на 

основу становишта оних који га посматрају као морални проблем. Постављати 
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социолошка питања значи бити заинтересован за посматрање ствари изван и иза 

званично дефинисаних или општеприхваћених сведочанстава о делима и институцијама. 

 

Социолошка свест  

Бергер је описао четири димензије (мотива) социолошке свести: 

1. мотив раскринкавања, 

2. мотив неугледности, 

3. мотив релативизовања и 

4. космополитизам. 

 

(1) Мотив раскринкавања је нераздвојив од социолошке свести - социолошка 

перспектива се често бави тиме да „загребе фасаду” друштвених структура и раскринка 

званична тумачења. Социолози, као и они који примењују социолошки начин мишљења, 

настоје да „раскринкају“ социолошке процесе које посматрају. Ово настојање није 

последица психе социолога, већ је део методологије која захтева овакав начин 

размишљања, без обзира на диспозицију или претпоставке које постави појединац. 

Бергер сматра да је раскринкавање есенцијални социолошки инструмент, начин да се 

разложе одређени аспекти друштва.  

 

(2) Мотив неугледности у социологији истакнут је у неким струјама америчке социологије 

(нарочито у такозваној чикашкој школи која је изучавала урбани гето двадесетих и 

тридесетих година XX века). Овај мотив обухвата фасцинираност погледом на друштво 

који је заснован на неугледности. На пример: насупрот званичне угледне Америке, коју су 

симболично представљале Трговинска комора, цркве, школе и други центри грађанских 

ритуала, постоји и Америка која има друге симболе и говори другим језиком - језиком 

билијарских бирцуза, покера, барова, бордела и касарни… Та ’друга Америка’ која говори 

тим језиком може да се нађе свугде где су људи изопштени или сами себе изопштавају из 

света пристојности средње класе. Међутим, неугледност није ограничена на мањине или 

маргинализоване групе; чак и „фини људи” из средње класе могу у различитим 

ситуацијама да упадну у неугледну културу или да испадну из угледне културе. 

 

(3) Мотив релативизовања односи се на капацитет, који је типичан за модерни ум, али је 

нарочито развијен у социологији, да се увиди на који начин се идентитети и погледи 

разликују зависно од ситуације или контекста. Насупрот томе, традиционална друштва су 

приписивала коначне и непромењиве идентитете својим члановима и којима је било теже 

замислити усвајање алтернативних перспектива. У модерним друштвима идентитет је 

флуиднији и фрагментисанији, неизвеснији и стално се мења. 

 

Просторна и друштвена покретљивост значи да се сусрећемо са мноштвом различитих 

погледа на свет. Путем медија, изложени смо другим културама и перспективама, што, 

макар потенцијално, може утицати на свест о томе да је сопствена култура, укључујући и 

њене основне вредности, релативна у простору и времену. 

 

(4) Мотив космополитизма односи се на следеће - турбулентни урбани центри 

данашњице имали су тенденцију да развију космополитску свест, тј. знање о различитим 

стиловима живота и перспективама, али и известан осећај одвојености од њих. Тај 

менталитет  немачки теоретичар Георг Зимел описао у свом класичном социолошком 
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1. Социолошке приче и кључни појмови – питања (наст.) 
 
 

1. Дефинишите појам социолошке имагинације.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Према теорији Чарлса Рајта Милса социолошка имагинација је способност да схватимо не 

само шта се дешава у нечијем непосредном искуству, већ и шта се догађа у свету и како се 

и на који начин се искуство појединца уклапа у шире искуство света који га окружује. 

 
 

2. Милс објашњава начин на који социолошка имагинација делује тиме што је направио 

разлику између: 

а) рационализације и дерационализације  

б) личних тешкоћа и друштвених проблема   

в) појмова и теорије   

г) интервјуа и анкетирања   

(2 бода) 

 

Решење: 

б) личних тешкоћа и друштвених проблема   

 
 

3. Дефинишите појам личних тешкоћа.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Личне тешкоће су лични проблеми тј. приватне ствари појединца, које се тичу самог 

појединца (на пример нечија незапосленост је пример личне тешкоће). 

