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ОРИГИНАЛНИ НА УЧ НИ РАД

ОБО ЈЕ НЕ РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ КАО ДЕО  
ХИ БРИД НОГ РА ТА

МИ ША ЂУР КО ВИЋ
Ин сти тут за европ ске сту ди је

Трг Ни ко ле Па ши ћа 11, Бе о град, Ср би ја
mdjur kov@g mail.com

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ана ли зи ра се фе но мен та ко зва них обо је них 
ре во лу ци ја. Пред ста вље не су као део хи брид ног ра та, усме ре ног ка сме ни 
ре жи ма у др жа ва ма ко је ула зе у су коб са ан гло-аме рич ким и кор по ра тив-
ним ин те ре си ма. Ана ли зи ра се рад Џи на Шар па, Ма ки ја ве ли ја обо је них 
ре во лу ци ја, за тим ор га ни за ци је „От пор” и ње не ка сни је тран сфор ма ци је 
у „Кан вас”. Та ко ђе се ука зу је и на ево лу ци ју њи хо вих ме то да, али и на 
по тен ци јал не кон тра о ба ве штај не ак тив но сти ко ји ма се др жа ве шти те од 
обо је них ре во лу ци ја и на сил них пре вра та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: обо је не ре во лу ци је, „От пор”, хи брид ни рат, Џин 
Шарп, не на сил на бор ба, др жав ни пре врат

У по след њих два де се так го ди на по ја вио се чи тав низ но вих пој мо ва 
и стра те ги ја за не кон вен ци о нал не об ли ке ра то ва ња и угро жа ва ња без бед-
но сти и су ве ре ни те та по је ди них др жа ва: обо је не или цвет не ре во лу ци је, 
не на сил не ре во лу ци је, феј сбук ре во лу ци је, мре жни ра то ви, хи брид ни 
ра то ви [Панарин 2019], кул тур ни ра то ви, ме ка моћ, па мет на моћ, суд ска 
дик та ту ра. Све се то на ста вља на ста ри ју ге не ра ци ју оба ве штај них под-
ри ва ња као што су пси-опс (пси хо ло шке опе ра ци је) или цр на про па ган да, 
уз аген те ути ца ја, шпи ју на жу и пла ће не аген те.

Су шти на свих ових опе ра ци ја је оно што је још Сун Цу (Sun Tzu) по-
ста вио као циљ: по бе ди ти не при ја те ља без ди рект не ору жа не бит ке [Sun 
Cu 2012: 28, 30, 33, 38]. Да кле, уда ри ти на ње гов мо рал, хо мо ге ност и спрем-
ност за од бра ну и за шти ту свог си сте ма вред но сти и по ли ти ке, те ра зо ри ти 
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га из ну тра пре не го што се уоп ште до ђе до ди рект ног су ко ба. Украт ко, 
не о п ход но је учи ни ти да он не зна ко је и шта бра ни. Отуд је ко руп ци ја стан-
дард ни ме ха ни зам и ин стру мент спро во ђе ња ова квих об ли ка де ло ва ња, 
али уз њу све ви ше до ла зе и иде о ло шка и вред но сна под ри ва ња. На и ме, од 
Фран цу ске ре во лу ци је, по том Ок то бар ске ре во лу ци је, све до да на шњих 
да на, ве ли ку уло гу у оба ра њу си сте ма има ли су при пад ни ци вла да ју ћих 
кла са ко ји су због по мо дар ства или фа на ти зма при хва та ли иде о ло ги је 
ко је ди рект но во де ка кра ју до ми на ци је кла са ко ји ма при па да ју.1

По себ ну уло гу у овом но вом та ла су има ју дру штве не мре же2, ве ли-
ке сај бер и дру ге ком па ни је, ко је су у ве ли кој ве ћи ни из САД3 и че сто 
функ ци о ни шу као про ду же на ру ка аме рич ког оба ве штај ног и вој ног си-
сте ма, што смо ви де ли у слу ча ју Едвар да Сно у де на (Ed ward Snow den). САД 
су пре де се так го ди на уве ле сај бер ко ман ду (USCYBER COM) као по се бан 
род вој ске, спре ман пре све га за сај бер ра то ва ње од брам бе ног, али и офан-
зив ног ти па [Савин 2013: 50–59; Con ti and Sur du 2009]. То ком из во ђе ња 
опе ра ци ја про ме не вла сти у ни зу зе ма ља за вре ме Арап ског про ле ћа, 
ви де ло се здру же но де ло ва ње без бед но сних слу жби, спољ но по ли тич ке 
ад ми ни стра ци је, фон да ци ја, сај бер ко ман де, без бед но сних ком па ни ја и 
ак ти ви ста на те ре ну ко ји пре ко дру штве них мре жа ко ор ди ни шу те рен ске 
опе ра ци је под ри ва ња и сме не вла сти. Но, по сто је иде је да се за пра во аме-
рич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка че сто тран сфор ми ше у ору ђе упра во 
ко р по ра ци ја и да се у мно штву ин тер вен ци ја аме рич ка спољ на по ли ти ка 
во ди ла ин те ре си ма кор по ра ци ја4, а не ин те ре си ма др жа ве.

Ин тер нет је знат но по ве ћао мо гућ но сти под ри ва ња и ка пи лар ног 
пре ли ва ња иде ја у мен тал ни, ду хов ни, вред но сни и ме диј ски про стор 
ци ља не зе мље. Да нас су без бед но сни и про па ганд ни про дор јед не зе мље 
ка дру гој да ле ко лак ши не го што је то би ло ра ни је ка да се суб вер зи ја 
вр ши ла кон вен ци о нал ним сред стви ма. Узми мо при мер „еу фо ри је” ко ја 
је то ком 2015. и 2016. го ди не на ста ла око игри це, апли ка ци је По ке мон Го 

1 У та ко зва ном ан ти ра си стич ком та ла су ко ји је по сле уби ства Џор џа Флој да (Ge or ge 
Floyd) за хва тио за пад не зе мље уо чен је сли чан фе но мен. Ле ви чар ска омла ди на за пад них 
зе ма ља кре ну ла је да ру ши спо ме ни ке и обе леж ја свих оних љу ди по чев од Кри сти фо ра 
Ко лум ба ко ји су њи хо вој ци ви ли за ци ји то ком прет ход них пет ве ко ва би ли обез бе ди ли до-
ми на тан по ло жај у све ту. 

2 О уло зи дру штве них мре жа у обо је ним ре во лу ци ја ма и пре вра ти ма но ве ге не ра ци је 
ви де ти: [Парезановић 2013: 337].

3 Ово се то ком по след њих пет го ди на до ста про ме ни ло, па смо да нас све до ци огром ног 
без бед но сног стра ха ко ји на за па ду вла да од ки не ских ком па ни ја по пут Хуавејa (Hu a wei 
Tec hno lo gi es Co. Ltd.), њи хо ве 5г мре же, апли ка ци ја ко је про из во де итд.

4 Овај ар гу мент се по ја вљу је од Гва те ма ле 1954. и „ба на на-ин тер вен ци је” у ин те ре су 
ком па ни је Ју нај тед фрут ком па ни (Uni ted Fru it Com pany). Го ди ну да на ра ни је у Ира ну осим 
стра те шког ин те ре са ве за ног за наф ту, ва жан је био и ин те рес аме рич ких и бри тан ских 
нафт них ком па ни ја. И 1973. ком па ни ја IТТ ди рект но је уче ство ва ла у фи нан си ра њу и под-
сти ца њу Пи но че о вог др жав ног уда ра у Чи леу. Но док је ра ни је ин те рес ком па ни ја ишао 
за јед но са (им пе ри јал ним) ин те ре си ма др жа ве, чи ни се да се све ви ше уло га кор по ра ци ја 
по пут Рок фе ле ро ве или Со ро ше ве, кроз та ко зва ну ду бо ку др жа ву на ме та ла као ва жни ја од 
без бед но сних и ге о по ли тич ких ин те ре са са ме др жа ве. Миршајмeр (John Me ar she i mer) и Волт 
(Step hen Walt) с дру ге стра не твр ди ли су да је аме рич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка у 
слу жби дру ге др жа ве (Изра е ла). [Me ar she i mer and Walt: 2007].
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(Pokémon Go). У по тра зи за вир ту ел ним ство ре њем, љу ди су са ми сни-
ма ли и на кла уд пре но си ли уну тра шњост сво јих до мо ва, пред у зе ћа или 
ин сти ту ци ја у ко ји ма ра де. Да кле оно до че га су ра ни је шпи ју ни и оба-
ве штај ци тек те шким му ка ма мо гли да до ђу, са да су љу ди са ми ну ди ли 
и сла ли. У том сми слу ин тер нет и апли ка ци је су фан та стич но по ве ћа ли 
мо гућ ност за спро во ђе ње Сун Цу о ве стра те ги је.

Овај си стем не кон вен ци о нал ног вој ног де ло ва ња, иа ко има од ре ђе не 
из во ре у бри тан ској тра ди ци ји, из ме ђу два ра та ини ци ра ли су со вјет ски 
НКВД (На род ни ко ме са ри јат уну тра шњих по сло ва) и вр ло мо ћан оба ве-
штај ни си стем Ко мин тер не [Ђурковић 2015; Ђур ко вић 2017]. Ко мин тер на, 
на при мер, као и на ци стич ки оба ве штај ни си стем (ра ни је ау стро у гар ски), 
мно го је ра ди ла на ин стру мен та ли за ци ји на ци о нал ног и ет нич ког пи та ња 
у свр ху под ри ва ња про тив ни ка. По сле Дру гог свет ског ра та цео овај си-
стем не на сил не суб вер зи је, на сло ње не на кла сич не без бед но сне си сте ме, 
пре у зе ла је и до гра ди ла аме рич ка ЦИА, у са рад њи са ен гле ском МИ6 
(Sec ret In tel li gen ce Ser vi ce) [Саундерс 2014]. 

Та ко, по сто је ту ма че ња да је Хлад ни рат до би јен пре ко по пу лар не 
кул ту ре, од но сно на по љу су ко ба вред но сти и иде о ло ги ја. Тре ба обра ти ти 
па жњу, на при мер, на из ја ву чу ве ног аме рич ког стра те га Збиг ње ва Бже-
жин ског да је он раз вио иде о ло ги ју људ ских пра ва као оруж је ко јим је под-
ри вен Ис точ ни блок [Fo u skas and Gökay 2005: 44]. На и ме, 1998. го ди не у 
Па ри зу, на про мо ци ји сво је чу ве не ге о стра те шке сту ди је Ве ли ка ша хов ска 
та бла, Бже жин ски је об ја снио да не ма ни ка квог па ра док са у ње го вој на-
вод ној ево лу ци ји од за сту па ња људ ских пра ва ка ге о по ли тич ком дис кур су 
бру тал не мо ћи. И за сту па ње људ ских пра ва кра јем 70-их го ди на 20. ве ка 
би ло је део ге о по ли тич ке бор бе. Људ ска пра ва су, по себ но на кон ОЕБС-ових 
кон фе рен ци ја у Хел син ки ју 1975. и Бе о гра ду 1977, и још ин тен зив ни је на-
кон 1990, ко ри шће на као осно ва за ме ша ње у без бед но сне си сте ме др жа ва, 
за во ђе ње про па ганд них ра то ва, под ри ва ње, вр бо ва ње, а ка сни је и као осно-
ва за та ко зва не ху ма ни тар не вој не ин тер вен ци је. Ка ко Фу скас (Vas si lis 
Fo u skas) и Го кај (Bülent Gökay) до дат но упо зо ра ва ју и Хен ри Ки син џер, 
ко ји је увек у сво јим ре ал по ли тич ким сту ди ја ма пре зи рао дис курс људ ских 
пра ва као не ре ле ван тан за од но се ве ли ких си ла, био је глав ни пре го ва рач 
при ли ком из ра де За вр шног ак та из Хел син ки ја, упра во због упо тре бе овог 
ору ђа у ра за ра њу Ис точ ног бло ка.5

На сли чан на чин обо је не ре во лу ци је по ста ле су је дан од нај ва жни јих 
ви до ва са вре ме не не кон вен ци о нал не без бед но сне и ге о по ли тич ке бор бе. 

ОТ ПОР! И ТРА ДИ ЦИ ЈА НЕ НА СИЛ НЕ БОР БЕ

Ср би ја је зе мља у ко јој је ство ре на ор га ни за ци ја „От пор!” и у ко јој 
је 2000. го ди не из ве де на пр ва обо је на ре во лу ци ја. Пре то га, НА ТО је 1999. 
го ди не из вр шио агре си ју без одо бре ња УН. Од та да је не ко ли ко во ђа 

5 Овај по да так пр ви пут сам на шао у НИН-у бр. 2578, од 20. ма ја 2000. го ди не у тек сту 
Пре дра га Си ми ћа, фељ то ну ура ђе ном на осно ву књи ге Пут у Рам бу је и ис ко ри стио као 
илу стра ци ју тзв. по ли ти ке људ ских пра ва [Đurković 2001: 17].
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„От по ра” у ко ор ди на ци ји са си сте мом Фон да за отво ре но дру штво Џор џа 
Со ро са и аме рич ким оба ве штај ним си сте мом, раз ви ло цео раз ра ђен мо дел 
„не на сил не бор бе” под на зи вом КАН ВАС (CAN VAS – Cen ter for Ap plied 
Non vi o lent Ac tion and Stra tegy) на чи јем се сај ту Кан ва со пе диа мо гу на ћи 
при руч ни ци, ин струк ци је, парт не ри, спон зо ри, ви део ма те ри јал итд.6 На 
спи ску са рад ни ка „Кан ва са” је три де се так во де ћих за пад них уни вер зи-
те та из САД (Хар вард, Јејл, Но тр Дам, Ко лум би ја, AIR For ce Aca de mia...), 
Не мач ке (Бер лин, Хај дел берг) и Бри та ни је (Есекс, УЦЛ), на рав но и Бе о-
град, на ко ји ма са рад ни ци „Кан ва са” др же пре да ва ња из обла сти не на сил-
не бор бе. Дру га срод на ор гани за ци ја је Цен тар за не на сил ни от пор (Cen ter 
for Non-Vi o lent Re si stan ce) где су ан га жо ва ни та ко ђе бив ши „от по ра ши” 
[Naumović 2006: 189].

Од 2000. „От пор” је де ло вао, об у ча вао ак ти ви сте, био на те ре ну и ру-
шио вла де у пре ко три де сет и пет зе ма ља (не ке про це не иду и до пе де сет). 
Нај ва жни ји про сто ри где је де ло вао су Бал кан (СРЈ 2000, Ал ба ни ја 2008. 
и Ма ке до ни ја 2014–2017), по сто со вјет ски про стор (Гру зи ја 2003, Укра ји на 
2004. и 2014, Кир ги стан 2005, Уз бе ки стан 2007), Ла тин ска Аме ри ка (Ве-
не цу е ла 2008, 2018, Бра зил 2014–2016), то ком Арап ског про ле ћа (на ро чи-
то у Егип ту 2011, за тим у Ли ба ну, Си ри ји, Ли би ји). Та ко ђе су де ло ва ли и 
у Ру си ји, Бе ло ру си ји, Зим баб веу, Па ле сти ни, Мјан ма ру (Бур ми), За пад ној 
Са ха ри, Мал ди ви ма (где су до би ли це ло ма ло остр во као хо но рар) итд. 
Би ли су ак тив ни и то ком про те ста „Оку пи рај Вол стрит” 2011. (Oc cupy 
Wall Stre et; 2011) у САД, а 2019. би ли су ви дљи ви у Хонгкон гу у та ко зва-
ној Ки шо бран ре во лу ци ји.

Ни ма ло бе за злен ку ри о зи тет је чи ње ни ца да је по ло ви ном но вем бра 
2014. вла да Ује ди ње них Арап ских Еми ра та на ли сту од 85 те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја, по ред Бо ко ха ра ма (Bo ko Ha ram) или Ал Kаиде (Al-Qa e da) 
ста ви ла и бе о град ски „Кан вас”7. Не са мо да су при пад ни ци „Кан ва са” од 
1998. оства ри ли бли ске ве зе са де ло ви ма аме рич ког оба ве штај ног сек то-
ра, ко ји као што је по зна то, не пре за од упо тре ба свих мо гу ћих ме то да 
укљу чу ју ћи и те ро ри стич ке (атен та ти, цр на про па ган да, fal se flag опе ра-
ци је8), већ су то ком Арап ског про ле ћа де ло ва ли у ди рект ном са деј ству 
са при пад ни ци ма Му сли ман ског брат ства, али и дру гих ра ди кал них 
по ли тич ких гру па ци ја скло них упо тре би те ро ри стич ких ме то да за под-
ри ва ње ле ги тим не и ле гал не вла сти. Отуд је „Кан вас” у ни зу зе ма ља 
апо стро фи ран као по тен ци јал на суб вер зив на прет ња, а у УАЕ чак и као 
те ро ри стич ка ор га ни за ци ја.

По себ но је за ни мљи во ис ку ство Ира на из 2009. [Mo ha jer 2018] као 
јед ног од не у спе лих по ку ша ја ру ше ња вла сти. По ред Ира на, ту су и Мол-
да ви ја, Хонг конг (у два на вра та), Ру си ја, Ве не цу е ла и Тур ска. Да кле, иа ко 

6 [Cen ter for Ap plied Non vi o lent Ac tion and Stra te gi es].
7 [List of Gro pus de sig na ted ter ro rist or ga ni sa ti ons by the UA E].
8 Ра ди се о тзв опе ра ци ја ма под ла жном за ста вом, у ко ји ма јед на фор ма ци ја из во ди 

ак ци је под oзнакама дру ге, по ку ша ва ју ћи да јој под мет не тај свој не ле ги тим ни чин (те ро-
ри зам, атен тат и сл.). Из раз по ти че од пи ра та ко ји су ис ти ца ли ту ђе за ста ве ка ко би се при-
бли жи ли тр го вач ким бро до ви ма ко је су осва ја ли и пљач ка ли.
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су у ве ћи ни зе ма ља успе шно де ло ва ли и по мо гли сме не ре жи ма, у јед ном 
бро ју зе ма ља њи хо ва стра те ги ја ни је да ла ре зул та те, па су се ре жи ми 
од бра ни ли. Све ве ћи број зе ма ља и ли де ра ко ји осе ћа ју да ствар но или 
по тен ци јал но ула зе у су коб са ан гло-а ме рич ким си сте ми ма мо ћи, по све-
ћу је озбиљ ну па жњу ме ха ни зму „Кан ва са” и сту ди ја ма кон тра о ба ве штај не 
без бед но сне за шти те од та квих прет њи. По себ но за то што „Кан ва со ва” 
„не на сил на ре во лу ци ја” че сто и вр ло ла ко пре ра ста у на сил не ак ци је и 
гра ђан ске ра то ве.

Оно што ве ћи ну ових де ша ва ња по ве зу је на рав но је сте сим бол „сти-
сну та пе сни ца” ко ју је ко ри стио „От пор” у Ср би ји као бе лу пе сни цу на 
цр ној по за ди ни. На кон Бе о гра да овај сим бол је мо ди фи ко ван у за ви сно-
сти од ло кал не кул ту ре (у Ира ну је ра зу мљи во за ста ва зе ле на).9 Та ко се 
и чи тав Кан ва сов ме тод при ла го ђа ва спе ци фич ној кул ту ри зе мље у ко јој 
де лу је, и по пут опа сног ви ру са ево лу и ра, му ти ра и по ве ћа ва по тен ци јал 
за иза зи ва ње ште те.

Иде ја не на си ља и не на сил не бор бе у са вре ме ном све ту до ла зи ка ко 
из пра во слав не тра ди ци је (Тол стој), и пре све га из хин ду и стич ке тра ди-
ци је. Ма хат ма Ган ди раз вио је иде ју Ахим са (не на си ља) и Са тја гра ха (ин-
си сти ра ње на исти ни, сна га исти не од но сно ис трај но сти) као об ли ка отпо-
ра ко ло ни јал ном оку па то ру ко јим је на кра ју ус пео да га из ба ци са сво је 
те ри то ри је и до не се сло бо ду свом на ро ду. На за па ду но си о ци су па ци фи-
стич ки по кре ти и ли ге ко ји се раз ви ја ју од дру ге по ло ви не 19. ве ка. „От пор” 
се по зи ва и на на сле ђе Мар ти на Лу те ра Кин га (Mar tin Lut her King Jr.).10

Па ра докс је да су са вре ме ни стра те зи ко је пла ћа ју ве ли ке кор по ра ци је 
и оба ве штај ни си сте ми им пе ри јал них си ла чи та ву иде ју пре у зе ли и пре-
ра ди ли с ци љем ши ре ња нео ко ло ни ја ли зма и кон тро ле ре сурсâ и ге о по-
ли тич ких про сто ра пре ко аге на та ути ца ја и по сред ни ка (прок си ја). До бро 
је при ме ће но да се „От пор” ни је по ја вио у Са у диј ској Ара би ји или др жа ви 
ко ја је са ве зник САД-а, не го ис кљу чи во та мо где се ак ту ел на власт су-
прот ста вља ге о по ли тич ким им пе ра ти ви ма и же ља ма САД. Но, ис тра жи-
ва чи ма де ло ва ња ЦИА по зна то је да не по сто ји аспект ду хов ног и ин те-
лек ту ал ног ан га жма на, ни ти вред но сни и иде о ло шки си стем ко ји они 
ни су по по тре би ко ри сти ли и ин стру мен та ли зо ва ли за (гео)по ли тич ке 
ци ље ве. Од ру ских струч ња ка за без бед ност мо же да се чу је да Бри тан ци 
и Аме ри кан ци пре ма по тре би фи нан си ра ју и ли бе ра ле и мо нар хи сте, и 
ул тра де сни ча ре и ко му ни сте, са мо ако њи хо во де ло ва ње у да тим окол-
но сти ма во ди де ста би ли за ци ји про тив ни ка. Отуд се и не на си ље ла ко 
ин стру мен та ли зу је и пре тва ра у иде о ло ги ју ко ја иза се бе кри је ни ма ло 
не на сил не и бе за зле не ци ље ве.

9 Ми ло ше ви ће ва кон тра о ба ве штај на про па ган да на сто ја ла је да цр но-бе лу за ста ву са 
пе сни цом по ве же са фа ши стич ком и на ци стич ком ико но гра фи јом. Но, код мла дих љу ди она 
је мо гла да се по ве же са бо ја ма ан ти ко му ни стич ких ро ја ли ста (чет ни ка) из Дру гог свет ског 
ра та. Ова спо соб ност адап та ци је на раз ли чи те ло кал не иде о ло шке дис кур се и тра ди ци је 
по ста ће је дан од ва жни јих ме то да де ло ва ња Кан ва са.

10 За ге не рал ну по ли тич ку исто ри ју не на си ља и Бо би о ву (Nor ber to Bob bio) по де лу на 
па си ван и ак ти ван па ци фи зам ви де ти: [Rodríguez Rodríguez and Díaz Ana bi tar te 2014].
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ЏИН ШАРП И ИН СТРУ МЕН ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
НЕ НА СИЛ НИХ ПРО ТЕ СТА

Иде ја па ци фи зма и бор бе за мир би ла је та ко ђе јед но од нај ва жни јих 
ору ђа Ста љи но ве од но сно ме ђу на род не по ли ти ке Ко мин тер не. Још у доба 
Ви ли ја Мин цен бер га (Willy Münzen berg) [McMe e kin 2004] ор га ни зо ва ни 
су број ни ме ђу на род ни кон гре си за мир као фрон тов ски па ра ва ни ко му ни-
стич ког си сте ма. Са истом прак сом на ста вље но је и по сле Дру гог свет ског 
ра та, ка да су по себ но на про сто ру За пад не Евро пе и Не мач ке по др жа ва не 
еко ло шке и дру ге ми ров не ор га ни за ци је ко је су за свој циљ има ле упра во 
из ба ци ва ње аме рич ких ра ке та са ну кле ар ним бојевим гла ва ма са овог про-
сто ра. Но, и на овом по љу Аме ри кан ци су по че ли да пре у зи ма ју know-how, 
да га при ла го ђа ва ју сво јим по тре ба ма и укљу чу ју у свој бор бе ни ар се нал. 

Та ко се сти же до име на Џи на Шар па (Ge ne Sharp, 1928–2018), тео ре-
 ти ча ра ко га с пу ним пра вом на зи ва ју „Ма ки ја ве ли јем...” или „Кла у зе ви-
цем не на сил не бор бе”. Чо век чи ја је сла ва то ком по след њих два де се так 
го ди на по ра сла до не слу ће них гра ни ца, след бе ник Ган ди ја, че сто опи си-
ван као на вод ни уса мље ник, уса мље ни ја хач и мар ги на лац, вр хун ски је 
из да нак аме рич ке без бед но сно-кор по ра тив не хлад но ра тов ске ели те. У 
ал тер на тив ним кру го ви ма по сто је ис тра жи ва ња и ука зи ва ња на ње го ве 
ве зе са аме рич ким без бед но сним сек то ром11, но чи ни се да је Мар си Смит 
(Mar cie Smith) ура ди ла до са да нај бо љу ре кон струк ци ју из во ра и ме ста 
Џи на Шар па и ње го ве те о ри је не на сил ног де ло ва ња у укуп ном си сте му 
аме рич ке спољ не по ли ти ке и ин тер вен ци о ни зма [Smith 2019]. 

Шар па је у нај ва жни ји ин те лек ту ал ни цен тар за кре и ра ње хлад но ра-
тов ске стра те ги је 1965. го ди не, до вео и ре гру то вао ни ма ње ни ви ше не го 
То мас Ше линг (Tho mas C. Schel ling). Ше линг је, што се че сто иг но ри ше, 
чак и ау тор по кро ви тељ ског уво да за Шар по ву нај по зна ти ју књи гу, од но сно 
мо ну мен тал ну тро том ну док тор ску ди се та ци ју По ли ти ке не на сил ног 
де ло ва ња, ко ја је од бра ње на на Окс фор ду 1968, а из да та 1973. [Sharp 1973]. 
Она је на ста ла упра во то ком ње го вог ра да у чу ве ном Цен тру за ме ђу на-
род не од но се Хар вард ског уни вер зи те та, ин тер но по зна том као „ЦИА на 
Хар вар ду”. Ше линг, еко но ми ста, до бит ник Но бе ло ве на гра де за еко но-
ми ју, је дан од нај ва жни јих љу ди за раз вој те о ри је ига ра и стра те ги је уоп ште, 
раз вио је те о ри ју ига ра упра во као део аме рич ке ну кле ра не хла до но ра-
тов ске стра те ги је. Шар по ва стра те ги ја не на си ља за пра во је део укуп ног 
стра те шког па ке та де ло ва ња ко ји је раз вио овај моћ ни ин те лек ту ал ни 
цен тар. У по ме ну том „Уво ду” Ше линг упра во то и твр ди: „ово је књи га 
ко ја се ба ви стра те ги ја ма бор бе”.

Шар по ва ис тра жи ва ња у то до ба фи нан си ра ДАР ПА (De fen se Advan ced 
Re se arch Pro jects Agency), аген ци ја Ми ни стар ства од бра не од го вор на за 
раз вој но вих тех но ло ги ја за вој ску Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Но, у 
по ме ну том цен тру су и Хен ри Ки син џер (He nry Kis sin ger), Ви ли јем Бан ди 
(Wil li am Bundy), Се мју ел Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton), Ро берт Бо у ви 

11 Ти је ри Меј сан (Thi e rry Meyssan) је још 2005. об ја вио ва жан ис тра жи вач ки чла нак [Meys-
san 2005] на ко ји је сâм Шарп при лич но без у спе шно мо рао да од го во ри [Sharp 2007].
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(Ro bert R. Bo wie), Збиг њев Бже жин ски (Zbig ni ew Ka zi mi erz Br ze zin ski), 
Сеј мур Мар тин Лип сет (Seymo ur Mar tin Lip set), док је ор га ни за ци о ну осно-
ву обез бе дио Дин Раск (Dean Rusk), бу ду ћи др жав ни се кре тар САД. Све 
то за јед но об је ди њу је нај ва жни је фон да ци је (Форд, Рок фе лер, Кар не ги, 
Ди лон), Пен та гон и ЦИА. Ше линг, као и ве ћи део ове еки пе, де це ни ја ма 
је са ра ђи вао са РАНД кор по ра ци јом. У бли зи ни је био и уни вер зи тет МИТ 
(Mas sac hu setts In sti tu te of Tec hno logy), па је Шарп у пе ри о ду 1965–1970. 
уче сто ва вао у чу ве ном за јед нич ком се ми на ру ове две ин сти ту ци је о Кон-
тро ли на о ру жа ња где су из ме ђу оста лих би ли Ки син џер, Бан ди, Ше линг, 
Бо у ви, Пул (It hiel de So la Pool), Блум филд (Lin coln T. Blo om fi eld) и Ро стов 
(Walt Ro stow). 

Шар по ва ис тра жи ва ња су ини ци јал но за по че та као део про јек та Ка-
ме лот ко ји је Ше линг во дио, а ко ји се на кон обе ло да њи ва ња са мо пре па-
ко вао и на ста вио под дру гим име ном. Ра ди се о ком би но ва ној екс пе ри мен-
тал ној пси хо ло ги ји и стра те ги ји. Шарп је остао у овом цен тру аме рич ке 
оба ве штај не и стра те шке де лат но сти сле де ћих три де сет го ди на, да би 1983. 
осно вао соп стве ни „Ал берт Ајн штајн ин сти тут” (ААИ). Све до 2004. го-
ди не из во ри фи нан си ра ња оста ле су по ме ну те фон да ци је еста бли шмен та 
уз, пре све га, др жав ни но вац ко ји до би ја пре ко НЕД-а.

Из овог пе ри о да нај ва жни ји до при нос је сте књи га Учи ни ти Евро пу 
нео о сво ји вом [Sharp 1985] са Ке на но вом (Ge or ge F. Ken nan) по хва лом и пред-
го во ром у по но вље ном из да њу. Шарп је сво ју те о ри ју не на сил не дру штвене 
бор бе у том тре нут ку ви део као део стра те ги је од бра не за пад ног све та, као 
уво ђе ње си сте ма ко ји би у вре ме по тен ци јал не со вјет ске оку па ци је за пад-
но е вроп ских зе ма ља тре ба ло да раз ви је ме ха ни зме от по ра и не фук ци о ни-
са ња про сто ра, али и да на кон евен ту ал не оку па ци је одр жа ва пер ма нент-
но от пор на ро да и дру штва про тив Со вје та. Тре ба сва ка ко ука за ти да је 
чу ве на опе ра ци ја Гла дио има ла вр ло сли чан, ако не и иден ти чан мо тив 
и на ра тив, али се ба ви ла вој ном мо би ли за ци јом и ор га ни за ци јом љу ди за 
те ро ри стич ке ак ци је и от пор оку па то ри ма, али и њи хо вих са рад ни ка.

Да кле, Џин Шарп ни је ни ка кав са мо стал ни хи пи-ак ти ви ста ко ји 
ма шта о по бе ди ми ра, сло бо де и де мо кра ти је у све ту, не го вр хун ски стра-
тег хлад но ра тов ске бор бе чи је је уче ње сво ју епи фа ни ју до би ло упра во 
кра јем Хлад ног ра та и на кон ње га, као глав ни ме тод аме рич ког ин тер вен-
ци о ни зма. Као што ће се ви де ти, не на сил но де ло ва ње по ста је осно ва за 
раз ра ду стра те ги је хи брид ног де ло ва ња пре ма не по жељ ним ре жи ми ма 
ко ја функ ци о ни ше на ви ше ни воа и укљу чу је ши ро ку па ле ту рас про стр ту 
од не на сил ног де ло ва ња до ди рект не вој не нтер вен ци је. 

На рав но, ва жан део укуп не стра те ги је про мо ци је Шар па и овог ме-
то да би ло је при кри ва ње ње го ве вој но-без бед но сне по за ди не у мејнстрим 
ме ди ји ма и на уни вер зи те ти ма. У ин тер вјуу за Ал Џа зи ру 2011. го ди не, 
Шарп се на вод но чу ди ка ко су га бо ље раз у ме ли љу ди из вој ног еста бли-
шмен та не го па ци фи стич ки ак ти ви сти: „Ово је у по чет ку би ло из не на ђе ње. 
По не кад бих био по зван да раз го ва рам са па ци фи стич ком гру пом, и они 
би ми увек би ли на пор ни јер сам го во рио о праг ма тич ној не на сил ној 
бор би, а они су го во ри ли о ве ро ва њу у не на си ље као етич ком прин ци пу. 
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Али ка да сам раз го ва рао са пу бли ком при пад ни ци ма вој ске, они су то 
раз у ме ли, јер су зна ли стра те ги ју и так ти ку. Љу ди из вој ске су то схва-
ти ли пу но озбиљ ни је. То ва жи за не ко ли ко раз ли чи тих зе ма ља где сам 
се сре тао са љу ди ма из вој ске. И тач но је и да нас: мо ја књи га из 1973. 
го ди не По ли ти ка не на сил ног де ло ва ња би ла је ве о ма по вољ но при ка за на 
у вој ним ча со пи си ма у не ко ли ко зе ма ља. То је да ле ко од оно га што би 
љу ди оче ки ва ли” [Sharp 2011].12

Уз Шар па сла ву је сте као и ње гов глав ни опе ра ти вац, пу ков ник вој-
ске САД Ро берт Хел ви (Ro bert Hel vey), чо век са бо га тим ис ку ством у 
вој ној оба ве штај ној де лат но сти. Ка ко он сâм по ја шња ва, у вој сци у ко јој 
је про вео три де сет го ди на до био је за да так да за вр ши по ли тич ке на у ке, 
за тим је по слат (пре ко ман до ван) у већ по ми ња ни Хар вар дов од но сно 
цен тар ЦИА-e за ме ђу на род не од но се где је про вео пе ри од 1987/88. У то 
до ба та мо је још увек био и Хан тинг тон, али ва жни је за ње га је то што 
је срео Шар па [Spen cer 2008]. Хел ви је из ме ђу оста лог био и де кан чу ве-
ног Ко ле џа за на ци о нал ну без бед ност, на ко ме се об у ча ва ју опе ра тив ци 
DIA-e (De fen ce In tel li gen ce Agency) спољ не вој не оба ве штај не аген ци је. 
На Хар вард до ла зи на кон што је као вој ни ата ше не ко ли ко го ди на про вео 
у Бур ми. Чи та вој при чи о не на сил ном де ло ва њу он при сту па као штаб ски 
офи цир и по чи ње да раз го ва ра са Шар пом о ин стру мен ти ма ко је ко ри сти 
вој ска, од но сно о кон крет ним за да ци ма: „Раз ми шља те о окру же њу у ко-
јем се во ди су коб. О пра ви ли ма ве жба ња. О ме то до ло ги ја ма ре ша ва ња 
про бле ма. О стра те шким про це на ма. О опе ра тив ном пла ни ра њу” [Spen cer 
2008]. Хел ви за пра во по чи ње прак тич но да раз ра ђу је Шар по ве уви де и 
пре по ру ке у не ку вр сту ди рект ног опе ра тив ног при руч ни ка за не на сил-
но под ри ва ње и осва ја ње вла сти. Про је кат „Ал берт Ајн штајн ин сти ту та” 
с њим по ста је убо ји то и раз ра ђе но прак тич но ору ђе ко је аме рич ка ад ми-
ни стра ци ја и еста бли шмент, а за тим и ду бо ка др жа ва при ме њу ју на свим 
оним тач ка ма где на ла зе не ко о пе ра тив не ли де ре, да би се при ча на кра ју 
усме ри ла и на са му Аме ри ку.13

Хел ви је пр ву прак тич ну при ме ну свог ра да имао упра во у Бур ми 
ко ју је ја ко до бро по зна вао. У пе ри о ду 1992–1998, чак пет на ест пу та је 
пу то вао у Бур му где је др жао кур се ве не на сил не стра те ги је бор бе за врло 
ша ро ли ку до ма ћу опо зи ци о ну пу бли ку, од ко јих су не ки би ли укљу че ни 
и у те ро ри зам. Шарп је 1992. го ди не та ко ђе пу то вао у Бур му да оце ни 
ква ли тет и успе шност Хел ви је вог ра да. 

Но и не ко ли ко го ди на пре то га Шарп је до био са тис фак ци ју да ви ди 
сво је иде је ка ко се ре а ли зу ју на ин ди ка тив ним ме сти ма. И пре ма соп-
стве ном при зна њу био је при су тан у Пе кин гу на Тр гу Тје нан мен док су 
тра ја ли по зна ти про те сти ко је је вој ска окон ча ла при лич но бру тал ном 

12 У овом вр ло за ни мљи вом ин тер вјуу из 2011. го ди не са зна је мо да је Џин Шарп 1983. 
у Ду бров ни ку уче ство вао на међунaродној кон фе рен ци ји о не на си љу. Он је оспо ра вао ган-
ди стич ке и кин гов ске иде је о не на си љу као мо рал ној и ду хов ној бор би и го во рио о то ме као 
о пред ме ту так ти ке и стра те ги је. До дај мо: вој но-оба ве штај не так ти ке и стра те ги је. 

13 Ха ги о граф ску по вест о се би ова гру па ци ја ис при ча ла је у до ку мен тар ном фил му из 
2011. Ка ко по че ти ре во лу ци ју [Ge ne Sharp: How to Start a Re vo lu tion Tra i ler]. 
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ин тер вен ци јом. Стра те ги је су ве ћи успех до жи ве ле у бал тич ким ре пу бли-
ка ма СССР ко је су их ма сов но ко ри сти ле 1991. у сво јој бор би за са мо-
стал ност. Ка ко Кле менс (Wal ter C. Cle mens Jr.) [Cle mens 2001: 206] твр ди, 
ове три др жа ве су 1991. спро ве ле та ко зва ну Пе ва ју ћу ре во лу ци ју ка ко би 
спре чи ле со вјет ски вој ни пуч и на тај на чин су мир ним пу тем по вра ти ле 
сво ју не за ви сност. Но пре то га ли де ри, ак ти ви сти и ор га ни за то ри до би ли 
су пра ви тре нинг у не на сил ној бор би ко ји им је др жао упра во Џин Шарп. 
Ње го ви ра до ви на ту те му прет ход но су пре ве де ни на бал тич ке је зи ке и 
оби ла то су ко ри шће ни у том пе ри о ду. О то ме се на ла зе по да ци у пам фле-
ту Људ ска пра ва и др жав ни удар у ко јем је Шарп је дан од ау то ра [Sharp 
et al. 1994]. Ни ма ло слу чај но, хлад но ра тов ска стра те ги ја упо тре бље на је 
за стра те шко раз би ја ње про тив ни ка и ге о по ли тич ко од се ца ње од ва жних 
лу ка на Бал тич ком мо ру. 

Као ре зул тат прет ход них ис тра жи ва ња, али и на ве де них прак тич них 
ан га жма на, Шарп је 1993. об ја вио чу ве ну прак тич но ин то ни ра ну крат ку 
књи гу под на зи вом Од дик та ту ре ка де мо кра ти ји [Šarp 1999]. Ка сни је је 
то пре то че но у опе ра тив ни, де фак то вој ни стра те шки при руч ник 198 ме тода 
не на сил не бор бе ко ји се штампаo као ин те грал ни део пу бли ка ци је. У до-
дат ку број 2 за че твр то из да ње Шарп об ја шња ва [Sharp 2010: 87] ка ко је 
ова ра зор на књи жи ца на ста ла тра же њем и за по тре бе бу р ман ског по кре-
та от по ра и та мо је пр во и об ја вље на на ло кал ном је зи ку, а за тим и дво-
је зич но у Банг ко ку. Све до ју го сло вен ске аван ту ре, фо кус ААИ је био 
усме рен на Бур му и ни је имао ве ћих гло бал них ре пер ку си ја. Бе о град ско-
-бу дим пе штан ска ак ци ја је пра ва пре крет ни ца за Шар па, Хел ви ја, ААИ 
и цео си стем не на сил не бор бе.14

При ме рак бур ман ског из да ња књи ге до нет је у Бе о град, где је пре ве-
ден и об ја вљен у из да њу НВО Гра ђан ске ини ци ја ти ве у 4.500 при ме ра ка 
[Naumović 2006: 162]. Још ва жни је од то га, Ро берт Хел ви је у ор га ни за-
ци ји ЦИА-e и дру гих де ло ва аме рич ке ад ми ни стра ци је у Бу дим пе шти 
по чео с тре нин гом два де се так при пад ни ка ор га ни за ци је „От пор”, ства ра-
ју ћи ти ме пр ву удар ну пе сни цу свог бу ду ћег „гло бал ног СКОЈ-а”. Во ђе ни 
Хел ви је вим ин струк ци ја ма, уз око 25 ми ли о на до ла ра аме рич ког нов ца, 
„От пор” је дао зна ча јан до при нос де ли ги ти ми са њу Ми ло ше ви ће ве вла сти 
и ње го вом по ли тич ком по ра зу. Тре ба, ме ђу тим, напо ме ну ти да су мно ги 
од чла но ва „От по ра” не ко ли ко го ди на ра ни је би ли укљу че ни у вр ло ва жне 
не на сил не про те сте бе о град ских сту де на та и гра ђа на, ко ји су би ли обе-
ле же ни до та да не ви ђе ном ин вен тив но шћу, ду хо ви то шћу, стр пљи во шћу, 
су здр жа но шћу итд. До са да ни је за бе ле жен по да так да су Шарп и ААИ 
има ли би ло ка кве кон так те са тим де ша ва њи ма, као ни да су та ис ку ства 

14 Шарп у овом до дат ку, до ду ше, упо зо ра ва на епи зо ду из 1997. ко ја ће тек ка сни је 
има ти ва жне по сле ди це. Је дан сту дент при ме рак књи ге ку пљен у Банг ко ку од нео је у Ин-
до не зи ју где је она об ја вље на код по зна тог из да ва ча, с пред го во ром Аб ду рах ма на Ва хи да 
(Ab dur rah man Wa hid), бу ду ћег пред сед ни ка Ин до не зи је. Ва хид је та да био на че лу нај ве ће 
свет ске му сли ман ске ор га ни за ци је Нах да тул ула ме (Nah da tul Ula ma), која је об у хва та ла окo 
35 ми ли о на љу ди. Та ко је по че ло ши ре ње ове књи ге у број не дру ге му сли ман ске зе мље.
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ко ри сти ли за раз вој сво јих при руч ни ка, иа ко је до ста ма те ри ја ла о про-
те сту об ја вље но.15

По сле Бе о гра да 2000. го ди не, во де ћи чла но ви „От по ра” по ста ју про-
фе си о нал ни ре во лу ци о на ри ко ји сво је ис ку ство ин сти ту ци о на ли зу ју са 
Хел ви јем кроз про је кат Кан ва са и пор та ла Кан ва со пе диа16, те по чи њу да 
по пут са вре ме них троц ки ста из во зе ре во лу ци ју у де се ти не зе ма ља. Оста ло 
је исто ри ја, углав ном по зна та17, на ро чи то по стра да лим на ро ди ма ко ји су се 
по ве ли пе смом сло бо де и на де ко ју је Кан ва со ва си ре на та ко ле по пе ва ла.18

МЕ ХА НИ ЗМИ ШАР ПО ВЕ НЕ НА СИЛ НЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ

Хлад но ра тов ска ге не а ло ги ја Шар по ве стра те ги је ви ди се и по идео-
ло шким осно ва ма целог по ду хва та обо је них ре во лу ци ја. Под сти цај за 
про ме не ре жи ма је увек фо ку си ран на за ла га ње за људ ска пра ва, де мо-
кра ти ју и сло бод не из бо ре, а про тив на вод них ау то кра та и дик та то ра. 
На ра ци ја о су ко бу сло бод ног све та и то та ли та ри зма, пре ли ла се у бор бу 
за сме ну ау то крат ских и дик та тор ских ре жи ма и на вод но ус по ста вља ње 
ли бе рал не, плу ра ли стич ке и из бор не де мо кра ти је у свим др жа ва ма ко је 
су пред мет ин тер вен ци је. 