 
 

4. Дефинишите појам друштвених проблема.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Друштвени проблеми су проблеми који се протежу изван појединца и локалног 

окружења. Они су институционалне природе и често обухватају кризе у 

институционалном уређењу (на пример висока стопа незапослености је пример 

друштвеног проблема). 
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5. Социолог Петер Бергер указао је на разлику између: 

а) рационализације и дерационализације  

б) личних тешкоћа и друштвених проблема   

в) социолошке перспективе и здраворазумског погледа на ствари 

г) интервјуа и анкетирања   

(2 бода) 

 

Решење: 

в) социолошке перспективе и здраворазумског погледа на ствари 

 
 

6. Бергер је описао четири димензије (мотива) социолошке свести: 

а) _________________________________________ 

б) _________________________________________ 

в) _________________________________________ 

г) _________________________________________  

(3 бода) 

 

Решење: 

а. мотив раскринкавања, 

б. мотив неугледности, 

в. мотив релативизовања и 

г. космополитизам. 

 
 

7. Дефинишите појам модерности.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Модерност представља термин који се односи на скуп историјских процеса који су 

трансформисали традиционални поредак. Социологија је настала као тежња да се разуме 

и дефинише оно на чему почивају личне тешкоће и друштвени проблеми који прате 

драматичне промене повезане са модерношћу. 

 
 

8. Дефинишите појам друштва.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Друштво представља скуп људи који се издваја од других по својим заједничким 

нормама, вредностима, институцијама и култури. Друштва се често дефинишу 

географским, регионалним или националним границама. 
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9. Постојале су опште тенденције централизације у организацији друштва у:  

а) предмодерним друштвима  

б) традиционалним друштвима    

в) модерним друштвима  

г) постмодерним друштвима  

(2 бода) 

 

Решење: 

в) модерним друштвима  

 
 

10. Схватања да се већа инклузија може остварити прогресивним и постепеним 

реформама) у модерним друштвима односе се на: 

а) реформаторе  

б) радикалне социологе   

в) трансформационалисте  

г) инклузивисте  

(2 бода) 

 

Решење: 

а) реформаторе  

 
 

11. Схватања о револуционарној трансформацији која би водила у социјализам и 

комунизам у модерним друштвима односе се на:  

а) реформаторе  

б) радикалне социологе 

в) трансформационалисте  

г) инклузивисте  

(2 бода) 

 

Решење: 

б) радикалне социологе 

 
 

12. И реформаторима и радикалним социолозима у модерним друштвима заједничка је 

визија  __________________________________.     

(3 бода) 

 

Решење: 

друштвених интеграција  
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13. Дефинишите појам друштвених интеграција.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Друштвене интеграције су све веће кохезије међу припадницима различитих група: 

економских, религијских, етничких и расних група.  

 
 

14. Дефинишите појам рационалности.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Рационалност се односи на размишљање засновано на формалним правилима или 

калкулацијама ефикасности, а не на традицији или емоцијама. 

 
 

15. Дефинишите појам колонијализма.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Колонијализам се односи на политичку, економску и културну доминацију европских 

колонијалних сила. 

 
 

16. Наведите три карактеристике постиндустријске економије.  

а) _________________________________________ 

б) _________________________________________ 

в) _________________________________________ 

(3 бода) 

 

Решење: 

➢ Знатно мање времена потребно је да би се произвела материјална добра.  

➢ С друге стране, удео радне снаге која је обављала мануелне послове – 

неквалификованих и полуквалификованих радника – драстично је смањен.  

➢ Економска активност се све више концентрише на нематеријална добра насупрот 

производњи.  
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2. Социолошки методи – теорија  

 

Социолошки методи  

Некада се сматрало да само елита може да спроводи и разуме социолошка истраживања. 

У XX веку социолошка истраживања су постала професионална преокупација усмеравана 

од нове елите школованих научника и истраживача који су радили на универзитетима и у 

истраживачким центрима. 

 

Једна од главних карактеристика постмодерне културе 21. века јесте то што су се 

социолошка мисао и истраживања проширила у све нивое друштва. Социологија је у 

нашем добу постала диверзификована и демократизована јер се сада разноврсне групе 

људи баве истраживањима, којима су обухваћени скоро сви људи. То посебно важи за 

различите врсте социолошких знања и истраживања која се шире путем масовних медија.  

 

И само друштво је постало својеврстан текст у који су уткана разнолика значења. Текст 

можемо дефинисати као било шта, написано или ненаписано, што има способност да 

задржи или да пренесе значење. И само друштво је текст сачињен од мноштва текстова о 

природи друштва, друштвеним односима, друштвеним процесима итд. 

 

Масовни медији се непрекидно баве систематским прикупљањем и ширењем 

информација. На масовне медије се највише ослањамо када се трудимо да разумемо шта 

се збива у свету. Но, постмодерна ера пати од преоптерећености информацијама. 

Проблем је ако посмислимо да нам медији доносе веран одраз света и да се држе 

ригорозних стандарда којих се држе и званична социолошка истраживања. За разлику од 

научних истраживања, медијско обрађивање неке теме делимично одређује критеријум 

шта ће привићи или забавити потрошаче. Новинари не морају да буду стручни у 

осмишљавању „угла“ из којег ће се прича облковати. Тај угао може да се ослања на 

различите имплицитне теорије или хипотезе, али не мора нужно да буде исти ригорозан 

начин тестирања који би задовољио стандарде који се очекују у научним социолошким 

истраживањима. Угао се често заснива на предосећају или специфичностима у начину 

посматрања самог истраживача. Критеријуми за проверу валидности резултата медијског 

истраживања нису формално уређени и о њим не постоје опште слагање. 

 

То је у супротности са социолошким истраживањима у којим се непрекидно расправља о 

таквим темама и постоји заједничко знање о врстама критеријума које треба применити 

за евалуирање истраживачких метода – чак и у случајевима када постоје специфична 

разилажења у мишљењима. 

  

Међутим, између њих постоје и неке сличности између медијских и социолошких 

истраживања које се могу оценити позитивно: и новинар и социолог су заинтересовани да 

прецизно опишу и дају могуће објашњење неког друштвеног феномена који сматрају 

важним. Обе професије су посвећене одређеним вредностима и стандардима, као што су 

прецизност и правичност у трагању за истином. Можда ће чак користити исте или сличне 

скупове података (државни статистички подаци, испитивање људи о ставовима и 

мишљењима путем анкете или интервјуа и посматрање људског понашања).  
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Кључне разлике су у природи те две институције: медија и научне заједнице - научна 

заједница се развијала као институција неколко векова и социологије је прихватила њена 

правила, док је истовремено инстистирала на карактеристичним особинама човека као 

предмета свог истраживања. 

 

Постмодерна дилема о знању односи се на то да знање постоји у огромној количини и у 

мноштву различитих облика, због чега га је тешко пажљиво „просејати“ и евалуирати. 

Управо због тога од кључног је значаја разумети основе научног социолошког 

истраживања и анализе.  

 

Тај задатак додатно компликује чињеница да и сами социолози учествују у дебатама о 

ваљаности различитих врста истраживања и анализа. На пример, феминисткиње 

приговарају да се неке општеприхваћене методе истраживања и анализе примењују из 

позиције мушкарца са које се игнорише женска перспектива и искуство. Сличне аргументе 

потежу и припадници других „мањинских“ група. 

 

Неки од кљ учних истраживачких термина  

 

Основни скуп је скуп свих елемената чије особине статистички испитујемо. Разликујемо га 

од физичког скупа, који није значајан за статистичку анализу (физички скуп је нпр. скуп 

честица у хемијском раствору). Основни скуп још називамо и циљна популација или само 

популација. Основна карактеристика основног скупа релативна хомогеност. Релативна 

хомогеност значи да су елементи основног скупа истоврсни, али не и истоветни – сви 

елементи имају бар једну заједничку особину, али се по нечему и разликују.  

 

Узорак је део основног скупа (популације) који је одабран да буде предмет неког 

конкретног истраживачког пројекта. У већини случајева, очекује се да узорак буде 

„микрокосмос“ у којем се на неки начин огледа целокупна популација, тако да би се 

налази истраживања могли генерализовати. Формално речено, циљ је најчешће да узорак 

буде репрезентативан у односу на циљну популацију. 

 

Наиме, репрезентативни узорак је узорак који се бира према јасно дефинисаном 

статистичком поступку (на пример, случајни узорак може да обухвати сваку десету или 

сваку стоту особу у популацији). 

 

С друге стране, „грудва“ узорак је узорак који се ствара процесом у којем истраживач 

пита првих неколико испитаника ко би се још од људи које познаје могао уклопити у 

истраживање, а онда те испитанике пита исто и тако даље. Проблем са таквим узорцима 

је у томе што одређене социодемографске групе могу да буду презаступљене, јер људи 

познају и препоручују људе сличне себи. „Грудва“ узорак је уобичајен метод узорковања 

који користе социолози који се баве квалитатним истраживањима. Циљ таквог 

истраживања је да се стекне дубље разумевање неке друштвене појаве на малом 

подскупу популације (нпр. бескућници, млади који су побегли од куће, мигранти који 

немају документа и људи који се баве незаконим активностима, као што су проститутке 

или они који злоупотребљавају дроге). 
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Интервју је метод истраживања у којем испитаници постављају питања. Он може бити:  

➢ више структурисан (када постоји списак питања и тема које занимају истраживача) 

➢ неструктуисан (када подсећа на обичан разговор или дијалог) 

 

Инфозабава (енг. infotainment) представља жанр масовних медија у постмодерном 

друштву у којем се објављују резултати истраживања, информације и знање у форми 

забавног медијског производа. Документарни филмови на масовним медијима су добар 

пример инфозабаве, утолико више што је њихова сврха да информишу о одређеној теми, 

али и да забаве гледаоце. 