На ни зу при ме ра мо гло је да се ви ди ка ко за пад ни ме ди ји вр ше при пре-
му ти ме што не ког по ли тич ког ли де ра ко ји је не ко о пе ра ти ван од јед ном 
по чи њу да на зи ва ју дик та то ром или ау то кра том (Са дам Ху се ин, Сло бо дан 
Ми ло ше вић, Еду ард Ше вард над зе, Хо сни Му ба рак, Ни ко ла Гру ев ски), 
ко ји су до ју че би ли са рад ни ци и хва ље ни ре форм ски ли де ри, га ран ти 
ста бил но сти.19

Оно што, пре све га, од ли ку је Шар по ву не на сил ну ин ду стри ју је сте 
ши ро ка па ле та ме то да и сло га на укљу чу ју ћи и ду хо ви тост, ми мо ве, да-
ри ва ње цве ћа по ли цај ци ма и сл. Све се то ко ри сти да се при до би је што 

15 Нпр. Bu ka u mo di, iz bor naj lep ših pa ro la, tran spa re na ta, gra fi ta, Be o grad 1997; O stu den-
ti ma i dru gim de mo ni ma: et no gra fi ja Stu dent skog pro te sta 1996–97, ure di la Gor da na Go ru no vić, 
zbor nik ra do va stu de na ta et no lo gi je i an tro po lo gi je Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du. Ли де ри 
та да шњег про те ста твр де да ни је би ло кон та ка та са њи ма, да је од струк ту ра ко је се ве зу ју 
са ЦИА-е био при су тан Да ни јел Сер вер (Da niel Ser wer) из озло гла ше ног Ин сти ту та за мир. 
Шарп и Хел ви по ја вљу ју се од 1998, да кле од по ја ве „От по ра” то ком не у спе лог сту дент ског 
про те ста 1998, от по че тог по во дом За ко на о уни вер зи те ту.

16 Је дан део „От по ра” по ку шао је нај пре да се пре тво ри у по ли тич ку пар ти ју и узео је 
уче шће на фак тич ки пр вим ствар но сло бод ним пар ла мен тар ним из бо ри ма у Ср би ји 2003. 
го ди не. До би ли су не зна тан број гла со ва (63.000 или 1,6%) и ти ме је из бор на аван ту ра по-
кре та би ла окон ча на. Део функ ци о не ра се уто пио у јед ну од нај ве ћих мејнстрим стра на ка 
– Де мо крат ску стран ку. Овај мо дел по но вио се и на дру гим ме сти ма, као што је Укра ји на 
по сле 2004, чи ме се по ка зу је хи брид на при ро да це лог по ду хва та. На и ме, струк ту ре ко је 
из во де „цвет ну ре во лу ци ју” има ју је дан за да так, а вр ше ње вла сти по сле пре вра та ре зер ви-
са но је за не ке дру ге ак те ре.

17 За уло гу Шар по вих уче ни ка у Арап ском про ле ћу ви де ти: [Јанковић 2020: 153–155]; 
за де ша ва ња у Ту ни су [Савин 2013: 64]; о де ло ва њу на по сто вјет ском про сто ру [Нарочницкая 
2008]. О ре зул та ти ма та квог де ло ва ња у Укра ји ни ви де ти: [Byshok and Koc het kov 2014].

18 На де се то го ди шњи цу од бе о град ског пре вра та но ви нар ка ма га зи на Вре ме на пра ви ла 
је за ни мљив пре глед ка ри је ра „от по ра ша” у про те клом пе ри о ду. Ви де ти: [Gligorijević 2010].

19 Сло бо дан Јан ко вић је опи сао ка ко се то де си ло са ли де ри ма Ту ни са, Ал жи ра и Егип та 
при ли ком при пре ма та ко зва ног Арап ског про ле ћа [Јанковић 2020: 144–147].
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ве ћи број пре све га мла дих љу ди, да се ти ме по ве ћа ан ти па ти ја пре ма но-
си о ци ма вла сти, сма њи и уни шти њи хов ле ги ти ми тет и да се у крај њем 
ис хо ду сме ни „дик та тор ска” власт. Ов де се не ће де таљ но ула зи ти у прак-
тич не ме то де са ме не на сил не бор бе јер о то ме се све мо же на ћи на сај ту 
Кан ва са. Ње го ви ли де ри о то ме су об ја ви ли чи тав низ пу бли ка ци ја и 
књи га ко је су јав но до ступ не на свим во де ћим свет ским је зи ци ма.20

Из свих при ме ра схвата се да се на кон то га до во де ко о пе ра тив ни или 
уна пред при пре мље ни ли де ри ко ји ре сур се и еко ном ски про стор пре да ју 
стра ним кор по ра ци ја ма, ко руп ци јом ра за ра ју др жав не под си сте ме и разара-
ју без бед но сни си стем др жа ве. Не кад као у слу ча ју СРЈ на ста вља ју и ње но 
фи зич ко це па ње. По пра ви лу, др жа ва се све ви ше за ду жу је, ра сту со ци јал-
не раз ли ке, а пре све га се бан кар ско тр жи ште и тр жи ште оси гу ра ња, да кле 
кључ ни фи нан сиј ски то ко ви пре пу шта ју стра ним ком па ни ја ма.

По пра ви лу, на по ре до с тим иде и кул тур на, ан ти и ден ти тет ска ре-
во лу ци ја ко ја се спро во ди пре ко ма сов них ме ди ја, си сте ма обра зо ва ња и 
по пу лар не кул ту ре (на рав но, по сред ством ко рум пи ра них де ло ва ели те, 
аге на та ути ца ја и „ко ри сних иди о та”). Њен основ ни пра вац је ра за ра ње 
тра ди ци о нал не по ро ди це као основ не ће ли је од бра не сва ког дру штва, 
ра за ра ње дру гих об ли ка ау тен тич ног оргaнизовања љу ди, ши ре ње пор но-
гра фи је и ре во лу ци ја сек су ал но сти. С тим иде и про гон тра ди ци о нал них 
ре ли ги ја из јав не сфе ре и обра зо ва ња.21 

Тек ка сни је оби чан на род по чи ње да уви ђа о че му се ра ди и ка ква је 
ште та на пра вље на др жа ви, али је та да вр ло те шко или го то во не мо гу ће 
ства ри вра ти ти уна зад. На све на чи не спре ча ва се да ро до љу би и нео ка-
ља ни љу ди пре у зму власт. Шарп та ко ме ђу за дат ке ста вља и „спре ча ва ње 
но ве дик та ту ре”, од но сно спре ча ва ње да ау тен тич ни пред став ни ци на-
ро да пре у зму власт и за шти те оно што мо гу.

Из бо га тог ме то до ло шког ар се на ла мо же се ис та ћи не ко ли ко илу стра-
тив них при ме ра. Шарп је про тив пре го ва ра ња са вла шћу [Šarp 1999: 18]. 
Он твр ди да је нео п хо дан кон фликт по сле ко га мо же да до ђе пре да ја вла сти. 
За ла же се за штрај ко ве, бој ко те, про те сте и све вр сте ак ци ја ко је под ра-
зу ме ва ју од би ја ње са рад ње с вла шћу.

Он твр ди да је на си лан от пор че сто по тре бан, но да се он мо ра одвoји-
ти од не на сил ног и да мо ра ју ићи па ра лел но. Ис ти че се нео п ход ност посто-
ја ња ма стер пла на и чи та вог ни за тај них де лат но сти (до дај мо ту и цр ну 
про па ган ду). Он го во ри о че ти ри мо гу ћа сце на ри ја за про ме ну ре жи ма: 

20 Свих пет пу бли ка ци ја, прак тич них во ди ча, ви де ти: [can va so pe dia.org/pu bli ca ti ons/]. 
На пор та лу су и 12 пре по ру че них књи га дру гих ау то ра од ко јих не ко ли ко по себ но раз матрају 
уло гу ду хо ви то сти у не на сил ним про те сти ма и ре во лу ци ја ма. Ви де ти: [canvasopedia.org.].

21 То ком из во ђе ња пре вра та, ра ди ка ли зам (укљу чу ју ћи и вер ски) игра из у зет но ва жну 
уло гу. У Егип ту и дру гим му сли ман ским зе мља ма ра ди кал ни исла ми зам je под сти цан и 
ко ри шћен па ра лел но са не на сил ним де ло ва њем Кан ва са. У Укра ји ни 2014. глав ну уло гу у 
др жав ном пре вра ту има ли су при пад ни ци нео фа ши стич ких па ра вој них сна га Де сног сек тора, 
као што је у ни зу зе ма ља ин стру мен та ли зо ван кон зер ва тив ни на ци о на ли зам. Но, на кон сме не 
ре жи ма ове сна ге се су зби ја ју, по ти ску ју и мар ги на ли зу ју, ка ко би се власт, по себ но у сектори-
ма иден ти тет ске по ли ти ке пре да ла уни вер за ли сти ма, ре фор ма то ри ма, ли бе ра ли ма, одно сно 
ле ви ча ри ма ра зних про ве ни јен ци ја.
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кон вер зи ја, ако мо да ци ја, не на сил на при ну да и по след њи дез ин те гра ци ја, 
од но сно рас пад ре жи ма [Šarp 1999: 38–39].

У Ср би ји је, нпр., 2000. го ди не ишао чи тав низ па ра лел них ак ци ја, 
ко је су укљу чи ва ле и ове не на сил не, али и цр не опе ра ци је за пад них слу-
жби ме ђу ко је су се убра ја ла и уби ства ви со ких фук ци о не ра вла сти, као 
и уби ства јав них лич но сти ко ја је тре ба ло при пи са ти ре жи му.22 У Укра-
ји ни се 2014. го ди не вр ло бр зо, од не на сил ног от по ра пре шло на ору жа ну 
бор бу са ор га ни ма без бед но сти, где се по ка за ло да су опо зи ци о на ри има ли 
пот пу но при пре мље ну и утре ни ра ну вој ску. У Си ри ји и Ли би ји на те ре ну 
су вр ло бр зо пре ва зи шли не на сил ну фа зу и пре шли на ору жа не ин тер вен-
ци је у ко ји ма је За пад че сто ко ри стио сво је до ју че ра шње исла ми стич ке 
про тив ни ке, за тво ре ни ке у Гван та на му.

Кључ је увек бор ба за нео пре де ље не и за до би ја ње њи хо вих сим па-
ти ја на све на чи не. Не на сил но про те сто ва ње упра во то ме слу жи – во ди ка 
уну тра шњем под ри ва њу ре жи ма. Па ра ле ле но се оба вља и вр бо ва ње при-
пад ни ка ели те, а пре све га при пад ни ка без бед но сних слу жби да пре ђу на 
дру гу стра ну. Под ри ва ње мо ра ла вој ске и по ли ци је спа да ме ђу при о ри те те. 
Још је дан ва жан ме тод је пра вље ње па ра лел не вла де ко ју вла сти при ја тељ-
ских ве ли ких си ла и дру гих зе ма ља поч ну да при зна ју [Šarp 1999: 77]. 
Ху ан Гва и до (Juan Guaidó) у Ве не цу е ли је ка рак те ри сти чан при мер.

НА ПО МЕ НА О СУД СКОЈ ДИК ТА ТУ РИ

Иде ја не на сил не про ме не вла сти ко ју Шарп и „Кан вас” да нас сим-
бо ли зу ју на ста вља да се раз ви ја и по сле ње го ве смр ти. Сто га би тре ба ло 
крат ко ука за ти на је дан но ви, ве о ма за ни мљив об лик ко ји су САД раз ви ле 
и при ме ни ле у Ла тин ској Аме ри ци то ком про те кле де це ни је. У пи та њу 
је та ко зва на суд ска или пра во суд на дик та ту ра. Ау тор овог члан ка је на 
дру гим ме сти ма пи сао де таљ но о фе но ме ну суд ске дик та ту ре [Ђурковић 
2018], као и о на чи ну на ко ји се она при ме њу је у Ла тин ској Аме ри ци [Ђур-
ковић 2019] за под ри ва ње и сме ну ре жи ма ко ји на ру ша ва ју прин ци пе 
Мон ро о ве док три не. 

Аме ри кан ци су то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на у овом 
про сто ру углав ном по др жа ва ли раз не об ли ке фа ши стич ких дик та ту ра 
(Бра зил, Чи ле, Па ра гвај). Кад им је тре ба ло, за ме ни ли су их нео ли бе рал-
ним ква зи де мо кра ти ја ма, али је у мно го др жа ва по бе ди ла ан ти а ме рич ка 
де мо крат ска власт ко ја је по че ла да шти ти ре сур се, да су зби ја ин те ре се 
аме рич ких кор по ра ци ја, да ула же ве ли ки део бу џе та у раз вој обра зо ва ња, 

22 До да нас су су штин ски не раз ја шње ња уби ства не ка да шњег ми ни стра од бра не Па вла 
Бу ла то ви ћа, ди рек то ра ЈАТ-а Жи ке Пе тро ви ћа, Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на, ви со ког функ-
ци о не ра СПС у Вој во ди ни Бо шка Пе ро ше ви ћа, че тво ри це уби је них чла но ва СПО-а на Ибар-
ској ма ги стра ли, два атен та та на Ву ка Дра шко ви ћа као и уби ство Ива на Стам бо ли ћа. Ово 
ва жи чак и за слу ча је ве где по сто је пра во сна жне пре су де (нпр. уби ство Стам бо ли ћа) где је 
очи глед но да ствар ни на ло го да вац ни је от кри вен. У ова квим си ту а ци ја ма иза уби ства мо гу 
да сто је или стра ни на ру чи о ци (ели ми на ци ја де ло ва ре жи ма или fal se flag ак ци је), ре жим 
(ели ми на ци ја про тив ни ка, од мет ну тих де ло ва си сте ма или не по жељ них све до ка) или од-
мет ну ти де ло ви, фрак ци је ре жи ма ко ји се об ра чу на ва ју с дру ги ма, укла ња ју све до ке итд. 
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здрав ства и да јед но став но во ди су ве ре ну по ли ти ку раз во ја и бла го ста ња 
за свој на род. Не ки ма по пут Бра зи ла по ра сле су и ме ђу на род не ам би ци је, 
углед, пре стиж и ка па ци те ти де ло ва ња, а кад се на пра ви ла и ре ги о нал на 
ко ор ди на ци ја ли де ра та кве про ве ни јен ци је, и кад су Ки не зи по че ли да 
ин ве сти ра ју у ове др жа ве, у Ва шинг то ну и Лан гли ју су се по па ли ле црве-
не лам пи це.

Ово га пу та Аме ри кан ци су по че ли да вас по ста вља ју Мон ро о ву док-
три ну пре ко суд ске дик та ту ре. На и ме, по чев од са мих САД, већ ду го се 
про мо ви ше иде ја да су до ви не при ме њу ју већ ства ра ју пра во сво јим од лу-
ка ма. Да кле, пре су ђу ју из ра зи то по ли тич ка пи та ња, су спен ду ју ћи овла-
шће ња пар ла мен та, од но сно де мо крат ске од лу ке пред став ни ка на ро да. 
Са да су ту вр сту „аме рич ке бо ле сти” по че ли да из во зе где год мо гу по 
све ту, а по себ но ва жно је би ло ово де ша ва ње у Ла тин ској Аме ри ци, јер су 
од Еква до ра, пре ко Ар ген ти не, Бра зи ла, Мек си ка упра во пре ко по доб них 
су ди ја оба ра ли по пу лар не ли де ре – Ра фа ел Ко ре ја (Ra fael Cor rea), Кри-
сти на Кирш нер (Cri sti na Kir chner), Лу ла да Сил ва (Lu la da Sil va). Ус по ста-
вља ње дик та ту ре и спро во ђе ње др жав ног уда ра мно го је ску пље и зах-
тев ни је од ко руп ци је не ко ли ко су ди ја, ко ји су или сту ди ра ли у САД или 
та мо бо ра ви ли на из да шним сти пен ди ја ма и спе ци ја ли за ци ја ма. По пу лар-
ни ли де ри во ди ли су ра чу на о дру гим ства ри ма, али не и о то ме да упра во 
су ди је мо гу сво јим од лу ка ма да их спре че да се кан ди ду ју и по бе де на 
из бо ри ма. Ни ма ло слу чај но де ло ва ње пра во су ђа у Бра зи лу то ком им пич-
мен та Дил ме Ру сеф (Dil ma Ro u seff) и спре ча ва ња Лу ла да Сил ве да се 
по но во кан ди ду је, ишло је са кла сич ним кан ва сов ским улич ним про те-
сти ма и њи хо вом жу том пат ком ка ква је мо гла да се ви ди од Ру си је, 
Ма ке до ни је до Бе о гра да, где год су ова кве струк ту ре би ле при сут не.

КОН ТРА О БА ВЕ ШТАЈ НА ЗА ШТИ ТА

По у че ни ис ку стви ма дру гих зе ма ља, ли де ри, без бед ња ци и так ти-
ча ри у др жа ва ма ко је су за ин те ре со ва не да бра не сво ју не за ви сност и су-
ве ре ни тет, по че ли су да ис тра жу ју и уна пре ђу ју ме ха ни зме и стра те ги је 
за шти те од обо је них ре во лу ци ја.

На и ме, као што су обо је не ре во лу ци је јед на вр ста ино ви ра ног об ли ка 
др жав ног пре вра та, та ко и кон тра о ба ве штај на и без бед но сна за шти та од 
обо је них ре во лу ци ја мо ра да се за сни ва на мо де ли ма за шти те од свих сег-
ме на та под ри ва ња си сте ма ко ји у крај њем ис хо ду во де пре вра ту23. На-
рав но, и те тех ни ке мо ра ју да се ино ви ра ју у скла ду са огром ном уло гом 
ин тер не та, на вод но не на сил ном при ро дом пре вра та, и дру гим са вре ме-
ним тех ни ка ма про па ганд ног де ло ва ња.

Ов де тре ба по ћи од пре вен ти ве, да кле од пра ће ња и ре ги стро ва ња 
де лат но сти стра них оба ве штај них струк ту ра, њи хо вог де ло ва ња на те ре ну 
и вр бо ва ња, ка ко љу ди ван др жав ног си сте ма, та ко и мно го ви ше оних у 

23 За кла сич ну кон тра о ба ве штај ну за шти ту од др жав них пре вра та ви де ти: [Парезановић 
2013: по гла вље 8, стр. 369 и даље].



ње му. По себ но осе тљи ве тач ке су ме ди ји, уни вер зи те ти, ака де ми је на у ка, 
не вла ди не ор га ни за ци је, на ви јач ке гру пе и пар тиј ске ели те.

Но, увек је до бро по че ти од кон тро ле то ко ва нов ца. Не ко мо ра да 
фи нан си ра ова кве ства ри, да обез бе ди но вац или у зе мљи, или да га у њу 
уне се и пре у сме ри ка ак те ри ма. Сто га по себ но тре ба во ди ти ра чу на о 
стра ним ло би сти ма и фи нан си је ри ма, као и о швер цо ва њу, од но сно не-
ле гал ном уба ци ва њу не ре ги стро ва ног нов ца (го то ви не) у зе мљу. Пре ма 
све до че њу пу ков ни ка Хел ви ја, за пад не струк ту ре су ус пе ле да за „От пор” 
обез бе де око 25 ми ли о на до ла ра и да тај но вац уба це у зе мљу. За то је би ла 
по треб на зна чај на ло ги стич ка по др шка, ко ја је мо ра ла да укљу чи и по кро-
ви те ље ко ји се на ла зе уну тар си сте ма (вр бо ва не).

По у че ни ис ку ством Пр вог свет ског ра та ка да су Нем ци и Бри тан ци 
до 1917. во ди ли пра ви про па ганд ни рат на њи хо вој те ри то ри ји око ула ска 
или не у ла ска САД у рат, Аме ри кан ци су у пред ве чер је на ред ног ра та 
1938. до не ли чу ве ни ФА РА акт (Fo re ign Agents Re gi stra tion Act), од но сно 
За кон о оба ве зном ре ги стро ва њу стра них аге на та. Од та да је уведенa 
оба ве за да се сва ки но вац ко ји до ла зи из ван зе мље за ло би ра ње стра них 
су бје ка та оба ве зно ре ги стру је и да онај ко га при ма бу де пре ци зно озна-
чен као стра ни ло би ста (агент стра них ин те ре са). Ру си ја је 2015. до не ла 
го то во иден ти чан за кон да би спре чи ла пре све га суб вер зив но де ло ва ње 
Со рос фон да ци је на ње ном тлу. У по след ње вре ме, у Фран цу ској и Не-
мач кој, во де се све о бу хват не, де таљ не, јав не и по ли тич ке рас пра ве у 
по гле ду по тре бе да и ове две зе мље на сли чан на чин огра ни че де ло ва ње 
стра них ло би ста.

За кон сâм по се би не ре ша ва све про бле ме, али су зби ја бар је дан 
њи хов део. Оста је за да так да се спре чи шверц нов ца, као и ње го ва пре-
на ме на ако уђе дру гим ка на ли ма. Отуд је ве о ма ва жно одр жа ти функ ци-
о нал ност си сте ма др жав не ад ми ни стра ци је и спре ча ва ти ин фил тра ци ју 
стра них оба ве штај них си сте ма у њих. У прин ци пу као што ће мо ви де ти 
то је за тво рен круг ко ји по чи ва на по ве ре њу и по сто ја њу ле ги ти ми те та 
си сте ма вла сти и ње них ор га на и ма ни фе ста ци ја.

Нај ве ћа но вост ко ју но се са вре ме не обо је не ре во лу ци је је сте упо тре-
ба ин тер не та. По себ но је то ком Арап ског про ле ћа (нај ви ше у Егип ту), а 
и при ли ком не у спе шног уда ра на Ер до га на 2013. го ди не, ин тер нет ска 
ин фра струк ту ра по сред ством дру штве них мре жа ко ри шће на као сред ство 
мо би ли за ци је, ко ор ди на ци је и по ве зи ва ња пу чи ста са ин струк то ри ма на 
те ре ну и у САД. Жи ви мо у све ту у ко јем, по себ но за мла ђу и сред њу ге-
не ра ци ју ко ја да је ма сов ност де мон стра ци ја ма, ин тер нет као сред ство 
ин фор ми са ња игра да ле ко ве ћу уло гу од свих дру гих ме ди ја. Отуд је у 
са вре ме ним пре вра ти ма у ор га ни за ци ји и про па ган ди кон тро ла ин тер-
не та и до ми на ци ја на ње му ва жни ја од но ви на, ра ди ја, а по не кад и од 
те ле ви зи ја.24 Сто га је из у зет но ва жан сег мент кон тра о ба ве штај не за шти-

24 При ли ком по се те Ира ну у фе бру а ру 2020. го ди не до ма ћи ни су ау то ру овог ра да 
по ка за ли сли ке сто ти на бо то ва, Ира на ца у ди ја спо ри ко ји из Ал ба ни је и Фран цу ске во де 
ин тер нет ра то ве про тив соп стве не зе мље за ра чун за пад них оба ве штај них си сте ма, од но сно 
та ко зва не иран ске опо зи ци је у ег зи лу. 
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те сна жан мо ни то ринг ин тер не та и дру штве них мре жа, и оспо со бље ност 
за при вре ме но ис кљу чи ва ње од ре ђе них сер ви са са сво је те ри то ри је – то 
ра де Ки на, Ру си ја, Тур ска, а чак је и Цр на Го ра 2016. го ди не на дан из бо ра 
ис кљу чи ла апли ка ци ју вај бер као нај по пу лар ни ју апли ка ци ју за раз ме ну 
по да та ка.

Ту та ко ђе спа да и пра вље не, под сти ца ње и по пу ла ри са ње до ма ћих 
дру штве них мре жа и апли ка ци ја (Ру си, Ки не зи) ко је не кон тро ли шу 
Аме ри кан ци или дру ге сај бер си ле. Та ко је Ин ди ја у ју ну 2020. го ди не 
по сле ору жа ног ин ци ден та за бра ни ла упо тре бу тик-ток, ви че та (WeC-
hat) и још 58 дру гих ки не ских апли ка ци ја у ин те ре су др жав не без бед но-
сти.25 Три го ди не ра ни је Ми ни стар ство од бра не је већ на ло жи ло да се не 
ко ри сте 42 апли ка ци је. Са да је вла да иза шла са оп ту жба ма да ове аплик-
ци је ко ри сте при ват не по дат ке ин диј ских гра ђа на и да се мно го то га 
сли ва у без бед но сни и ад ми ни стра тив ни си стем Ки не. Ра ни је су и не ки 
аме рич ки се на то ри тра жи ли ис тра гу по во дом слич них про бле ма, а у ју-
лу 2020. су и САД за бра ни ле тик-ток апли ка ци ју, што по ка зу је да су и 
дру ге си ле у ме ђу вре ме ну оспо со бље не да слич но као и Аме ри кан ци 
ра ни је, пре ко ин тер не та под ри ва ју без бед ност дру гих зе ма ља. Увек је 
кључ но где се фи зич ки (ге о граф ски) на ла зе сер ве ри, од но сно ко ја др жа-
ва мо же фи зич ки да их кон тро ли ше и по по тре би за у ста ви. Сто га све 
ве ћи број зна чај них си ла на сто ји да омо гу ћи се би да по по тре би ис кљу чи 
свој ин тер е нет си стем из гло бал не мре же.

Из у зев за тва ра ња мре жа, по треб но је опре ми ти и из ве жба ти и до-
ма ће је ди ни це за рат на ин тер не ту: од оних ко ји во де про па ганд ни рат са 
бо то ви ма, пре ко оних ко ји над гле да ју суб вер зив ну упо тре бу дру штве них 
мре жа, до оних ко ји шти те опе ра тив не софт вер ске си сте ме (елек тро-енер-
ге ти ке, здрав ства, са о бра ћа ја, во до снаб де ва ња, те ле ко му ни ка ци ја, по ште) 
од ха ке р ских упа да и ди вер зи ја спо ља.

Као ва жан сег мент у ни зу слу ча је ва по ка за ла се спо соб ност вла сти 
да мо би ли шу соп стве не при ста ли це и де мон стри ра ју ве ћу по др шку и 
сна гу од оне ко ју има ју про те стан ти. Ми ло ше вић је још 1991. при ли ком 
мар тов ских де ша ва ња у Бе о гра ду оргaнизовао та кав скуп сво јих при ста-
ли ца на Ушћу, а 1996. го ди не ор га ни зо вао је та ко зва ни кон тра ми тинг 
та ко што је до вео у Бе о град сво је број не при ста ли це да се су прот ста ве 
гра ђа ни ма и сту ден ти ма ко ји су про те сто ва ли и ше та ли три ме се ца за рад 
при зна ва ња по бе де опо зи ци је на ло кал ним из бо ри ма. Ка сни је су то по-
че ли да при ме њу ју ра зни по ли ти ча ри. Гру ев ски је у Ма ке до ни ји то вр ло 
до бро по ка зао, та ко што је на сва ки по ку шај про те ста опо зи ци је из во дио 
три пу та ве ћу ма су на ули це. То му је из ме ђу оста лог по мо гло да се на вла-
сти одр жи још три го ди не упр кос то ме што су ње го ви про тив ни ци има ли 
по др шку из ва на.

Као и у свим дру гим об ли ци ма пре вра та, нео п ход но је фи зич ки за-
шти ти др жав не ин сти ту ци је, др жав ну и дру ге ва жне ТВ ста ни це, а пре 

25 [In dia bans 59 Chi ne se apps in clu ding Tik Tok, WeC hat, He lo, 2020].
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све га пар ла мент као сим бол кон тро ле др жав не мо ћи26. Та ко ђе и се ди шта 
ин фра струк тур не мре же и ко му ни ка ци о них ка на ла. У Ср би ји се 2000. 
го ди не ве ли ки су коб де ша вао око ру дар ских ко по ва на ко је је опо зи ци ја 
ушла.27

Ту та ко ђе спа да и за шти та свих об ли ка са о браћ ни јих ко му ни ка ци ја, 
спре ча ва ње обра зо ва ња иле гал них при слу шних цен та ра, за шти та елек-
тро е нер гет ског си сте ма и жи вот не сре ди не (по тен ци јал не ме те за пре у зи-
ма ње, са бо та жу, ма ни пу ли са ње па чак и те ро ри зам), а пре све га обез бе ђи-
ва ње не сме та ног и си гур ног си сте ма и то ко ва ко му ни ка ци је за но си о це 
вла сти и без бед но сне струк ту ре др жа ве при ли ком на па да, про те ста, одо-
сно по ку ша ја из во ђе ња обо је не ре во лу ци је. 

Да би све то мо гло да функ ци о ни ше нео п ход но је за до во љи ти основ не 
кон тра о ба ве штај не усло ве, ко ји се увек сво де на спре ча ва ње ин фил тра-
ци је у без бед но сни си стем (по ли ци ја, тај не слу жбе, вој ска) и обез бе ђи-
ва ње њи хо ве ло јал но сти и функ ци о нал но сти ла на ца ко ман де. Исто ва жи 
и за по ли тич ку хи је рар хи ју.28 Са став ни део де ло ва ња је стал на бор ба за 
ср ца и ду ше обич них љу ди, да кле не пре ста ни про па ганд ни рат. Мо ра 
по сто ја ти аде ква тан од го вор на сва ку лаж, ма ни пу ла ци ју, шар мант ни 
по тез, цвет по кло њен по ли цај цу, мим на ин тер не ту, сва ки по ку шај да се 
од ли де ра опо зи ци је пра ве жр тве, од сту де на та пре би је на де ца итд.

И ко нач но, као што је на при ме ру суд ске дик та ту ре по ка за но, прин цип 
не на сил не про ме не вла сти стал но ево лу и ра па се то ме мо ра при ла го ђа-
ва ти и кон тра о ба ве штај на за шти та. Да кле мо ра се во ди ти ра чу на где 
су ди је иду на спе ци ја ли за ци ју, с ким се дру же, а у не ким слу ча је ви ма 
чак и ко ју суд ску док три ну за сту па ју. Упра во САД пред ста вља ју др жа ву 
у ко јој су иде о ло шки за до је не су ди је на чи ни ле нај ве ћу ште ту јед ној са вре-
ме ној на ци ји.

26 По што је ве ли ки број обо је них ре во лу ци ја за вр ша вао осва ја њем пар ла мен та као 
не кој вр сти по на вља ња троц ки стич ког ју ри ша на Зим ски дво рац 1917, у Ср би ји су се од 
2020. власт и без бе до но сни си сте ми се ти ли да у вре ме из бо ра тај про стор пре вен тив но по-
кри ју од ре ђе ним ак те ри ма спре ча ва ју ћи мо гућ ност да би ло ко озби љан по ве де ма су и де-
мон стри ра. То је ре ше но ан га жо ва њем гру пе на вод них опо зи ци о на ра ко ји су у не де љи пред 
из бо ре про гла си ли сво ју на вод ну власт у зе мљи, по ста ви ли озву че ње, до не ли за ста ве и 
пу шта ли па три от ску му зи ку и на ста ви ли да се де ис пред до дан-два да на на кон из бо ра. Ме-
ди ји у исто вре ме уоп ште ни су из ве шта ва ли да се би ло шта де ша ва ло на том про сто ру. Но 
све га 15 да на по сле из бо ра по че ле су вр ло на сил не де мон стра ци је упра во на том ме сту.

27 Ру да ри уз сту ден те има ју нај ве ћу сим бо лич ку те жи ну, јер пред ста вља ју гру пе у 
ко ји ма је не ми ре не мо гу ће су зби ти или при ме ни ти на си ље без ве ли ке сим бо лич ке ште те 
по ре жим и др жа ву.

28 Пре пет го ди на ау тор овог ра да по се тио је јед ну ге о стра те шки ве о ма ва жну др жа ву у 
ко јој се су ко бља ва ју ин те ре си и век то ри ути ца ја Ру си је и НА ТО си сте ма. У њој је на при мер 
за бра ње но де ло ва ње Фон да за отво ре но дру штво, али пре ко Чив нинг сти пен ди ја (Che ve ning 
scho lar hip) по сто ји ре гру та ци ја мла дих да сту ди ра ју на за па ду и он да се вра ћа ју у сво ју др-
жа ву. Та ко ђе је за бра њен рад НЕД-а (Na ti o nal En dow ment for De moc racy), али се ве ли ки 
по сао оба вља пре ко УСА ИД-а (Uni ted Sta tes Agency for In ter na ti o nal De ve lop ment) ко ји по-
себ но ра ди на об но ви ло кал не ин фра струк ту ре са ра ђу ју ћи на тај на чин бли ско са гра до на-
чел ни ци ма и ло кал ном са мо у пра вом (уз то и ре гру ту ју ћи са рад ни ке ме ђу њи ма). Ја сна је 
ло ги ка на осно ву ко је ће за пет до де сет го ди на кад се ти љу ди усп ну у сред ње и нај ви ше 
еша ло не вла сти ова зе мља ло гич но кли зи ти ка За па ду.
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ОБО ЈЕ НЕ РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ КАО ДЕО ХИ БРИД НОГ СИ СТЕ МА

На кра ју мо ра се во ди ти ра чу на о то ме да су не на сил не ак ци је део 
укуп ног хи брид ног си сте ма де ло ва ња ко ји под ра зу ме ва и укљу чу је гра да-
ци ју на сту па. Кре ће се на и ме од не на сил них про те ста, и ин фор ма тив них 
ра то ва, са иде јом да се као па ра лел ни ток фа во ри зу је не ка по ли тич ка гру-
па ци ја или кан ди дат на из бо ри ма. Ако та оп ци ја из гу би, про гла се се не ва-
же ћим и по кра де ним из бо ри и по ја ча ва ју се про те сти. У ме ђу вре ме ну се 
ко ри сте дру ги об ли ци хи брид ног де ло ва ња укљу чу ју ћи те ро ри зам, ши-
ре ње стра ха и де ста би ли за ци ја. Циљ је да се из ве де до во љан број љу ди на 
ули цу, да се упад не у скуп шти ну и пре у зме не ка од ин сти ту ци ја, из гла-
са но во ру ко вод ство ко је он да по ку ша ва да пре у зме све оста ле ин сти ту-
ци је пу тем др жав ног пре вра та. У ме ђу вре ме ну се „бу ши” си стем вла сти, 
и пре ко ре гру то ва них љу ди у ње му чи ни да он по ста не не е фи ка сан и 
не спо со бан да аде кват но од го во ри на овај иза зов.

Уко ли ко и то не успе пре ла зи се на ви ши ни во хи брид них су ко ба где 
при до ла зе атен та ти, хап ше ња по ли тич ких ли де ра, да кле кла сич ни др жав-
ни пре врат (Тур ска, 2016). Уко ли ко др жа ва не ма до вољ но сна ге да то спре-
чи, а про те стан ти не ма ју сна гу да ре а ли зу ју пре врат, иде се на гра ђан ски 
рат, као у Си ри ји или уз вој ну ин тер вен ци ју спо ља, као у Ли би ји. Сто га се 
о обо је ним ре во лу ци ја ма не сме раз ми шља ти као о на ив ним не на сил ним 
игра ри ја ма. Крај њи ис ход и циљ сва ке не на сил не бор бе је сме на вла сти, 
што по вла чи и те ро ри зам и вој ну ин тер вен ци ју и гра ђан ски рат29.

Кључ, је да кле из над све га кон тро ли са ти ели ту и др жа ти на род на 
сво јој стра ни. И зна ти у име ко јих вред но сти се то ра ди – то не сме да бу де 
од бра на го ле вла сти, не го од бра на ау тен тич ног си сте ма вред но сти и сми-
сла.30 На кра ју то се сво ди на од бра ну иден ти те та, тра ди ци о нал них вред-
но сти и ин сти ту ци ја, а да нас пре све га по ро ди це у ко јој се све то нај пре 
до би ја, фор ми ра и ре про ду ку је.
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СА ЖЕ ТАК: На осно ву прет ход но те о риј ски од ре ђе ног пој ма про па-
ган де и по ли тич ке про па ган де, у ра ду се ана ли зи ра по ли тич ко-про па ганд-
но де ло ва ње за пад них ме ди ја то ком ју го сло вен ске кри зе, а у функ ци ји 
раз би ја ња дру ге ју го сло вен ске др жа ве. По свом ка рак те ру она је би ла „про-
па ган да ра та” и, у од ре ђе ним ин тер ва ли ма, „рат на про па ган да”, док су пред-
мет стиг ма ти за ци је би ли Ср би, те је оту да она има ла из ра зи то ан ти срп ски 
ка рак тер. Не по сред ни по вод за ову ана ли зу су на уч на ис тра жи ва ња др Сло-
бо да на Ву ко ви ћа, ве за но за ју го сло вен ску кри зу, уло гу ино стра них (ау стриј-
ских, не мач ких, бри тан ских и аме рич ких) штам па них ме ди ја у раз ви ја њу 
ан ти срп ске про па ган де као под ло ге за раз би ја ње Ју го сла ви је и рат про тив 
срп ског на ро да и Ср би је. У свим сво јим ра до ви ма (2000–2018), а на ро чи то 
у по след њој син те зи у две књи ге Ср би у на ра ти ву За па да: „Ху ма ни тар на” 
НА ТО ин тер вен ци ја, Ву ко вић успе шно ар гу мен ту је те зу о сто го ди шњој 
кон ти ну и ра ној ан ти срп ској про па ган ди и на њој за сно ва ној по ли ти ци За-
па да у од но су на Ср бе, што је по сле ди ца у нај ве ћој ме ри не мач ког ре ван ши-
зма за из гу бље на два свет ска ра та, али и ре зул тат дру гих ин те ре са за пад них 
си ла.1

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: за пад на штам па, ан ти срп ска про па ган да, Ју го сла-
ви ја, де ве де се те го ди не 20. ве ка

1 Рад је ин спи ри сан об ја вљи ва њем двок њиж ја Сло бо да на Ву ко ви ћа Ср би у на ра ти ву 
За па да: „ху ма ни тар на” НА ТО ин тер вен ци ја, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад: Из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа и Бе о град: Ин сти тут дру штве них на у ка, 2018. (I, 438 и II, 
526 стр.).
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ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ АН ТИ СРПС КЕ ПРО ПА ГАН ДЕ КАО  
ВА ЖАН АСПЕКТ НА УЧ НОГ ПРО У ЧА ВА ЊА  

ЈУ ГО СЛО ВЕН СКЕ И СРП СКЕ КРИ ЗЕ

Иа ко са вре ме ни те о ре ти ча ри ве зу ју про па ган ду за раз вој ма сов них 
ме ди ја „бу ду ћи да у свим аспек ти ма ни је мо гу ћа без ко ри шће ња по ме ну-
тих” [Милетић и Ми ле тић 2017: 271], она има ду гу пред и сто ри ју ко ја се 
про те же и у вре ме ка да ма сов ни ме ди ји ни су ни по сто ја ли. Та ко ње не 
ко ре не Сла ву је вић ви ди у ста ром ве ку, ар гу мен ту ју ћи да се још у то до ба 
мо гу уо чи ти го то во „све основ не тех ни ке про па ган де” као и раз ли чи та 
про па ганд на сред ства, при че му је „све што је ста ја ло на рас по ла га њу 
ко ри шће но у про па ганд не свр хе” [Slavujević 1996: 162], а по себ но на гла-
ша ва ва жност др жав не про па ган де тра ди ци о нал них др жа ва. Ипак, сâм 
тер мин про па ган да ја вља се ка сни је и пр ви га упо тре бља ва 1584. па па 
Гр гур XI II у бу ли ко јом ус по ста вља је зу ит ски ред2 и да је му у над ле жност 
„про па ги ра ње и од бра ну ве ре”. По ли тич ка про па ган да је ре во лу ци о нар ни 
по јам ко јим је озна че на де лат ност ал за шког удру же ња Pro pa gan de, ко је је 
афир ми са ло иде је фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је [Slavujević 2009: 11].

Иа ко по сто ји мно штво од ре ђе ња пој ма „про па ган да”, ми сма тра мо 
при хва тљи вом оно ко је ову ак тив ност де фи ни ше као „ши ре ње иде ја и 
ста во ва ра ди ства ра ња спрем но сти за од ре ђе ни на чин по сту па ња” [Рот 
2014: 470]. Овом де фи ни ци јом крат ко и је згро ви то су са же те ак тив но сти 
и усло ви под ко ји ма се од ви ја про па ган да: а) ши ре се не ке (по ли тич ке, 
ко мер ци јал не...) иде је и ста во ви, б) то се вр ши са од ре ђе ном на ме ром3 и 
ци љем, в) на ме ра и циљ су да се код по је ди на ца иза зо ве по сту па ње на 
од ре ђе ни на чин, од но сно од го ва ра ју ћа ак тив ност (ак ци ја) [видети: Mi lo-
sa vlje vić 1977], у скла ду са ин тен ци јом про па ган ди ста. На чин на ко ји 
функ ци о ни шу ма сов ни ме ди ји и ко ли чи на ин фор ма ци ја ко је про из во де 
на днев ном ни воу, иде у при лог про па ган ди сти ма. „Са вре ме ни чо век ви ше 
чи та, слу ша и гле да, али из гле да да све ма ње сум ња. Ка да су очи и уши 
пре те ра но запо сле не, ра зум не ма ни вре ме на ни сна ге ни во ље да ра ди, 
и за до во ља ва се ти ме да па сив но при ма по ру ке, а не да их кри тич ки про-
су ђу је и осу ђу је” [Šušnjić 1999: 174]. Ка да је реч о по ли тич кој про па ган ди, 
она је спе ци фич на по то ме што је њен циљ ути цај на по ли тич ко по на ша ње 
љу ди (по је ди на ца, нпр. би ра ча) и дру штве них гру па (нпр. рат них ве те-
ра на, за по сле них са ни жим при ма њи ма, стра нач ких при ста ли ца итд). У 
том сми слу, по ли тич ка про па ган да је „план ска и ор га ни зо ва на ак тив ност 
на об ли ко ва њу, пред ста вља њу, ши ре њу по ли тич ких са др жа ја, на при до-
би ја њу љу ди и обез бе ђи ва њу њи хо ве по др шке од ре ђе ном по ли тич ком 
са др жа ју и њи хо вим но си о ци ма” [Slavujević 2009: 11]. Сход но ор га ни зо ва-
но сти и ис пла ни ра но сти пер су а зив не ак тив но сти, по ли тич ка про па ган да 
се раз ли ку је од по ли тич ког убе ђи ва ња, ко је је за сно ва но на спон та но сти, 

2 Ascen den te Do mi no. Потоње па пе у 16. и 17. ве ку су ин сти ту ци о на ли зо ва ле про па ганд ну 
де лат ност кроз осни ва ње по себ ног ин сти ту та за про па ган ду ка то ли чан ства и ко ле ги ју ма за 
обра зо ва ње оних ко ји се њо ме ба ве [Slavujević 2009: 11].

3 „Про па ганд на на ме ра” [Славујевић 1996: 156].
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док је за про па ган ду ка рак те ри стич на ор га ни зо ва ност. По ли тич ки мар-
ке тинг, пак, пред ста вља са мо „ко мер ци ја ли зо ва ну ва ри јан ту по ли тич ке 
про па ган де” [Slavujević 2009: 11], те је сто га ужи по јам од ње. 

Ни су без зна ча ја чи ње ни це да про па ган да као де лат ност на ста је а) под 
окри љем Ри мо ка то лич ке цр кве, б) са за дат ком ши ре ња ка то ли чан ства, 
в) да је Ри мо ка то лич ка цр ква та ко ја у вр ше њу про па ган де и шко ло ва њу 
струч ња ка за ту де лат ност при сту па ин сти ту ци о нал но, а да се г) у сво-
јој ла ич кој вер зи ји про па ган да ја вља као де лат ност ши ре ња по ли тич ких 
иде ја. По бро ја не чи ње ни це из исто ри је на стан ка про па ган де по твр ђу је и 
мо но гра фи ја ко ја је ин спи ра ци ја да се на пи ше овај рад. 

За на уч ни до при нос не ког ис тра жи ва ча нај ва жни ја је те ме љи тост 
ње го вог ис тра жи ва ња. Би ло је на уч ни ка ко ји су де це ни је свог жи во та 
про во ди ли ба ве ћи се јед ном те мом и, ка да би је са вла да ли об ја вљи ва ли 
су мо но гра фи ју о тој те ми.

Сло бо дан Ву ко вић се, то ком свог на уч но-ис тра жи вач ког ра да, ба вио 
раз ли чи тим со ци о ло шким те ма ма ко је су об у зи ма ле ње го во ин те ре со ва ње 
у раз ли чи тим тре ну ци ма жи во та и ра да. Оно што се, ме ђу тим, мо же при-
ме ти ти је сте да је он на пре ла зу из ме ђу два ве ка – по сле зло чи нач ке агре-
си је НА ТО на СРЈ – по себ но по чео да се за ни ма за пи та ње за пад не, анти-
срп ске про па ган де и њен ути цај на раз би ја ње ју го сло вен ске др жа ве. У том 
тре нут ку ње га је ин те ре со ва ло да при ка же ка ко су ме ди ји у овим др жа-
ва ма стиг ма ти зо ва ли Ср бе, да по ку ша да про на ђе не ки обра зац њи хо вог 
по на ша ња и де ло ва ња, да до ка же ве зу из ме ђу де ло ва ња вла да од но сних 
зе ма ља и глав них ме ди ја (пр вен стве но пи са них – днев них и не дељ них 
но ви на).

СТИГ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА СР БА – ПРЕТ ПО СТАВ КА  
ПО ДР ШКЕ РАЗ БИ ЈА ЊУ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

Из тог по чет ног ин те ре со ва ња про ис те кла су три ње го ва члан ка, 
об ја вље на у ча со пи су Со ци о ло шки пре глед. Пр ви чла нак на ову те му, ко-
ли ко је по зна то, Ву ко вић 2000. го ди не об ја вљу је под на зи вом „САД и раз-
би ја ње Ју го сла ви је” [Вуковић 2000]. Већ у том тек сту он уо ча ва сле де ћу 
хро но ло ги ју: срп ска власт је у пр вој фа зи, пре ма сте ре о ти пу, „ко му ни-
стич ка”, већ у на ред ној фа зи се тај сте ре о тип по ве зу је са срп ским на ро дом 
и утвр ђу је се ве за пра во сла вља са ко му ни змом. С дру ге стрaне, ри мок ато-
ли чан ство за пад них ју го сло вен ских на ро да се из јед на ча ва са де мо кра ти јом, 
ко је не мо гу да иза ђу на крај са „ста љи ни змом” и „ра си змом Ср ба”. „Како 
је на пре до ва ло ин те ре со ва ње аме рич ке ад ми ни стра ци је за ʼре ша ва њеʼ ју-
го сло вен ске кри зе, све ви ше се ши ри ла ан ти срп ска про па ган да” [Вуковић 
2000: 85]. Он ука зу је да је ова квом при пре мом јав но сти би ла мо гу ћа сва-
ко вр сна ин тер вен ци ја про тив Ср ба, што је на кра ју ре зул ти ра ло агре си-
јом НА ТО 1999. го ди не4. На рав но, Ву ко вић све ово ста вља у исто риј ски 

4 Слич ног ми шље ња је и Кра го вић: „При пре ма по вољ не дру штве не кли ме за дру штве-
не про ме не и њи хо ва ре а ли за ци ја по ста ли су не за ми сли ви без уло ге ко ју мас-ме ди ји вр ше 
у том про це су” [Краговић 2013: 52].
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кон текст и ве зу је за ге о по ли тич ке ин те ре се5. Ипак, он про пу шта да уо чи 
да су пр ве „оп ту жбе” за ко му ни зам срп ске вла сти сти за ле упра во из Бео-
гра да, од ан ти ко му ни стич ке опо зи ци је, ко ја је нај пре пред сед ни ка Ср би је 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа по ре ди ла са сврг ну тим ру мун ским пред сед ни-
ком Ча у ше ску ом, а он да, и то у вре ме За лив ског ра та, са та да шњим ирач-
ким пред сед ни ком Са да мом Ху се и ном, ко ји је у аме рич кој јав но сти већ 
био стиг ма ти зо ван као „оли че ње зла”. Чак и да ни су има ли ве зу са аме-
рич ком др жа вом – а је су – аме рич ки ме ди ји мо гли су пре но се ћи са мо оно 
што из ви ку је та да шња срп ска опо зи ци ја, да кон стру и шу нај мор бид ни је 
сте ре о ти пе у од но су на срп ски на род. Јер, не тре ба за бо ра ви ти, да је та-
да шња срп ска власт ужи ва ла ле ги тим ну, де мо крат ску по др шку, ве ћу 
не го што ју је ика да ијед на власт по том ужи ва ла.

Сле ди Ву ко ви ћев текст о ути ца ју Не мач ке и Ау стри је на раз би ја ње 
Ју го сла ви је. За ин те ре со ва ност ових др жа ва за њен не ста нак обра зла же се, 
пре све га, исто риј ским раз ло зи ма: не са мо по тре бом да се ство ре усло ви 
за исто риј ски ре ви зи о ни зам – ко ји се већ та да по кре ће – већ и за исто риј-
ску осве ту Ср би ма, ко ји су би ли на по бед нич кој стра ни у два свет ска 
ра та. При ме на на че ла исто рич но сти у са гле да ва њу по чет не стиг ма ти за-
ци је Ср ба (али и у ка сни јим фа за ма раз во ја ју го сло вен ске кри зе), ни је слу-
чај на. Она је у ве зи са пра ви лом пре ма ко ме „от кла ња ње ста би ли шу ћег 
бло ка тра ди ци ја из све сти на гло по ве ћа ва ра њи вост на ма ни пу ла ци ју. 
Ни шта ма њу ва жност има и ис кљу чи ва ње још си сте ма ти зо ва ни јег и ра-
ци о нал ни јег зна ња – исто риј ског пам ће ња” [Кара-Мур за 2011: 439]. Због 
то га са ве зни ци пре ста ју да се се ћа ју да се Ср би ја у оба свет ска ра та бо ри ла 
на њи хо вој стра ни, док су Хр ва ти, Сло вен ци и Ал бан ци би ли на по ра же ним 
стра на ма. Уме сто исто риј ског пам ће ња, у име ге о по ли тич ких ин те ре са, 
по но во је на де лу исто риј ски ре ви зи о ни зам, ко ји ће свој вр ху нац до сти ћи 
с об ја вљи ва њем књи ге Кри сто фе ра Клар ка у ко јој он, век ка сни је, до ка-
зу је те зу о од го вор но сти Ср ба за из би ја ње Пр вог свет ског ра та [Clark 2014]. 
У том сми слу, Ву ко вић раз от кри ва про па ганд не на ме ре и њи хов ре ви зио-
ни стич ки сми сао, ука зу ју ћи на ди рект не исто риј ске вер ти ка ле и про па-
ганд не кли шее у ра спо ну од сто го ди на, али и на исто риј ски по твр ђе не 
чи ње ни це над ко ји ма би про па ган ди сти с кра ја 20. ве ка нај ра ди је за тво-
ри ли очи.

У по гле ду ути ца ја и зна ча ја ма сов них ме ди ја, Ву ко вић без за др шке 
за кљу чу је ка ко би се за њих мо гло ре ћи „да за јед но са сво јим вла да ма 
ак тив но уче ству ју у про из вод њи ове кри зе, исто као што је њи хо ва штам па 
уче ство ва ла у про из вод њи кри зе пред Пр ви свет ски рат и пре са ра јев ског 
атен та та” [Вуковић 2001: 213–214], на во де ћи мно штво при ме ра и ар гу ме-
на та у при лог овој те зи. На осно ву из вр ше не те мељ не исто риј ске ана ли зе 
по на ша ња не мач ких и ау стриј ских ме ди ја у две раз ли чи те исто риј ске си-
ту а ци је – 1914. и 90-их го ди на 20. ве ка – Ву ко вић за кљу чу је да је за њи хов 
об ра чун са Ср би ма „кључ ни мо тив, а са мим тим и по кре тач ове ан ти срп-
ске про па ган де, не мач ки и ау стриј ски ре ван ши зам, ко ји је по вре ме но 

5 Укљу чу ју ћи у то и од но се на ре ла ци ји СА Д–ЕУ [видети: Ву ко вић 2000: 95].
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пре о бу чен у бор бу про тив ко му ни зма и за људ ска пра ва” [Вуковић 2001: 
217]. Не рет ко, у ту свр ху ко ри шће ни су и фал си фи ка ти, ди рект не и очи-
глед не ла жи, пре пу не кон тра дик тор но сти по пут оних ко ји су исто вре ме но 
оп ту жи ва ли Ср бе за „бољ ше ви зам” и „фа ши зам”, „ко му ни зам” и „чет ни-
штво”, за по ли ти ку ства ра ња тзв. „Ве ли ке Ср би је”6, али јав ност ко ја има 
већ ство ре не не га тив не сте ре о ти пе пре ма јед ном на ро ду то ве о ма ла ко 
при хва та. „До вољ на је сли ка на те ле ви зиј ским екра ни ма. По ка же се де сет, 
два де сет пу та, ми ло ни ма не кри тич ких ду хо ва и та на пад на сли ка, уз аде-
кват не ко мен та ре, по ста је ми шље ње. Го ре не го ми шље ње: она су ве ре но 
од ре ђу је до бро и зло. Ни је ва жно што се об ру ша ва на жр тве пред ста вља-
ју ћи их као џе ла те: ни ко не про ве ра ва” [Di tur 1999: 18]. Ко нач но, тре ћи из 
ове гру пе на уч них ра до ва је текст о ути ца ју Ва ти ка на на раз би ја ње Ју го-
сла ви је. По зи ва ју ћи се на об ја вље не ре ле вант не исто риј ске из во ре и на-
уч на са зна ња а се лек ту ју ћи их бри жљи во ка ко му не би би ла при пи са на 
нео бјек тив ност, он у овом свом ра ду пра ти кон ти ну и тет про ти вље ња 
Ва ти ка на са мом на стан ку и по сто ја њу Ју го сла ви је [нпр. Жи во ји но вић 1995], 
зло чи не по чи ње не над Ср би ма у Хр ват ској и ве зу Ва ти ка на са њи ма у про-
шло сти [нпр. Но вак 1948; Де ди јер 1987], те ука зу је на кон ти ну и тет но ве 
хр ват ске по ли ти ке са по ли ти ком тзв. НДХ. То илу стру је по ста вља њем 
Ива Рој ни це, ви со ког уста шког функ ци о не ра и рат ног зло чин ца у вре ме 
тзв. НДХ, од го вор ног за зло чи не про тив Ср ба и Је вре ја на под руч ју Ду-
бров ни ка, за ам ба са до ра Ре пу бли ке Хр ват ске7 у Ар ген ти ни. Осим то га, 
ко ри сте ћи све до че ња не по сред них уче сни ка до га ђа ја с по чет ка 90-их 
го ди на 20. ве ка [нпр. Du mas 1996], разоткрива да је Ва ти кан, пре ко не мач-
ког ми ни стра ино стра них по сло ва Хан са Ди три ха Ген ше ра (Hans-Di e trich 
Gen scher), ди рект но ло би рао за при зна ва ње не за ви сно сти Хр ват ске, ти ме 
и за ко ма да ње Ју го сла ви је. Он по ка зу је и ка ко су ва ти кан ски ви со ки слу-
жбе ни ци ди рект но ло би ра ли за вој ну ин тер вен ци ју про тив Ср ба још 1993. 
ко ри сте ћи за то ита ли јан ске ме ди је [Вуковић 2004: 438]. 

МЕ ДИ ЈИ КАО СТРА НА У РА ТУ
На кон се ри је ових тек сто ва усле ди ла је пр ва у ни зу Ву ко ви ће вих мо-

но гра фи ја, под на зи вом Ка ко су нас во ле ли (181 стр.). У њој, он до ка зу је хи-
по те зу да су „ме ди ји игра ли зна чај ну уло гу у раз би ја њу/рас па ду дру ге Ју го-
сла ви је” [Вуковић 2007: 9]8, сла жу ћи се са по зна тим но ви на ром Пи те ром 

6 „Ко ли ко Ср би ја тре ба да бу де ма ла, да не би би ла Ве ли ка”, за пи тао је ака де мик Че до-
мир По пов ха шког ту жи о ца Џе фри ја Нај са (Sir Ge of frey Ni ce QC) при ли ком свог екс перт ског 
све до че ња у про це су про тив пред сед ни ка Ср би је и СРЈ Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. У по том 
об ја вље ној књи зи, он је исто риј ски до ка зао да иде ја о „Ве ли кој Ср би ји” ни ка да у исто ри ји 
ни је би ла зва нич на по ли ти ка Ср би је [Попов 2007].

7 Баш у то вре ме Рој ни ца је из ја вио „ка ко би све што је учи нио од 1941. до 1945. опет 
по но вио” [Гускова 2003: 205].

8 Вуковић овде показује извесну терминолошку недоследност, будући да у читавом свом 
опусу посвећеном антисрпској (и антијугословенској) пропаганди заступа тезу о улози за-
падних медија у разбијању Југославије. Управо је то кључно, јер ако се Југославија распала 
– а није разбијена – онда су амнестирани сви они спољни фактори који су у њеном разбијању 
учествовали, а које и сâм аутор жигоше [уп. Шуваковић 2012].
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Бро ком (Pe ter Brock), ка ко су у су ко бу на на шем про сто ру ме ди ји „по ста ли 
по крет, јед на од за ра ће них стра на ко ја се ви ше ни је по ка зи ва ла као не у трал-
на и не при стра сна” [Brok 1995: 14]. И Зо ран Јев то вић ар гу мен ту је слич ну 
те зу ка да за па жа ка ко је те ле ви зи ја по чет ком 21. ве ка не са мо „про тив те жа 
др жа ви, већ њен по кре тач, spi ri tus mo vens ко ји ути че и де ли мич но кре и ра 
по ре дак. Ти ме што има ју ̓ ве то̓  на од сли ка ва ње ствар но сти, ме диј ски кр ста-
ши за пра во сти чу пра во од лу чи ва ња” [Јевтовић 2010: 291]. О та квој вр сти 
сим би о зе пи ше Ву ко вић у по гла вљу „По ли тич ка моћ и ме ди ји”, и ука зу је 
да су вла де ди рект но ути ца ле на из бор из ве шта ча ко ји ма је аран жи ра но 
где ће да иду, шта ће да ви де и ка ко ће да из ве сте. Не ки од њих су за до бро 
оба вљен по сао на гра ђе ни Пу ли це ро вом на гра дом, по пут Ро ја Гат ма на 
(Roy Gut man), ко ји је ову на гра ду до био за из ве штај о срп ским „ло го ри ма 
смр ти” у Бо сни, а да при том чак ни је „но гом кро чио на тај те рен” [Вуко-
вић 2007: 34–35]. Дру ги су, по пут Пе ни Мар шал (Penny Mar shall) на пра-
ви ли ре пор та жу о срп ским „кон цен тра ци о ним ло го ри ма” у Бо сни ко ју су 
пре не ли сви ве ли ки за пад ни ме ди ји, али је ту лаж раз от крио То ма са Дајх-
ман (Tho mas De ic hmann) у ча со пи су LM. Усле ди ла је од ма зда: бри тан ски 
суд је утвр дио да је ITN ко ји је ово пр ви об ја вио пре тр пео кле ве ту, због 
Дајх ма но ве тврд ње да су то ура ди ли на мер но, та ко да је ча со пис LM фи нан-
сиј ски уни штен. Суд ни је ула зио у рас пра ву да ли је Дајх ма но ва тврд ња 
да је сни мак мон ти ран исти ни та или не [Вуковић 2007: 36]. Овим слу ча јем 
се ка сни је ба вио и Но ам Чом ски (No am Chomsky) [Čomski 2018: 85–86]. 

„С. Ву ко вић ука зу је, та ко ђе, на де лат ност ПР аген ци ја ко је су ан га-
жова ле вла де ових зе ма ља сa ци љем да про мо ви шу соп стве ни по ли тич ки 
ин те рес као оп шти и уни вер за лан. На тај на чин се, пре ма ми шље њу ауто ра, 
соп стве ни по ли тич ки ин те рес ин тер пре ти ра као оп ште мо рал но до бро, 
што на ме ће и од ре ђе ну кон цеп ци ју прав де у скла ду са ко јом се мо гу мо-
рал но оправ да ти сви ка сни ји по ли тич ки по те зи и ак ци је, ма ка кве при ро-
де они би ли” [Васовић 2007: 556]. И за и ста, ан га жо ва ње ПР аген ци је Ru der 
Finn од стра не хр ват ских, му сли ман ских и ал бан ских се па ра ти ста, обез-
бе ди ло је успе шну про па ган ду њи хо вих ин те ре са, пр вен стве но у САД. 
Пре ма ин тер пре та ци ја ма њи хо вог ди рек то ра, за да так им ни је био да 
про ве ра ва ју вест, већ да њи хо ва вест „стиг не пр ва”, што су на ши ау то ри 
с пра вом на зва ли „Пред ност пр ве ла жи” [Барбуловић и др. 2004: 62–65]9. 

По ста вља ју ћи те о риј ски мо дел о са ве зни штву вла сти и ме ди ја – који 
је за пра во кон кре ти за ци ја на на шем слу ча ју Дој чо вог ка скад ног обра сца 
фор ми ра ња јав ног мње ња [De utsch 1968] – Ву ко вић на при бли жно јед на-
ком бро ју стра ни ца (око пе де сет) ана ли зи ра пи са ње не мач ко-ау стриј ске 
и ан гло сак сон ске штам пе у ве зи с ју го сло вен ском кри зом. Као ис ку сан 
ис тра жи вач, он од мах уо ча ва да је у не мач ко-ау стриј ској про па ган ди, 

9 По ли тич ка ком пе ти ци ја ви ше ни је бор ба „две по ли тич ке пар ти је, бо ре се две ре-
клам не аген ци је” [Šušnjić 1999: 175]. Ово се, сва ка ко, ана лог но мо же при ме ни ти и на др жав-
ну про па ган ду. Ср би ја ни је ан га жо ва ла ова кве аген ци је за то што је пред сед ник Ми ло ше вић 
сма трао да је „исти на на на шој стра ни”, због че га је био прин ци пи јел но про тив њи хо вог 
унајм љи ва ња од стра не Ср би је, ни не слу те ћи да ће са мо две де це ни је ка сни је Окс форд ски 
реч ник (2016) уве сти но ву реч – по сти сти на.
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ко ју ка рак те ри ше као „то тал ну”, по че так кам па ње ко ја ни је ни ка да окон-
ча на иа ко је ме ња ла ин тен зи тет, ве зан за из ми шље но „тро ва ње” Ал ба-
на ца на Ко со ву и Ме то хи ји [Вуковић 2007: 63–64]. Из овог из ми шље ног 
зло чи на раз ви ја се сли ка о Ср би ма као оли че њу зла. У де лу ко ји се од но си 
на ан гло сак сон ску штам пу, Ву ко вић ука зу је да је она пра ти ла про ме ну 
по ли ти ке вла де САД: док је она би ла про ју го сло вен ска, штам па јој ни је 
опо ни ра ла, иа ко је и та да би ло оних ко ји су се пи та ли због че га се та ко 
по сту па; ка да се Аме ри ка опре де ли ла за разбијање Ју го сла ви је, штам па је 
пра ти ла по лит ку сво је вла де. Ву ко вић то илу стру је сто ти на ма при ме ра, 
за раз ли чи те тре нут ке ју го сло вен ске кри зе, по ка зу ју ћи, на при мер, да је 
са истим мо ти вом о на вод ном ет нич ком тро ва њу ал бан ских ђа ка, али и 
уз до да так-по ја ча ње о њи хо вом „сте ри ли са њу”, иза шао и Was hing ton Post 
[Вуковић 2007: 130]. Ово ин ди ку је и ме ђу на род ну ускла ђе ност де ло ва ња 
ан ти срп ске про па ган де, још у пе ри о ду ње ног ра ног раз во ја, ка да ни су 
по сто ја ле гло бал не те ле ви зи је. На кра ју ове књи ге, Ву ко вић као при лог 
да је не ко ли ко цр те жа с по чет ка 20. ве ка из гер ман ске штам пе, ко ји ма се 
вре ђа ју краљ Пе тар и ди на сти ја Ка ра ђор ђе вић, Ср би пред ста вља ју као 
при ми тив ци и зло чин ци, а по том и два цр те жа из Die Pres se-а. У пр вом 
али га тор на ко јем пи ше „Ср би ја” и ко ји но си ти тов ку са пе то кра ком је де 
Хр ват ску (1991. го ди на), док у дру гом дво рог са нат пи сом „Ср би ја”, ра њен 
стре ли ца ма и на ср ће, док вој ник УН по ку ша ва ла сом да га ухва ти (1992) 
[Вуковић 2007: 159–166]. И те ка ри ка ту ре по др жа ва ју основ ну те зу о анти-
срп ској по ли ти ци и на њој за сно ва ној про па ган ди то ком це лог 20. ве ка.

Две го ди не ка сни је, Ву ко вић пу бли ку је но ву мо но гра фи ју, под на зи-
вом Ети ка за пад них ме ди ја: ан ти срп ска про па ган да де ве де се тих го ди на 
ХХ ве ка (333 стр.). Ова књи га се осла ња на прет ход ну Ву ко ви ће ву мо но-
гра фи ју, али је у знат ној ме ри про ши ре на но во до да тим при ме ри ма ан ти-
срп ске про па ган де у гер ман ским и ан гло сак сон ским ме ди ја ма (са да су 
по де ље ни на два по гла вља – на ана ли зу пи са ња штам пе у САД и у Ве ли кој 
Бри та ни ји). Раз ви јен је и те о риј ски оквир ис тра жи ва ња и увр ште на као 
по себ на по гла вља че ти ри Ву ко ви ће ва, већ пу бли ко ва на ра да, ко ји га на 
сво је вр стан на чин упот пу њу ју: „Па ра диг ма при ја тељ-не при ја тељ: мо дел 
ан ти срп ске про па ган де 90-их” [Вуковић 2008], „Ули ца Ва се Ми ски на, 
Мар ка ле, Ра чак – до га ђа ји с оба ра чем” [Вуковић 2009], „Ме ди ји у слу жби 
др жав не по ли ти ке” [Vuković 2009]10 и пре ве ден у це ли ни на срп ски је зик 
Ву ко ви ћев текст “The Me dia And Of fi ci als – A Ne ga ti ve Symbi o sis Du ring 
The Yugo sla via Cri sis Of The 1990s” [Vuković 2009а]. И на кра ју ове књи ге 
на ла зи се сет цр те жа с по чет ка про шлог ве ка и из на ших да на, а сим болич-
но се књи га за вр ша ва цр те жом об ја вље ним у не мач ком ли сту Die Pres se, 
(28. де цем бра 2007), где срп ски вој ник стра жа ри по ред но во го ди шње 
јел ке ко јој је от ки нут врх са зве дом на ко јој пи ше „Ко со во”. Већ у но вој 
го ди ни ал бан ски те ро ри сти су про гла си ли тзв. не за ви сност ју жне срп ске 
по кра ји не, а Не мач ка је би ла ме ђу пр вим зе мља ма ко је су је при зна ле. 
Цр теж је био на ја ва.

10 У мо но гра фи ји је ово по гла вље на сло вље но са „Ме ди ји у слу жби на ци о нал них ин те реса”.
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У ис тра жи ва њу ове те ме Ву ко вић се не за у ста вља, већ 2014. го ди не 
об ја вљу је дру го, про ши ре но и до пу ње но из да ње књи ге Ети ка за пад них 
ме ди ја: ан ти срп ска про па ган да и ʼху ма ни тар на ин тер вен ци ја̓  (558 стр.). 
Струк ту ра мо но гра фи је [Вуковић 2014] оста ла je иста, али је уло га ме-
ди ја и њи хо ва по ве за ност са за пад ним вла да ма још ви ше до ку мен то ва на, 
на ро чи то у оном де лу ко ји се од но си на агре си ју НА ТО на СРЈ. Пр во из да-
ње мо но гра фи је ви ше се од но си ло на ан ти срп ску про па ган ду с почет ка 
де ве де се тих го ди на 20. ве ка, да кле на про па ган ду то ком раз би ја ња СФРЈ 
и ра то ва ко ји су у том скло пу во ди ли, док је НА ТО-агре си ја и про па ган да 
про тив Ср ба, Ср би је и СРЈ, у том контексту, у ма њој ме ри би ла за сту пље-
на. И у но вом из да њу Ву ко вић је дао но во при ку пље не по дат ке ко ји илу-
стру ју по ли ти ку За па да пре ма Ср би ма и Ср би ји. Та ко је, ре ци мо, ис прав но 
уо чио да је у не мач ком ен ци кло пе диј ском реч ни ку Der Bruc khanp, у из-
да њу с по чет ка де ве де се тих, но во о сно ва ни тзв. Ха шки три бу нал ста вљен 
под од ред ни цу Ср би ја „чи ме ће се још та да ин ди рект но при зна ти да је он 
и осно ван за осу ду Ср ба” [Вуковић 2014: 341]. Ву ко вић уо ча ва и да је, ре кло 
би се, пот пу но скан да ло зан при мер из Diе Welt-а ко ји ко мен та ри ше сли ке 
уби је них при пад ни ка хр ват ских по ли ца ја ца, а ко је је об ја вио МУП Хр ват-
ске 1991. го ди не. „Ове фо то гра фи је шoкирaју, под се ћа ју на нај го ра вре ме на 
ра та са Тур ци ма – и на пар ти зан ски рат про тив Не ма ца, ко ји ни је био та ко 
дав но”. На рав но, ова кав ци тат из Diе Welt-а Ву ко вић ис прав но по ве зу је 
са „нeмачким ре ван ши змом” [Вуковић 2014: 341], а ми до да је мо и са зачу-
ђу ју ће отвореном ау то и ден ти фи ка ци јом са вре ме них Не ма ца са Хи тле ро вом 
сол да те ском.

У дру гом из да њу ви ше је па жње по све ће но агре си ји НА ТО алијансе 
1999. го ди не. На жа лост, Ву ко вић ни је мо рао по себ но да се на пре же ка ко 
би про на шао ве ли ки број при ме ра ко ји то до ку мен ту ју. Из ме ђу оста лог, он 
ука зу је на при ме ре Гин те ра Гра са (Günter Wil helm Grass) ко ји је још 1994. 
го ди не „пот пи сао зах тев да се бом бар ду ју бо сан ски Ср би”, а по др жа ће и 
зах тев за НА ТО агре си јом на СРЈ 1999. го ди не, слич но Јир ге ну Ха бер ма су 
(Jürgen Ha ber mas), ко ји је то и те о риј ски обра зло жио [в. Вра ту ша Жу њић 
2000]11. За обо ји цу је от кри ве но, у њи хо вој по зној до би, да су у мла до сти 
би ли при пад ни ци раз ли чи тих Хи тле ро вих је ди ни ца [Вуковић 2014: 345]. 
Оно што од у да ра од main stre am мо же се об ја ви ти „са мо у огра ни че ном 
оби му ... ако ти ди со нант ни то но ви мо гу су тра до би ти пра во гра ђан ства, ако 
по сто ји мо гућ ност да не бу ду са мо ди со нант ни, не го и једно од ле ги тим-
них ви ђе ња, они се не ми ло срд но ућут ку ју и при том се не би ра ју сред ства” 
ука зу је Ву ко вић, на во де ћи при мер пи сца Пе те ра Ханд кеа ко ме је од у зе та 
Хај не о ва на гра да за књи жев ност од стра не Град ског ве ћа Ди зел дор фа, а 
у ко рист те од лу ке је по стиг ну та пу на са гла сност де мо хри шћа на, ли бе-
ра ла и зе ле них [Вуковић 2014: 189–190]12.

11 „Ин те лек ту ал ци су и глав не жр тве про па ганд ног си сте ма и ње го ви глав ни твор ци. 
То је стан дард на при ча. То се ди рект но од но си на ху ма ни тар не итер вен ци је” [Čomski 2006: 172].

12 Слич но је про шао и Ре жис Де бре (Régis De bray) ко ји је у Le Mon de-у об ја вио отво ре но 
пи смо фран цу ском пред сед ни ку Жа ку Ши ра ку (Jac qu es René Chi rac), у ко јем се ус про ти вио 
НА ТО-агре си ји на Ср би ју 1999. го ди не. На ње га се сру чи ла ка но на да на па да у фран цу ским 
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Ка да су у пи та њу аме рич ки ме ди ји и њи хов од нос пре ма агре си ји на 
СРЈ 1999. го ди не, ка рак те ри сти чан је ци тат То ма са Фридмaна (Tho mas 
Fri ed man) из The New York Ti mes-а: „Сва ке не де ље ће мо ва шу зе мљу ру ше-
њем вра ћа ти уна зад. Хо ће те у 1950? Вра ти ће мо вас у 1950. Хо ће те у 1389? 
Вра ти ће мо вас и у 1389” [Вуковић 2014: 390]. Ипак, стиг ма ти за ци ја Ср ба 
је мо жда нај бо ље са же та у из ја ви аме рич ког пред сед ни ка Клин то на из 
1999. го ди не: „Не, Ср би ни су иза зва ли са мо Пр ви свет ски рат, не, без њих 
не би би ло ни ʼхо ло ка у ста̓ ” [Вуковић 2014: 456]. Ву ко вић за кљу чу је ка ко 
је би ло ва жно по сти ћи ме диј ски ефе кат у оства ри ва њу про јек то ва них циље-
ва, ко је он на бра ја: „освај ање Ко со ва и Ме то хи је, као бу ду ће НА ТО ба зе”, 
„под вр га ва ње ме ђу на род ног пра ва соп стве ним по тре ба ма”, „про ме на 
вла сти у Ср би ји ко ја ће, по том, под при ти ском и уз по др шку до ма ћих 
све то љу ба, при зна ти кри ви цу. Да би се то по сти гло би ће упрег нут Ха шки 
три бу нал или ће пре би ти да је он за то и осно ван” [Вуковић 2014: 457–458]. 
Ма ђу тим, ана ли зом пи са них ме ди ја и из ја ва зва нич ни ка, ау тор от кри ва 
и ка ква је уло га не ких дру гих су бје ка та по ли тич ког про це са, нпр. НВО, 
кроз из ја ву Ко ли на Па у е ла (Co lin Lut her Po well) ко ји без пар до на из ја вљу-
је ка ко „не вла ди не ор га ни за ци је уве ћа ва ју на шу сна гу и чи не ва жан део 
на шег бор бе ног ти ма ... Ми де ли мо исте вред но сти и ци ље ве и тре ба нам 
до пу сти ти да об је ди ни мо на ше сна ге у бор би за раз вој ци ви ли за ци је” 
[Вуковић 2014: 154]13.

ПРО ПА ГАН ДА РА ТА ПРО ТИВ СР БА И АН ТИ СРП СКА  
РАТ НА ПРО ПА ГАН ДА КАО ОД РАЗ ЗА ПАД НОГ НА РА ТИ ВА  

О СРП СКОМ НА РО ДУ

Двок њиж је Ср би у на ра ти ву За па да: „Ху ма ни тар на” НА ТО ин тер-
вен ци ја пред ста вља вр ху нац ис тра жи вач ког на по ра Сло бо да на Ву ко ви ћа 
да ра све тли уло гу за пад них ме ди ја и ан ти срп ске про па ган де ко ју су пла-
си ра ли то ком јед ног ве ка. Ове две књи ге за сни ва ју се на дру гом из да њу 
Ети ке за пад них ме ди ја, али су до пу ње не но вим по да ци ма, ци та ти ма и 
по гла вљи ма. Ка ко је већ до бро за па же но, ка да се про чи та ју ове две Ву кови-
ће ве књи ге, по ста је ја сно да „у но вој си ту а ци ји ни шта од ве ли ких наче ла 
но ви нар ства и оба ве зе пре ма исти ни ни је оста ло” [Рељић 2019: 1752]. Ова-
кво за па жа ње по др жа ва и ци тат Ке не та Ро та (Ken neth Roth), из вр шног ди-
рек то ра Хју ман Рајтс Во ча (Hu man Rights Watch), у Гар ди ја ну (The Gu ar dian) 

ли сто ви ма [Вуковић 2018а: 429–430]. Углед ни ин те лек ту ал ци, „сви они ко ји су би ли про тив 
НА ТО-бом бар до ва ња Ср би је и по ста вља ли не згод на пи та ња зва нич ни ци ма [...] ста вље ни 
су од НА ТО-ме ди ја и про па га то ра на оп ту же нич ку клу пу”, од но сно би ли су „са у че сни ци 
Ми ло ше ви ћа и из дај ни ци”. Ме ђу њи ма Ву ко вић, осим Ханд кеа и Де бреа, на во ди и Пје ра 
Бур ди јеа (Pi er re Bo ur di eu), Ха рол да Пин те ра (Ha rold Pin ter, CH, CBE), Но а ма Чом ског и др. 
[Вуковић 2018а: 430]. С дру ге стра не, не тре ба ни на по ми ња ти да су они „ин те лек ту ал ци” 
ко ји су зах те ва ли НА ТО-агре си ју по што су Ал бан ци на вод но „су о че ни са де пор та ци ја ма, 
ма са кри ма, си ло ва њи ма, пљач ка њем и ма сов ним уни шта ва њем”, до жи ве ли сва ку мо гу ћу 
јав ну про мо ци ју. Ме ђу њи ма су и Ан дре Глик сман (An dré Gluc ksmann), Бер нар Ан ри Ле ви 
(Ber nard-Hen ri Lévy) и др. [Вуковић 2018а: 428].

13 О тран сфор ма ци ји НВО сво је вре ме но је мо но гра фи ју об ја ви ла проф. др Сми ља 
Авра мов. У при лог Па у е ло вој тврд њи по себ но по гле да ти ње не на ла зе [Аврамов 2005: 206–209].



ко ја пред ста вља ти пи чан аме рич ки ци ни зам: „У по след њим ра то ви ма, 
аме рич ке сна ге су на пра ви ле гре шке и чак пре кр ши ле ме ђу на род но ху ма-
ни тар но пра во, али ни су по чи ни ле рат не зло чи не” [Вуковић 2018а: 119]. 
Оста је са мо да се за пи та мо: шта је уби ство ма ле Ми ли це Ра кић? Да ли је 
ра ке ти ра ње во за у Гр де лич кој кли су ри рат ни зло чин? Мо же ли се ра кети-
ра ње згра де Ра дио-те ле ви зи је Ср би је и уби ство 16 за по сле них сма тра ти 
рат ним зло чи ном?14 Да ли је ра ке ти ра ње ко ло не ал бан ских из бе гли ца у 
се лу Ко ри ша, ко ји су се вра ћа ли сво јим до мо ви ма, рат ни зло чин или је то 
по ру ка оста лим Ал бан ци ма да не по ми шља ју да се вра те у сво је до мо ве 
док им НА ТО то не до зво ли? Да ли је ко ришћење му ни ци је са оси ро ма-
ше ним ура ни ју мом и ка сет них бом би рат ни зло чин? На бро ја ни су са мо 
не ки од нај по зна ти јих еви дент них рат них зло чи на ко ји је НА ТО по чи нио 
то ком агре си је 1999. [в. Еле зо вић и сар. 2019; Шу ва ко вић и Сте ва но вић 
2019]. И ни је мо гу ће не сло жи ти се са за кључ ком ка ко је НА ТО-агре си ја 
на СРЈ „про из ве ла и дру ге жр тве. Јед на од њих је би ла ин фор ма ци ја. Или 
оно што је од ње оста ло” [Алими и Ви дал 2005: 16].

По себ но је ин те ре сант на Гла ва 8, дру ге књи ге под на сло вом „Не-
мач ка: од ан ти срп ске про па ган де до вој не ин тер вен ци је” [Вуковић 2018б: 
161–200]. У од но су на ра ни ја из да ња, ово је пот пу но нов текст, ко ји по-
ка зу је ево лу ци ју у ста ву не мач ке по ли тич ке кла се у по гле ду за бра не да 
Не мач ка уче ству је у ра то ви ма из ван сво је те ри то ри је. У слу ча ју агре си-
је на СРЈ, од но сно Ср би ју, нај пре је Устав ни суд про ту ма чио да Основ ни 
за кон15 та ко не што до пу шта. За тим се но во и за бра ни кан це лар Шре дер 
(Ger hard Fritz Kurt Schröder) за ло жио да Бун де стаг до не се од лу ку да Не-
мач ка у окви ру НА ТО-а и без са гла сно сти Са ве та без бед но сти ОУН-а, 
уче ству је у агре си ји на СРЈ. У Бун де ста гу је по стиг ну та ви со ка са гла сност 
у при лог та квом ста ву: 500 по сла ни ка (86,2%) је гла са ло за, 62 про тив 
(10,7%), 18 их је би ло уз др жа но (3,1%). „То је у су шти ни зна чи ло да је у 
Не мач кој по стиг ну та оп шта са гла сност (од пра во су ђа пре ко пар ла мен та 
до јав ног мње ња) да се Ср би ја бом бар ду је, без са гла сно сти Са ве та без-
бед но сти УН” [Вуковић 2018б: 167]16. Аме рич ки ин те рес да се бом бар-
ду је Ср би ја мо жда је нај бо ље раз об ли чио Ви ли Ви мер (Willy Wim mer): 
а) да се ис пра ви гре шка Ај зен ха у е ра (Dwight Da vid “Ike” Ei sen ho wer) из 
Дру гог свет ског ра та да Ју го сла ви ја оста не с дру ге стра не „гво зде не за-
ве се”, б) да се рас по ре ди аме рич ка вој ска у ре ги о ну, в) да се оства ри 
„ком пен за ци ја за су коб на Бли ском ис то ку”, г) да се ис кљу чи Ср би ја „из 
европ ског раз во ја” [Вуковић 2018б: 204]. Ово је ве о ма бли ско оно ме што 
је на пи сао и ви со ки чи нов ник Клин то но ве (Wil li am Jef fer son “Bill” Clin ton) 
ад ми ни стра ци је: „От пор Ју го сла ви је ши рим трен до ви ма по ли тич ких и еко-

14 Aмнести Ин тер на ше нел (Am nesty In ter na ti o nal) је у свом Из ве шта ју за овај кон кретни 
до га ђај утвр дио да пред ста вља рат ни зло чин [Am nesty In ter na ti o nal 2000: 26].

15 Не мач ки устав.
16 Ипак, ова ква од лу ка иза зва ла је рас цеп у не мач кој пар ти ји Зе ле них, чи ји је ли дер 

Јо шка Фи шер, као ми ни стар спољ них по сло ва по др жао ин тер вен ци ју, док се не ма ли део 
члан ства те пар ти је и ли де ра ми ров них по кре та, та ко не че му ус про ти вио као из не ве ра ва њу 
свих пар тиј ских прин ци па [видети: На дић 2005: 102–103].
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ном ских ре фор ми – а не пат ње ко сов ских Ал ба на ца – нај бо ље об ја шња-
ва НА ТО рат” [Nor ris 2005: xxi i i]. Ка ко је де ло ва ла про па ганд на ло ги ка 
ко јом су ме ди ји оправ да ва ли агре си ју НА ТО на Ју го сло ви ју, об ја снио је 
Чом ски: „Про па ган да је во ђе на том ли ни јом да, уко ли ко је до шло до зло-
чи на ко ји су би ли по сле ди ца НА ТО бом бар до ва ња, он да то да је ре тро ак-
тив но оправ да ње за бом бар до ва ње” [Čomski 2006: 178].