 

Појмови и теорије  

Појмови и теорије су важни јер истраживачу омогућавају да поставља релевантна питања 

о друштвеним појавама, на начине који јасно указују на оно што може да представља 

адекватан одговор. 

 

Варијабла (променљива) је појам који се односи на вредност која се мења од случаја до 

случаја. Променљива вредност се означава неким индикатором (нпр. приход може бити 

индикатор варијабле друштвена класа). 

 

Појам је мисаони конструкт који представља неки део света у поједностављеном облику. 

Појам може бити и категорија или класификација - нпр. раса, род или друштвена класа.  

Људи могу у том смислу да се категоризују или класификују као припадници више, 

средње или ниже класе, као црнци или белци, као мушкарци или жене. 

 

Корелација је термин којим се означава однос између две варијабле, чије се вредности 

мењају заједно. Корелација није нужно узрочна (не значи да једна варијабла изазива 

промену друге варијабле, или обратно). Када се развијају узрочно-последична 

објашњења, обично се прави разлика између зависних и независних варијабли: 

➢ независна варијабла је варијабла која узрокује промену другог фактора 

➢ зависна варијабла је варијабла која се мења као последица независних варијабли 

 

Појмови и варијабле, као и узрочно-последични односи које они уредују, повезују се да 

би се поставила теорија.  

 

Друштвена теорија је оквир заснован на емпиријским доказима, који се користи да би се 

организовали појмови и којим се објашњава зашто друштво (или неки аспекти друштва) 

функционишу на одређен начин. Чињенице не говоре саме за себе - потребна нам је 

теорија која ће нас водити у прикупљању, уредивању и тумачењу чињеница. 

 

Експланаторна теорија је теорија која садржи једну или више хипотеза  о узроцима и 

последицама, указујући на то да је нека конкретна независна варијабла узрок конкретне 

последице коју трпи зависна варијабла.  

 

Хипотеза је претпоставка која повезује два или више појмова. 

 

Диркемова теорија друштвене интеграције је чувени пример у социологији. По њему, 

смањење друштвене интеграције (независна варијабла) узрок је повећања  стопе 
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2. Социолошки методи – питања  

 
 

1. Дефинишите појам текста.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Текст можемо дефинисати као било шта, написано или ненаписано, што има способност 

да задржи или да пренесе значење. 

 
 

2. Наведите бар две сличности новинарског и социолошког приступа истраживању.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(3 бода) 

 

Решење: 

И новинар и социолог су заинтересовани да прецизно опишу и дају могуће објашњење 

неког друштвеног феномена који сматрају важним. Обе професије су посвећене 

одређеним вредностима и стандардима, као што су прецизност и правичност у трагању за 

истином. Можда ће чак користити исте или сличне скупове података (државни 

статистички подаци, испитивање људи о ставовима и мишљењима путем анкете или 

интервјуа и посматрање људског понашања). 

 
 

3. Дефинишите појам основног скупа (популације).       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Основни скуп је скуп свих елемената чије особине статистички испитујемо.  

 
 

4. Дефинишите појам узорка.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Узорак је део основног скупа (популације) који је одабран да буде предмет неког 

конкретног истраживачког пројекта. 
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5. Дефинишите појам репрезентативног узорка.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Репрезентативни узорак је узорак који се бира према јасно дефинисаном статистичком 

поступку (на пример, случајни узорак може да обухвати сваку десету или сваку стоту особу 

у популацији). 

 
 

6. Дефинишите појам „грудва“ узорка.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

„Грудва“ узорак је узорак који се ствара процесом у којем истраживач пита првих 

неколико испитаника ко би се још од људи које познаје могао уклопити у истраживање, а 

онда те испитанике пита исто и тако даље. 

 
 

7. Дефинишите појам интервјуа.     

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Интервју је метод истраживања у којем испитаници постављају питања. 

 
 

8. Дефинишите појам инфозабаве.      

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

 

Решење: 

Инфозабава (енг. infotainment) представља жанр масовних медија у постмодерном 

друштву у којем се објављују резултати истраживања, информације и знање у форми 

забавног медијског производа. 

 

 

 

 