Кроз ово двок њиж је, Ву ко вић, у од но су на де ла ко ја му прет хо де, 
чи ни ми са о ни скок: на осно ву ана ли зе пи са ња за пад них штам па них ме ди-
ја и ко ре ла ци је са по ли тич ким од лу ка ма вла де зе ма ља у ко ји ма ти ме ди ји 
из ла зе, он из во ди за кључ ке о по ли ти ци од но сних др жа ва у кон крет ном 
вре ме ну. За пра во: о по ли тич ком на ра ти ву За па да у од но су на Ср бе. И што 
је нај ва жни је: о кон ти ну и те ту ан ти срп ске по ли ти ке ко ји је он ар гу мен-
то ва но де мон стри рао за чи тав 20. век. Осим то га, Ву ко вић им пли цит но 
по твр ђу је и мо дел про па ган де за сно ван на ти поло ги ји ма сов них уби ја ња 
ко ју су Хер ман (Ed ward S. Her man) и Чом ски по ста ви ли још се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка [Chomsky and Her man 1973], а раз ви ли три и по де-
це ни је ка сни је Хер ман и Пи тер сон [Da vid Pe ter son] [Her man and Pi ter son 
2010; Шу ва ко вић 2011]. У на ве де ном је на уч ни зна чај овог дво том ног де ла.

Струч ни до при нос Ву ко ви ће вог двок њиж ја је нај ма ње дво струк. 
Пр во, он је ус пео да са чи ни Би бли о гра фи ју на 93 стра ни це [Вуковић 2018б: 
399–492], са око 2.300 ре фе рен ци ко је су ко ри шће не у ове две књи ге и 
ко је се од но се на ју го сло вен ску кри зу, ан ти срп ску про па ган ду, уло гу ме-
ди ја, из ја ве по ли ти ча ра и са др жај зва нич них до ку ме на та ко ји све до че о 
ве зи ме ди ја и цен та ра по ли тич ког од лу чи ва ња и упра вља ња раз би ја њем 
Ју го сла ви је и Ср би је. Дру го, ко ли ко је по зна то, то је до са да нај пот пу ни ја 
би бли о гра фи ја на ову те му и она са ма за се бе пред ста вља до ку мент вре-
дан па жње. За хва љу ју ћи ова ко им пре сив ној би бли о гра фи ји, сва ки бу ду-
ћи ис тра жи вач има ће до вољ но си сте ма ти зо ва ног ма те ри ја ла да за поч не 
сво је ис тра жи ва ње.

Ко нач но, дру штве ни до при нос ко ји ово дво том но де ло пру жа, са др жан 
је у то ме што до ма ћој јав но сти пру жа ар гу мен то ван увид у мон стру о зност 
оп ту жби и зло чи нач ки ка рак тер на та квим ла жним оп ту жба ма за сно ва не 
по ли ти ке про тив Ју го сла ви је, срп ског на ро да и Ср би је. И илу стра ци је на 
кра ју дру ге књи ге [Вуковић 2018б: 396–398] су сво је вр стан дру штве ни 
до при нос ко ји по ка зу ју ко ли ко Ср би с на ив но шћу и по ште њем при ла зе 
свет ским пи та њи ма. Ка да се де сио зло чин у про сто ри ја ма па ри ског ча со-
пи са Шар ли еб до (Char lie Heb do), у Бе о гра ду су јав не гра ђе ви не све тло-
шћу фар ба не у бо је фран цу ске за ста ве и јав но је из ри цан уз вик „Сви смо ми 
Шар ли”. Тај исти ча со пис је 14. апри ла 1999. об ја вио на на слов ној стра-
ни ци цр теж „За јед нич ка во жња. На Ко со ву све иде”, где је при ка за на 
трак тор ска при ко ли ца пре пу на Ала ба на ца, уз ја сну алу зи ју на ет нич ко 
про те ри ва ње; 5. ма ја тај ча со пис на на слов ној стра ни ци по ка зу је цр теж 
на  о ру жа ног вој ни ка са шај ка чом, уз над на слов „Про ле ће у При шти ни”, 
ко ји ко мен та ри ше: „Не до ста ју же не”, са алу зи јом да би их си ло вао; 12. маја 
опет сле ди на слов ни ца истог ча со пи са где срп ски вој ник љу би од се че ну 
жен ску гла ву, уз над на слов „Ср ча ни опро штај Ср ба на Ко со ву”, уз из го-
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во ре не ре чи „Оти ћи је по ма ло умре ти”, опет уз алу зи ју на ра ста нак Ср ба од 
Ко со ва. Да кле, све три на слов ни це објављене су у тре нут ку НА ТО-агре си-
је. „Шар ли” је про па ганд но де ло вао про тив Ср ба, Ср би су се ка сни је ипак 
со ли да ри са ли са но ви на ри ма стра да лим у зло чи ну над ре дак ци јом овог 
ча со пи са17. Пи та ње је да ли су зна ли за пи са ње ча со пи са то ком агре си је 
НА ТО? Мо жда са за ка шње њем, али су за хва љу ју ћи Ву ко ви ћу то са зна ли.

Де лом Ср би у на ра ти ву За па да: „Ху ма ни тар на” НА ТО ин тер вен-
ци ја син те ти зо ван је дво де це ниј ски Ву ко ви ћев ис тра жи вач ки на пор да 
ис тра жи пи са ње за пад не штам пе (ау стриј ске, не мач ке, бри тан ске и аме рич-
ке) и до ка же ја сну ве зу из ме ђу тих штам па них тек сто ва и по ли ти ка ко је 
су те др жа ве во ди ле, и то у кон ти ну и те ту од сто го ди на. У то ме је ус пео 
и та ко је до би јен ен ци кло пе диј ски пре глед свих не по чин ста ва штам пе 
зе ма ља о ко ји ма је реч у од но су на срп ски на род. Њи хо ва ве за са вла да ма 
соп стве них зе ма ља је ви ше не го ја сно до ка за на, чи ме је сру шен мит о 
тзв. „не за ви сном но ви нар ству”. Сва ка ко, Ву ко ви ће ва ана ли за-син те за 
би ла би пот пу ни ја да је де таљ ни је у раз ма тра ње узе та и штам па дру гих 
европ ских др жа ва (пре свих фран цу ска и ита ли јан ска), као и елек трон ски 
ме ди ји свих ових др жа ва, па мо жда и њи хо ва ки не ма то гра фи ја18, ко ја је 
та ко ђе уче ство ва ла у стиг ма ти за ци ји Ср ба. Али, та кво прег ну ће не би 
мо гао да оба ви је дан чо век – за то би био нео п хо дан по се бан ин сти тут. 
Ву ко вић је сво јим де лом ура дио мно го ви ше не го што се од јед ног ис тра-
жи ва ча оче ку је и за тај на уч ни на пор му тре ба ода ти пу но при зна ње.

ЗА ХВАЛ НОСТ

Рад је на стао у окви ру на уч но-ис тра жи вач ке де лат но сти Учи тељ ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ко ју фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Републике Србије.
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SUM MARY: Analysis of po li ti cal-pro pa gan da ac ti ons of We stern me dia du ring the 
Yugo slav cri sis with the ro le in bre a king the se cond Yugo slav sta te is per for med in the 
pa per, on ba sis of the pre vi o usly the o re ti cally de ter mi ned idea of pro pa gan da and po li ti-
cal pro pa gan da. By cha rac ter, it was “pro pa gan da of war” and in cer tain in ter vals it was 
“war pro pa gan da”, whi le the su bject of stig ma ti za tion we re the Serbs, the re fo re it was 
de ci dedly an ti-Ser bian by the cha rac ter. Di rect oc ca sion for this analysis we re sci en ti fic 
re se ar ches of Dr. Slo bo dan Vu ko vic re gar ding the Yugo slav cri sis, the ro le of fo re ign 
(Au strian, Ger man, Bri tish and Ame ri can) print me dia in the de ve lop ment of an ti-Ser bian 
pro pa gan da as the ba sis for the bre a ka ge of Yugo sla via and the war aga inst the Ser bian 
pe o ple and Ser bia. In his works (in the pe riod 2000-2018), espe ci ally in the last two-vo-
lu me com po und Serbs in the Nar ra ti ve of the West: “Hu ma ni ta rian” NA TO In ter ven tion, 
Vu ko vic suc cessfully ar gu ments the the sis abo ut the cen ten nial con ti nu o us an ti-Ser bian 
pro pa gan da and the po licy of the West ba sed on it re gar ding the Serbs, which is the con-
se qu en ce in the gre a test ex tent of the Ger man re van chism for the lost two world wars, 
but al so the re sult of ot her in te rests of the We stern for ces.

KEYWORDS: We stern press, an ti-Ser bian pro pa gan da, Yugo sla via, 1990s
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ПРЕ ГЛЕД НИ НА УЧ НИ РАД

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ  
НА „ЗА ПАД НОМ БАЛ КА НУ”

ЗО РАН ЛУ ТО ВАЦ
Ин сти тут дру штве них на у ка

Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја
zo ran.lu to vac @gmail.co m

СА ЖЕ ТАК: Ка да се из у ча ва мул ти кул ту ра ли зам у зе мља ма „За пад-
ног Бал ка на” нео п ход но је нај пре утвр ди ти ста ње мул ти кул ту рал но сти и 
мул ти кул ту ра ли зма, по чев од нор ма тив ног окви ра па до ис пи ти ва ња др жав-
не по ли ти ке, ко ја у од лу чу ју ћој ме ри од ре ђу је при ро ду и функ ци о ни са ње 
по ли тич ке за јед ни це. По ла зе ћи од то га да кон текст, од но сно при ро да и 
струк ту ра по ли тич ке за јед ни це, од ре ђу је су шти ну пра ва и сло бо дâ ко ји су 
утвр ђе ни уста вом и за ко ни ма, као и да си нер ги ја до брих за ко на и ва ља не 
по ли ти ке омо гу ћа ва де ло твор ну по ли ти ку ин тер кул ту рал но сти, ин те гри-
са ња и ме ђу соб ног про жи ма ња кул ту ра раз ли чи тих на ци о нал них за јед-
ни ца у дру штву – при сту пи ло се про у ча ва њу про кла мо ва ног мул ти кул-
ту ра ли зма са иде јом да се утвр ди по сто ји ли уоп ште та кав устав но-прав ни 
оквир и та ква по ли ти ка, и уко ли ко их има, да ли ме ђу њи ма по сто ји са деј-
ство. Основ ни на лаз је сте да се др жа ве ре ги о на на чел но опре де љу ју за гра-
ђан ску др жа ву, да се ис кљу чи во или пре те жно на ци о нал но ле ги ти ми зу ју 
у нај ви шем прав ном ак ту, те да је фак тич ко ста ње обе ле же но ра зним на-
ци о нал ним кул тур ним иден ти те ти ма ко ји ни су ин те гри са ни у мо дел плу-
рал ног гра ђан ства. По ка зу је се да не до ста је по ли тич ка во ља ко ја би на-
чел но опре де ље ње за плу рал ну гра ђан ску др жа ву тран сфор ми са ла у јав не 
по ли ти ке ко је афир ми шу вред но сти мул ти кул ту ра ли зма, као и да мањ ка ју 
сна жне ин сти ту ци је ко је су пот по ра та квој по ли ти ци.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: мул ти кул ту рал ност, мул ти кул ту ра ли зам, ин тер-
кул ту рал ни ди ја лог, Ср би ја, „За пад ни Бал кан”

Ја ча ње по пу ли зма и сла бље ње мул ти кул ту ра ли зма у Евро пи по ве зује 
се на јед ној стра ни с ја ча њем от по ра гло ба ли за ци ји, а на дру гој с ми грант-
ском кри зом, ко ја је свој вр ху нац до сти гла 2105–2016. го ди не. Оба ова 
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узро ка ја ча ња по пу ли зма и на ци о нал не хо мо ге ни за ци је отво ри ла су и пи-
та ње ме ста и уло ге на ци о нал них др жа ва у окви ру и ван окви ра ЕУ. Из нова 
је отво ре но и пи та ње сна ге и до ма ша ја мул ти кул ту ра ли зма.

С јед не стра не, по сто је зах те ви за очу ва ње вред но сти на ко ји ма по-
чи ва ЕУ, с дру ге стра не, по сто је зах те ви за ви ше де мо кра ти је уну тар ЕУ. 
Уз оправ да не зах те ве за ви ше де мо кра ти је ну де се на ци о нал не вред но сти 
и де ле ги ра ње над ле жно сти са на ци о нал ног ни воа на над на ци о нал ни. 
Ства ра се не фор мал на „По пу ли стич ка ин тер на ци о на ла”. Као што је и 
сâм по пу ли зам и ње ни чла но ви су идео ло шки ра зно вр сни, али су на шли 
не што за јед нич ко – по др жа ва ју ау то ри тар не тен ден ци је и до во де у пи та ње 
вред но сти и ин сти ту ци је ли бе рал не де мо кра ти је. Сви они ме ђу соб но имају 
до бре од но се и слич не ста во ве о мно гим пи та њи ма: пре све га о ми гран-
ти ма, бри сел ској би ро кра ти ји и ја ча њу на ци о нал них др жа ва, а не Уни је.

Они ко ји су за очу ва ње ЕУ као над на ци о нал не за јед ни це тра же мо да-
ли те те за ње но ја ча ње ка ко би оја ча ли ин те гра тив не про це се, вред но сни 
си стем и де мо крат ску по ли тич ку кул ту ру и ка ко би ути ца ли на др жа ве 
чла ни це и др жа ве кан ди дат ки ње у об у зда ва њу по пу ли стич ких трен до ва и 
гу ше ња ли бе рал них еле ме на та у пред став нич кој де мо кра ти ји, а у крај њем, 
и са мог плу ра ли зма. У ком прав цу ће се кре та ти Евро па: у прав цу Евро-
пе на ци о нал них др жа ва, ја ча ња на ци о нал ног иден ти те та и на ци о нал не 
хо мо ге ни за ци је или у прав цу ја ча ња над на ци о нал не за јед ни це плу ра ли-
зма и мул ти кул ту ра ли зма? Да ли је мул ти кул ту ра ли зам већ „мр тав” или 
је са мо у ду бо кој кри зи, да ли има још на де за ње го ву ре а ни ма ци ју и 
ре а фир ма ци ју. Да ли је он мо гућ са мо у усло ви ма про спе ри те та и ста бил-
но сти, али не и у вре ме ве ли ких ис ку ше ња и иза зо ва по пут гло бал не 
ми грант ске или фи нан сиј ске кри зе? Сва та ак ту ел на пи та ња вра ћа ју нас 
на те му су шти не мул ти кул ту ра ли зма и по го то ву на ње го ву уло гу у хе-
те ро ге ним др жа ва ма, у мул ти кул ту рал ним по ли тич ким за јед ни ца ма 
ко је су у по тра зи за нај це лис ход ни јим по ли ти ка ма упра вља ња раз ли чи-
то сти ма.

РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊЕ ПОЈ МО ВА: МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ,  
МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ, ИН ТЕР КУЛ ТУ РАЛ НИ ДИ ЈА ЛОГ

По ли тич ко-те о риј ски по јам мул ти кул ту ра ли зам по ја вио се као од-
го вор на не у спех аси ми ла ци о ног при сту па ин те гра ци ји раз ли чи тих на-
ци о нал них или ет но кул тур них за јед ни ца у по је ди ним др жа ва ма и по стао, 
нај пре ви дљив, а по том и ве о ма за сту пљен то ком ше зде се тих и се дам де-
се тих го ди на два де се тог ве ка [Ben ha bib 2002; In glis 1995]. Вре ме ном, то 
је по стао је дан од оних пој мо ва ко ји се упо тре бља ва ју то ли ко че сто и 
не се лек тив но да му се зна че ње раз вод ња ва ло. Та ко је у сва ко днев ној, па 
не рет ко и на уч ној упо тре би, по јам мул ти кул ту ра ли зам по и сто ве ћи ван и 
на из ме нич но ко ри шћен са пој мом мул ти кул ту рал ност. У овом ра ду би ће 
из вр ше но разгра ни че ње ових пој мо ва ко је је по ста ло го то во оп ште при-
хва ће но, а ко је под пој мом мул ти кул ту рал ност под ра зу ме ва чи ње ни цу 
по сто ја ња раз ли чи тих ет но кул тур них за јед ни ца у јед ном дру штву, а под 
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мул ти кул ту ра ли змом по ли тич ко-ин сти ту ци о нал но тре ти ра ње те кул-
тур не и ет нич ке плу рал но сти. Да кле, мул ти кул ту рал ност је нор ма тив но-
-де скрип тив ног ка рак те ра, а мул ти кул ту ра ли зам прет по ста вља кре и ра ње, 
спро во ђе ње и ева лу а ци ју мул ти кул ту рал не по ли ти ке [Taylor 1994; Kymlic ka 
1995; 2001; Ba rry 1997; 2001; Pa rekh 2000; Kelly 2002; Mil ler 2002; Song 2014].

По ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма тре ба ло би, на јед ној стра ни, да је усме-
ре на на ја ча ње дру штве не хар мо ни је, та ко што би до при но си ла ја ча њу 
за јед нич ких вред но сти це ло куп не за јед ни це, свих ње них на ци о нал них 
или ет нич ких гру па, и та ко што би про мо ви са ла раз ли чи тост и по што-
ва ње плу ра ли зма, на дру гој стра ни. Све то би, у крај њем, во ди ло ве ћој 
со ци јал ној прав ди и афир ми са њу на че ла јед на ко сти у дру штву и ве ћој 
укљу че но сти у жи вот по ли тич ке за јед ни це свих ет нич ких или на ци о-
нал них гру па.

Ме ђу тим, услед прак се ко ја се ни је по кла па ла са про кла мо ва ним 
вред но сти ма и ци ље ви ма мул ти кул ту ра ли зма, прак се ко ја је во ди ла све 
ве ћим по де ла ма и за тва ра њу по је ди них дру штве них гру па уме сто ја ча њу 
со ци јал не ко хе зи је, као и због че сте, и не рет ко по гре шне, сва ко днев не 
упо тре бе тер ми на мул ти кул ту ра ли зам и сâм овај по јам по при мао је све 
ви ше не га тив ну ко но та ци ју у по ли тич ком и сва ко днев ном жи во ту, те је 
као од го вор на ту чи ње ни цу уве ден но ви по јам и но ви мо дел упра вља ња 
кул тур ном ра зно ли ко шћу – ин тер кул ту ра ли зам, од но сно ин тер кул ту-
рал ни ди ја лог. Тај по јам се ко ри сти у Бе лој књи зи о ин тер кул ту рал ном 
ди ја ло гу Са ве та Евро пе, а мно ги ау то ри [Kymlic ka 2001; Ba rry 2001; Pa rekh 
2000] под овим пој мом под ра зу ме ва ју ко рек ци ју и на до град њу пој ма мул-
ти кул ту ра ли зам – ја сни је схва та ње и до след ни је при ме њи ва ње кон цеп та 
мул ти кул ту ра ли зма. 

Ин тер кул ту рал ни ди ја лог1 мо же се де фи ни са ти као отво ре на раз ме-
на иде ја из ме ђу по је ди на ца и гру па раз ли чи тог на ци о нал ног, ет нич ког, 
вер ског или је зич ког по ре кла на на че ли ма ме ђу соб ног ува жа ва ња с ци љем 
афир ми са ња то ле ран ци је, раз у ме ва ња, пред у пре ђи ва ња кон фли ка та и 
ја ча ња дру штве не ко хе зи је. Као ци ље ви ин тер кул ту ра ли зма, од но сно 
уна пре ђе ног мул ти кул ту ра ли зма, по ста вља ју се ре ша ва ње про бле ма 
еко ном ске не јед на ко сти, по ли тич ке ре пре зен та ци је и чвр шће ин клу зи је 
раз ли чи тих ет но-кул тур них гру па у дру штво и по ли тич ку за јед ни цу. 
Под ин клу зи јом (со ци јал ном ин те гра ци јом) у Бе лој књи зи под ра зу ме ва 
се дво смер ни про цес и спо соб ност да љу ди жи ве за јед но ува жа ва ју ћи 
до сто јан ство сва ког по је дин ца и гру пе, оп ште до бро, плу ра ли зам и ра-
зно ли кост, не на си ље и со ли дар ност, као и спо соб ност да уче ству ју у 
дру штве ном, кул тур ном, еко ном ском и по ли тич ком жи во ту. Ин клу зи ја 
об у хва та све аспек те дру штве ног раз во ја и це ло куп ну по ли ти ку, зах те ва 

1 У Бе лој књи зи ин тер кул тур ни ди ја лог се од но си на отво ре ну и до сто јан стве ну раз-
ме ну ми шље ња из ме ђу по је ди на ца, гру па раз ли чи тог ет нич ког, кул тур ног, вер ског и лин-
гви стич ког по ре кла и на сле ђа уз за јед нич ко раз у ме ва ње и ува жа ва ње. При су тан је на свим 
ни во и ма – у окви ру јед ног дру штва, из ме ђу ви ше дру шта ва, и из ме ђу Евро пе и остат ка 
све та. Бе ла књи га о ин тер кул тур ном ди ја ло гу „Жи ви мо за јед но јед на ки у до сто јан ству”, 
Са вет Евро пе, Стра збур 2008. [Be la knji ga o in ter kul tur nom di ja lo gu 2008].
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да се сла би ји за шти те, као и да сва ко има пра во да бу де раз ли чит, кре а-
ти ван и ино ва ти ван.

Про жи ма ње раз ли ка, а не њи хо во кон зер ви ра ње је дан је од кључ них 
ци ље ва те по ли ти ке. Очу ва ње по себ но сти и ин клу зив ност, за сно ва на на 
уни вер зал ним људ ским пра ви ма и вла да ви ни пра ва, те мељ су та ко схва-
ће ног ин те р кул ту ра ли зма, од но сно уна пре ђе ног мул ти кул ту ра ли зма. 

Бе ла књи га пред ста ви ла је пет по ли тич ких смер ни ца за про мо ви са ње 
ин тер кул ту рал но сти: 1) де мо крат ско упра вља ње кул тур ном ра зно ли ко-
шћу, 2) ак тив но уче шће гра ђан ства у кул тур ном, дру штве ном и еко ном-
ском жи во ту, 3) усва ја ње ин тер кул тур них зна ња, 4) отво рен про стор за 
ди ја лог и 5) афир ма ци ја ин тер кул тур ног ди ја ло га у ме ђу на род ним од но-
си ма. У том кон тек сту ће мул ти кул ту ра ли зам и ин тер кул ту ра ли зам (ин-
тер кул ту рал ни ди ја лог) би ти схва ће ни и у овом ра ду. 

Чи ње ни це ко је по твр ђу ју мул ти кул ту рал ност у не ком дру штву и 
ко је све до че о ње ној ра зно ли ко сти ва жне су за раз у ме ва ње при ро де плу-
ра ли зма тог дру штва, баш као што је ва жно из нор ма ти ви стич ко-ин сти-
ту ци о нал ног угла са гле да ва ти по ли тич ку за јед ни цу у ко јој је сме ште на. 
Mеђутим, за све о бу хват но раз у ме ва ње би ло ког дру штва нео п ход но је 
са гле да ти и ста ње и пер спек ти ве мул ти кул ту ра ли зма, од но сно кре и ра ње, 
спро во ђе ње и ева лу а ци ју мул ти кул ту рал не по ли ти ке у њој.

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ  
НА ”ЗА ПАД НОМ БАЛ КА НУ”

Са вре ме на дру штва зе ма ља у ре ги о ну „За пад ног Бал ка на” би се у сва-
ко днев ном, а на ро чи то у по ли тич ком жи во ту мо гла озна чи ти као мул ти-
кул ту рал на дру штва. За пад ни Бал кан је тер мин ко ји се од по чет ка 21. ве ка 
ко ри сти у ЕУ за бал кан ске др жа ве (с из у зет ком Тур ске) ко је ни су би ле 
чла ни це те ор га ни за ци је: Ср би ју, Хр ват ску, Бо сну и Хер це го ви ну, Ма ке-
до ни ју, Ал ба ни ју и Цр ну Го ру. Иа ко су у хр ват ској јав но сти че сто не го до-
ва ли због то га што се она свр ста ва у ту гру па ци ју зе ма ља и упр кос то ме 
што је Хр ват ска у ме ђу вре ме ну по ста ла чла ни ца ЕУ, у овом ра ду ће се 
она раз ма тра ти у окви ру зе ма ља „За пад ног Бал ка на” од но сно гру па ци је 
зе ма ља ко је при па да ју За пад ном Бал ка ну. Осим што је схва та ње и по ја ва 
мул ти кул ту ра ли зма у не рас ки ди вој ве зи са су сед ним зе мља ма, ва жна је 
и чи ње ни ца да по ред про це са при дру жи ва ња др жа ва кан ди дат ки ња, 
уну тар ЕУ се раз ви ја и про цес тзв. уну тра шње „еу ни за ци је” др жа ва чла-
ни ца – што у ме то до ло шком сми слу оправ да ва ова ко де фи ни сан ре ги он.

Мул ти кул ту рал ност у њи ма пр вен стве но је чи ње ни ца „кул тур не 
раз ли чи то сти” осо бе ног ти па – на ци о нал не, вер ске и кул тур не ра зно ли-
ко сти. Оно што ту мул ти кул ту рал ност чи ни по себ но из ра же ном је сте 
чи ње ни ца да су све те раз ли ке по ли тич ки ре ле вант не, па че сто и до ми-
нант не у по ли тич ком сми слу. При пад ни ци ве ћин ског на ро да ин те гра ци-
ју по сма тра ју као ре ша ва ње по сто је ћих или по тен ци јал них по ли тич ких 
про бле ма, док при пад ни ци на ци о нал них ма њи на ин те гра ци ју сво де на 
кључ не по ли тич ке зах те ве: сра змер ну за сту пље ност и што ши ри и про-



349

ду бље ни ји спек тар са му прав них пра ва, од кул тур них до по ли тич ких и 
те ри то ри јал них.

Иа ко се у по ли тич ком жи во ту мул ти кул ту ра ли зам че сто на во ди као 
део по ли тич ког про гра ма или ску па јав них по ли ти ка као де ла „по ли ти ке 
иден ти те та”, у прак си се та кве про кла ма ци је сво де на ши ро ку па ле ту 
на ци о нал них по ли ти ка иден ти те та. Мул ти кул ту ра ли зам се у сва ко днев-
ном и на ро чи то у по ли тич ком го во ру тре ти ра као по ли тич ки ко рек тан. 
То је по јам ко ји би тре ба ло да по твр ди опре де ље ност ка из град њи гра-
ђан ског дру штва, дру штва ко је исто вре ме но ува жа ва на ци о нал не, вер ске 
и кул тур не раз ли ке. У прак си, ме ђу тим, про кла мо ва ни мул ти кул ту ра-
ли зам сво дио се на по ли ти ку при кри ве не или отво ре не до ми на ци је по-
ли тич ких ели та ве ћин ске на ци је а не где, су прот но то ме, на при ви ле го ван 
по ло жај ма њин ских за јед ни ца кроз тзв. по зи тив ну дис кри ми на ци ју. 

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ И ЛЕ ГИ ТИ МИ ЗА ЦИЈ СКИ ТЕ МЕ ЉИ

Иа ко је брат ство и је дин ство би ло је дан од иде о ло шких те ме ља СФРЈ, 
оно ни је ус пе ло убла жи ти по сле ди це рас та ка ња за јед нич ке др жа ве. На-
про тив, ме ђу на ци о нал ни су ко би би ли су јед но од глав них ин стру ме на та 
ра зи ла же ња и су ко ба ме ђу бив шим чла ни ца ма фе де ра ци је. Сход но то ме, 
го ди не за јед нич ког жи вље ња, ни су би ле те мељ за ства ра ње гра ђан ски 
уте ме ље них др жа ва, не го упра во обр ну то на ци о нал но-цен трич них др-
жав них тво ре ви на. Ре пу бли ке ко је су се одва ја ле из бив ше за јед нич ке 
ју го сло вен ске др жа ве у уста ви ма и у прак си би ле су ет но на ци о нал но 
обо је не, а „опа сни дру ги” би ли су др жа вља ни дру гих на ци о нал но сти 
[Lu to vac 2017: 92–94]. 

У Уста ву Ср би је од 1990. го ди не пи са ло је да је Ср би ја „др жа ва свих 
гра ђа на ко ји у њој жи ве”, ме ђу тим у ствар ном жи во ту би ло је дру га чи је, 
Ср би ја је би ла др жа ва у ру ка ма ра ди кал них по пу ли ста и ја ког во ђе у ко-
јој су при пад ни ци ма њи на и при пад ни ци опо зи ци је би ли тре ти ра ни као 
„опа сни дру ги”, као по тен ци јал ни или као ствар ни не при ја те љи др жа ве. 
Уста вом од 1990. го ди не Хр ват ска је у пре ам бу ли де фи ни са на као „на-
ци о нал на др жа ва хр ват ског на ро да и др жа ва при пад ни ка ау тох то них 
на ци о нал них ма њи на”, а Ср би су од кон сти ту тив ног на ро да (Члан 1 Уста-
ва СР Хр ват ске) по ста ли на ци о нал на ма њи на. Иа ко се у Чла ну 3, став 1 
Уста ва Хр ват ске на че ло на ци о нал не рав но прав но сти на во ди као јед на од 
основ них вред но сти устав ног си сте ма, у прак си је би ло са свим дру га чи је. 
Уме сто хр ват ско срп ског слу жбе ни је зик је по стао хр ват ски (Члан 12), а 
у по ли тич ком жи во ту Ср би, али и сви оста ли ко ји су се су прот ста вља ли 
ра ди кал ном на ци о на ли зму тре ти ра ни су као прет ња но во у спо ста вље ној 
не за ви сној др жа ви. Ра ди кал ни по пу ли зам за сно ван на на ци о на ли зму био 
је до ми нант на по ја ва у обе др жа ве, иа ко раз ли чи тог по ре кла, при ро де и 
кон се квен ци, та ко да је при ча о мул ти кул ту ра ли зму и ка да се по ја вљи-
ва ла има ла про па ганд но-по ли тич ки, а не су штин ски ка рак тер.

Рат ним су ко би ма у Бо сни и Хер це го ви ни прет хо дио је ре фе рен дум 
о не за ви сно сти ко ји су Ср би као кон сти ту ти ван на род бој ко то ва ли, а 
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упр кос то ме и упр кос не по сто ја ња ре фе рен дум ске дво тре ћин ске ве ћи не 
не ле гал но је про гла ше на не за ви сност. Мул ти ет нич ка Бо сна и Хер це го-
ви на („Ју го сла ви ја у ма лом”) по сле окон ча ња ра та 1995. го ди не кон сти-
ту и са на је као јед на вр ста ет нич ке (кон)фе де ра ци је у ко јој је кон сти ту-
ци о нал но устрој ство, по ли тич ки и сва ко днев ни жи вот био до ми нан то 
од ре ђен на ци о нал ним кво та ма, прин ци пи ма и пра ви ли ма. Ма ке до ни ју су 
Ма ке дон ци ви де ли као уни тар ну др жа ву, а Ал бан ци као дво чла ну ма ке-
дон ско-ал бан ску фе де ра ци ју. Ал ба ни ја ко ја је за раз ли ку од Ју го сла ви је 
има ла не ли бе рал ну на ци о нал ну по ли ти ку у ко јој при пад ни ци на ци о нал-
них ма њи на сво јој де ци ни су мо гли да ва ти чак ни име на ко ја су хте ли, а 
да се о не ка вим ко лек тив ним ма њин ским пра ви ма и не го во ри, над ме та ла 
се са При шти ном у то ме ко ће би ти Пи је монт све ал бан ског ве ли ко др жав-
ног оку пља ња на Бал ка ну. Мул ти кул ту ра ли зам се у по ли тич ком реч ни-
ку Бал ка на свео на од ред ни цу ко ја се ко ри сти са мо за ко му ни ка ци ју са 
су сед ним зе мља ма, и то са мо он да ка да се тра же пра ва за су на род ни ке.

Не ус кла ђе ни од нос де кла ра тив ног и ствар ног нај бо ље се мо же ви-
де ти на при ме ру устав но-прав ног по рет ка Цр не Го ре ко ји де кла ра тив но 
по чи ва на гра ђан ском кон цеп ту по ли тич ког по рет ка2, а ко ји се сма тра 
јед ним од „нај бит ни јих утвр ђе ња устав ног ка рак те ра др жа ве Цр не Го ре” 
[Šuković 2009: 181]. Тај кон цепт ака де мик Шу ко вић раз ра ђу је кроз де фи-
ни са ње гра ђа ни на као но си о ца су ве ре но сти, јед на кост пра ва и сло бо да 
гра ђа на без об зи ра на њи хо ве груп не осо бе но сти, иден ти те те и при пад-
но сти и нај зад, кроз га ран то ва ње по себ них пра ва за при пад ни ке на ци о нал-
них ма њи на ко ја мо гу ко ри сти ти и у за јед ни ци с дру ги ма за оси гу ра ње 
јед на ких усло ва за оства ри ва ње пра ва. Као до но си о ци Уста ва по ми њу се 
„сло бод ни и рав но прав ни гра ђа ни, при пад ни ци на ро да и на ци о нал них 
ма њи на ко ји жи ве у Цр ној Го ри: Цр но гор ци, Ср би, Бо шња ци, Ал бан ци, 
Му сли ма ни, Хр ва ти и дру ги, при вр же ни де мо крат ској и гра ђан ској Цр ној 
Го ри. Ме ђу тим, у прак си ствар ни но си о ци су ве ре но сти су вла да ју ће по-
ли тич ке ели те, а на оства ри ва ње пра ва и сло бо да ути че нај пре стра нач ко 
опре де ље ње, а по том и при пад ност од ре ђе ним иден ти те ти ма. Кон цепт 
гра ђан ства схва ћен као при вр же ност по ли тич кој за јед ни ци у Цр ној Го ри 
су о ча ва сe са низ си стем ских пре пре ка. Осим чи ње ни це да нај ви ши прав-
ни акт ни је био плод дру штве ног до го во ра и нај ши рег кон сен зу са, чи ње-
ни ца да је јед на на ци о нал на за јед ни ца, од но сно њен део ко ји по др жа ва 
иден ти тет ске по гле де вла да ју ће ко а ли ци је, при ви ле го ва на у ста ту сном 
сми слу и да се то сма тра при род ним – озбиљ на је пре пре ка из град њи 
гра ђан ског кон цеп та др жа ве [Лутовац 2015].

При ро да и струк ту ра по ли тич ке за јед ни це од ре ђу је су шти ну пра ва 
и сло бо да пред ви ђе них уста вом и за ко ни ма, укљу чу ју ћи и ме ре афир ма-
тив не ак ци је ко је се га ран ту ју при пад ни ци ма ма њин ских на ци о нал них 
за јед ни ца. Иа ко су та пра ва и ме ре афир ма тив не ак ци је ши ро ко по ста-
вље не и за сно ва не на нај ви шим ме ђу на род ним стан дар ди ма те шко је 

2 „Цр на Го ра је гра ђан ска, де мо крат ска, еко ло шка и др жа ва со ци јал не прав де, за сно-
ва на на вла да ви ни пра ва.” Члан 1, став 2 Уста ва Цр не Го ре. Устав Цр не Го ре од 2007. го ди не, 
[Службени лист Цр не Го ре, 2007].
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ускла ди ти циљ ства ра ња уни вер зал не гра ђан ске по ли тич ке за јед ни це са 
по ли тич ким зах те ви ма за сно ва ним на на ци о нал ном прин ци пу. Ни је про-
на ђе на ча роб на фор му ла ко ја би ове зах те ве до ве ла у ме ђу соб ни склад, а 
је дан од кључ них раз ло га је то што се уме сто ба зич ног дру штве ног кон-
сен зу са ап со лу ти зо вао прин цип спро во ђе ња во ље ве ћи не. 

Устав на про кла ма ци ја и про грам ске од ред бе усме ре не ка ства ра њу 
гра ђан ске др жа ве без од го ва ра ју ћих јав них по ли ти ка и ствар них опре де-
ље ња по ли тич ких ак те ра у том прав цу – не мо гу ства ра ти пра ви гра ђан-
ски иден ти тет и гра ђан ско дру штво, а са мим тим ни гра ђан ску по ли тич ку 
за јед ни цу. Од нос пре ма на ци о нал ним ма њи на ма, ма ко ли ко из гле дао на 
осно ву ана ли зе устав но-прав ног по рет ка и ме ра афир ма тив не ак ци је, као 
од нос афир ма ци је мул ти кул ту ра ли зма, у прак си про из во ди ја ча ње њи-
хо ве (са мо)изо ла ци је, а не ин те гра ци је у дру штво. Устав Цр не Го ре, на 
при мер, у Чла ну 79 по себ но се ба ви при пад ни ци ма „ма њин ских на ро да 
и дру гих ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца”. Ме ђу тим, ни је ја сно на 
ко га се све то од но си, с об зи ром да Устав не де фи ни ше ко је при пад ник 
ве ћин ског, а ко ма њин ских на родâ. Ако је кри те ри јум број при пад ни ка 
од ре ђе не за јед ни це, он да су у Цр ној Го ри сви при пад ни ци на ци о нал них 
ма њин ских за јед ни ца, јер не ма ап со лут но ве ћин ске за јед ни це пре ма по-
пи су ста нов ни штва. Ако је, пак, кри те ри јум прак са – по вла шће ни по ло жај 
у дру штву има ју Цр но гор ци ко ји при хва та ју но ве еле мен те цр но гор ског 
иден ти те та, али не и Цр но гор ци ко ји се др же срп ских еле ме на та свог 
иден ти те та. Узи ма ју ћи у об зир, по ред исто риј ског кри те ри ју ма и на че ло 
са мо о дре ђе ња, он да Цр но гор ци срп ског иден ти те та и Ср би ни су при пад-
ни ци ма њин ских на ци о нал них за јед ни ца, иа ко се у прак си та ко тре ти-
ра ју. У ре ла тив но-ве ћин ском сми слу они ко ји ба шти не срп ски иден ти тет 
у Цр ној Го ри (пре све га је зик) мо гли би се озна чи ти као нај број ни ја иден-
ти тет ска гру па ци ја ко ја се фак тич ки тре ти ра као ма њин ска гру па ци ја 
[Лутовац 2015].

По ли тич ки пред став ни ци ма њи на у сво јим зах те ви ма за ре пре зен-
та тив но шћу и са мо у пра вом иду ка ства ра њу ет нич ке екс клу зив но сти, 
уво ђе ња кри те ри ју ма на ци о нал не при пад но сти као ели ми на тор ног кри-
те ри ју ма за пред ста вља ње или за сту па ње. 

НА ЦИ О НАЛ НЕ МА ЊИ НЕ И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ

По ли тич ки зах те ви за ау тен тич ним по ли тич ким пред ста вља њем, 
пре ко „ау тен тич них ман да та” је сте по ли тич ки про је кат усме рен ка ис кљу-
чи ва њу стра на ка гра ђан ске ори јен та ци је из тр ке за ма њин ске ман да те. 
По ли тич ке стран ке ако ни су ет нич ке (на ци о нал не) или ако не ма ју до ми-
нант но на ци о нал ни (на ци о на ли стич ки) про грам или по ли ти ку – ау то-
мат ски се ис кљу чу ју као мо гу ћи ау тен тич ни пред став ни ци ма њи на, без 
об зи ра што сво јим про гра мом или сво јом по ли ти ком по тен ци јал но мо гу 
ви ше до при не ти бо љит ку не ке ма њин ске на ци о нал не за јед ни це, не го 
„ау тен тич ни” (на ци о на ли стич ки) пред став ни ци те ма њи не. То би у прак си 
зна чи ло да де мо крат ски иза бран пред став ник не ке ма њин ске на ци о нал не 
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за јед ни це ни је ау тен тич ни пред став ник те за јед ни це, ако ни је иза бран на 
ли сти на ци о нал не ма њин ске стран ке, не го на ли сти стран ке ко ја се за ла-
же за гра ђан ске вред но сти и у окви ру њих за рав но прав ност те за јед ни це. 
Из дру гог угла по сма тра но, не га тив на ис ку ства у про це су рас та ка ња СФРЈ 
во ди ла су ка на ци о нал ној хо мо ге ни за ци ји и стра хо ви ма од ма ни пу ли са-
ња ма њин ским гла со ви ма од стра не ве ћин ских на ро да. Оту да су се ја ви-
ли зах те ви за ау тен тич но шћу и оту да ет ни фи ка ци ја по ли тич ког жи во та 
и за шти те ма њин ских пра ва.

На осно ву на ве де ног мо же се ре ћи да са ма по ли тич ка пар ти ци па ци ја 
на ци о нал них ма њи на, рас про стра ње ност те пар ти ци па ци је и ње на ду-
би на ни је са ма по се би све до чан ство по сто ја ња мул ти кул ту рал не де мо-
крат ске за јед ни це, ни ти све до чан ство мул ти кул ту рал не јав не по ли ти ке. 
На про тив, то мо же би ти са мо од раз ду би не и рас про стра ње но сти ме ђу-
на ци о нал ног не по ве ре ња и су рев њи во сти.

Ин те гра тив ни, ин клу зив ни мо дел, уме сто ис кљу чу ју ћег при сту па у 
до ме ну во ђе ња јав них по ли ти ка и из град ње по ли тич ке за јед ни це на ме ће 
се као win-win (си ту а ци ја у ко јој сви до би ја ју) на чин да се иза ђе из за ча ра-
ног кру га гра ђан ско-на ци о нал них (на ци о на ли стич ких) про ти ву реч но сти 
и кон тро вер зи. Из град ња де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре и ши ро ког ба-
зич ног кон сен зу са о јед ној та квој по тре би осно ва су за ства ра ње ин клу-
зив них јав них по ли ти ка ко је ува жа ва ју по себ но сти и ја ча ју за јед ни штво.

Го то во по пра ви лу, у земаљaма ре ги о на, пре ма по ли тич ким пред став-
ни ци ма на ци о нал них ма њи на во ди се по ли ти ка ува жа ва ња кла сич них 
ма њин ских пра ва, из ужих пар тиј ских раз ло га, а не због же ље да се во ди 
ефек тив на по ли ти ка ин клу зи је. Под пла штом за шти те и очу ва ња мул-
ти кул ту рал но сти, по зи ва ју ћи се на ме ре афир ма тив не ак ци је, во ђе на је 
по ли ти ка ко ја је омо гу ћа ва ла при ви ле го ван по ло жај за не ке при пад ни ке 
на ци о нал них ма њи на, од но сно њи хо ве по ли тич ке пред став ни ке: нпр. за 
Ал бан це кроз по себ не из бор не је ди ни це, или Хр ва те кроз сма њи ва ње из-
бор ног пра га за ула зак у Пар ла мент у Цр ној Го ри; ет нич ке стран ке Бо шња-
ка и Ма ђа ра у Ср би ји по ста ле су ко а ли ци о ни парт не ри свих вла да ју ћих 
гру па ци ја, че сто без об зи ра да ли је са рад ња са њи ма би ла нео п ход на за 
фор ми ра ње пар ла мен тар не ве ћи не; у Ма ке до ни ји су Ал бан ци по пра ви-
лу део пар ла мен тар не ве ћи не. Исто вре ме но, по ли тич ки пред став ни ци 
ма њин ских по ли тич ких пар ти ја, али и до бар део стра на ка ве ћин ских 
на ро да у пот пу но сти су ет ни фи ко ва ли сво је про гра ме и де ло ва ње, што се 
од ра жа ва ло на укуп ну по ли тич ку сце ну па и на по ти ски ва ње гра ђан ских 
вред но сти.

Та ко је мул ти кул ту ра ли зам у ин тер пре та ци ји и прак си уме сто да 
бу де ал те р на ти ва на ци о на ли зму че сто по ста јао све сно или не све сно, 
ње го ва пот по ра. Чак се у сва ко днев ној по ли тич кој ре то ри ци, па и у са мим 
уста ви ма, мул ти кул ту ра ли зам ме ша са ли бе рал ним кон цеп том др жа ве 
ко ји под ра зу ме ва кул тур но-ет нич ку не у трал ност ко ја по чи ва на ин ди-
ви ду ал ним пра ви ма. У ствар но сти др жа ва „За пад ног Бал ка на” је пре-
о вла дао на ци о нал ни кон цепт из град ње по ли тич ке за јед ни це, иа ко су у 
њи хо вим уста ви ма пре о вла да ле гра ђан ске про кла ма ци је. 
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МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ ИЗ МЕ ЂУ ПРО КЛА МА ЦИ ЈА  
И СТВАР НО СТИ

Ет ни фи ко ва на по ли ти ка ко ли ко год се по зи ва ла на гра ђан ске прин-
ци пе и вред но сти, по при ро ди ства ри, не во ди ка ја ча њу гра ђан ског иден-
ти те та др жа ве и дру штва, ја ча њу ле ги ти ми те та за јед ни це, не го упра во 
су прот но то ме, во ди сна же њу по себ них на ци о нал них иден ти те та, а од нос 
пре ма др жа ви као за јед ни ци од ме ра ва се у скла ду са ужим „на ци о нал ним 
ин те ре си ма” ет нич ких гру па. Уме сто де мо кра ти је за сно ва не на тра же њу 
ин те гра тив них еле ме на та за из град њу по ли тич ке за јед ни це, де мо кра ти-
ја се на овим про сто ри ма ме ђу по ли ти ча ри ма вр ло че сто до жи вља ва као 
игра у ко јој „по бед ник но си све”. Мул ти кул ту рал ност као чи ње ни ца по-
сто ја ња раз ли чи тих ет нич ких, вер ских и кул тур них иден ти те та у та квом 
по ли тич ко-вред но сном кон тек сту и од су ству де мо крат ске по ли тич ке 
тра ди ци је по ста је пр во ра зред но по ли тич ко пи та ње.

По ли тич ке стран ке на ци о нал них ма њи на по др жа ва ју из град њу гра-
ђан ске по ли тич ке за јед ни це у сво јим др жа ва ма, али исто вре ме но има ју 
из ра зи то ет нич ке по ли тич ке про гра ме. Да кле, по ред устав них кон тра дик-
тор но сти из ме ђу на чел ног опре де ље ња за гра ђан ску др жа ву и прак тич но-
-по ли тич ког опре де ље ња за на ци о нал ну др жа ву, и по ли тич ки про гра ми 
ма њин ских стра на ка су пот пу но ет но цен трич ни што не пред ста вља до-
бру осно ву за по ли ти ку ко ја се мо же на зва ти ин те гра тив ним мул ти кул-
ту ра ли змом. 

Без об зи ра на при ро ду устав не де фи ни ци је и про грам ских опре де ље-
ња кључ них по ли тич ких ак те ра за из град њу мул ти ку лур ног или ли бе-
рал ног дру штва, др жа ве ре ги о на „За пад ног Бал ка на” функ ци о ни шу као 
вр ло ет ни фи ко ва не по ли тич ке за јед ни це, као до ми нант но пар тиј ске, а 
не др жа ве вла да ви не пра ва, у ко јој по ло жај гра ђа ни на пре о вла ђу ју ће за-
ви си од по ли тич ке опре де ље но сти, а ет нич ка при пад ност би ва пред ност 
или смет ња у за ви сно сти од во ље пар тиј ских ели та и рас по ре да по ли-
тич ких сна га.

Због све га на ве де ног, сво ђе ње из у ча ва ња мул ти кул ту рал но сти на 
нор ма тив ни оквир за за шти ту пра ва ма њи на ме то до ло шки је мањ ка во. 
Осим то га, по ло жај на ци о нал не за јед ни це у јед ној зе мљи у мно го ве ћој 
ме ри од ре ђен је прак тич ном др жав ном по ли ти ком, не го нор ма ма, ко је 
без ва ља них и де ло твор них по ли ти ка мо гу би ти „мр тво сло во на па пи ру”. 
Си нер ги ја до брих за ко на и ва ља не по ли ти ке омо гу ћа ва де ло твор ну по-
ли ти ку ин те р кул ту рал но сти, ин те гри са ња и ме ђу соб ног про жи ма ња 
кул ту ра раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца у дру штву – за то је ва жно 
у про у ча ва њу мул ти кул ту ра лизма од го во ри ти на пи та ње да ли уоп ште 
по сто је та кви за ко ни и та ква по ли ти ка, и ако их има, да ли по сто ји ме ђу 
њи ма са деј ство и ка кви су ефек ти та квог ин сти ту ци о нал ног окви ра и 
по ли тич ког де ло ва ња.

По што ва ње на ци о нал не, вер ске, је зич ке, од но сно кул тур не раз ли чи-
то сти у ши рем сми слу, пред у слов је ста бил ног и успе шног мул ти кул ту-
рал ног дру штва и ја ча ња еле ме на та за јед нич ког по ли тич ког иден ти те та. 
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Ме ђу тим, по ли ти за ци ја раз ли чи то сти, од но сно по ли тич ка ин стру мен та-
ли за ци ја раз ли чи то сти мо же до ве сти до „па ра док са мул ти кул ту ра ли зма” 
ко ји за шти ту и ува жа ва ње раз ли чи то сти пре тва ра у по ли ти ку на ци о нал-
ног или ет нич ког ети ке ти ра ња [E rik sen 2004: 243–247].

Ин тер кул ту рал ност пред ста вља те о риј ски и прак тич но-по ли тич ки 
кон цепт ко ји под ра зу ме ва све стра но про жи ма ње кул ту ра на прин ци пи ма 
ме ђу соб ног по што ва ња и ува жа ва ња и та на че ла по ста вља као сту бо ве 
ства ра ња хар мо нич не по ли тич ке за јед ни це. Не склад из ме ђу нор ми ра ног 
и оног што се де ша ва у прак си го то во да је пра ви ло у зе мља ма „За пад ног 
Бал ка на”, без об зи ра да ли се већ на ла зе у ЕУ или су ушле у про цес при-
кљу чи ва ња ЕУ. Ма њи не су ре ла тив но до бро нор ма тив но за шти ће не, по-
ли тич ки пред став ни ци ма њин ских стра на ка не рет ко су нат про пор ци о-
нал но при сут ни у по ли тич ком жи во ту, али то не сра змер но ма ло или 
го то во ни ка ко не ути че на су штин ско укљу чи ва ње при пад ни ка ма њи на 
у све по ре по ли тич ке за јед ни це.

У прак си Цр не Го ре, на при мер, не по шту је се прин цип сра зме р не 
за сту пље но сти ко ји је пред ви ђен за на ци о нал не ма њи не (Члан 79, став 10). 
Тај прин цип не при ме њу је се ни на оне ко ји се ни су са мо о дре ди ли као 
на ци о нал на ма њи на (Ср би, Цр но гор ци срп ског иден ти те та). Ови дру ги 
тре ти ра ју се као ре ме ти лач ки фак тор у про це су раз два ја ња не кад ис пре-
пле та ног иден ти те та. У ствар ном жи во ту упра во су они ме та аси ми ла ци-
о них иден ти тет ских при ти са ка, при ти са ка усме ре них ка уни фи ка ци ји и 
ства ра њу хо мо ге ног иден ти те та; они су, за пра во, глав на циљ на гру па 
по ли ти ке есен ци ја ли за ци је иден ти те та [Лутовац 2014].

У гра ђан ској др жа ви, сва она пра ва ко ја има ју при пад ни ци ве ћин ског 
на ро да мо ра ла би би ти до ступ на свим гра ђа ни ма ко ји се та ко са мо о дре-
ђу ју без об зи ра ка ко они де фи ни шу соп стве ни иден ти тет. Два ком пле мен-
тар на на че ла од ли ку ју ста бил но мул ти кул ту рал но дру штво: не го ва ње и 
ја ча ње оног што је за јед нич ко, на јед ној стра ни, и ува жа ва ње раз ли чи-
то сти на ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном пла ну, на дру гој стра ни; дру гим 
ре чи ма: ме ђу соб но про жи ма ње уме сто ис кљу чи ва ња, упо зна ва ње и ува-
жа ва ње раз ли чи то сти – од устав но-прав них на че ла, пре ко за ко на и јав них 
по ли ти ка до оп штег дру штве ног прин ци па ко ји по ста је основ по ли тич ке 
кул ту ре у за јед ни ци. Да кле, по зна ва ње осо бе но сти и раз ли чи то сти, као 
и ви сок сте пен то ле ран ци је нео п ход ни су еле мен ти за ста бил ност укуп-
ног по ли тич ког иден ти те та [Nye 2007: 109–123]. 

Зе мље „За пад ног Бал ка на” на ла зе се из ме ђу на чел ног опре де ље ња 
за гра ђан ску др жа ву и фак тич ког ста ња сна жно из ра же них ра зних 
на ци о нал них кул тур них иден ти те та ко ји ни су ин те гри са ни у мо дел плу-
рал ног гра ђан ства. По ред на чел ног опре де ље ња, нео п ход на је пре све га 
по ли тич ка во ља тран сфор ми са на у јав не по ли ти ке ко је афир ми шу те 
вред но сти, као и кул тур ни плу ра ли зам и сна жне ин сти ту ци је ко је су 
пот по ра јед ној та квој по ли ти ци. По себ ну уло гу у то ме тре ба ло би да 
има од го ва ра ју ћи си стем обра зо ва ња и по др шка ме ди ја.

Ако се као по ла зи ште узму са вре ме не кон цеп ци је гра ђан ства мо же 
се ре ћи да оне ни су до кра ја озбиљ но схва ће не и при хва ће не у др жа ва ма 
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и дру штви ма зе ма ља „За пад ног Бал ка на”. У тим кон цеп ци ја ма се ин си сти-
ра на то ме да гра ђа нин мо ра да има при ли ку да уче ству је у за јед нич ком 
од лу чи ва њу о ва жним пи та њи ма дру штва, од но сно на ак тив ној пар ти-
ци па ци ји (ре пу бли кан ски про фил гра ђа ни на) и на за шти ти по ља пра ва 
и сло бо да од ути ца ја но си ла ца по ли тич ке мо ћи и мо гућ но сти да се од 
стра не гра ђа на ши ри по ље ути ца ја пре ма но си о ци ма вла сти (ли бе рал ни 
про фил гра ђа ни на) [Белами 2008: 43]. 

Еле мен ти мул ти кул ту ра ли стич ког при сту па гра ђан ству [Ki mli ka 
2004] у ко јем се тра жи ба ланс из ме ђу ин ди ви ду ал них и ко лек тив них 
пра ва гу бе се у прак си ових дру шта ва дво ја ко: кроз ет ни фи ка ци ју по ли-
ти ке и пра ва, што обе сми шља ва су шти ну гра ђан ског прин ци па као та квог, 
и кроз, по ку ша је уни фи ка ци је иден ти те та оних ко ји дру га чи је де фи ни шу 
свој иден ти тет. 

Са вре ме на мул ти кул ту рал на де мо кра ти ја за сни ва се на тра ди ци о-
нал ним и но вим гра ђан ским вред но сти ма, као и на ин сти ту ци о нал ним 
ино ва ци ја ма про ис те клим из зах те ва за што ве ћом са мо у пра вом и рав-
но мер ни јом по де лом вла сти уну тар хе те ро ге них по ли тич ких за јед ни ца 
[Mar shal 1950; Na pel & The is sen 2009; Kymlic ka & Wayne 2000; Laj phart 2003].

Но ви ју по ли тич ку исто ри ју обе ле жи ла је гру па по себ них зах те ва ма-
њин ских за јед ни ца ме ђу ко ји ма су се у мно гим зе мља ма ета бли ра ли: ре-
пре зен та тив ност у окви ру ин сти ту ци ја вла сти, или са мо у пра ва у обла сти 
кул ту ре, обра зо ва ња и ин фор ми са ња. У дру гим, пак, зе мља ма ти зах те ви 
се од ба цу ју као не при ме ре ни, јер на ру ша ва ју ли бе рал ни кон цепт гра ђан-
ског дру штва. И упра во из ме ђу ова два при сту па на ла зи се те о риј ски и 
прак тич но – по ли тич ки про стор ко ји би мо гао до при не ти усто ли ча ва њу 
но вог се та ко лек тив них пра ва. Је дан од пр вих за да та ка у том про це су је сте 
оне мо гу ћа ва ње дез ин те гра тив ног по тен ци ја ла ко ји би уру ша вао те ме ље 
ли бе рал не др жа ве и основ них те ко ви на кла сич ног кон цеп та гра ђан ства. 

Ба ве ћи се мул ти кул ту рал ним гра ђан ством, Ки мли ка и дру ги те о-
ре ти ча ри мул ти кул ту ра ли зма су у жи жу сво јих ис тра жи ва ња ста ви ли 
упра во од нос из ме ђу ли бе рал не кон цеп ци је гра ђан ства и мул ти кул ту-
рал них зах те ва за по себ ним пра ви ма из во де ћи за кљу чак да су мул ти кул-
ту ра ли зам и ли бе рал ни мо дел гра ђан ства ком па ти бил ни, да је по ла га ње 
не ких ко лек тив них пра ва на пар ти ци па ци ју у по ли тич кој за јед ни ци мо-
гу ће без опа сно сти по ње ну дез ин те гра ци ју, али су из ра же не и број не 
ре зер ве ка да су у пи та њу зах те ви за са мо у пра вом [Ki mli ka 2004: 264–271]. 
Све пред но сти и не до ста ци по себ них пра ва за на ци о нал не и кул тур не 
за јед ни це сли ко ви то се по ка зу ју на при ме ру зе ма ља бив ше СФРЈ. Ме ђу-
тим, то је са мо јед на стра на истог нов чи ћа – на дру гој стра ни тог истог 
нов чи ћа је са свим дру га чи ји про цес, про цес ко ји до дат но усло жња ва 
по ли тич ке при ли ке: на ме та ње за јед нич ког иден ти те та, уни фи ка ци ја на 
јед ној стра ни, или ин си сти ра ње на раз ли чи то сти ма ван сва ке ра ци о-
нал не ме ре и на сто ја ња да се та ко схва ће не раз ли чи то сти ин сти ту ци о-
на ли зу ју, на дру гој стра ни. Ка да се оба та про це са са гле да ју ин те грал но, 
ја сни је се ви ди ка кве су све по те шко ће мо гу ће у раз ви ја њу те о риј ских 
кон це па та и њи хо ве при ме не у ре ал ном жи во ту. 
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Је дан од од го во ра ко ји се ну де за ова пи та ња је сте устав ни па трио-
ти зам Дол фа Стер нбер ге ра (Dolf Ster nber ger) кон цеп ту ал но на до гра ђен 
у де лу Јир ге на Ха бер ма са (Jürgen Ha ber mas) и Ја на Вер не ра Ми ле ра (Jan-
-Wer ner-Müller), али он ни је мо гућ ако ни је за сно ван на ба зич ном дру-
штве ном кон сен зу су и ди фе рен ци ра ном гра ђан ству ко је не дез ин те гри ше 
по ли тич ку за јед ни цу. Да би гра ђан ски иден ти тет био ин сти ту ци о нал но 
уте ме љен на прин ци пи ма устав ног па три о ти зма мо ра да по чи ва на гра-
ђан ском иден ти те ту ко ји се за сни ва и на осе ћа ју при пад но сти по ли тич-
кој за јед ни ци у ко јој сви има ју јед на ка пра ва и ста тус. И упра во ту се 
на ла зи те мељ ни про блем гра ђан ства зе ма ља „За пад ног Бал ка на”. 

Ако се као мо дел гра ђан ства узме онај ко ји под ра зу ме ва ак тив но 
уче шће при пад ни ка по ли тич ке за јед ни це у об ли ко ва њу те мељ них осно-
ва и кључ них пра ва ца раз во ја дру штва [Mil ler 1995: 443] и где се под 
гра ђан ством, по ред си сте ма мо рал них пред ста ва, нор ми и вред но сти, 
под ра зу ме ва и скуп пра ва и по ли тич ки ста тус при пад ни ка те по ли тич ке 
за јед ни це и њи хов осе ћај при пад но сти по ли тич кој за јед ни ци – он да би 
се осно ва но мо гло ре ћи да је гра ђан ски мо дел по ли тич ке за јед ни це тек 
циљ ко ји би тре ба ло до сти за ти у сва ком сег мен ту ње го ве су шти не. Гра-
ђан ска др жа ва, гра ђан ске вред но сти, гра ђан ски иден ти тет у зе мља ма 
„За пад ног Бал ка на” тек су у по во ју, на ни воу устав не про грам ске ори јен-
та ци је и за да тог ци ља.

УНИ ВЕР ЗАЛ НИ ГРА ЂАН СКИ ИДЕН ТИ ТЕТ

Кон цепт кла сич ног гра ђан ства под ра зу ме ва да је при пад ност по ли-
тич кој за јед ни ци из над по себ них груп них при пад но сти у окви ру те за-
јед ни це, али исто та ко да та при пад ност ни је ис кљу чи ва пре ма дру гим 
иден ти те ти ма. Ипак, по себ ни иден ти те ти, ин си сти ра ње на раз ли ка ма, а 
не на оно ме што спа ја, ко ји су про бу ђе ни и про ду бље ни то ком 90-их го-
ди на 20. ве ка, још увек пре о вла ђу ју.

Осе ћај при пад но сти по ли тич кој за јед ни ци, по при ро ди ства ри, не 
мо же би ти раз ви јен код оних ко ји се ис кљу чу ју из те за јед ни це, а упра во 
је осе ћај при пад но сти и по но са у ве зи с тим озна чен и код Теј ло ра [Taylor 
1994: 25–75] и код Ки мли ке [Ki mli ka 2004: 277–278], као нео п хо дан за 
ства ра ње ко хе зи је уну тар мул ти кул ту рал ног дру штва, по ред по што ва ња 
ли бе рал но-де мо крат ских вред но сти и са гла сно сти око про це ду рал них и 
фор мал них пра ви ла. Дру гим ре чи ма, гра ђан ски уни вер зал ни иден ти тет 
се не мо же гра ди ти на су прот по је ди нач ним иден ти те ти ма, на ро чи то 
кад су они та ко из ра зи то при сут ни, не го би га, на про тив, тре ба ло гра ди ти 
на ра зно вр сно сти, ува жа ва њу раз ли ка, ма ко ли ко оне би ле из ра же не.

Гра ђан ске вред но сти ко је су се исто риј ски из гра ђи ва ле и ко је су Ли-
са бон ским уго во ром ве ри фи ко ва не као европ ске вред но сти [Lu to vac 2015: 
272–275] по ста ја ле су про грам ски ци ље ви и у зе мља ма ко је су се на ла-
зи ле у про це су тран сфор ма ци је из ре ал со ци ја ли зма у ли бе рал но-де мо-
крат ске по ли тич ке за јед ни це. Про бле ми с ко ји ма су се су о ча ва ле зе мље 
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у тран зи ци ји би ло је не де мо крат ско по ли тич ко на сле ђе, фа сад ни устав-
но-прав ни оквир и до ми нант но „по да нич ко-пар ти ци па тив на по ли тич ка 
кул ту ра” [Ko mar 2010: 167–169]. Ако би се ово ме до да ла скло ност ка то ме 
да се ин сти ту ци је под вр га ва ју пар тиј ској во љи и се лек тив но ува жа ва ју, 
од но сно да се вла да ви на пра ва по ли тич ки ин стру мен та ли зу је и ре ла ти-
ви зу је, он да је ја сно пред ка квим се иза зо ви ма на ла зе зе мље у тран зи ци ји 
пред ко ји ма је пут уста но вља ва ња гра ђан ских вред но сти ко је су ин клу-
зив не у од но су пре ма „дру ги ма” – пут вла да ви не пра ва, не го ва ња и за-
шти те људ ских пра ва и кон со ли да ци је де мо крат ског по рет ка. 

Ако се мул ти кул ту рал ност узме као осно ва гра ђан ског иден ти те та, 
осе ћај при пад но сти је дин стве ном иден ти те ту мо же се за сно ва ти, као што 
Ки мли ка и Теј лор на гла ша ва ју, ис кљу чи во на спо соб но сти тог иден ти-
те та да ин те гри ше и уна пре ђу је по је ди нач не кул тур не про фи ле у ње го вом 
окви ру. При том, ни је до вољ но ин си сти ра ти на дру штву ко је про сто толе-
ри ше раз ли чи те кул ту ре, не го на дру штву ко је успе шно ин те гри ше и про-
мо ви ше раз ли чи те на чи не до брог жи во та да те у по је ди ним кул ту ра ма 
без опа сно сти по њи хо ве по себ но сти. Гра ђан ски иден ти тет, из ме ђу оста-
лог, за ви си од сте пе на при хва та ња и ува жа ва ња кул тур ног плу ра ли те та. 
Та кав при ступ, ако је си сте мат ски и си стем ски, спро во ди се пу тем устав но-
-прав ног по рет ка, си сте ма обра зо ва ња и јав них по ли ти ка. Ме ђу тим, ствар-
ност у зе мља ма За пад ног Бал ка на је дру га чи ја. Ни за др жав не ин сти ту-
ци је, ни за ме ди је под кон тро лом или ути ца јем вла да, ства ра ње гра ђан ске 
све сти, ја ча ње гра ђан ских вред но сти и вр ли на ни су при о ри те ти. Про кла-
му је се плу ра ли зам и мул ти кул ту ра ли зам, али се у ствар но сти прак тикују 
јав не по ли ти ке ко је во де ја ча њу ет нич ке хо мо ге ни за ци је.

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву на ве де ног мо же се по твр ди ти да су гра ђан ска др жа ва, 
гра ђан ске вред но сти, гра ђан ски иден ти тет на „За пад ном Бал ка ну” тек 
у по во ју, од но сно да су још увек, и то тек по не где, на ни воу на чел не про-
грам ске ори јен та ци је и за да тог ци ља. Др жа ве За пад ног Бал ка на на чел но 
се опре де љу ју за гра ђан ску др жа ву, али се ис кљу чи во или пре те жно на-
ци о нал но ле ги ти ми зу ју у нај ви шем прав ном ак ту. Да кле, фак тич ко ста ње 
у њи ма је са свим дру га чи је: обе ле же но је ра зно ли ко шћу на ци о нал них 
кул тур них иден ти те та ко ји ни су ин те гри са ни у мо дел плу рал ног гра ђан-
ства. По ка зу је се да не до ста је по ли тич ка во ља ко ја би на чел но опре де-
ље ње за плу рал ну гра ђан ску др жа ву тран сфор ми са ла у јав не по ли ти ке 
ко је афир ми шу вред но сти мул ти кул ту ра ли зма, као и да мањ ка ју сна жне 
ин сти ту ци је ко је су пот по ра та квој по ли ти ци. Нео п хо дан са сто јак за чвр сто 
уте ме ље ње мул ти кул ту ра ли зма је сте кон со ли до ва ње де мо кра ти је и при хва-
та ње уни вер зал них вред но сти раз ви је них де мо кра ти ја по пут де мо крат ске 
по ли тич ке кул ту ре, ефек тив не по де ле вла сти са не за ви сним суд ством 
као га ран том и чу ва ром вла да ви не пра ва и људ ских пра ва и сло бо да.
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ЗА ХВАЛ НОСТ

Текст је ре зул тат ра да на Ис тра жи вач ком про гра му 2020 Ин сти ту та 
дру штве них на у ка ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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SUM MARY: When re se ar ching mul ti cul tu ra lism and the pro cess of Eu ro pe a ni sa-
tion in Ser bia and co un tri es of the re gion, one must first exa mi ne the sta tus of mul ti cul-
tu ra lity and mul ti cul tu ra lism, from the nor ma ti ve fra me work to sta tes’ po li ci es which 
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de ci dedly de ter mi ne the na tu re and fun cti o ning of a po li ti cal com mu nity. Star ting from 
the fact that the con text, na tu re and struc tu re of a po li ti cal com mu nity de ter mi nes the 
es sen ce of rights and fre e doms sti pu la ted by the con sti tu tion and laws, as well as that a 
synergy of good laws and so und po li ci es ena bles an ef fec ti ve po licy of mul ti cul tu ra lity, 
in te gra tion and in ter la cing of cul tu res of di ver se na ti o nal com mu ni ti es in a so ci ety, the 
proc la i med mul ti cul tu ra lism was stu died in this pa per, with a vi ew to ascer tain whet her 
such con sti tu ti o nal and le gi sla ti ve fra me work and po li ci es exist, and if they did, whet her 
the re was con cer ted ac tion bet we en them. The key fin ding was that the sta tes of the re-
gion sup port a ci vil sta te in prin ci ple, that they are ex clu si vely or pre do mi nantly na ti o nally 
le gi ti mi sed by the hig hest le gi sla ti ve acts and that the fac tual sta te is mar ked by va ri o us 
na ti o nal cul tu ral iden ti ti es that are not in te gra ted in to the mo del of plu ral ci ti zen ship. The 
pa per shows that the re is a lack of po li ti cal will to tran sform the dec la red sup port for a 
plu ra li stic ci vil sta te in to pu blic po li ci es af fir ming the va lu es of mul ti cul tu ra lism, as well 
as that the re is a lack of strong in sti tu ti ons to sup port such po licy. Cre a ting ci vil awa re ness, 
stren gthe ning ci vil va lu es and vir tu es are not pri o ri ti es for sta te in sti tu ti ons or me dia 
con trol led by go vern ments. Rat her than that, the ir pri o rity is to stren gthen na ti o nal iden-
ti ti es. Hen ce, ba sed on the abo ve, we can af firm that ci vil sta tes, ci vil va lu es and ci vil 
iden ti ti es are only at ini tial sta ges, i.e. that they are still, only oc ca si o nally, at the le vel of 
ge ne ral pro gram me ori en ta tion and set aims. The ne ces sary in gre di ent for the ir firm 
esta blis hment is a con so li da ted de moc racy and ac cep tan ce of uni ver sal va lu es of de ve-
lo ped de moc ra ci es, such as the ru le of law and pro tec tion of hu man rights and fre e doms.

KEYWORDS: mul ti cul tu ra lism, mul ti cul tu ra lity, in ter cul tu ral di a lo gue, Ser bia, 
We stern Bal kans
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АНА ЛИ ЗА АГРАР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ У СР БИ ЈИ  
С КРА ЈА 20. И ПО ЧЕТ КА 21. ВЕ КА  

СА АСПЕК ТА ФИ НАН СИ РА ЊА 
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„Днев ник-По љо при вред ник” АД

Бу ле вар осло бо ђе ња 81, Но ви Сад, Ср би ја
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СА ЖЕ ТАК: Рад има за циљ да са аспек та фи нан си ра ња по љо при вре-
де ана ли зи ра аграр ну по ли ти ку, ко ја је би ла ак ту ел на у Ср би ји кра јем 20. 
и по чет ком 21. ве ка. До ми цил на аграр на по ли ти ка је у пред тран зи ци о ном 
и на по чет ку тран зи ци о ног пе ри о да, по ло ви ном 90-их го ди на 20. ве ка, била 
за сно ва на на про тек ци о ни стич ком кон цеп ту. У том пе ри о ду фи нан си ра ње 
по љо при вре де пре те жно се ре а ли зо ва ло пу тем при мар не еми си је На род не 
бан ке, од но сно пу тем се лек тив них кре дит них пла сма на ко ји су се одо бра-
ва ли под бе не фи ци ра ним усло ви ма. Аграр на по ли ти ка се по чет ком 21. 
ве ка из про тек ци о ни стич ког на гло тран сфор ми са ла у ли бе рал ни кон цепт, 
што је ути ца ло на по гор ша ње еко ном ског по ло жа ја по љо при вре де, од но сно 
на усло жња ва ње про бле ма фи нан си ра ња ове при вред не де лат но сти. Аграр-
ни бу џет, као кван ти та тив ни и ква ли та тив ни од раз аграр не по ли ти ке, био 
је кључ ни из вор фи нан си ра ња по љо при вре де у це ло куп ном до са да шњем 
тран зи ци о ном пе ри о ду. У ра ду се ко ри сти ана ли тич ко-ем пи риј ски, исто-
риј ски, ком па ра тив ни ме тод и математичко-статистички метод.

 КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по љо при вре да, фи нан си ра ње, аграр на по ли ти ка, 
аграр ни бу џет, Ср би ја

ЈЕЛ КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА: R 51

По љо при вре ди је нео п ход на стал на фи нан сиј ска и кре дит на по др шка, 
због по тре бе да се сред ства уло же у про из вод њу од јед ном, у вре ме се тве, 
и то у ве ли ком оби му. По љо при вред ну про из вод њу ка рак те ри ше се зон ски 
ка рак тер, дуг пе ри од за др жа ва ња ан га жо ва них сред ста ва, од но сно спор 
обрт уло же них фи нан сиј ских сред ста ва. При мар на по љо при вред на про-
из вод ња на усит ње ном по се ду, ка кав пре о вла ђу је у Ср би ји, оства ру је ма ли 
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про фит, че сто и гу би так, што оне мо гу ћа ва ства ра ње соп стве не аку му ла-
ци је, од но сно соп стве них из во ра фи нан си ра ња. Сто га је овој при вред ној 
де лат но сти нео п ход на по др шка у ви ду аде кват ног мо де ла фи нан си ра ња. 
У до са да шњем пе ри о ду ова кав мо дел ни је по сто јао. Сма тра мо да је про-
блем фи нан си ра ња по љо при вред не про из вод ње нај сло же ни ји про блем 
до ми цил ног агра ра, од но сно аграр не по ли ти ке.

Аграр на по ли ти ка је део еко ном ске по ли ти ке др жа ве, а ње ним ме ра ма 
се усме ра ва раз вој аграр ног сек то ра у окви ру ода бра ног мо де ла при вред ног 
раз во ја. Аграр ну по ли ти ку чи не: еко ном ске, ор га ни за ци о но-ад ми ни стра-
тив не и тех нич ко-тех но ло шке ме ре, као и зе мљи шна по ли ти ка. Еко ном ске 
ме ре пред ста вља ју нај сло же ни ји део аграр не по ли ти ке и об у хва та ју: поли-
ти ку це на, ин ве сти ци о ну, кре дит ну, по ре ску, из во зно-уво зну, као и поли-
ти ку оси гу ра ња по љо при вред не про из вод ње [Pejanović i Ra do vić 2011].

По ли ти ка це на по љо при вред них про из во да ве о ма је ва жан ин стру-
мент аграр не по ли ти ке. У дру гој по ло ви ни 20. ве ка у Ср би ји је во ђе на 
аграр на по ли ти ка у окви ру ко је су це не по љо при вред но-пре храм бе них 
про из во да би ле знат но ни же од ре ал них. Раз ло зи то ме су би ли број ни, а 
нај зна чај ни ји је био по тре ба да се обез бе ди пре храм бе на си гур ност ста нов-
ни штва. По ли ти ка де пре си ра них це на је оста ви ла не га тив не по сле ди це 
на еко ном ски по ло жај по љо при вре де, осла бље на је ње на аку му ла тив на 
спо соб ност, а про блем фи нан си ра ња ове при вред не гра не по стао је још 
сло же ни ји [Radović 2009]. Те о риј ски по сма тра но мо гу се де фи ни са ти три 
кон цеп та аграр не по ли ти ке и то су: про тек ци о ни стич ки, ли бе рал ни и 
кон цепт одр жи вог раз во ја [Пејановић 2007]. 

Основ на ка рак те ри сти ка про тек ци о ни стич ког кон цеп та аграр не по-
ли ти ке је до ми нан тан ути цај др жа ве на фор ми ра ње це на по љо при вред-
но-пре храм бе них про из во да, на фи нан си ра ње агра ра, а ка рак те ри ше га 
и огра ни че ње уво за по љо при вред них про из во да. У Ср би ји је овај кон цепт 
аграр не по ли ти ке био за сту пљен у пред тран зи ци о ном и на по чет ку тран-
зи ци о ног пе ри о да, 90-их го ди на 20. ве ка.

Ли бе рал ни кон цепт аграр не по ли ти ке у Ср би ји на гло је уве ден по чет-
ком 21. ве ка. У окви ру овог кон цеп та, це не по љо при вред но-пре храм бе них 
про из во да су се сло бод но фор ми ра ле на тр жи шту, увоз ових про из во да 
био је ли бе ра ли зо ван, а фи нан си ра ње по љо при вре де је би ло пре пу ште но 
тр жи шту бан кар ских про из во да. При ме на ли бе рал ног кон цеп та тра ја ла 
је крат ко, све га не ко ли ко го ди на. У ци љу за шти те до ма ће по љо при вре де 
уве де не су др жав но-ре гу ла тив не ме ре. Ти ме је аграр на по ли ти ка од сту-
пи ла од пот пу но ли бе рал ног кон цеп та.

У окви ру кон цеп та одр жи вог раз во ја по љо при вре де основ ни циљ 
аграр не по ли ти ке је раз вој мул ти функ ци о нал не по љо при вре де, као и 
ру рал ни раз вој за сно ван на еко ло шким прин ци пи ма. Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је је у На ци о нал ној стра те ги ји при вред ног раз во ја Ср би је за пе ри од 
од 2006. до 2012. го ди не при хва ти ла ко цепт одр жи вог раз во ја по љо при-
вре де, као осно ву аграр не по ли ти ке. Ме ђу тим, до ми цил на по љо при вре да 
ни је би ла на по треб ном ни воу еко ном ске раз ви је но сти да би мо гла да уђе 
у ову, ви шу фа зу раз во ја. 
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ПРО БЛЕМ ФИ НАН СИ РА ЊА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Су шти на про бле ма фи нан си ра ња по љо при вре де у Ср би ји кра јем 20. 
и по чет ком 21. ве ка је у дис про пор ци ји уче шћа по љо при вре де у ства ра њу 
до ма ћег бру то про из во да (ДБП) и уче шћа ин ве сти ци ја у по љо при вре ди 
у укуп ним др жав ним ин ве сти ци ја ма. 

Та бе ла 1. Уче шће по љо при вре де у ДБП и у укуп ним др жав ним ин ве сти ци ја ма 
у Ср би ји 

Го ди на Уче шће по љо при вре де 
у ДБП (%)

Уче шће ин ве сти ци ја у по љо при вре ду у 
укуп ним др жав ним ин ве сти ци ја ма

1991. 12,70 8,20
1992. 14,40 10,50
1993. 19,60 11,50
1994. 20,70 12,00
1995. 20,30 10,60
1996. 19,50 10,30
1997. 19,30 10,10
1998. 18,30 10,00
1999. 21,40 10,30
2000. 23,20 10,20
2001. 20,94 12,65

Просечноучешће: 19,12 10,58

Из вор: [Bog da nov 2004: 125, об ра да ауторке].

Упо ред на ана ли за (Tабелa 1) ука зу је на дис про пор ци ју на ве де них 
по ка за те ља у пе ри о ду од 1991. до 2001. го ди не. Ова дис про пор ци ја би ла 
је ка рак те ри стич на и за цео пред тран зи ци о ни пе ри од. На ве де но упу ћу је 
на за кљу чак да се аку му ла ци ја ство ре на у по љо при вре ди пре ли ва ла у 
дру ге при вред не де лат но сти, што је до во ди ло до стал ног фи нан сиј ског 
ис цр пљи ва ња агра ра.

Фи нан си ра ње по љо при вре де ве о ма je сло же но због број них би о ло-
шких и дру штве но-еко ном ских спе ци фич но сти при мар не по љо при вред не 
про из вод ње. Са ста но ви шта фи нан си ра ња, нај зна чај ни је би о ло шке спе-
ци фич но сти по љо при вре де су: ви со ки ри зи ци, ор ган ски и се зон ски ка-
рак тер про из вод ног ци клу са, као и спор обрт ка пи та ла. У ли те ра ту ри се 
на во де број ни ри зи ци по љо при вред не про из вод ње: про из вод ни, це нов ни, 
ин сти ту ци о нал ни, фи нан сиј ски, пер со нал ни и сл. [Pejanović i sar. 2007: 
103–104]. Та ко ђе, ре дов но је при су тан ри зик од кли мат ских усло ва.

Са ста но ви шта фи нан си ра ња, нај зна чај ни је дру штве но-еко ном ске 
спе ци фич но сти по љо при вре де у Ср би ји у ак ту ел ном пе ри о ду су: до ми-
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на ци ја при ват не сво ји не над по љо при вред ним зе мљи штем, ма ла про сеч на 
ве ли чи на по љо при вред них по се да, не раз ви је ност и не у ре ђе ност тр жи шта 
по љо при вред них про из во да, не кон ку рент ност по љо при вред не про из вод-
ње, као и не ста бил ност и не кон зи стент ност ме ра аграр не по ли ти ке.

ЦИЉ РА ДА И МЕ ТО ДЕ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ра да је да се са ста но ви шта фи нан си ра ња по љо при вре де ана-
ли зи ра аграр на по ли ти ка у Ср би ји кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка. Кон-
крет но, у ра ду је про у ча ва но фи нан си ра ње по љо при вре де у пе ри о ду од 
1994. до 2015. го ди не. Пред мет ана ли зе је и аграр ни бу џет, као кван ти та-
тив ни и ква ли та тив ни од раз аграр не по ли ти ке.

У ра ду се ко ри сти ана ли тич ко-ем пи риј ски, исто риј ски, ком па ра тив-
ни, као и ма те ма тич ко-ста ти стич ки ме тод. Ана ли тич ко-ем пи риј ски и ком-
па ра тив ни ме тоди ко ри сте се за ана ли зу и по ре ђе ње ис ку ста ва ве за них 
за кон цеп те аграр не по ли ти ке и на чи не фи нан си ра ња по љо при вре де у 
Ср би ји у по сма тра ном пе ри о ду. Исто риј ски ме тод ко ри сти се у ци љу пред-
ста вља ња стра те ги ја и про гра ма раз во ја по љо при вре де на осно ву ко јих 
су се до но си ле ме ре аграр не по ли ти ке и де фи ни са ли на чи ни фи нан си ра ња 
ове при вред не де лат но сти у по сма тра ном исто риј ском раз до бљу. Ма те ма-
тич ко-ста ти стич ки ме тод ко ри сти се у свр ху пред ста вља ња зна ча ја по љо-
при вре де за на ци о нал ну еко но ми ју, као и из два ја ња из др жав ног бу џе та 
за фи нан си ра ње агра ра у Ср би ји у ана ли зи ра ном вре мен ском пе ри о ду.

Као из во ри по да та ка ко ри сте се: исто риј ска гра ђа, пла но ви у обла сти 
раз во ја по љо при вре де у Ре пу бли ци Ср би ји, и кван ти та тив ни по да ци Ми-
ни стар ства по љо при вре де о ви си ни аграр ног и укуп ног др жав ног бу џе та 
у по сма тра ном пе ри о ду.

ПЕ РИ ОД ПРО ТЕК ЦИ О НИ СТИЧ КЕ  
АГРАР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Аграр на по ли ти ка у Ср би ји у пред тран зи ци о ном и у пр вој фа зи тран-
зи ци о ног пе ри о да би ла је за сно ва на на про тек ци о ни стич ком кон цеп ту. На 
уво ђе ње овог кон цеп та ути ца ли су сло же ни по ли тич ки усло ви, као и по-
тре ба да се др жав ним ме ра ма под стак не раз вој агра ра. У овом пе ри о ду 
др жа ва је има ла од лу чу ју ћи ути цај и на фи нан си ра ње по љо при вре де.

У Ср би ји је, 90-их го ди на 20. ве ка, уче шће по љо при вре де у ства ра њу 
до ма ћег бру то про из во да из но си ло око 20%, а у по је ди ним го ди на ма овај 
про це нат био је и ве ћи. У ру рал ним под руч ји ма жи ве ло је ви ше од по ло-
ви не укуп ног бро ја ста нов ни ка, а по љо при вре дом, као основ ном или 
до дат ном де лат но шћу, ба ви ло се око 40% од укуп ног бро ја ста нов ни ка. 
На осно ву на ве де них по да та ка мо же се за кљу чи ти да је по љо при вре да 
има ла ве ли ки еко ном ски и со ци јал ни зна чај за Ср би ју у овом пе ри о ду.

Исто вре ме но, би ли су из ра зи то не по вољ ни усло ви за раз вој по љо при-
вре де. Они су би ли по сле ди ца еко ном ске бло ка де зе мље због санк ци ја међу-
на род не за јед ни це. Санк ци је су уве де не 30. ма ја 1992. го ди не и тра ја ле су 
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1.253 да на. Не по вољ ни усло ви за раз вој по љо при вре де би ло су по сле ди-
ца и дез ин те гра ци је ју го сло вен ског тр жи шта, на ко ме су по љо при вред ни 
про из во ди про из ве де ни у Ср би ји има ли до ми нант но уче шће. 

У овом пе ри о ду на еко ном ски по ло жај, а ти ме и на фи нан си ра ње 
по љо при вре де, по себ но je не га тив но ути ца ла по ли ти ка де пре си ра них 
це на по љо при вред них про из во да. Нај ве ћи дис па ри те ти це на из ме ђу по-
љо при вред них и ин ду стриј ских про из во да за бе ле же ни су од 1992. до 1996. 
го ди не. 

При мар на еми си ја На род не бан ке као  
из вор фи нан си ра ња

Фи нан си ра ње по љо при вре де из при мар не еми си је На род не бан ке 
пред ста вља ло је зна ча јан и си гу ран из вор фи нан си ра ња ове при вред не 
де лат но сти у пред тран зи ци о ном и на по чет ку тран зи ци о ног пе ри о да. 
Уче шће по љо при вре де у укуп ним кре ди ти ма ко ји су одо бре ни из при-
мар не еми си је На род не бан ке би ло је 50% у 1988. го ди ни, а од 1990. го-
ди не има ло је тен ден ци ју па да, та ко да је 1997. го ди не из но си ло са мо 11% 
[Radović 2009: 17]. У по гле ду фи нан си ра ња, по год ност за по љо при вред-
не су бјек те би ла је ни ска ка мат на сто па, ко ја је би ла у ви си ни есконт не 
сто пе, од но сно мно го ни жа у од но су на ка мат ну сто пу на тр жи шту нов ца. 
По треб но је ре ћи да је у пр вој по ло ви ни 90-их го ди на 20. ве ка есконт на 
сто па би ла дво стру ко, па чак и пе то стру ко ни жа и од но су на ка мат не 
сто пе на тр жи шту нов ца [Radović 2014]. Усло ве бе не фи ци ра ног кре ди ти-
ра ња де фи ни са ла је На род на банкa, док су по слов не бан ке оба вља ле на-
мен ску кон тро лу одо бре них кре ди та [Vu njak 1999: 125].

По је ди ни ау то ри сма тра ју да су кре дит ни пла сма ни у аграр ума њи-
ва ни по два осно ва. Пр во, по осно ву ни ске сто пе ре е скон та, а дру го, због 
осно ви це на ко ју је она при ме њи ва на. Кон крет но, сто па ре е скон та је при-
ме њи ва на на за штит не, а не на тр жи шне це не по љо при вред них про из во-
да. Пре ма оце ни ци ти ра них ау то ра, на овај на чин су ума њи ва на сред ства 
ко ја су пла си ра на у по љо при вре ду из при мар не еми си је На род не бан ке за 
15% до 30%, од но сно сра змер но ра зли ци из ме ђу ви си не за штит них и тр жи-
шних це на по љо при вред них про из во да [Čurović i Vuč ko vić 1989: 283]. 

По сто је на во ди у ли те ра ту ри да је пла сман се лек тив них кре ди та из 
при мар не еми си је На род не бан ке у по љо при вре ду омо гу ћа вао да се де ли-
мич но по пра ви не по во љан еко ном ски по ло жај по љо при вред них су бје ка та. 
То је пред ста вља ло „ком пен за ци ју” за њи хов на пор у обез бе ђи ва њу пре храм-
бе не си гур но сти др жа ве [Bje li ca 2001: 122]. Пре ма истом из во ру, бе не фи-
ци ра ни кре дит ни пла сма ни би ли су по треб ни агра ру и због не раз ви је но сти 
до ми цил них фи нан сиј ских тр жи шта, односно тржишта новца и тржишта 
капитала у посматраном периоду. Услед тога била је недовољна понуда 
ква литетних извора финансирања.

По чет ком 1994. го ди не, до нет је Про грам ре кон струк ци је мо не тар ног 
си сте ма. Основ ни циљ овог Про гра ма био је да се об у зда хи пе рин фла ци-
ја, ко ја је пре ти ла да уни шти цео при вред ни си стем. Као је дан од ње них 



366

узроч ни ка, сма тра ни су и кре ди ти из при мар не еми си је. Про гра мом ре кон-
струк ци је мо не тар ног си сте ма, по угле ду на раз ви је не зе мље тр жи шне 
при вре де, усво јен je прин цип да се по љо при вред на про из вод ња ви ше не 
фи нан си ра из при мар не еми си је На род не бан ке. Ре а ли за ци ја ме ра Про-
гра ма до ве ла је по љо при вре ду у још те жу си ту а ци ју у по гле ду већ по сто-
је ће хро нич не не ста ши це фи нан сиј ских сред ста ва. Тра жња за нов цем се 
по ве ћа ла уз исто вре ме но ње го ву ре стрик тив ну по ну ду, што је про у зро-
ко ва ло раст ка мат них сто па и зна чај но по ве ћа ње тро шко ва про из вод ње. 
Еко ном ски по сма тра но, би ло је ја сно да по љо при вре да не мо же да ре а-
ли зу је ни про сту, а ка мо ли про ши ре ну ре про дук ци ју, без кре ди та одо-
бре них под бе не фи ци ра ним усло ви ма. Сто га је се лек тив но кре ди ти ра ње 
агра ра, ипак, де ли мич но за др жа но и у на ред ном пе ри о ду.

Се лек тив ни кре ди ти пла си ра ни у по љо при вред ну про из вод њу нео сно-
ва но су „оп ту же ни” као узроч ни ци хи пе рин фла ци је, јер су они има ли ре-
ал но по кри ће у про из ве де ним по љо при вред но-пре храм бе ним про из во ди ма. 
Овај на чин фи нан си ра ња по љо при вре де оста вио је не га тив не по сле ди це на 
до ма ћи фи нан сиј ски, мо не тар ни и при вред ни си стем због не а де кват ног 
си сте ма кон тро ле, ко ји је био по ве рен по слов ним бан ка ма [Radović 2014].

По сле ди ца ова квог ста ва би ло је не са мо сма ње ње ути ца ја др жа ве на 
фи нан си ра ње агра ра, већ и из бе га ва ње ви со ко ри зич них кре дит них пла-
сма на у аграр од стра не по слов них ба на ка. Ја сно је да је све то до при не-
ло усло жња ва њу про бле ма фи нан си ра ња по љо при вре де. До шло је до 
сма ње ња оби ма по љо при вред не про из вод ње, као и до пре ла ска де ла рад-
но ак тив ног ста нов ни штва из ру рал них у ур ба на под руч ја. 

ПРО МЕ НЕ У КОН ЦЕП ТУ АГРАР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Раз вој по љо при вре де за сно ван на тр жи шним осно ва ма, де фи ни сан 
је Стра те ги јом ду го роч ног раз во ја по љо при вре де ко ја је усво је на 1997. 
го ди не. Про ме на кон цеп та аграр не по ли ти ке би ла је де фи ни са на и Ду го-
роч ном по ли ти ком аграр ног раз во ја Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, ко ја 
је усво је на 9. де цем бра 1999. го ди не. Нај зна чај ни ји део овог раз вој ног 
до ку мен та од но сио се на ре фор му по ли ти ке це на по љо при вред них про-
из во да и де фи ни са ње но вог мо де ла фи нан си ра ња по љо при вре де. У ту 
свр ху би ло је пред ви ђе но осни ва ње При ви ле го ва не аграр не бан ке, као и 
зна ча јан раст аграр ног бу џе та. Кон крет но, овим до ку мен том би ло је пред-
ви ђе но да аграр ни бу џет убу ду ће из но си 16% од укуп ног бу џе та др жа ве, 
као и да ин ве сти ци је у аграр из но се 16% од укуп них при вред них ин ве-
сти ци ја. Ме ђу тим, пла ни ра но осни ва ње При ви ле го ва не аграр не бан ке, 
као и пред ви ђен раст аграр ног бу џе та и ин ве сти ци ја у по љо при вре ду, 
ни ка да ни је ре а ли зо ва но.

У су шти ни, Ду го роч ном по ли ти ком аграр ног раз во ја СР Ју го сла ви је 
би ла је де фи ни са на аграр на по ли ти ка, као ком би на ци ја про тек ци о ни стич-
ког и ли бе рал ног кон цеп та. Кон крет но, би ло је пред ви ђе но да уло га држа ве 
бу де ре гу ла тор на и ин тер вент на, а да све оста ле функ ци је бу ду у до ме ну 
де ло ва ња тр жи шних ме ха ни за ма. 
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ЛИ БЕ РАЛ НИ КОН ЦЕПТ АГРАР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ  
И ФИ НАН СИ РА ЊА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Пот пу но ли бе рал ни кон цепт аграр не по ли ти ке био је де фи ни сан Стра-
те ги јом раз во ја по љо при вре де, ко ју је Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла 
18. ав гу ста 2005. го ди не. Стра те ги јом је би ло де фи ни са но, као при о ри тет, 
опре де ље ње да се раз ви ја тр жи шна еко но ми ја, тр жи ште и ње го ви ме ха-
ни зми, од но сно да се стор ни ра до та да шња уло га др жа ве на тр жи шту 
по љо при вред них про из во да и у по ли ти ци це на. Овим до ку мен том де фи-
ни са но је да се фи нан си ра ње по љо при вре де и тр жи ште по љо при вред них 
про из во да при ла го де про це су европ ских ин те гра ци ја, као и да се ли бе-
ра ли зу је увоз по љо при вред но-пре храм бе них про из во да. Основ не за мер-
ке по љо при вред них про из во ђа ча би ле су усме ре не на то што је овај до-
ку мент ини ци рао да се у крат ком ро ку аграр на по ли ти ка тран сфор ми ше 
у из ра зи то ли бе рал ну. Раз ви је ност по љо при вре де ни је би ла на до вољ ном 
ни воу да би се до ма ћи по љо при вред ни су бјек ти укљу чи ли у „так ми че ње” 
у кон ку рент но сти са ино стра ним.

Стра те ги јом су би ле де фи ни са не и но ве ме ре аграр не по ли ти ке усме-
ре не на уво ђе њу под сти ца ја у окви ру аграр ног бу џе та за по др шку ру рал ном 
раз во ју, тр жи шту по љо при вред них про из во да и тр жи шту кре ди та. Са 
аспек та фи нан си ра ња по љо при вре де, мо же се по зи тив но оце ни ти то што 
је овај раз вој ни до ку мент де фи ни сао по че так фи нан си ра ња и ру рал ног 
раз во ја из аграр ног бу џе та. Реч је о уво ђе њу тзв. „дру гог сту ба” по љо-
при вред не по ли ти ке, по узо ру на За јед нич ку по љо при вред ну по ли ти ку 
Европ ске уни је. С дру ге стра не, не га тив но је то што је аграр ни бу џет 
до био и кре дит ну функ ци ју, ко ја је не спо ји ва с ње го вом су шти ном. 

Из во ри фи нан си ра ња по љо при вре де у пе ри о ду ли бе рал ног кон цеп та, 
по ред аграр ног бу џе та, би ли су и кре ди ти по слов них ба на ка. Услед ве ли ке 
тра жње, они су се одо бра ва ли под ве о ма не по вољ ним усло ви ма. Ка мат не 
сто пе би ле су ви со ке, кре дит ни пе ри од кра так, а ди на ми ка до спе ћа ану-
и те та не ус кла ђе на са се зон ским ка рак те ром по љо при вред не про из вод ње. 
По слов не бан ке су тра жи ле и ри го ро зне усло ве обез бе ђе ња кре ди та, тако 
да су они би ли не до сти жни за ве ћи ну ин ди ви ду ал них по љо при вред них 
про из во ђа ча. Сто га су они би ли при мо ра ни да се на ту рал но за ду жу ју, 
од но сно да ула зе у роб не аран жма не са пре ра ђи ва чи ма по љо при вред них 
про из во да, ка ко би обез бе ди ли нео п хо дан ре про ма те ри јал. Ово је нај не-
по вољ ни ји на чин фи нан си ра ња по љо при вре де.

Ја сно је да су не по вољ ни усло ви фи нан си ра ња агра ра у пе ри о ду пот-
пу но ли бе рал ног кон цеп та аграр не по ли ти ке оте жа ва ли одр жа ва ње про сте 
ре про дук ци је, као и оне мо гу ћа ва ли раз вој по љо при вре де. То се на ро чи-
то ма ни фе сто ва ло на ма лим и усит ње ним по љо при вред ним по се ди ма 
ко ји су и та да, као и са да, чи ни ли до ми нант ну ве ћи ну у Ср би ји. Уз то, у 
пе ри о ду ли бе рал ног кон цеп та аграр не по ли ти ке, це не по љо при вред них 
про из во да су се сло бод но фор ми ра ле на до ма ћем тр жи шту. На тр жи шту 
је би ла и зна чај на по ну да про из во да из ино стран ства услед ли бе ра ли зо-
ва ног уво за. По љо при вред ни про из во ди са ма лих по се да би ли су це нов-
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но не кон ку рент ни, што је угро жа ва ло ег зи стен ци ју ових про из во ђа ча. 
Све на ве де но је има ло не га тив не по сле ди це на раз вој до ма ће по љо при-
вре де, те се већ 2007. го ди не по но во уво де др жав ни ре гу ла тив ни ме ха ни-
зми, од но сно аграр на по ли ти ка гу би ка рак те ри сти ке пот пу но ли бе рал ног 
кон цеп та.

АК ТУ ЕЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА РАЗ ВО ЈА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Ак ту ел ни раз вој ни до ку мент де фи ни ше, у окви ру пра ва ца бу ду ћих 
ре фор ми аграр не по ли ти ке, мо дер ну уло гу др жа ве у упра вља њу раз во јем 
по љо при вре де и ру рал них сре ди на. Да кле, раз вој аграр не по ли ти ке де фи-
ни ше се као ком би на ци ја ли бе рал ног и про тек ци о ни стич ког кон цеп та. 
Реч је о Стра те ги ји по љо при вре де и ру рал ног раз во ја за пе ри од од 2014. 
до 2024, ко ја је усво је на у ав гу сту 2014. го ди не. Овај до ку мент де фи ни ше 
ре фор му аграр не по ли ти ке у сми слу ње ног ефи ка сног по сте пе ног ускла-
ђи ва ња са За јед нич ком по љо при вред ном по ли ти ком Европ ске уни је. 

У ак ту ел ној Стра те ги ји је на ве де но да би кре и ра ње ефи ка сног мо-
де ла фи нан си ра ња по љо при вре де тре ба ло да по ста не при о ри тет аграр не 
по ли ти ке. Де фи ни са но је да „без спе ци фич них фи нан сиј ских про из во да 
и услу га ко ји омо гу ћа ва ју оси гу ра ње од про из вод них и тр жи шних ри зи ка 
и мо ти ви шу по љо при вред на га здин ства на но ве ин ве сти ци је, по љо при-
вред ни ци оста ју пре пу ште ни за ду жи ва њу под усло ви ма ко мер ци јал них 
кре ди та, чи ме се до дат но ума њу ју из гле ди за њи хов раз вој” [Стратегија 
2014–2024: 67]. 

Су штин ски, овај раз вој ни до ку мент са мо кон ста ту је про блем фи нан-
си ра ња по љо при вре де у Ср би ји у про те клом и ак ту ел ном тран зи ци о ном 
пе ри о ду. На во ди се да је „за да так др жа ве да при ла го ди за кон ски оквир 
за лак ше обез бе ђе ње ко ла те ра ла, омо гу ћи про мо ци ју ино ва тив них ре ше ња 
на фи нан сиј ском тр жи шту, али, пре све га, да обез бе ди ефи ка сну и ста-
бил ну бу џет ску по др шку” [Стратегија 2014–2024: 67]. Да кле, пред ла же 
се да фи нан си ра ње по љо при вре де и у на ред ном пе ри о ду бу де, пре вас-
ход но, за сно ва но на аграр ном бу џе ту, ко ји је не до во љан за те ку ће и раз-
вој не по тре бе агра ра.

АГРАР НИ БУ ЏЕТ 

Аграр ни бу џет, као цен трал ни из вор фи нан си ра ња по љо при вре де, 
уста но вљен је кра јем 1995. го ди не, а са став ни је део др жав ног бу џе та од 
1996. го ди не. Зна ча јан раз лог за ње го во до но ше ње би ла је по тре ба да се 
фор ми ра ста би лан и си гу ран из вор фи нан си ра ња по љо при вре де. Аграр-
ни бу џет, као кван ти та тив ни и ква ли та тив ни од раз аграр не по ли ти ке, 
био је кључ ни из вор фи нан си ра ња по љо при вре де и ру рал ног раз во ја у 
це ло куп ном до са да шњем тран зи ци о ном пе ри о ду у Ср би ји.

Кван ти та тив ни аспект аграр ног бу џе та пред ста вља ње го во уче шће 
у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је по по је ди ним го ди на ма. У Та бе ли 2 при ка зан 
је кван ти та тив ни аспект аграр ног бу џе та од 1996. (овај фи нан сиј ски ин-
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стру мент уста но вљен је 1995, а сту пио на сна гу 1996), за кључ но са 2015. 
(по след ња ана ли зи ра на го ди на у по сма тра ном пе ри о ду). На осно ву при-
ка за них по да та ка ви ди се да је у по чет ној го ди ни би ло нај ве ће уче шће 
аграр ног у укуп ном др жав ном бу џе ту, да се оно го ди на ма сма њи ва ло, 
док је про сеч но уче шће аграр ног у укуп ном др жав ном бу џе ту у по сма-
тра ном пе ри о ду би ло са мо 4,8%.

Та бе ла 2. Уче шће аграр ног у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду 1996–2015.

Го ди на 
У ку пан бу џет Ре пу бли ке  

Ср би је (у ми ли о ни ма  
ди на ра)

Аграр ни бу џет Ре пу бли ке  
Ср би је (у ми ли о ни ма  

ди на ра)

Уче шће аграр ног  
у укуп ном бу џе ту  

Ре пу бли ке Ср би је (%)
1996. 10.240,2 900,0 8,8
1997. 13.821,0 828,9 6,0
1998. 16.807,5 975,3 5,8
1999. 17.640,7 878,2 5,0
2000. 32.702,4 1.823,4 5,6
2001. 127.339,9 3.940,1 3,1
2002. 177.600,0 7.640,0 4,3
2003. 271.800,0 10.990,0 4,0
2004. 329.300,0 20.140,0 6,1
2005. 432.900,0 18.980,0 4,4
2006. 505.820,1 27.543,9 5,4
2007. 595.517,8 26.095,8 4,4
2008. 695.959,1 32.895,4 4,7
2009. 719.854,1 26.690,4 3,7
2010. 825.884.9 31.577,9 3,8
2011. 824.575,9 33.676,0 4,1
2012. 1.018.633,4 40.876,7 4,0
2013. 1.040.014,3 44.699,5 4,3
2014. 1.110.121,0 45.427,2 4,1
2015. 1.082.988,2 45.308,2 4,2

ПРО СЕЧ НО УЧЕ ШЋЕ: 4,8

Из вор: До ку мен та ци ја Ми ни стар ства по љо при вре де РС (об ра да ау тор ке). 

Ква ли та тив ни аспект аграр ног бу џе та пред ста вља од нос из ме ђу по-
је ди них ме ра аграр не по ли ти ке и он је био зна чај но раз ли чит у пе ри о ду 
раз ли чи тих кон це па та до ми цил не аграр не по ли ти ке. У пе ри о ду про тек-
ци о ни стич ког кон цеп та у струк ту ри аграр ног бу џе та до ми ни ра ле су пре-
ми је за мле ко. Ова ме ра има ла је со ци јал ну ди мен зи ју с об зи ром на то да 
су се пре ми је ис пла ћи ва ле свим про из во ђа чи ма, без об зи ра на ко ли чи ну 
и ква ли тет ис по ру че ног мле ка. Зна чај но уче шће има ле су и пре ми је за 
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биљ ну про из вод њу, ко је су, пре све га, би ле на ме ње не за из ме ну се тве не 
струк ту ре у ко рист ин ду стриј ског би ља. 

У пе ри о ду ли бе рал ног кон цеп та аграр не по ли ти ке у струк ту ру аграр-
ног бу џе та уве де ни су под сти ца ји за по др шку ру рал ном раз во ју, тр жи шту 
по љо при вред них про из во да и тр жи шту по љо при вред них кре ди та. И 
на кон на пу шта ња пот пу но ли бе рал ног кон цеп та аграр не по ли ти ке, ове 
вр сте под сти ца ја оста ле су са став ни део аграр ног бу џе та. Раз лог то ме је 
што су ови под сти ца ји и део струк ту ре по љо при вред ног бу џе та Европ ске 
уни је, од но сно де фи ни са не су ме ра ма За јед нич ке по љо при вред не по ли-
ти ке. С дру ге стра не по треб но је ис та ћи да по љо при вред ни бу џет чи ни 
ско ро 50% укуп ног бу џе та Европ ске уни је, док уче шће аграр ног у укуп-
ном бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је по след њих го ди на не до сти же ни 5%.

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву ана ли зи ра них про ме на кон цеп та аграр не по ли ти ке у Срби-
ји кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка и на осно ву њих де фи ни са них мо де ла 
фи нан си ра ња по љо при вре де, мо же мо за кљу чи ти да они ни су би ли за до-
во ља ва ју ћи, те да је про блем фи нан си ра ња ове при вред не де лат но сти био 
ак ту е лан у це ло куп ном по сма тра ном пе ри о ду. 

У пе ри о ду про тек ци о ни стич ке аграр не по ли ти ке, у пред тран зи ци о ном 
и на по чет ку тран зи ци о ног пе ри о да, 90-их го ди на 20. ве ка, по љо при вре ди 
је по ну ђен при хва тљив мо дел фи нан си ра ња, али он ни је био ду го роч но 
одр жив. Про тек ци о ни стич ки кон цепт аграр не по ли ти ке био је усло вљен 
еко ном ским и со ци јал ним зна ча јем по љо при вре де, као и сло же ном по ли-
тич ком си ту а ци јом у ко јој је уло га по љо при вре де би ла да обез бе ди пре-
храм бе ну си гур ност ста нов ни штва. Сто га су це не по љо при вред но-пре-
храм бе них про из во да би ле ни ске, ис под ре ал них тр жи шних, што је за 
по сле ди цу има ло фи нан сиј ско ис цр пљи ва ње по љо при вред них су бје ка та. 
У том кон тек сту др жа ва је на сто ја ла да обез бе ди по во љан из вор фи нан-
си ра ња по љо при вре де. Уки да њем при мар не еми си је, као до ми нант ног 
на чи на фи нан си ра ња по љо при вре де у пе ри о ду про тек ци о ни стич ког кон-
цеп та аграр не по ли ти ке, по љо при вред ни су бјек ти су ста вље ни у исти по-
ло жај као и су бјек ти у оста лим при вред ним де лат но сти ма, где је ко е фи-
ци јент обр та ан га жо ва них сред ста ва мно го стру ко ве ћи, а ри зи ци про из-
вод ње знат но ма њи. То је про блем фи нан си ра ња по љо при вре де учи ни ло 
још сло же ни јим.

Ли бе рал ни кон цепт аграр не по ли ти ке уве ден је на гло, по чет ком 21. 
ве ка, без аде кват не при пре ме до ми цил них по љо при вред них су бје ка та за 
„ино стра ну утак ми цу”. Под при пре ма ма се под ра зу ме ва раз вој ни пе ри од, 
у ко јем је би ло нео п ход но про на ћи дру ги на чин сна жне и ефи ка сне држав-
не фи нан сиј ске по др шке у свр ху раз во ја до ма ће по љо при вре де. Исти ни за 
во љу, у Ду го роч ној по ли ти ци аграр ног раз во ја СР Ју го сла ви је, ко ја је усво-
је на 1999. го ди не, пред ла га но је да аграр ни бу џет из но си 16% укуп ног 
др жав ног бу џе та, као и осни ва ње При ви ле го ва не аграр не бан ке. По треб-
но је ре ћи да је Ср би ја, као до ми нант но аграр на зе мља, ова кву фи нан сиј ску 
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ин сти ту ци ју, има ла 30-их го ди на 20. ве ка. Ква ли тет ни пред ло зи за де-
фи ни са ње мо де ла фи нан си ра ња агра ра, на ве де ни у Ду го роч ној по ли ти ци 
аграр ног раз во ја, оста ли су са мо „траг на па пи ру”. При ви ле го ва на аграр-
на бан ка ни је осно ва на, а уче шће аграр ног у укуп ном др жав ном бу џе ту 
на ред них го ди на ни је би ло ни 8%, а ни ка ко пла ни ра них 16%.

Пот пу но ли бе рал ни кон цепт аграр не по ли ти ке зва нич но је уве ден 
усва ја њем Стра те ги је раз во ја по љо при вре де у ав гу сту 2005. У окви ру 
овог кон цеп та це не по љо при вред но-пре храм бе них про из во да су се сло-
бод но фор ми ра ле на тр жи шту, а увоз ових про из во да био је ли бе ра ли зо ван. 
Фи нан си ра ње по љо при вре де би ло је пре пу ште но тр жи шту бан кар ских 
про из во да, где су усло ви кре ди ти ра ња би ли не по вољ ни за ве ћи ну по љо-
при вред них су бје ка та. При ме на овог кон цеп та тра ја ла је крат ко, све га 
не ко ли ко го ди на. С об зи ром да до ма ћи про из во ђа чи хра не ни су би ли 
рав но пра ван кон ку рент ино стра ним, убр зо су по че ле да се уво де до дат не 
за штит не ме ре и по ве ћа ва ју под сти ца ји по љо при вред ној про из вод њи. 
Ти ме је аграр на по ли ти ка од сту пи ла од пот пу но ли бе рал ног кон цеп та. 

У Стра те ги ји по љо при вре де и ру рал ног раз во ја за пе ри од од 2014. 
до 2024, ко ја је усво је на у ав гу сту 2014, де фи ни са на је аграр на по ли ти ка 
као ком би на ци ја ли бе рал ног и про тек ци о ни стич ког кон цеп та. У по гле ду 
фи нан си ра ња по љо при вре де ни је дат нов пред лог, не го се за др жао стан-
дард да и убу ду ће аграр ни бу џет бу де цен трал ни из вор фи нан си ра ња. Ме-
ђу тим, аграр ни бу џет у ана ли зи ра ном пе ри о ду, од 1996. до 2015. го ди не, 
и по ред из ме на у ква ли та тив ној струк ту ри, у скла ду са зах те ви ма по љо-
при вред них су бје ка та и по тре ба ма европ ских ин те гра ци ја, у кван ти та-
тив ном по гле ду ни је ус пео да за до во љи стал но рас ту ће зах те ве по љо при-
вред них су бје ка та за суб вен ци ја ма.
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SUM MARY: The aim of this pa per is to analyze the agri cul tu ral po licy im ple men ted 
in Ser bia from the end of the 20th and the be gin ning of the 21st cen tury from the aspect 
of agri cul tu re fi nan ce. The do me stic agri cul tu ral po licy of the pre-tran si ti o nal and the 
be gin ning of the tran si ti o nal pe riod, du ring the mid 1990s, was ba sed on the con cept of 
pro tec ti o nism. Back then, the fi nan cing of agri cul tu re was re a li zed ma inly thro ugh the 
pri mary emis sion of the Na ti o nal Bank i.e. thro ugh se lec ti ve and sub si di zed cre dits. The 
agri cul tu ral po licy was abruptly tran sfor med from the con cept of pro tec ti o nism to li be-
ra li za tion. Alt ho ugh this con cept was ap plied for only se ve ral years, it sig ni fi cantly ag gra-
va ted the eco no mic si tu a tion in agri cul tu re, thus com pli ca ting the is sue of fi nan cing even 
mo re. Along with the agra rian bud get, the so ur ces of fi nan cing agri cul tu re du ring this 
pe riod we re the lo ans gran ted by com mer cial banks, which we re un fa vo ra ble for the ma jo rity 
of agri cul tu ral en ti ti es. The met hods used in this pa per are analyti cal-em pi ri cal, hi sto ri cal, 
and com pa ra ti ve. The aut hor con clu des that the for mer con cepts of agri cul tu ral po licy in 
Ser bia ha ve not de fi ned an ac cep ta ble and su sta i na ble mo del of fi nan cing agri cul tu re. 
The agra rian bud get, as a qu an ti ta ti ve and qu a li ta ti ve de mon stra tion of the agri cul tu ral 
po licy, has been the key so ur ce of fi nan cing agri cul tu re du ring the en ti re tran si tion pe riod 
up to now. De spi te the mo di fi ca ti ons in the qu a li ta ti ve struc tu re of the agra rian bud get, 
in ac cor dan ce with the re qu i re ments of agri cul tu ral en ti ti es and the EU in te gra tion, in 
qu an ti ta ti ve terms the agra rian bud get fa i led to me et the gro wing de mands of the agri-
cul tu ral en ti ti es for sub si di es. 

KEYWORDS: agri cul tu re, fi nan cing, agri cul tu ral po licy, agra rian bud get, Ser bia



Зборник Матице српске за друштвене науке / Matica Srpska Social Sciences Quarterly
LXXI, № 175 (3/2020): 373–389; Љумовић, Исидора; Јакшић, Крсто / Ljumović, Isidora; Jakšić, 
Krsto

UDC 336.71(497.115)
https://doi.org/10.2298/ZMSDN2075373L
ОРИГИНАЛНИ НА УЧ НИ РАД

ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА КВА ЛИ ТЕ ТА БАН КАР СКИХ УСЛУ ГА  
НА СЕ ВЕ РУ АУ ТО НОМ НЕ ПО КРА ЈИ НЕ  

КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈА

ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИЋ
Ин сти тут еко ном ских на у ка

Змај Јо ви на 12, Бе о град, Ср би ја
isi do ra.lju mo vic @ien.bg.ac.rs

КР СТО ЈАК ШИЋ
Уни вер зи тет у При шти ни – Ко сов ска Ми тро ви ца 

Еко ном ски фа кул тет 
Ко ла шин ска 156, Ко сов ска Ми тро ви ца, Ср би ја

kr sto.jak sic @pr.ac.rs

СА ЖЕ ТАК: Ис тра жи ва ње пер цеп ци је ква ли те та услу га од пре суд не 
је ва жно сти за раст и раз вој ор га ни за ци ја ко је се ба ве услу жним де лат но-
сти ма. Ме ђу тим, про блем се ја вља код ана ли зе и ме ре ња ни воа ква ли те та 
услу га, има ју ћи у ви ду њи хо ву нео пи пљи вост, исто вре ме ну про из вод њу 
и по тро шњу и хо мо ге ност. У овом ра ду ис тра жи ва на је пер цеп ци ја ква лите-
та услу га ба на ка на се ве ру АП Ко со во и Ме то хи ја, има ју ћи у ви ду спе ци-
фич ност ре ги о на. Ис тра жи ва ње је спро ве де но пу тем упит ни ка на осно ву 
ба зич ног SER VQU AL мо де ла ко ји са др жи 22 пи та ња гру пи са на у пет ди мен-
зи ја. Ка ко би се иден ти фи ко ва ли до дат ни ин ди ка то ри пе р цеп ци је ква ли-
те та про ши рен је основ ни мо дел и до да та су до дат на пи та ња ко ја се од но се 
на ди мен зи је це не и до ступ ност кре ди та. Про се чан ре зул тат пер цеп ци је 
ква ли те та ко ри сни ка бан кар ских услу га био је из ме ђу 3,72 и 5,61 што је слич-
но вред но сти ма оста лих ис тра жи ва ња спро ве де них у ре ги о ну. Ре зул та ти 
по ка зу ју да су нај ни же оце ње не вред но сти ем па ти ја, до ступ ност и це на 
бан кар ских услу га, док су опи пљи ва обе леж ја оно чи ме су кли јен ти ба на-
ка за до вољ ни. Ка ко би се по твр ди ло да се но во до да те про мен љи ве од но се 
на де фи ни са не ди мен зи је ква ли те та, од но сно ка ко би се иден ти фи ко ва ли 
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фак то ри ко ји нај бо ље об ја шња ва ју за до вољ ство ко ри сни ка бан кар ских 
услу га, спро ве де на је фак тор ска ана ли за. Ње ни ре зул та ти ре ду ко ва ли су 
број ди мен зи ја на шест, али су по ка за ли да су но ве про мен љи ве гру пи са-
не око ди мен зи ја ко је су до да те – це не услу га и до ступ но сти фи нан сиј ских 
ре сур са. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пер цеп ци ја ква ли те та бан кар ских услу га, бан кар ски 
сек тор, SER VQU AL, се вер АП Ко со во и Ме то хи ја

Ква ли тет услу га је дан је од нај зна чај них фак то ра ра ста и раз во ја ор га-
ни за ци ја услу жних де лат но сти. Да би се ди фе рен ци ра ле у од но су на кон-
ку рен ци ју и да би оп ста ле, нео п ход но је да иден ти фи ку ју чи ни о це ко ји 
обез бе ђу ју ду го роч ни успех. Ме ђу тим, про блем ме ре ња ква ли те та услу га 
до ла зи из њи хо вих за јед нич ких ка рак те ри сти ка, као што су нео пи пљи-
вост, исто вре ме на про из вод ња и по тро шња, хо мо ге ност и квар љи вост. 
Ове ка рак те ри сти ке у ком би на ци ји с убр за ним раз во јем и зна ча јем услу-
жног сек то ра под сти чу по тре бу за бо љим ква ли те том [Wang et al. 2003]. 

Бан кар ски сек тор на Се ве ру АП Ко со ва и Ме то хи је (КиМ), ко ји је 
на стао на кон јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти, екс трем но је спе ци-
фи чан. Иа ко Ре пу бли ка Ср би ја ни је при зна ла тзв. Ко со во као не за ви сну 
др жа ву, de fac to на ве ћи ни те ри то ри је по сто је ин сти ту ци је над ко ји ма 
Ре пу бли ка Ср би ја не ма ни ка кву над ле жност. Ме ђу тим, се вер ни део AП 
КиМ, ко ји је пре те жно на се љен срп ским ста нов ни штвом, а про сти ре се 
у че ти ри оп шти не – Се вер на Ми тро ви ца, Зве чан, Зу бин По ток и Ле по-
са вић – остао је под де ли мич ном кон тро лом Ре пу бли ке Ср би је, где још 
увек функ ци о ни шу не ке срп ске ин сти ту ци је. Оне су део еко ном ског, 
по ли тич ког, здрав стве ног, кул тур ног и обра зов ног си сте ма Ре пу бли ке 
Ср би је. Услед про бле ма тич ног фак тич ког ста ту са АП Ко со ва и Ме то хи је 
а по го то во ње ног се вер ног де ла, ја вља ју се ра зни струк тур ни про бле ми 
(не ста бил ност снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом, во дом и дру га ин фра-
струк тур на огра ни че ња), сла ба вла да ви на пра ва и за ко на, као и го то во 
ни ка кав при ступ фи нан сиј ским ре сур си ма. У упо тре би су две ва лу те 
(ди нар РС на се ве ру КиМ и евро на це лој те ри то ри ји), а бан ке су до 2013. 
го ди не мо гле да има ју ли цен це или тзв. Цен трал не бан ке Ко со ва или 
На род не бан ке Ср би је (од 2007. до 2013, нај ве ћа срп ска бан ка на КиМ, Ко-
мер ци јал на бан ка, има ла је ли цен цу за рад ко ју је из дао УН МИК). Иа ко 
зва нич но на КиМ по слу је де сет ба на ка ко је ну де го то во исте услу ге, само 
не ке од њих пру жа ју услу ге у се вер ном де лу. Има ју ћи у ви ду да је бан кар-
ски сек тор на КиМ ре ла тив но нов, јер је об ли ко ван по сле 2000. го ди не, 
та раз ли чи та огра ни че ња (ви сок ни во не за по сле но сти, сла бо раз ви је на 
при вре да…), као и прет ход на ис тра жи ва ња ко ја су утвр ди ла да је при ступ 
фи нан сиј ским ре сур си ма на се ве ру КиМ огра ни чен, очи глед но је да по-
сто ји по тре ба за бо љим ква ли те том бан кар ских услу га, од но сно за бо љом 
по ну дом про из во да. У јед ном од ма ло број них ис тра жи ва ња ра ђе них на 
под руч ју се ве ра КиМ ве за них за ана ли зу фи нан сиј ских ре сур са (2015. го-
ди не) до шло се до ре зул та та да фор мал ног фи нан сиј ског си сте ма на се веру 
КиМ го то во и да не ма, те да је при ступ фи нан си ја ма огра ни чен. Та ко ђе, 
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ис тра жи ва ње је по ка за ло да су при вред ни ци ма до ступ ни го то во ис кљу-
чи во бан кар ски кре ди ти, да не по сто ји ра зно вр сност бан кар ских про из-
во да, те да су кре ди ти не при ла го ђе ни њи хо вим по тре ба ма [Љу мо вић и 
Јак шић 2015].

Циљ овог ра да је иден ти фи ка ци ја и ана ли за пер ци пи ра ног ква ли те та 
услу га у бан кар ском сек то ру се вер ног де ла КиМ, као и те сти ра ње по у зда-
но сти пред ло же них ска ла. Иа ко ква ли тет услу га ни је је ди ни фак тор на 
осно ву ко га се ко ри сни ци опре де љу ју за од ре ђе ну услу гу и бан ку, број ни 
су ста во ви ко ји ука зу ју да је то зна ча јан фак тор ко ји де фи ни ше од лу ку, 
за до вољ ство и ло јал ност кли је на та. Рад је по де љен у не ко ли ко де ло ва. На-
кон уво да, раз ма тра не су основ не те о риј ске по став ке о ко ри шће ном мо де-
лу и пред ста вљен је хи по те тич ки оквир. Дру ги део од но си се на ана ли зу 
по да та ка и ре зул та те ис тра жи ва ња. За кључ ци по ка зу ју да су нај ни же 
оце ње не ди мен зи је ем па ти ја, до ступ ност и це на бан кар ских услу га, док 
су опи пљи ва обе леж ја оно чи ме су ко ри сни ци услу га за до вољ ни.

МЕ ТО ДО ЛО ШКЕ НА ПО МЕ НЕ

Има ју ћи у ви ду су бјек тив ност ко ри сни ка услу га, де фи ни са ње ква-
ли те та је ком плек сан про цес, ко ји је оку пи рао па жњу на уч ни ка ши ром 
све та, на ро чи то осам де се тих го ди на 20. ве ка. За раз ли ку од ква ли те та 
ма те ри јал них про из во да, ко ји се мо же ме ри ти по ка за те љи ма као што су 
трај ност, уче ста лост ква ро ва и слич но, ква ли тет услу га је су бјек ти ван и 
ап страк тан кон цепт, јер су услу ге не ма те ри јал не, хе те ро ге не и пру жа ње 
услу ге од но сно упо тре ба су нео дво ји ви [En new and Wa i te 2007: 54–65]. 
Пи о ни ри у де фи ни са њу пој ма квалит етa услу га [Pa ra su ra man et al. 1985; 
1988] де фи ни са ли су га као раз ли ку из ме ђу оче ки ва ња по тро ша ча о оно ме 
шта же ле и њи хо вих пер цеп ци ја о оно ме шта до би ја ју. Па ра лел но с де-
фи ни са њем кон цеп та, 1988. го ди не Па ра су ра ман и са рад ни ци раз ви ја ју 
SER VQU AL мо дел за про це ну ло јал но сти кли је на та у услу жним де лат но-
сти ма [Pa ra su ra man et al. 1988; 1991]. Мо дел ме ри раз ли ку из ме ђу пер цеп-
ци ја и оче ки ва ња ку па ца на осно ву пет ге не рич ких ди мен зи ја: опи пљи ве 
ка рак те ри сти ке, по у зда ност, осе тљи вост, си гур ност и ем па ти ја. При утвр-
ђи ва њу пер цеп ци је ква ли те та ко ри сти се ан кет ни ме тод, код ко га се пер-
ци пи ра ни ква ли тет мо же раз ли ко ва ти од објек тив ног ква ли те та. У из-
вор ном мо де лу ис пи ти ва ње се вр ши па ра лел но о оче ки ва ном и пру же ном 
ква ли те ту услу га, те се вр ше по треб не ко рек ци је. Ка да је пру же ни ква-
ли тет оце њен као ни жи од оче ки ва ног, про ме не иду у сме ру уна пре ђе ња 
ква ли те та у да тој ди мен зи ји, од но сно, уко ли ко је јаз из ра жен у су прот ном 
сме ру, то је знак да да ва лац услу га не по треб но тро ши ре сур се на кре и ра ње 
ква ли те та ко ји ко ри сни ци не вред ну ју [Ма рин ко вић и Љу мо вић 2010]. 
SER VQU AL мо дел је пре тр пео број не кри ти ке, ме ђу ко ји ма је нај зна чај ни ја 
критика ве за на за став да ме ре ње оче ки ва ња ни је нео п ход но, те да ис пи-
та ни ци мо гу да да ју пер цеп ци ју са мо о ква ли те ту услу ге ко ја им је ис по-
ру че на [Cro nin and Taylor 1992]. Ува жа ва ју ћи ово, по ме ну ти ау то ри су 
раз ви ли SERV PERF мо дел.
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Стан дард ним SER VQU AL мо де лом, ан кет ним упит ни ци ма ко ји са-
др же 22 тврд ње, ана ли зи ра се пет ди мен зи ја ква ли те та: опи пљи ва обе-
леж ја услу ге (енг. tan gi bles), по у зда ност (енг. re li a bi lity), осе тљи вост (енг. 
re spon si ve ness), си гур ност (енг. as su ran ce) и ем па ти ја (енг. em pathy). У 
опи пљи ва обе леж ја укљу чу ју се фи зич ка обе леж ја про сто ра, опре ма и 
из глед осо бља. По у зда ност се од но си на кон зи стент ност пер фор ман си, 
тј. спо соб ност да се обе ћа не услу ге увек пру же тач но она ко ка ко је и 
обе ћа но. Осе тљи вост се ма ни фе сту је спрем но шћу осо бља да ко ри сни ка 
услу жи, и то без не по треб ног од ла га ња. Си гур ност се од но си на зна ње 
и љу ба зност осо бља при пру жа њу услу ге, али и спо соб ност осо бља да 
код кли је на та ство ри по ве ре ње. Ко нач но, ем па ти ја се од но си на ис кре ну 
бри гу осо бља да се сва ком ко ри сни ку по на о соб ука же ду жна па жња 
[Ма рин ко вић и Љу мо вић 2010: 152].

У из вор ном SER VQU AL мо де лу, као и у оном ко ри шће ном за ана ли зу 
у овом ра ду, при ме ње на је тзв. Ли кер то ва ска ла пси хо ме три ке са сед мо-
сте пе ном ска лом сла га ња с тврд њом да том у ан кет ном упит ни ку. Ис пи-
та ни ци су свој став о пер цеп ци ји ква ли те та бан кар ских услу га гра ди ра ли 
у од но су на сте пен сла га ња с тврд њом. За сва ку тврд њу је по ну ђе но се дам 
сте пе ни гра да ци је (оце не од 1 до 7), при че му је оце на 7 екви ва лент на 
из ја ви „у пот пу но сти се сла жем”, а оце на 1 из ја ви „у пот пу но сти се не 
сла жем”.

ПРЕ ГЛЕД ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ

SER VQU AL је нај че шће ко ри шћен мо дел за ме ре ње за до вољ ства ко-
ри сни ка услу га, с од ре ђе ним мо ди фи ка ци ја ма и до пу на ма у од но су на 
сек тор у ко јем се ко ри сти (бан кар ство, хо те ли јер ство, ма ло про да ја, здрав-
стве не услу ге, итд.). Има ју ћи у ви ду да SER VQU AL мо дел јед на ко ко ри сте 
са ми да ва о ци услу га и ака дем ска за јед ни ца, ка ко би про це ни ли за до вољ-
ство ко ри сни ка услу га у бан кар ском сек то ру, те чи ње ни цу да је упо тре-
бом овог мо де ла мо гу ће из вр ши ти по ре ђе ње с ре зул та ти ма ре а ли зо ва них 
ис тра жи ва ња, при ана ли зи у ра ду ко ри сти ће се овај мо дел. Фи нан сиј ски 
и бан кар ски си сте ми по је ди нач них зе ма ља зна чај но се раз ли ку ју, као и 
услу ге ко је фи нан сиј ске ин сти ту ци је, ме ђу ко ји ма су и бан ке, пру жа ју 
сво јим кли јен ти ма. Има ју ћи ово у ви ду, ја сно је и да кли јен ти мо гу за до-
вољ ство пру же ним бан кар ским услу га ма да до жи ве и вред ну ју на раз-
ли чи те на чи не. Раз ли чи те ди мен зи је ква ли те та се дру га чи је вред ну ју у 
од но су на ана ли зи ра не зе мље при ка за не у овом пре гле ду ли те ра ту ре, а 
фо ку си ра на су ис тра жи ва ња ква ли те та услу га SER VQU AL мо де ла у бан-
кар ском сек то ру. Има ју ћи у ви ду да је те ри то ри ја се вер ног де ла АП КиМ 
из у зет но спе ци фич на, на сто ја ло се до ћи до ре зул та та ис тра жи ва ња пер-
цеп ци је ква ли те та бан кар ских услу га на слич ним под руч ји ма, ко ји има-
ју та ко зва не кри зне ка рак те ри сти ке. Пре ма тре нут ним са зна њи ма, та квих 
ис тра жи ва ња не ма. 

Апал и Миш ра (2011) ис пи ти ва ли су за до вољ ство кли је на та ба на ка у 
Ин ди ји ко ри сте ћи SER VQU AL мо дел и то ана ли зом ја за из ме ђу ствар ног 
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и оче ки ва ног ни воа за до вољ ства. Ре зул та ти су по ка за ли да су оче ки ва ња 
зна чај но ве ћа у од но су на ни во пру же не услу ге, те да је по ве ћа ње ја за 
из ме ђу оче ки ва ња и пру же них услу га глав ни раз лог не за до вољ ства, од-
но сно про ме не бан ке [Up pal and Mis hra 2011]. Још јед но ис тра жи ва ње из 
Ин ди је по ка за ло је слич не ре зул та те. Ана ли за оче ки ва ног и уо че ног ни-
воа за до вољ ства бан кар ским услу га при ме ном SER VQU AL мо де ла, по ка-
за ла је зна ча јан јаз и то на ро чи то код ди мен зи ја осе тљи во сти, а за тим и 
по у зда но сти и опи пљи вих обе леж ја [Man de ep et al. 2012]. Ча да ри [2013] 
је ко ри сте ћи мо ди фи ко ван SER VQU AL мо дел ис тра жи вао пер цеп ци ју ко-
ри сни ка о ква ли те ту услу га у бан кар ском сек то ру Ин ди је. Ко ри сте ћи 
ви ше стру ку ре гре си о ну ана ли зу до шао је до ре зул та та да по у зда ност има 
нај ва жни ји ути цај на на ме ре ко ри сни ка да ко ри сте бан кар ске услу ге а 
за тим сле ди по на ша ње за по сле них, опи пљи ва обе леж ја бан ке и по год-
но сти [Cho ud hury 2013]. 

Aрасли и са рад ни ци (2005) ко ри шће њем SER VQU AL мо де ла ис тра-
жи ва ли су за до вољ ство ко ри сни ка бан кар ских услу га у тур ском и грч ком 
де лу Ки пра. Ре зул та ти су по ка за ли да оче ки ва ња кли је на та у оба де ла 
Ки пра ни су ис пу ње на и да је нај ве ћи јаз у ди мен зи ји ем па ти ја, док нај-
ве ћи ути цај на за до вољ ство кли је на та има ди мен зи ја си гур но сти [A ra sli 
et al. 2005]. Ва тек је ко ри сте ћи SER VQU AL ме тод ис тра жи вао ква ли тет 
услу га ко мер ци јал них ба на ка у Ба хре и ну, те по ка зао да по у зда ност, осе-
тљи вост и си гур ност има ју нај ве ћи ути цај на ква ли тет бан кар ских услу га 
[Wat hek 2011]. Ис тра жи ва ње вр ше но у Бан гла де шу на осно ву SER VQU AL 
ме то де, фо ку си ра но на од нос ква ли те та услу га, за до вољ ства и ло јал но сти 
у при ват ним ко мер ци јал ним бан ка ма, по ка зу је да су ка рак те ри сти ке 
про из во да и фи зич ки аспек ти по зи тив но по ве за ни с ква ли те том услу ге. 
Та ко ђе је утвр ђе но да су ква ли тет услу ге, за до вољ ство и ло јал ност сна жно 
по ве за ни [Ak htar 2011]. Са лех и др. [2016] SER VQU AL мо де лом ис пи ти ва-
ли су пер цеп ци ју кли је на та о ква ли те ту бан кар ских услу га ислам ских и 
кон вен ци о нал них ба на ка у Бан гла де шу. Пер цеп ци ја кли је на та ислам ских 
ба на ка о ни воу по у зда но сти, осе тљи во сти и си гур но сти и угле да би ла је 
знат но ве ћа од оне код кон вен ци о нал них ба на ка [Sa leh et al. 2016]. Ана-
ли за ква ли те та услу га фи ли пин ских ко мер ци јал них ба на ка на осно ву 
SER VQU AL-а узи ма у об зир род не раз ли ке, од но сно њи хов ути цај на пер-
цеп ци ју ква ли те та услу га. До ка за но је да су кли јен ти му шке и жен ске 
по пу ла ци је да ли исту ва жност по у зда но сти, осе тљи во сти и си гур но сти 
и ран ги ра ли су их на пр ва три ме ста [Willy 2012]. Ти ги не и сар. [2012] про-
це њи ва ли су ква ли тет услу га три при ват не и нај ве ће др жав не бан ке у 
Адис Абе би. Ис тра жи ва ње ука зу је на то да пер ци пи ра ни ква ли тет услу-
га не за до во ља ва оче ки ва ња по тро ша ча у свих пет ди мен зи ја ква ли те та 
услу га SER VQU AL мо де ла, а нај ве ћи јаз у пер цеп ци ји и оче ки ва њи ма 
при ме ћу је се за ди мен зи ју ем па ти ја [Ti gi neh et al. 2012]. 

У не што но ви јем ис тра жи ва њу Озре тић-До шен и Жи жек [2015] пре-
по зна ли су сту дент ску по пу ла ци ју, као пер спек тив не кли јен те ба на ка, те 
ис тра жи ли ко је ди мен зи је SER VQU AL мо де ла сту ден ти про це њу ју као 
нај зна чај ни је, а ко је нај ма ње зна чај не, ка ко би бан ке мо гле да при ла го де 
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сво је услу ге. Ре зул та ти ука зу ју да је по треб но по бољ ша ње у свих пет 
ди мен зи ја, а по себ но у по гле ду по у зда но сти, си гур но сти и осе тљи во сти, 
где је јаз био нај ве ћи [Ozretić-Do šen i Ži žek 2015]. Та ко ђе, Јил маз и сар. 
[2018] ис пи ти ва ли су ста во ве сту де на та о за до вољ ству бан кар ским услу-
га ма ко ри шће њем SER VQU AL ди мен зи ја. При ме ном ана ли зе мо де ли ра ња 
струк тур них јед на чи на (СЕМ) до шли су до ре зул та та да по у зда ност, фи-
зич ки из глед и до ступ ност ба на ка има ју нај ве ћи ути цај на по ве ћа ње задо-
вољ ства бан кар ским услу га ма [Yil maz et al. 2018]. 

Ша је сте хвар и Ја зда ни [2019] упо ре ди ли су пер цеп ци је кли је на та исте 
бан ке у Ира ну и Ду ба и ју. Ре зул та ти по ка зу ју да кли јен ти у Ду ба и ју до жи-
вља ва ју ве ћи ква ли тет услу га. Као нај ва жни је ди мен зи је кли јен ти у Ира ну 
ви де при ступ, ефи ка сност и си гур ност, док се кли јен ти у Ду ба и ју опре де-
љу ју за по у зда ност и опи пљи ва обе леж ја [Shayesteh far and Yazda ni 2019].

У Ср би ји је од 2010. го ди не спро ве де но не ко ли ко ис тра жи ва ња пер-
цеп ци је ква ли те та бан кар ских услу га. У ис тра жи ва њу из 2010. го ди не 
ана ли зи ра но је за до вољ ство ко ри сни ка бан кар ских услу га у Ср би ји пре 
и на кон тран сфор ма ци је при ме ном SE R VQU AL мо де ла. Ау то ри су до шли 
до за кључ ка да су две од укуп но пет ди мен зи ја има ле уна пре ђе ње ква ли-
те та (опи пљи ва обе леж ја и по у зда ност), док су осе тљи вост, си гур ност и 
ем па ти ја оце ње не с ви шим вред но сти ма у пе ри о ду пре 2000. ка да је из-
вр ше на тран сфор ма ци ја [Ма рин ко вић и Љу мо вић 2010]. Са вић и Ве се ли-
но вић [2019] пу тем ви ше стру ке ре гре си о не ана ли зе те сти ра ле су ути цај 
по сма тра них ди мен зи ја SER VQU AL мо де ла на за до вољ ство и ло јал ност кли-
је на та у Кра гу јев цу. Нај ја чи ути цај на за до вољ ство има про мен љи ва емпа-
ти ја, док нај сла би ји има про мен љи ва опи пљи ва обе леж ја. Ис тра жи ва ње 
је об у хва ти ло 276 ис пи та ни ка на те ри то ри ји гра да, ко ји пре ма по да ци ма 
из 2016. го ди не има пре ко 150.000 ста нов ни ка. 

У ре ги о ну, ис тра жи ва ња су до ступ на за Цр ну Го ру и Хр ват ску. Ра-
и че вић и Ме де ни ца Ми тро вић [2018] ис тра жи ва ле су кроз SER VQU AL 
мо дел ква ли тет услу га у бан кар ском сек то ру Цр не Го ре и до шли до за-
кључ ка о не га тив ном ја зу у по гле ду ква ли те та бан кар ских услу га по свим 
ди мен зи ја ма мо де ла. Нај ве ћи јаз се ја вља у окви ру ди мен зи је по у зда но сти, 
док је нај ма њи у окви ру ди мен зи је опи пљи во сти. Мар ко вић и др. [2015] на 
хр ват ском бан кар ском тр жи шту те сти ра ли су SER VQU AL мо дел и ана ли-
зи ра ли оче ки ва ња и пер цеп ци је бан кар ских услу га. Ре зул та ти су по ка-
за ли да је јаз из ме ђу оче ки ва ња и пер цеп ци је не га ти ван и да су кли јен ти 
ба на ка не за до вољ ни пру же ним ни во ом услу га, на ро чи то у ди мен зи ја ма 
по у зда но сти и осе тљи во сти. У ис тра жи ва њу је при ку пље но 455 ва лид них 
ан ке та за це лу те ри то ри ју Хр ват ске.

АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА И РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По да ци за по тре бе овог ис тра жи ва ња при ку пље ни су ан кет ном ме то-
дом, пу тем по себ но ди зај ни ра ног упит ни ка за сно ва ног на осно ву SER VQUAL 
мо де ла. Основ ном SER VQU AL мо де лу ко ји се са сто ји од 22 тврд ње до да то 
је још 11 тврд њи ко је се од но се на до ступ ност и це ну бан кар ских услу га. 
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Пр ви део упит ни ка од но си се на при ку пља ње основ них по да та ка о 
ко ри сни ци ма бан кар ских услу га (пол, ста рост, обра зо ва ње), док дру ги 
део ме ри пер цеп ци ју ква ли те та бан кар ских услу га. Сва ку тврд њу пра ти 
сед мо сте пе на Ли кер то ва ска ла, ко јом се из ра жа ва сте пен сла га ња или 
не сла га ња с да том тврд њом. При ку пља ње при мар ног ста ти стич ког ма-
те ри ја ла спро ве де но је у пе ри о ду фе бру ар –јун 2018. го ди не на под руч ју 
че ти ри оп шти не се вер ног де ла АП КиМ: Се вер на Ми тро ви ца, Зве чан, 
Зу бин По ток и Ле по са вић. Ан ке ти ра ње је вр ше но у не по сред ном кон так-
ту с ис пи та ни ци ма, ка ко би се што ви ше от кло ни ле не до у ми це ве за не за 
са му ан ке ту. 

Ис пи та ни ци су би ра ни ме то дом слу чај ног узор ка, на су мич но на кон 
њи хо вог вр ше ња бан кар ских услу га. По тре бан кри те ри јум за уче шће у 
ис тра жи ва њу био је да ис пи та ни ци има ју отво рен те ку ћи ра чун у бан ци, 
да су вр ши ли услу ге плат ног про ме та и да су ко ри сни ци (или су би ли) кре-
ди та ба на ка са се ве ра КиМ. Има ју ћи у ви ду да ве ли ки број ста нов ни ка 
се ве ра КиМ ко ри сти услу ге и ба на ка у дру гим де ло ви ма Ср би је, ис пи та-
ни ци су за мо ље ни да од го во ре на по ста вље на пи та ња из ан кет ног упит-
ни ка да ју са мо за бан ке са се ве ра КиМ. Уко ли ко ис пи та ни ци ни су мо гли 
да ди фе рен ци ра ју услу ге ба на ка са се ве ра КиМ и из Ср би је, или уко ли ко 
ни су има ли ис ку ста ва са свим услу га ма ба на ка на ко је се од но си ло ис тра-
жи ва ње, ис кљу че ни су из ис тра жи ва ња. По ме ну те ак тив но сти рађене су 
с ци љем да се до би је ја сна сли ка пер цеп ци је за до вољ ства ко ри сни ка бан-
кар ских услу га, ко ја се од но си ла са мо на под руч је се ве ра КиМ, има ју ћи 
у ви ду све по ме ну те спе ци фич но сти ове те ри то ри је. На ве де ни по тре бан 
кри те ри јум је про ве ра ван усме ним пи та њем ко је је по ста вља но свим испи-
та ни ци ма. Уко ли ко је од го вор на сва три пи та ња био по зи ти ван, ис пи та-
ни ци су при сту па ли по пу ња ва њу ан кет ног ли сти ћа. На овај на чин при-
ку пље но је 120 упит ни ка, ко ри сни ка ко ји има ју отво рен те ку ћи ра чун, 
ко ји су вр ши ли плат ни про мет и ко ји су ко ри сти ли кре ди те, од ко јих је 95 
да ло пот пу не од го во ре, ко ји су ре ле вант ни за ана ли зу. Тач них по да та ка 
о бро ју ста нов ни ка на се ве ру КиМ не ма. За вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке 
Ср би је не во ди АП КиМ у сво јим еви ден ци ја ма од 1999. го ди не. Тре нут-
не про це не о бро ју ста нов ни ка на се ве ру КиМ кре ћу се од 39.770 (пре ма 
по да ци ма тзв. Аген ци је за ста ти сти ку Ко со ва за 2017. го ди ну) до 64.000 
(пре ма по да ци ма са ин тер нет стра на оп шти на: 17.500 Се вер на Ми тро ви ца, 
17.000 Зве чан, 14.262 Ле по са вић, 15.200 Зу бин По ток). 

У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло не што ви ше ис пи та ни ка жен ског (58,9%), 
на спрам ис пи та ни ка му шког по ла (41,1%). Ка да су у пи та њу го ди не ста-
ро сти ис пи та ни ка из дво је но је пет гру па и то: ис пи та ни ци жи вот не до би 
25–35 го ди на чи не 37,9% узор ка, од 35 до 45 го ди на 31,6%, од 45 до 55 
го ди на 18,9%, од 55 до 65 го ди на 9,5% и пре ко 65 го ди на чи не 2,1% узор ка. 
У од но су на струч ну спре му нај ве ћи број ис пи та ни ка има сред њу струч-
ну спре му (60%), ис пи та ни ци с ви со ком струч ном спре мом чи не 28,4%, 
ис пи та ни ци с ви шом струч ном спре мом чи не 10,5% узо р ка, док је нај ма-
њи про цент оних с ма ги стра ту ром или док то ра том, ко ји чи не са мо 1,1% 
узор ка. Со ци јал на сре ди на ис пи та ни ка је до ми нант но ур ба на (град ска) 
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сa 89,5%, а са мо 10,5% су ис пи та ни ци из ру рал не (се о ске) сре ди не. У струк-
ту ри ис пи та ни ка нај ви ше има ко ри сни ка срп ских ба на ка (66,3%), за тим 26,3% 
ко ри сни ка ба на ка ко је су ре ги стро ва не на тзв. Ко со ву, као и 7,4% ко ри сни-
ка услу га и јед них и дру гих ба на ка. За јед но с овим пи та њем, ис пи та ни ци 
су за мо ље ни да на ве ду и име бан ке чи је услу ге ко ри сте. При об ра ди 
ре зул та та би ло је нео п ход но ко ри го ва ти ову тврд њу, јер на осно ву име на 
бан ке ве о ма че сто ни је мо гло да се утвр ди да ли ис пи та ни ци зна ју ко јој 
гру па ци ји при па да бан ка ко ју ко ри сте. Ис пи та ни ци су по ка за ли на кло-
ност ко ри шће њу услу га срп ских ба на ка (Ко мер ци јал на бан ка), те је она 
нај за сту пље ни ја ме ђу срп ским кли јен ти ма. Ово не тре ба да чу ди за то 
што нај ве ћи број ис пи та ни ка ра ди и при ма пла те у ин сти ту ци ја ма Ре пу-
бли ке Ср би је. По ред Ко мер ци јал не бан ке, као нај ве ће срп ске бан ке ко ја 
по слу је на те ри то ри ји АП КиМ, а ко ја је ди на има двој ну ли цен цу (На род-
не бан ке Ср би је и тзв. Цен трал не бан ке Ко со ва), по слу је и Бан ка По штан-
ска ште ди о ни ца. Упра во у тре нут ку ис тра жи ва ња, На род на бан ка Ср би је 
одо бри ла је пре у зи ма ње Ју го бан ке Југ Бан ке АД Ко сов ска Ми тро ви ца од 
стра не Бан ке По штан ске ште ди о ни це. На це лој те ри то ри ји се ве ра КиМ 
у то вре ме по сло ва ло је укуп но 11 екс по зи ту ра, од че га 9 ко је при па да ју 

Та бе ла 1. Оп ште ка рак те ри сти ке узор ка

Про мен љи ва Број %
Пол  
му шки 39 41,1
жен ски 56 58.9
Жи вот на доб 
25–35 36 37,9
35–45 30 31,6
45–55 18 18,9
55–65 9 9,5
65+ 2 2.1
Ни во обра зо ва ња
ССС 57 60,0
ВССС 10 10,5
ВСС 27 28,4
ма стер/ма ги стра ту ра и док то рат 1 1,1
Со ци јал на сре ди на 
ур ба на – град 85 89,5
ру рал на – се ло 10 10,5
Да  ли сте ко ри сни ци 
ви ше ба на ка 7 7,4
срп ске бан ке 63 66,3
бан ке ре ги стро ва не на тзв. Ко со ву 25 26,3
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срп ским бан ка ма и 2 екс по зи ту ре оних ко је су ре ги стро ва не у тзв. ко сов ском 
си сте му.1 Ис пи та ни ци ко ји су од го во ри ли да су ко ри сни ци ба на ка ре ги-
стро ва них на тзв. Ко со ву углав ном рад ни ци ко сов ских при вре ме них ин-
сти ту ци ја или при ма ју не ка со ци јал на да ва ња од ко сов ских ин сти ту ци ја. 

Про се чан ре зул тат пер цеп ци је ко ри сни ка бан кар ских услу га био је 
из ме ђу 3,72 и 5,61, што је слич но вред но сти ма оста лих ис тра жи ва ња у 
ре ги о ну [Mar ko vić et al. 2015]. Нај ни же оце ње на про мен љи ва је „Про це-
ду ра за до би ја ње кре ди та не зах те ва пу но до ку мен та ци је” (М=3,72), што 
ука зу је на ком пли ко ван по сту пак до би ја ња кре ди та. Та ко ђе, ни зак ре зул-
тат има про мен љи ва ко ја се од но си на це ну и до ступ ност фи нан сиј ских 
ре сур са, тј. „Про це ду ра за до би ја ње кре ди та вре мен ски је крат ка” (М=4,28), 
као и про мен љи ве ко је се од но се на ем па ти ју, а у ко је спа да ју „Рад но 
вре ме је при ла го ђе но свим кли јен ти ма” (М=4,35) и „За по сле ни пру жа ју 
кли јен ти ма на ро чи ту па жњу” (М=4,59). С дру ге стра не, ис пи та ни ци су 
ви со ке оце не да ли про мен љи ва ма ко је се од но се на по у зда ност. Нај бо ље 
су оце ње не про мен љи ве „Бан ка ин си сти ра на тач ним и по у зда ним по да-
ци ма” (М=5,61), „Бан ка пру жа аде кват ну услу гу пр ви пут” (М=5,52), као 
и опи пљи ва обе леж ја услу га ка рак те ри са на про мен љи вом „За по сле ни у 
бан ци из гле да ју уред но” (М=5,48) и „Ен те ри јер је ви зу ел но при вла чан” 
(М=5,38). Про сеч на вред ност свих ис пи та них про мен љи вих из но си 4,94, 
што је не што из над про се ка основ них оце на. Уко ли ко се за не ма ри мо ди-
фи ка ци ја из вор ног мо де ла, и по сма тра ју са мо 22 основ не про мен љи ве, 
укуп на вред ност пер цеп ци је ква ли те та је не што ви ша и из но си 5,03, што 
је ло гич но јер су но во до да те про мен љи ве ко је се од но се на ди мен зи је 
до ступ но сти и це не услу га ло ши је оце ње не. Де скрип тив на ста ти сти ка и 
ре зул та ти по про мен љи ва ма су пред ста вље ни у Та бе ли 2.

 
Та бе ла 2. Де скрип тив на ста ти сти ка и ре зул та ти по про мен љи ва ма

АС СД СГ т (t) Сиг

О
пи

пљ
ив

ос
т V1 Бан ка има са вре ме ну опре му 5,28 1,77 0,181 29,16 0,000

V2 Ен те ри јер је ви зу ел но при вла чан 5,38 1,66 0,171 31,50 0,000
V3 За по сле ни у бан ци из гле да ју уред но 5,48 1,81 0,186 29,54 0,000

V4 Кре дит не кар ти це, че ко ви и до ку мен та бан ке су 
ви зу ел но при влач ни 5,29 1,64 0,168 31,53 0,000

П
оу

зд
ан

ос
т

V5 Бан ка одр жа ва обе ћа ња да ће по сао би ти оба вљен 
у од ре ђе но вре ме 5,13 1,62 0,167 30,73 0,000

V6 Бан ка по ка зу је искре но ин те ре со ва ње за ре ша ва ње 
про бле ма кли је на та 4,96 1,74 0,178 27,82 0,000

V7 Бан ка пру жа аде кват ну услу гу пр ви пут 5,52 1,72 0,176 31,28 0,000

V8 Бан ка пру жа услу ге у вре ме ну ко је је уна пред 
од ре ђе но 5,13 1,72 0,177 29,03 0,000

V9 Бан ка ин си сти ра на тач ним и по у зда ним по да ци ма 5,61 2,05 0,210 26,69 0,000

1 По ре ђе ња ра ди, у Ср би ји је 30. ју на 2019. го ди не би ло 1.599 по слов них је ди ни ца, 
фи ли ја ла, екс по зи ту ра, шал те ра и цен тра ла. 
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О

се
тљ

ив
ос

т V10 За по сле ни тач но ин фор ми шу кли јен те о услу га ма 
ко је ће им би ти пру же не 5,02 1,99 0,205 24,54 0,000

V11 За по сле ни ис по ру чу ју кли јен ти ма бр зу услу гу 4,81 1,90 0,195 24,70 0,000
V12 За по сле ни су увек спрем ни да по мог ну кли јен ту 5,03 1,76 0,180 27,88 0,000

V13 За по сле ни ни ка да ни су пре ви ше за у зе ти да од го во ре 
на сва пи та ња кли је на та 4,73 1,75 0,179 26,37 0,000

С
иг

ур
но

ст

V14 По на ша ње за по сле них ули ва по ве ре ње кли јен ту 5,02 1,67 0,171 29,32 0,000
V15 Кли јен ти бан ке су си гур ни у сво је тран сак ци је 5,19 1,93 0,198 26,19 0,000
V16 За по сле ни су љу ба зни и уч ти ви пре ма кли јен ти ма 4,96 1,88 0,193 25,64 0,000

V17 За по сле ни има ју зна ње да од го во ре на сва пи та ња 
кли је на та 4,79 1,68 0,173 27,76 0,000

Ем
 па

 ти
 ја

V18 Бан ка при да је па жњу по је ди нач но сва ком кли јен ту 4,97 1,75 0,179 27,72 0,000
V19 Рад но вре ме је при ла го ђе но свим кли јен ти ма 4,35 2,07 0,212 20,50 0,000
V20 За по сле ни пру жа ју кли јен ти ма на ро чи ту па жњу 4,59 1,78 0,182 25,17 0,000

V21 Бри га о кли јен то вом нај бо љем ин те ре су је стал но 
при сут на 4,72 1,64 0,168 28,00 0,000

V22 За по сле ни раз у ме ју спе ци фич не по тре бе свих 
кли је на та 4,72 1,69 0,173 27,26 0,000

Д
о с

ту
п н

ос
т 

ба
н к

ар
 ск

их
 

ус
лу

га

V23 Ин фор ми са ње о но вим услу га ма за до во ља ва по тре бе 
кли јен та 4,78 1,72 0,177 27,07 0,000

V24 Из ве шта ји ко је бан ка ша ље су ја сни 5,17 1,96 0,201 25,69 0,000
V25 По ну да бан кар ских услу га је ра зно вр сна 5,21 1,91 0,196 26,56 0,000
V26 Уго во ри о кре ди ту ко је бан ка до ста вља су ја сни 5,05 1,96 0,202 25,07 0,000
V27 У бан ка ма је ла ко до ћи до кре ди та 4,74 2,09 0,214 22,09 0,000
V28 Про це ду ра за до би ја ње кре ди та вре мен ски је крат ка 4,28 1,97 0,202 21,18 0,000

V29 Про це ду ра за до би ја ње кре ди та не зах те ва пу но 
до ку мен та ци је 3,72 2,03 0,208 17,84 0,000

Ц
е н

а 
ус

лу
га V30 Ка мат на сто па на кре ди те је ви со ка 4,86 2,21 0,227 21,44 0,000

V31 Про ви зи је и на кна де су ви со ке 4,87 2,21 0,227 21,51 0,000
V32 Сто па уче шћа при узи ма њу кре ди та је ви со ка 4,85 2,08 0,213 22,76 0,000

V33 До бра бан кар ска прак са и етич ка на че ла по сло ва ња 
се по шту ју 4,95 1,98 0,203 24,35 0,000

АС  – арит ме тич ка сре ди на; СД – стандарднa де ви ја ци ја; СГ – стан дард на гре шка; 
т (t) – т ста ти сти ка; Сиг (Sig) - Зна чај ност 2-ре па

У да љој ана ли зи гру пи са не су про мен љи ве у од но су на ди мен зи је 
де фи ни са не у из вор ном мо де лу. У том сми слу, пр вих пет тврд њи гру пи-
са но је ка ко би се при ка за ле ре ла ци је опи пљи вих обе леж ја услу га. Тврд ње 
од 5 до 9 oдносе сe на по у зда ност, од 10 до 13 на осе тљи вост, oд 14 до 17 
на си гур ност, и од 18 до 22 на ем па ти ју. До ступ ност бан кар ских услу га 
при ка за на је про мен љи вим од 23 до 29, док је це на услу га про це њи ва на 
ва ри ја бла ма од 30 до 33. 

Опи пљи вост услу га је стан дард но нај бо ље оце ње на ди мен зи ја ква ли-
те та бан кар ских услу га (М=5,36), ко ју сле ди по у зда ност (М=5,27). Кон кретно, 
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ово по ка зу је да су кли јен ти за до вољ ни опи пљи вим еле мен ти ма услу ге, 
као што су из глед за по сле них и ен те ри је ра и слич но, те да сма тра ју бан ке 
за по у зда не парт не ре. Ин те ре сант но је да је нај ло ши је оце ње на ди мен зи ја 
из вор ног мо де ла ем па ти ја (М=4,67), што ука зу је на не до ста так нео п ход не 
па жње усме ре не на сва ког кли јен та ин ди ви ду ал но. До да те ди мен зи је ко је 
се од но се на до ступ ност и це ну бан кар ских услу га су оце ње не као ло ше 
(М=4,71 и М=4,86, ре спек тив но). Ин те ре сант но је да це на услу га има нај-
ве ћу стан дард ну де ви ја ци ју. У окви ру овог ис тра жи ва ња не по сто ји мо-
гућ ност за де таљ ном ана ли зом узро ка ове чи ње ни це, али сти че се ути сак 
да фи нан сиј ско ста ње ко ри сни ка услу га, зна чај но ути че на пер цеп ци ју о 
овој ди мен зи ји, има ју ћи у ви ду да се ис тра жи ва ње од но си са мо на ста во ве 
ис пи та ни ка, ко ји су са ми по се би су бјек тив на ка те го ри ја. По сма тра ју ћи 
све про мен љи ве, кли јен ти сма тра ју да им осо бље у бан ка ма не по све ћу је 
до вољ но па жње, од но сно да је до ступ ност бан кар ских услу га не до вољ на, 
а це на њи хо вог ко ри шће ња не за до во ља ва ју ћа. Ре зул та ти по ди мен зи ја ма 
су при ка за ни у Та бе ли 3.

Та бе ла 3. Де скрип тив на ста ти сти ка и ре зул та ти по ди мен зи ја ма

Ди мен зи ја А рит ме тич ка сре ди на Стан дард на де ви ја ци ја Ран г
О пи пљи ва обе леж ја услу ге 5,36 1,719 1
По у зда ност 5,27 1,771 2
Осе тљи вост 4,90 1,850 4
Си гур ност 4,99 1,792 3
Ем па ти ја 4,67 1,784 7
До ступ ност бан кар ских услу га 4,71 1,950 6
Це на услу га 4,88 2,120 5

Из вор ни мо дел SER VQU AL је скуп од 22 тврд ње, ко је су гру пи са не 
у пет ди мен зи ја на осно ву слич них ка рак те ри сти ка по ста вље них пи та ња. 
Прак тич но, пи та ња се од но се и гру пи шу пре ма ди мен зи ји ко ју осли ка-
ва ју. Овом основ ном мо де лу, при до да то је још 11 тврд њи ко је се од но се 
на две но ве ди мен зи је „до ступ ност бан кар ских услу га” и „це на услу га”. 
Да би се ис пи та ла по у зда ност из вор ног мо де ла и да би се те сти ра ло у 
ко јој ме ри се пи та ња ко ја су де фи ни са на за и ста од но се на по ста вље не 
ди мен зи је, спро ве де на је фак тор ска ана ли за. Гру пи са ње пи та ња око две 
но во до да те ди мен зи је зна чи ло би да су пи та ња аде кват но по ста вље на и 
осли ка ва ју да те ди мен зи је. Та ко ђе, уко ли ко се ис по ста ви да се по ста вље-
не тврд ње гру пи шу око не ких но вих ди мен зи ја (не оних из из вор ног 
мо де ла и оних ко ја су до да та), то би прак тич но зна чи ло да по сто је но ви 
фак то ри ко ји бо ље об ја шња ва ју за до вољ ство ко ри сни ка бан кар ским про-
из во ди ма. 

КМО вред ност ве ћа је од 0,5 што ука зу је на аде кват ност узор ка (Та-
бе ла 4). Бар тле тов тест по ка зу је да по сто ји до вољ но из ра же на ко ре ла ци ја 
ме ђу ва ри ја бла ма ка ко би се спро ве ла фак тор ска ана ли за. 
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Та бе ла 4. КМО и Бар тле тов тест
Ка и сер-Ма јер-Ол кин аде кват ност узор ко ва ња (КМО) 0,868
Бар тле тов тест сфе рич но сти А прок си. хи-ква драт не рас по де ле 2897,989

Сте пе ни сло бо де 496
Зна чај ност 0,000

На кон про ве ре аде кват но сти по да та ка (ана ли за ко ре ла ци је и зна чај-
но сти по ва ри ја бла ма), иден ти фи ко ва но је шест фак то ра, ко ри сте ћи ме тод 
глав них ком по нен ти и ва ри макс ро та ци ју. Фак то ри су у зна чај ној ме ри 
де фи ни са ни као и у из вор ном мо де лу. Пр ви фак тор, ко ји је де фи ни сан 
као опи пљи во обе леж је са др жи осам про мен љи вих. У ње му су са др жа не 
све про мен љи ве ве за не за опи пљи ва обе леж ја про из во да из из вор ног мо-
де ла, али ис пи та ни ци су као опи пљи ве еле мен те пер ци пи ра ли и не ке 
ко ји су у из вор ном мо де лу де фи ни са ни као по у зда ност. Дру ги фак тор 
опи сан је као ем па ти ја, јер са др жи нај ве ћи број еле ме на та из исто и ме не 
ди мен зи је из вор ног мо де ла. Тре ћи фак тор са чи ња ва ју ва ри ја бле ини ци јал-
но гру пи са не око ди мен зи ја осе тљи во сти и си гур но сти. Це нов на обе леж ја 
услу ге су гру пи са на око че твр тог фак то ра ко ји са др жи че ти ри про мен љи-
ве, а ко је су до да те из вор ном мо де лу, од но сно за ко је се прет по ста ви ло да 
осли ка ва ју еле мен те ове ди мен зи је. Пе ти фак тор озна чен је као по у зда-
ност, јер са др жи све ди мен зи је по у зда но сти из из вор ног мо де ла, али и по 
јед ну про мен љи ву ди мен зи ја осе тљи во сти и си гур но сти из из вор ног 
мо де ла. До ступ ност услу га је ше сти из дво је ни фак тор, ко ји са др жи че-
ти ри од се дам про мен љи вих ко је су до да те из вор ном мо де лу. Ре зул та ти 
ове ана ли зе пред ста вље ни су у Та бе ли 5.

Та бе ла 5. Фак тор ска ана ли за
Ини ци јал на ди мен зи ја О О ЕМ СИ ЦУ ПО ДО 

Ком по нен та 1
V2 OO 0,817
V1 OO 0,810
V4 OO 0,728
V7 ПО 0,641
V5 ПО 0,635
V6 ПО 0,612

V25 ДО 0,587
V3 OO 0,498

Ком по нен та 2
V20 ЕМ 0,828
V21 EM 0,826
V19 EM 0,731
V22 EM 0,679
V18 EM 0,606
V17 СИ 0,568
V23 ДО 0,540
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Ком по нен та 3
V15 СИ 0,731
V14 СИ 0,724
V12 ОС 0,693
V13 ОС 0,665
V11 ОС 0,575
V24 ДО 0,491

Ком по нен та 4
V30 ЦУ 0,917
V31 ЦУ 0,914
V32 ЦУ 0,878
V33 ЦУ 0,668

Ком по нен та 5
V9 ПО 0,727
V8 ПО 0,620
V10 ОС 0,620
V16 СИ 0,500

Ком по нен та 6
V27 ДО 0,908
V28 ДО 0,892
V29 ДО 0,738
V26 ДО 0,619

Ме тод екс трак ци је: Ана ли за глав них ком по нен ти
Ро та ци о ни ме тод: Va ri max с Ka i ser нор ма ли за ци јом
OO – опи пљи ва обе леж ја; ЕМ – ем па ти ја; СИ – си гур ност; ЦУ– це на услу ге; 
ПО – по у зда ност; ДО – до ступ ност

Иа ко се оче ки ва ло да се фак тор ском ана ли зом по твр ди се дам фак-
то ра (пет основ них и два до да та), иден ти фи ко ва но је шест са сми сле ном 
ин тер пре та ци јом. Пет из вор них ди мен зи ја ква ли те та услу ге ре ду ко ва но 
је на че ти ри, где су се ди мен зи је осе тљи во сти и си гур но сти сто пи ле. Фак-
тор ска ана ли за је по ка за ла да су ди мен зи је опи пљи ва обе леж ја, ем па ти ја, 
си гур ност, це на услу ге, по у зда ност, до ступ ност, об ја шња ва ју ће ва ри ја бле 
у пред ви ђа њу за до вољ ства кли је на та ба на ка се вер ног де ла АП КиМ. Ова-
кав ре зул тат не чу ди, и по твр ђу је чи ње ни цу да број ди мен зи ја мо же да 
ва ри ра у за ви сно сти од при вред ног сек то ра у ко јем се SER VQU AL мо дел 
при ме њу је. До слич них на ла за до шли су и дру ги ау то ри ко ји су ана ли-
зи ра ли ква ли тет услу га у бан кар ском сек то ру [Ara sli et al. 2005; Cu li berg 
and Roj šek 2010; Jab noun and Al-Ta mi mi 2002]. Опи пљи ва обе леж ја, као и 
до ступ ност услу га пред ста вља ју „твр ду” ди мен зи ју, ко ју је нај лак ше уочи-
ти. С дру ге стра не, осе тљи вост и ем па ти ја пред ста вља ју „мек ше” ди мен-
зи је, ко ји ма се ана ли зи ра ин тер ак ци ја љу ди, ко ја у ве ли кој ме ри за ви си 
и од бан кар ског слу жбе ни ка.

У Та бе ли 6 при ка за не су про сеч не оце не пре ма ди мен зи ја ма пре и на-
кон фак тор ске ана ли зе. Про ме не су иден ти фи ко ва не у ма лим ин тер ва ли ма 
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(од 0,04 до -0,09), осим за ди мен зи ју до ступ но сти у из но су од -0,26 ко ја 
је и до ве ла до ро та ци је ем па ти је и до ступ но сти као две по след ње ран ги-
ра не ди мен зи је. Ди мен зи ја до ступ но сти је но во до да та и пре тр пе ла је 
нај зна чај ни је из ме не у фак тор ској ана ли зи, те је на кон гру пи са ња пи та ња, 
оце ње на као нај ло ши ја ди мен зи ја у мо де лу.

Та бе ла 6. Де скрип тив на ста ти сти ка и ре зул та ти по ди мен зи ја ма пре и на кон 
фак тор ске ана ли зе (ФА)

Ди мен зи ја 
А рит ме тич ка  
сре ди на на кон  

ФА 

Стан дард на  
де ви ја ци ја  
на кон ФА 

А рит ме тич ка  
сре ди на пре  

ФА 

Стан дард на  
де ви ја ци ја пре  

ФА 
О пи пљи ва обе леж ја 
услу ге 5,28 1,733 5,36 1,719

Ем па ти ја 4,70 1,760 4,67 1,784
Си гур ност 4,99 1,827 4,95 1,821
Це на услу ге 4,88 2,119 4,88 2,120
По у зда ност 5,18 1,912 5,27 1,771
До ступ ност 4,45 2,013 4,71 1,950

На по ме на: Арит ме тич ка сре ди на и стан дард на де ви ја ци ја пре фак тор ске ана-
ли зе за ди мен зи ју си гур но сти ра чу на та је као про ста арит ме тич ка сре ди на две 
ди мен зи је ко је су се сто пи ле у јед ну осе тљи вост и си гур ност.

ЗА КЉУ ЧАК

Рад ана ли зи ра пер ци пи ра ни ква ли тет услу га у бан кар ском сек то ру 
се вер ног де ла АП КиМ из угла ко ри сни ка услу га. Бан кар ски сек тор у том 
про сто ру је спе ци фи чан. С јед не стра не, бан ке ко је се по ве зу ју са Ср би јом 
(оне ко је су пер ци пи ра не као срп ске бан ке) мо гу да има ју кон ку рент ске 
пред но сти са мо на осно ву овог ими џа, те да за не ма ру ју ква ли тет пру же-
не услу ге, док су, с дру ге стра не, кли јен ти, ко ји за ра де при ма ју од срп ских 
ин сти ту ци ја, углав ном при мо ра ни да ко ри сте услу ге ових ба на ка. 

Да би се ана ли зи рао ква ли тет услу га, ко ри шћен је мо ди фи ко ва ни 
SER VQU AL мо дел. Из вор ном мо де лу су до да те про мен љи ве ко ји ма би се 
ис пи та ла до ступ ност фи нан сиј ских услу га, као и њи хо ва це на. Та ко ђе, у 
ра ду је ме ре на ис кљу чи во пер цеп ци ја кли је на та, не и њи хо ва оче ки ва ња. 

Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да је про се чан ре зул тат пер цеп ци је ко-
ри сни ка бан кар ских услу га М=4,94, што пред ста вља бла го нат про сеч ни 
ре зул тат, ко ји је сли чан вред но сти ма ис тра жи ва ња спро ве де ним у ре ги-
о ну. Нај ни же оце ње не ди мен зи је у мо де лу су ем па ти ја, до ступ ност и це на 
бан кар ских услу га. Сход но то ме, кли јен ти ба на ка ни су за до вољ ни про це-
ду ром за до би ја ње кре ди та, на ро чи то у сми слу пре те ра не до ку мен та ци је 
и ду гог вре ме на че ка ња. Та ко ђе, ни су за до вољ ни рад ним вре ме ном ба на ка, 
а сма тра ју и да им за по сле ни не пру жа ју до вољ но па жње. Нај по зи тив ни-
ји аспект бан кар ског по сло ва ња је по у зда ност, јер кли јен ти сма тра ју да 
бан ке пру жа ју тач не по дат ке и аде кват не услу ге. Из глед ен те ри је ра и 
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за по сле них је, та ко ђе, ви со ко оце њен. Ре зул та ти ука зу ју да су ко ри сни ци 
бан кар ских услу га на се ве ру AП КиМ за до вољ ни ји опи пљи вим обе леж-
ји ма, та ко зва ним „ко зме тич ким” ди мен зи ја ма, те да оне „су штин ске” 
до ступ ност и це ну услу га оце њу ју ло ши је. 

Ре зул та ти фак тор ске ана ли зе су по ка за ли да је из вор но се дам ди мен-
зи ја ре ду ко ва но на шест, где се ди мен зи ја осе тљи во сти сто пи ла с ди мен-
зи јом си гур но сти. Та ко ђе, фак тор ском ана ли зом по твр ђе но је да но во до-
да те про мен љи ве гру пи са не око це не услу га за и ста од ра жа ва ју еле мен те 
ове ди мен зи је. Што се ти че про мен љи вих ве за них за до ступ ност услу га, 
ко је су до да те из вор ном мо де лу, се дам од че ти ри је гру пи са но у окви ру 
по след њег фак то ра на кон ана ли зе, док су пре о ста ле три свр ста не у пр ва 
три фак то ра. Има ју ћи у ви ду ове чи ње ни це, и чи ње ни цу да је ана ли за 
по у зда но сти да ла ви сок скор, мо дел ко ри шћен у ра ду мо же се сма тра ти 
по у зда ним.

Иа ко ова сту ди ја, пру жа зна чај но но ве ин фор ма ци је о ана ли зи ра ном 
фе но ме ну, она има и од ре ђе на огра ни че ња. Пе ри од при ку пља ња по да та ка 
тре ба ло би про ду жи ти, а узо рак про ши ри ти. Та ко ђе, узо рак ука зу је да 
ста ри је ста нов ни штво ни је рас по ло же но за уче ство ва ње у ис тра жи ва њу. 
И по ред на по ра ис тра жи ва ча, ова ка те го ри ја ста нов ни штва је у нај ма њој 
ме ри ис ка за ла спрем ност да уче ству је у ис тра жи ва њу. 

У на ред ном пе ри о ду нео п ход но је укљу чи ти евен ту ал не но ви те те у 
бан кар ској прак си, као што су мо бил но и ин тер нет бан кар ство, ко ји зна-
чај но ме ња ју на чин пру жа ња бан кар ских услу га. Та ко ђе, мо гу ће је и по-
треб но, ис тра жи ти по себ но ста во ве од ре ђе них гру па ис пи та ни ка, у скла ду 
с њи хо вим со цио-еко ном ским ка рак те ри сти ка ма. 
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SUM MARY: The re se arch on the per cep tion of the qu a lity of ser vi ces is of cru cial 
im por tan ce for the growth and de ve lop ment of ser vi ce com pa ni es. Ho we ver, the pro blem 
ari ses in the analysis and me a su re ment of the le vel of qu a lity of ser vi ces, be a ring in mind 
the ir in tan gi bi lity, si mul ta ne o us pro duc tion and con sump tion and ho mo ge ne ity. This pa per 
exa mi nes the per cep tion of ser vi ce qu a lity of banks in nort hern Ko so vo and Me to hi ja, in 
re spect to the spe ci fi ci ti es of the re gion. The sur vey was con duc ted using a qu e sti on na i re 
ba sed on ori gi nal SER VQU AL mo del that con ta ins 22 qu e sti ons gro u ped in fi ve di men-
si ons. To iden tify ad di ti o nal in di ca tors of qu a lity per cep tion, we ha ve ex pan ded the ba sic 
mo del and ad ded ad di ti o nal qu e sti ons re la ted to the pri ce and the ava i la bi lity of fi nan cial 
re so ur ces. The ave ra ge re sult on the per cep tion of the qu a lity of ban king ser vi ces was 
bet we en 3.72 and 5.61, si mi lar to re sults ob ta i ned in the re gion, using sa me met ho do logy. 
The re sults show that the lo west as ses sed di men si ons are em pathy, ava i la bi lity and pri ce 
of ban king ser vi ces, whi le tan gi bles are the ones cu sto mers are sa tis fied the most. To 
con firm that the ad ded qu e sti ons re la te to the de fi ned qu a lity di men si ons and to iden tify 
the fac tors that are most su i ta ble in ex pla i ning the le vel of sa tis fac tion with ban king ser-
vi ces, we ha ve con duc ted fac tor analysis. Fac tor analysis re sults re du ced the num ber of 
di men si ons to six but sho wed that ad ded qu e sti ons we re gro u ped aro und the di men si ons 
that we re ad ded – pri ces and ava i la bi lity of fi nan cial re so ur ces. 

KEYWORDS: Per cep tion of qu a lity of ban king ser vi ces, Ban king sec tor, SER VQU AL, 
The nort hern part of the Au to no mo us Pro vin ce of Ko so vo i Me to hi ja
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СА ЖЕ ТАК: Ком пе тен тан ро ди тељ је онај ко ји се у сво јој уло зи осе ћа 
до бро, при че му се до жи вљај ње го ве ком пе тент но сти од ра жа ва на све 
сфе ре ње го вог жи во та. У Ср би ји је ра ђен не зна тан број ис тра жи ва ња са 
овом те ма ти ком, а не по сто је ни ва ли да ци је ин стру ме на та ко је би омо гу-
ћи ле спро во ђе ње ис тра жи ва ња пе да го шке ком пе тент но сти ро ди те ља. Циљ 
ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње фак тор ске струк ту ре Ска ле пер цеп ци је ком-
пе тент но сти ро ди те ља за ро ди тељ ску уло гу. У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 
575 ро ди те ља де це пред школ ског уз ра ста (ста ро сти од 3 до 7 го ди на). При-
ка за на су два фак тор ска ре ше ња упит ни ка: че тво ро фак тор ско и дво фак-
тор ско. На про ве ри че тво ро фак тор ског ре ше ња, на кон спро ве де не ај тем 
ана ли зе, до би је на по у зда ност ин стру мен та би ла је ни ска без про ме на и на-
кон из ба ци ва ња од ре ђе них ај те ма. На кон то га те сти ра но је дво фак тор ско 
ре ше ње, ко је од го ва ра ори ги нал ном ре ше њу ко је ну де ау то ри ска ле. Ре зул-
та ти по ка зу ју да као по у зда ну ме ру мо же мо ко ри сти ти са мо пр ви фак тор 
ко ји се од но си на не ком пе тент ност у ро ди тељ ству. Да љом ај тем ана ли зом, 
мо же мо да кон ста ту је мо да се по у зда ност дру гог фак то ра (ком пе тент ност) 
не би по ве ћа ла ни из о ста вља њем од ре ђе них ај те ма. За кљу чак је да се у 
ис пи ти ва њу са мо про це не не ком пе тент но сти ро ди те ља ис пи та на ска ла 
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мо же ко ри сти ти са мо у скра ће ном об ли ку са 7 ај те ма. Да та је пре по ру ка 
ау то ра, у ви ду пред ло га са до пу ном фак то ра ком пе тент но сти у ро ди тељ-
ству од го ва ра ју ћим бро јем ај те ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фак тор ска струк ту ра, пси хо ме триј ске ка рак те ри-
сти ке, ро ди те љи, пе да го шка ком пе тент ност ро ди те ља, пе да го шка не ком-
пе тент ност ро ди те ља

У по след њих не ко ли ко де це ни ја у пе да го шким ис тра жи ва њи ма, као 
и у ис тра жи ва њи ма у раз вој ној и пе да го шкој пси хо ло ги ји све ве ћи фо кус 
ста вља се на нео п ход ност ис пи ти ва ња ин тер ак ци је из ме ђу ро ди тељ ских 
ког ни ци ја, по сту па ка и по на ша ња и де чи јег раз во ја [Bu gen tal & Joh ston 
2000]. Ро ди тељ ство се нај че шће опи су је као про цес или уло га ко ја сна жно 
ути че на осе ћа ња, ми шље ње и по на ша ње де те та и мо же се де фи ни са ти као 
до жи вљај, по сту пак, ак тив ност или по на ша ње ко је по је ди нац фор ми ра 
у скла ду са но во на ста лом уло гом [Čudina-Ob ra do vić i Ob ra do vić 2006; 
Lit tle wo od 2009; Man da rić Vu ku šić 2018]. Ро ди тељ ски до жи вљај мо же се 
ту ма чи ти као скуп раз ли чи тих ка рак те ри сти ка по пут пре у зи ма ња ро ди-
тељ ске уло ге, ре де фи ни са ње лич них ци ље ва, вред но сти, до жи вља ја лич не 
вред но сти због емо ци о нал ног и ма те ри јал ног ула га ња и ула га ња на по ра 
у емо ци о нал ну по ве за ност са де те том, те до жи вљај де те то вог раз во ја 
[Čudina-Ob ra do vić i Ob ra do vić 2006; Man da rić Vu ku šić 2018]. У ли те ра ту ри 
се су бјек тив ни до жи вљај ро ди тељ ства нај че шће опи су је по мо ћу три ди-
мен зи је: 1) Ро ди тељ ско за до вољ ство; 2) Зах те ви и стрес ро ди тељ ске уло ге; 
3) Осе ћај ро ди тељ ске ком пе тен ци је [Sa ba tel li & Wal dron 1995; Born stein 
et al. 1998; Ču di na-Ob ra do vić i Ob ra do vić 2003]. Ква ли тет и спо соб ност ро-
ди те ља за вр ше ње ро ди тељ ске уло ге ни су уро ђе не дис по зи ци је [Wa ters & 
Law ren ce 1993], не го по тен ци јал ко ји се трај но сти че и уна пре ђу је кроз 
сâм про цес ро ди тељ ства [Mi ljak 1995; Lju be tić et al. 2017].

Из у ча ва њу до жи вља ја ро ди тељ ске ком пе тент но сти по след њих го ди-
на по све ћу је се све зна чај ни ја па жња на уч ни ка и ис тра жи ва ча, и на ем пи-
риј ском и на те о риј ском пла ну [Born stein et al. 2003; Co le man & Kar ra ker 
2000; Ču di na-Ob ra do vić i Ob ra do vić 2006; De Haan et al. 2009; De Mon tigny 
& Lac ha ri te 2005; Ke re steš i dr. 2011]. Иа ко не са гла сни у де фи ни са њу и име-
но ва њу по ме ну тог кон струк та ау то ри се сла жу да се до жи вљај ро ди тељ ске 
ком пе тент но сти од но си на ве ро ва ња по је ди на ца о лич ним ро ди тељ ским 
спо соб но сти ма и ве шти на ма, као и на са мо про це ну оства ре но сти у ро ди-
тељ ској уло зи [Keresteš i dr. 2011]. Пој мов на ана ли за до жи вља ја ро ди тељ-
ске ком пе тент но сти ука за ла је на два нај че шћа тер ми но ло шка од ре ђе ња 
ка да је у пи та њу по ме ну та те ма ти ка. Реч је о „до жи вља ју ро ди тељ ске ком-
пе тент но сти” и „ро ди тељ ској са мо е фи ка сно сти” [Co le man & Kar ra ker 2000; 
De Mon tigny & Lac ha ri te 2005; De Haan et al. 2009; Lju be tić 2007; Ke re steš i 
dr. 2011]. У да љем тек сту, а пре ма узо ру на ау то ре ко ји су се ба ви ли изу ча-
ва њем овог про бле ма [Ljubetić 2007; Ke re steš i dr. 2011; Jur če vić Lo zan čić 
i Ku nert 2015; Man da rić Vu ku šić 2018] фо кус ће би ти усме рен на тер мин 
до жи вљај ро ди тељ ске ком пе тент но сти, узев ши га као ви ши род ни по јам, 
од но сно за јед нич ки на зив за раз ли чи те аспек те лич ног до жи вља ја успе-
шно сти у ро ди тељ ској уло зи.
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Је дан од нај че шћих на чи на ис пи ти ва ња ро ди тељ ских ком пе тен ци ја 
је су упит ни ци и ска ле са мо про це не, упра во из раз ло га што се на тај на-
чин мо же до ћи до уви да у по ро дич не про це се из ну тра. Исти на, ау то ри, 
не рет ко на во де и при го во ре ова квом на чи ну ис пи ти ва ња, по пут су бјек-
тив но сти по да та ка, тен ден ци је да ва ња со ци јал но по жељ них од го во ра као 
и про бле ма са при се ћа њем и про це ном соп стве них до жи вља ја и по на ша ња 
[Brajša-Žga nec 2002]. Пе да го шки ком пе тен тан ро ди тељ, је ро ди тељ ко ји 
се у сво јој уло зи осе ћа до бро, а до жи вљај ње го ве ком пе тент но сти од ра-
жа ва се на све сфе ре ње го вог жи во та, али и окру же ње у ко јем се на ла зи. 
Упра во из тог раз ло га, чи ни се зна чај ним, на уч но ис пи та ти кон структ 
(не)ком пе тен тно сти ро ди те ља, ка ко би се на осно ву то га кре ну ло у из ра ду 
при ме ре них про гра ма за њи хо во пе да го шко обра зо ва ње, али и стра те ги ја 
ко је би се ба ви ле раз во јем и при ме ном истих.

Ме ђу пр вим ис тра жи ва њи ма ко ја су у свом фо ку су има ла до жи вљај 
ро ди тељ ске ком пе тент но сти из два ја се ис тра жи ва ње Ги ба уд-Bалстона и 
Bандерсмана из 1978. го ди не ка да је кон струи сан Упит ник ро ди тељ ског 
до жи вља ја ком пе тен ци ја (The Pa ren ting Sen se of Com pe ten ce), а ка сни је 
су га при ме ни ли и Гил мо ре и Kaскели [2008], Ре ић Ер це го вац [2011], Ке-
ре стеш, Бр ко вић и Ку те ро вац Ја го дић [2011], Ман да рић Ву ку шић [2016]. 
Овај упит ник спа да у нај че шће упо тре бља ва не ин стру мен те за ме ре ње 
са мо про це не ро ди тељ ске ком пе тен ци је [Jo han ston & Mash 1989; Ke re steš 
i dr. 2011; Man da rić Vu ku šić 2016]. Ана ли зом спро ве де них ис тра жи ва ња 
мо гу ће је су бли ми ра ти њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке: Јо хан стон и Маш 
[1989] у свом ис тра жи ва њу ко ри сти ли су PSOC са ка лу (The Pa ren ting Sense 
of Com pe ten ce Sca le) Ли кер то вог ти па од 16 ај те ма, при че му су ис пи та ни-
ци би ли ро ди те љи де це уз ра ста од 6 ме се ци до 15 го ди на (про се чан уз раст 
4,9 го ди на) [Jo han ston & Mash 1989]; Ке ре стеш, Бр ко вић и Ку те ро вац Ја го-
дић [2011] ко ри сти ле су Ска лу ро ди тељ ске ком пе тент но сти (кон стру и са не 
на те ме љу PSOC ска ле Јо хан сто на и Ме ша [1989] и Pa ren tal Lo cus of Con trol 
Sca le кон стру и са не од стра не Кам пи са и сар. [1989] Ли кер то вог ти па од 12 
ај те ма1, где су ис пи та ни ци би ли ро ди те љи де це уз ра ста од 4. до 8. раз ре-
да основ не шко ле, про сеч ног жи вот ног до ба од 12 го ди на и 7 ме се ци 
[Keresteš i dr. 2011]; У ис тра жи ва њу Ман да рић Вук шић [2016] упо тре бље-
на је Ли кер то ва ска ла Ро ди тељ ског до жи вља ја ком пе тен ци је (The Pa ren ting 
Sen se of Com pe ten ce) од 17 ај те ма пре у зе та од Гил мор и Kaскели [2008], 
при че му су ис пи та ни ци би ли ро ди те љи де це уз ра ста од 3 до 7 го ди на 
[Mandarić Vu ku šić 2016]. Овом ска лом нај пре су се ме ри ле ка рак те ри сти ке 
ро ди тељ ства код ро ди те ља ко ји су има ли са мо јед но де те ра ног уз ра ста 
[Гибауд-Bалстона и Bандерсмана 1978; пре ма Jo han ston & Mash 1989], док 
су ка сни ја ис тра жи ва ња по ка за ла да је упит ник при ме рен и за ме ре ње ро-
ди тељ ске ком пе тен ци је ро ди те ља са ста ри јом де цом [Ro gers & Mat thews 
2004]. Упит ник са др жи 17 ај те ма, на ска ли про це не од 1 до 6. Ана ли зом 
кон структ не ва ља но сти ин стру мен та до ка за на је ста бил ност дво ком по-

1 Ај те ми (став ке/тврд ње) су ре че ни це ко је се на ла зе у упит ни ку и за да так ис пи та ни ка 
је да се на да тој ска ли из ја сне у ком сте пе ну се сла жу са од ре ђе ном тврд њом.
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нент ног ре ше ња. Две суб ска ле де фи ни са не су као за до вољ ство ро ди тељ-
ством и ро ди тељ ска учин ко ви тост [Ro gers & Mat thews 2004].

Сле де ћа сту ди ја ко ја је од из у зет ног зна ча ја за ак ту ел но ис тра жи ва-
ње пред ста вља ис тра жи ва ње ко је је 1998/99. го ди не спро ве ла Љу бе тић у 
Р. Хр ват ској. Реч је о ис пи ти ва њу пе да го шке ком пе тент но сти ро ди те ља 
(са мо про це на), за чи је је по тре бе ко ри шће на Ска ла пер цеп ци је ком пе тент-
но сти ро ди те ља за ро ди тељ ску уло гу (СА КО РУ). По ме ну ту ска лу кон стру-
и са ла је Гу сто вић-Ер це го вац [1992]. Овим ис тра жи ва њем би ли су об у хва ће-
ни ро ди те љи де це школ ског уз ра ста (од 7 до 11 го ди на) ко ја има ју те шко ће 
у уче њу и раз во ју. Ин сту мент у вер зи ји Гу сто вић-Ер це го вац са др жи 20 
тврд њи при че му се ис пи та ник (одво је но отац и мај ка) опре де љу је за је дан 
од пет мо гу ћих од го во ра на кон ти ни ну у му од пот пу но тач но – озна че но 
бро јем 1 до пот пу но не тач но озна че но бро јем 5 [Gustović-Er ce go vac 1992]. 
У ис тра жи ва њу ко је је спро ве ла Љу бе тић [2007], а на кон ње и Пе та ни 
[2007] ко ри шће но је 18 ај те ма (од 20 ај те ма из ори ги нал ног ин стру мен та 
Ска ла пер цеп ци је ком пе тент но сти ро ди те ља за ро ди тељ ску уло гу – 
СА КО РУ, ко ју је кон стру и са ла Гу сто вић-Ер це го вац [1992]. Бу ду ћи да су 
две тврд ње не ди скри ми ни шу ће и из тог раз ло га су из о ста вље не из да ље 
ана ли зе. Реч је о тврд ња ма „Увек ми слим да сам мо гао/ла  и дру га чи је 
по сту пи ти” и ва ри ја бли „Уве рен/а сам да су сви мо ји по ступ ци за до бро 
мог де те та” [Ljubetić 2007]. Узо рак у ис тра жи ва њу ко је је спро ве ла Љу-
бетић чи ни ло је 83 па ра ро ди те ља, де це пред школ ског уз ра ста (од 5 до 7 
го ди на) на те ри то ри ји гра да Спли та. Фак тор ском ана ли зом са мо про це не 
пе да го шке ком пе тент но сти ро ди те ља екс тра хо ва на су два фак то ра: фак-
тор пе да го шке не ком пе тент но сти ро ди те ља и фак тор пе да го шке ком пе-
тент но сти ро ди те ља. Фак тор пе да го шке не ком пе тент но сти ро ди те ља 
об у хва та не зна ње, не си гур ност, не за до во ља ва ју ћи од нос са де те том и до-
жи вљај те ре та ро ди тељ ства, док фак тор пе да го шка ком пе тент ност ро-
ди те ља об у хва та уве ре ност у од лу чу ју ћи ути цај, од го вор ност ро ди те ља, 
сен зи би ли тет за ро ди тељ ство [Ljubetić 2007]. У ис тра жи ва њу Р. Пе та ни 
[2007] узо рак је чи ни ло 407 ро ди те ља, де це ста ро сти од 3 до 10 го ди на. 
Грк и Чо ко ри ло [2012] по но ви ли су ис тра жи ва ње, ко ри сте ћи при ла го ђе-
ну СА КО РУ ска лу [Ljubetić 2007] од 18 ај те ма и при ме ни ли је на узор ку 
од 72 ро ди те ља, де це пред школ ског уз ра ста од 4, 5 и 6 го ди на (36 мај ки 
и 36 оче ва), при че му су екс тра хо ва ли са мо је дан фак тор ко ји се од но си 
на пе да го шку не ком пе тент ност ро ди те ља [Grk i Čo ko ri lo 2012]. Тер ми ни 
пе да го шка ком пе тент ност и пе да го шка не ком пе тент ност про из ла зе из 
по тре бе ау то ра [Ljubetić 2007; Grk i Čo ko ri lo 2012] да ука жу на зна чај пе-
да го шког обра зо ва ња ро ди те ља ис ти чу ћи да је то упра во и прет по став ка 
ро ди тељ ске ком пе тент но сти. Пе да го шке им пли ка ци је на ста ле на том 
те ме љу у свом фо ку су има ју тер ми не „пе да го шка ком пе тент ност” и „пе-
да го шка не ком пе тент ност”. 

С об зи ром да је од на ве де них ис тра жи ва ња ко ја су про ве ра ва ла 
струк ту ру Упит ни ка са мо про це не пе да го шке ком пе тент но сти ро ди те ља 
са мо јед но спро ве де но на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у Но вом Са ду, у 
вр ти ћу „Гу ли вер” [Grk i Čo ko ri lo 2012] и да пре ма бро ју екс тра хо ва них 



395

фак то ра од сту па од фак тор ских ре ше ња до би је них у дру гим ис тра жи ва-
њи ма, од ве ли ког зна ча ја би ло би про ве ри ти пси хо ме триј ске ка ра те ри стике 
ин стру мен та у на шој сре ди ни и на ве ћем узор ку. Сход но то ме је де фи ни сан 
и циљ овог ис тра жи ва ња, ко ји је под ра зу ме вао про ве ру пси хо ме триј ских 
ка рак те ри сти ка Ска ле пер цеп ци је ком пе тент но сти ро ди те ља за ро ди тељ-
ску уло гу (СА КО РУ). По ред пред ста вља ња Ска ле пер цеп ци је ком пе тент-
но сти ро ди те ља за ро ди тељ ску уло гу, у ра ду су при ка за не фак тор ска 
струк ту ра и пси хо ме триј ске ка рак те ри сти ке ин стру мен та, а сход но до-
би је ним ре зул та ти ма да те су и пре по ру ке за на ред на ис тра жи ва ња.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Узо рак и про це ду ра

У ис тра жи ва њу је укуп но уче ство ва ло 575 ис пи та ни ка (278 по ро ди ца), 
од че га 50,3% мај ки. Про сеч на ста рост оче ва из но си ла је 35,01 (SD=5,15), 
док је про сеч на ста рост мај ки из но си ла 32,13 (SD=4,83). Ис пи та ни ци су 
би ли ро ди те љи де це пред школ ског уз ра ста, ста ро сти 3 до 7 го ди на. У узор-
ку су из јед на че на де ца пре ма по лу (50,1%). Нај ве ћи про це нат ро ди те ља 
укљу че них у ис тра жи ва ње има дво је де це (49,95%), за тим сле де ро ди те-
љи ко ји има ју јед но де те (41,7%), док ви ше од дво је де це има са мо 8,3% 
узор ка. Ка да је реч о обра зов ном ни воу ис пи та ни ка, 146 или 25,4% мај ки 
и 168 или 29,2% оче ва има ју за вр ше ну сред њу шко лу, ви шу шко лу је за-
вр ши ло 47 или 8,2% мај ки и 42 од но сно 7,3% оче ва, фа кул тет је за вр ши ло 
76 од но сно 13,2% мај ки и 43 од но сно 7,5% оче ва, док је ма стер и ма ги стар-
ске сту ди је за вр ши ло 17 или 3% мај ки и 20 од но сно 3,5% оче ва. За вр ше-
ну основну шко лу има за вр ше но 1% оче ва и 0,5% мај ки; а 0,5% мај ки и 
0,7% оче ва за вр ши ли су док тор ске сту ди је. У ну кле ар ној по ро ди ци жи ви 
396 ис пи та ни ка или 69,6%, 46 или 25,7% у про ши ре ној ви ше ге не ра циј ској 
по ро ди ци, док 27 од но сно 4,7% ис пи та ни ка жи ви као са мо хра ни ро ди тељ 
са де те том/де цом (Та бе ла 1). 

Та бе ла 1. Де скрип тив не ка рак те ри сти ке узор ка (н=575)

Пол ро ди те ља 
Мај ка 289 (50,3%)
Отац 286 (49,7%)
Ста рост ро ди те ља (Mean ± SD)
Мај ка 32,13 ± 4,83
Отац 35,01 ± 5,15
Обра зов ни ни во ро ди те ља 
Мај ка 
О снов на шко ла
Сред ња шко ла

3 (0,5%)
146 (25,4%)

Ви ша шко ла 
Фа кул тет

47 (8,2%)
76 (13,2%)
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Ма стер и ма ги стар ске сту ди је
Док тор ске сту ди је

17 (3,0%)
3 (0,5%)

Ота ц
О снов на шко ла
Сред ња шко ла

6 (1,0%)
168 (29,2%)

Ви ша шко ла 
Фа кул тет

42 (7,3%)
43 (7,5%)

Ма стер и ма ги стар ске сту ди је
Док тор ске сту ди је 

20 (3,5%)
4 (0,7%)

Број де це у по ро ди ци 
Јед но де те 240 (41,7%)
Дво је де це 287 (49,95%)
Ви ше од дво је де це 48 (8,3%)
По ро дич ни ста ту с
Ну кле ар на по ро ди ца 396 (69,6%)
Ви ше ге не ра циј ска по ро ди ца 46 (25,7%)
Са мо хра ни ро ди тељ 27 (4.7%)
Пол де те та 
Жен ски 288 (50,1%)
Му шки 284(49,4%)

Узо рак је при ку пљан пре ма прин ци пу сне жне гру две та ко што је 70 
сту де на та до би ло за да так да ис пи та оба ро ди те ља де це пред школ ског 
уз ра ста (од 3 до 7 го ди на). 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у апри лу 2018. го ди не, ан кет ним упит-
ни ком и ска лом про це не у пи са ној фор ми. Од ис тра жи вач ких тех ни ка 
при ме ње но је ан ке ти ра ње и ска ли ра ње. Ис пи та ни ци ма су да та упут ства и 
об ја шње на им је свр ха ис тра жи ва ња. По пу ња ва ње ин стру мен та би ло је 
ано ним но и до бро вољ но, с мо гућ но шћу од у ста ја ња у би ло ком мо мен ту. 
На кон по пу ња ва ња, по да ци су при пре мље ни за ста ти стич ку об ра ду.

Ин стру мент

Пр ви део ин стру мен та био је на ме њен прикупљaњу по да та ка о пер-
со нал ним обе леж ји ма ис пи та ни ка (пол, ста рост, обра зов ни ни во и број 
де це у по ро ди ци). У ис тра жи ва њу је упо тре бље на Ска ла пер цеп ци је ком-
пе тент но сти ро ди те ља за ро ди тељ ску уло гу [САКОРУ, Lju be tić 2007]. 
У из вор ном об ли ку ска ла је са др жа ла 20 тврд њи на ме ње них ме ре њу про-
це не пе да го шке ком пе тент но сти ро ди те ља. Ро ди те љи има ју за да так (одво-
је но мај ка и отац) да за о кру же сте пен сла га ња са сва ком тврд њом на пе то-
сте пе ној Ли кер то вој ска ли од 1 (пот пу но тач но) до 5 (пот пу но не тач но). 
С об зи ром да су Љу бе тић [2007] и Пе та ни [2007] по сле спро ве де них ва-
ли да ци ја пред ло жи ле ко ри шће ње вер зи је ска ле од 18 тврд њи, бу ду ћи да 
су се две тврд ње по ка за ле као не ди скри ми ни шу ће и ми смо се по узо ру 
на њих опре де ли ли за ту вер зи ју упит ни ка. Ко ри шће на је пе то сте пе на 
ска ла Ли кер то вог ти па са по ну ђе ним ра спо ном од го во ра од 1 (Уоп ште се 
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не сла жем) до 5 (У пот пу но сти се сла жем). При ме ри по ну ђе них ај те ма су: 
„Ми слим на не мам до вољ но зна ња за при ступ мом де те ту” и „Мој ути цај 
је од лу чу ју ћи на раз вој мог де те та”. По у зда ност је ме ре на Kронбаховим 
ал фа ко е фи ци јен том и из но си ла је 0,90. 

Ана ли за по да та ка

Фак тор ска ана ли за је спро ве де на у про грам ском па ке ту СПСС (SPSS) 
19. Ла тент на струк ту ра упит ни ка је про ве ра ва на екс пло ра тив ном фак тор-
ском ана ли зом, при ме ном мо де ла глав них ком по нен ти и Промакc ро та-
ци је фак то ра. Из да љих ана ли за су из о ста вља ни они ај те ми чи ји ко му-
на ли те ти не пре ла зе 0,30, и ко ји има ју крос-за си ће ња на два или ви ше 
фак то ра. За спро во ђе ње па ра лел не ана ли зе ко ри шћен је про грам Фак тор 
(Fac tor) 10.9.02 ко ји су кре и ра ли Ло рен цо-Се ва и Фе ран до [2006].

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Фак тор ска струк ту ра Ска ле пер цеп ци је ком пе тент но сти ро ди те ља 
за ро ди тељ ску уло гу ис тра же на је ме то дом фак тор ске ана ли зе под ком-
по нент ним мо де лом.

Ини ци јал на про ве ра че тво ро фак тор ског ре ше ња упит ни ка

Екс пло ра тив ном фак тор ском ана ли зом, при ме ном Гут ман-Кај зе ро вог 
кри те ри ју ма и Скри-те ста (Гра фик 1) екс тра хо ва на су че ти ри фак то ра 
Ска ле пер цеп ци је ком пе тент но сти ро ди те ља за ро ди тељ ску уло гу, при 
че му су сви усло ви за при ме ну фак тор ске ана ли зе за до во ље ни: КМО мера 
ре пре зен та тив но сти из но си 0,838, а Бар тле тов тест сфе рич но сти је ста ти-
стич ки зна ча јан. До би је но је че тво ро фак тор ско ре ше ње ко је об ја шња ва 
47% ва ри јан се упит ни ка (Та бе ла 2), а ко му на ли те ти ај те ма се кре ћу од 
0,322 до 0,611. 

Та бе ла 2. Укуп на ва ри јан са об ја шње на фак то ри ма и Гут ман-Кај зе ров кри те ри јум 

Свој стве на  
ва ри јан са 

Про це нат об ја шње не  
ва ри јан се 

Ку му ла тив ни про це нат  
об ја ше ње не ва ри јан се То тал

1. 4,301 23,895 23,895 4,301
2. 1,834 10,186 34,082 1,834
3. 1,226 6,809 40,891 1,226
4. 1,100 6,110 47,001 1,100
5. 0,970 5,389 52,390

Због ви со ких крос за си ће ња (0,327 и 0,337) пре ма ма три ци скло па 
пред ла же се из ба ци ва ње пе тог ај те ма („Ми слим да не мам до вољ но зна ња 
за при ступ мом де те ту”) (Та бе ла 3). На кон из ба ци ва ња пе тог ај те ма из из-
но са об ја шње не ва ри јан се упит ни ка је 47,38%. Ко му на ли те ти свих ај те ма 
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кре ћу се од 0,322 до 0,584, крос-за си ће ња по сто је још на ај те ми ма 14 и 13, 
али су ови ај те ми за др жа ни бу ду ћи да мно го ве ћа за си ће ња има ју на свом 
фак то ру. У да љим та бе ла ма биће при ка за но ре ше ње без пе тог ај те ма.

Графикoн 1. Скри-ди ја грам

На осно ву са др жа ја пр вог фак то ра, ко ји се од но си на ва ри ја бле: „До-
бро по сту пам са сво јим де те том”, „Знам шта је мом де те ту по треб но”, „Мој 
ути цај је од лу чу ју ћи на раз вој могa де те та” и „Осе ћам се си гур но ка да 
на сту пам као ро ди тељ”, мо же мо да га на зо ве мо фак тор пе да го шке ком пе-
тент но сти ро ди те ља. Овај фак тор об у хва та лич на уве ре ња о си гур но сти 
по сту па ња са соп стве ним де те том, уве ре ност ро ди те ља у њи хов од лу-
чу ју ћи ути цај на де те, као и сен зи бил ност за ро ди тељ ство. 

На осно ву ана ли зе са др жа ја ај те ма дру гог фак то ра, мо же мо кон ста-
то ва ти да га чи не сле де ће тврд ње: „Мо је де те је зах тев ни је од дру ге де це”, 
„По ред дру гих ути ца ја, мој ути цај на де те је ма ли”, „Вас пи та ње де це пред-
ста вља за ме не те рет”, „Ни сам си гур на да мо гу да ути чем на сво је де те” 
и „Шта год да ура дим мо је де те ре а гу је исто” (Tабела 3). Овај фак тор мо-
же мо да на зо ве мо до жи вљај не ком пе тен ци је и од су ства лич не од го вор-
но сти код ро ди те ља. Овај фак тор об у хва та уве ре ње да осо ба ни је у ста њу 
да се но си са иза зо ви ма ро ди тељ ства и да осе ћа не си гур ност у соп стве ни 
ути цај на про цес вас пи та ња свог де те та. 

Тре ћи фак тор чи не ва ри ја бле: „Че шће су пру жни ку пре пу штам про-
блем са де те том”, „Нај ва жни је је што смо на сле ди ли ге ни ма”, „Да су 
ме не бо ље од га ја ли и ја бих ви ше зна ла/о са де цом” и „Чи ни ми се да 
мо је де те има бо љи од нос са дру ги ма не го са мном” (Tабела 3). Овај фак-
тор озна ча ва не мо гућ ност ути ца ја на вас пи та ње де те та уз пре ба ци ва ње 
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од го вор но сти на не ког дру гог и мо же мо да га на зо ве мо пе да го шка не-
ком пе тент ност без соп стве не од го вор но сти. 

Че твр ти фак тор на зва ли смо не ком пе тент ност са пре у зи ма њем од-
го вор но сти и чи не га ва ри ја бле: „Раз ми шљам шта ће се по ка за ти као 
гре шка у вас пи та њу”, „По треб но ми је ви ше зна ња за пра вил ни ји од нос 
са де те том”, „По го ди ме ка да ви дим да сам по гре шио/ла  са сво јим де те-
том” и „Че сто ни сам си гу ран/а да пра вил но вас пи та вам сво је де те” (Tа-
бела 3). Овај фак тор озна ча ва не си гур ност у ис прав ност по сту па ка у 
ро ди тељ ству и вас пи та њу соп стве не де це, али са одгoворним ста вом 
пре ма то ме.

Та бе ла 3. Ма три ца скло па 

Фак тор
1 2 3 4

8. Уве рен/а сам да до бро по сту пам са сво јим де те том 0,790
4. По ин стинк ту знам шта је мом де те ту по треб но 0,722

17. Мој ути цај је од лу чу ју ћи на раз вој мог де те та 0,606
1. Осе ћам се си гу ран/а ка да на сту пам као ро ди тељ 0,590

10. Мо је де те је зах тев ни је од дру ге де це 0,850
18. По ред то ли ких дру гих ути ца ја (вр тић, тв, вр шња ци...) 

мој ути цај на де те је ма ли 0,748

12. Вас пи та ње де це пред ста вља за ме не те рет 0,622
9. Ни сам си гу ран/а да мо гу ути ца ти на мо је де те 0,455

11. Шта год да учи ним мо је де те ре а гу је ма ње-ви ше исто 0,348
7. Че шће су пру жни ку пре пу штам не ки про блем са де те том 0,787
6. Нај ва жни је је што смо на сле ди ли ге ни ма 0,731
2. Да су ме не бо ље од га ја ли ја бих ви ше знао/ла са де цом 0,616
3. Че сто ми се чи ни да мо је де те има бо љи од нос са дру ги ма 

не го са мном 0,442

16. Раз ми шљам шта ће се ка сни је по ка за ти као гре шка у 
вас пи та њу 0,758

15. По треб но ми је ви ше зна ња да бих се пра вил ни је 
од но сио/ла  пре ма свом де те ту 0,646

14. Ка да ви дим да сам по гре шио/ла  пре ма свом де те ту то ме 
за и ста по го ди 0,369 0,637

13. Че сто ни сам си гу ран/а да пра вил но вас пи та вам де те -0,352 0,465

На осно ву ма три це ко ре ла ци је (Та бе ла 4) мо же мо да за кљу чи мо да 
пр ви фак тор ком пе тент но сти не га тив но и ни ско до уме ре но ко ре ли ра са 
оста ла три фак то ра, док оста ли фак то ри ко ји се од но се на не ком пе тент-
ност по зи тив но до уме ре но ме ђу соб но ко ре ли ра ју. Нај ја че ко ре ли ра ју дру-
ги и тре ћи фак тор ко ји се од но се на не ком пе тент но сти и пре ба ци ва ње 
од го вор но сти. 
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Та бе ла 4. Ко ре ла ци ја из ме ђу фак то ра 

Фак тор 1 2 3 4
1 1,000 -0,345 -0,364 -0,159
2 -0,345 1,000 0,477 0,342
3 -0,364 0,477 1,000 0,349
4 -0,159 0,342 0,349 1,000

По у зда ност упит ни ка

Крон ба хо ва ал фа за пр ви фак тор из но си 0,594; за дру ги фак тор из-
но си 0,661; тре ћи 0,526; и че твр ти фак тор 0,546. На кон спро ве де не ај тем 
ана ли зе, утвр ђе но је да по у зда ност суб ска ле не би би ла за до во ља ва ју ћа ни 
на кон из ба ци ва ња ај те ма. По у зда ност свих ска ла је ни ска, што ука зу је на 
то да оне не мо гу да се ко ри сте као по је ди нач ни ско ро ви у овом об ли ку.

Про ве ра дво фак тор ског ре ше ња упит ни ка

Ре зул та ти спро ве де не па ра лел не ана ли зе ука зу ју на то да се за вредно-
сти ка рак те ри стич ног ко ре на за све га два фак то ра мо же твр ди ти да су ве ће 
од вред но сти слу чај но ге не ри са них ка рак те ри стич них ко ре на (Та бе ла 5). 

Та бе ла 5. Ре зул та ти па ра лел не ана ли зе

Вред ност ка рак те ри стич ног  
ко ре на 

Ге не ри са на вред ност ка рак те ри стич ног  
ко ре на по прин ци пу слу ча ја

1. 4,301 1,381
2. 1,834 1,308
3. 1,226 1,249
4. 1,100 1,206

У слу ча ју дво фак тор ског ре ше ња КМО ме ра ре пре зен та тив но сти 
из но си 0,838 и Бер тле тов тест сфе рич но сти је зна ча јан, што нам го во ри 
да су ис пу ње ни пред у сло ви за спро во ђе ње фак тор ске ана ли зе. Ко му на-
ли те ти се кре ћу од 0,125 до 0,536, па је у скла ду са вред но сти ма ко му на-
ли те та пред ло же но из ба ци ва ње сле де ћих ај те ма, ко ји има ју вред ност 
ис под 0,30: 2, 6, 7, 10, 16, 18. На кон из ба ци ва ња ових ај те ма ко му на ли те-
ти се кре ћу од 0,311 до 0,566. У да љим ана ли за ма би ће при ка за ни ре зул-
та ти без шест ај те ма ко ји су из ба че ни због ни ских ко му на ли те та. Дво-
фак тор ским ре ше њем об ја шње но је 42% ва ри јан се упит ни ка.

На осно ву ма три це скло па (Та бе ла 6) и са др жа ја оба фак то ра мо же-
мо да за кљу чи мо да пр ви екс тра хо ва ни фак тор тре ба да на зо ве мо пе да-
го шка не ком пе тент ност ро ди те ља. Ње га чи не ај те ми „По треб но ми је 
ви ше зна ња да би се пра вил ни је од но си ла пре ма свом де те ту”, „Ми слим 
да не мам до вољ но зна ња за при ступ мом де те ту”, „Шта год да учи ним 
мо је де те ре а гу је ма ње-ви ше исто”, „Че сто ни сам си гу ран/а да пра вил но 
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вас пи та вам сво је де те”, „Ни сам си гу ран/а да мо гу да ути чем на сво је де-
те”, „Вас пи та ње де це пред ста вља те рет за ме не” и „Че сто ми се чи ни да 
мо је де те има бо љи од нос са дру ги ма не го са мном”. Узи ма ју ћи у об зир 
зна чај и са др жај пре до че них тврд њи, мо же мо да за кљу чи мо да пе да го шку 
не ком пе тент ност чи не: не зна ње ро ди те ља и по тре ба за ви ше зна ња о 
вас пи та њу де це; не си гур ност у се бе и соп стве не по ступ ке вас пи та ва ња 
и као по сле ди ца то га до жи вљај те ре та ро ди тељ ства, као и не за до во ља-
ва ју ћи од нос с де те том. 

Дру ги екс тра хо ва ни фак тор мо же мо да на зо ве мо „пе да го шка ком пе-
тент ност ро ди те ља”. Ре зул та ти по ка зу ју да у овај фак тор спа да ју сле де ће 
тврд ње: „Уве рен/а сам да до бро по сту пам са сво јим де те том”, „По ин стинк-
ту знам шта је мом де те ту по треб но”, „Ка да ви дим да сам по гре шио/ла  
пре ма свом де те ту, то ме за и ста по го ди”, „Мој ути цај је од лу чу ју ћи на раз вој 
мо га де те та” и „Осе ћам се си гур но ка да на сту пам као ро ди тељ” (Та бе ла 
6). У слу ча ју пе да го шке ком пе тент но сти, мо же мо да ка же мо да њу чи не 
ма ни фест не ва ри ја бле ко је у сво јој по за ди ни има ју: осе ћај си гур но сти у 
ро ди тељ ство и ис прав ност по сту па ка у вас пи та њу соп стве ног де те та, као 
и сен зи би ли тет за ро ди тељ ство.

Та бе ла 6. Ма три ца скло па за дво фак тор ско ре ше ње упит ни ка

Фак тор
1 2

15. По треб но ми је ви ше зна ња да бих се пра вил ни је од но си ла пре ма свом 
де те ту 0,747

5. Ми слим да не мам до вољ но зна ња за при ступ мом де те ту 0,710
11. Шта год да учи ним мо је де те ре а гу је ма ње-ви ше исто 0,658
13. Че сто ни сам си гу ран/а да пра вил но вас пи та вам де те 0,639
9. Ни сам си гу ран/а да мо гу ути ца ти на мо је де те 0,611

12. Вас пи та ње де це пред ста вља за ме не те рет 0,537
3. Че сто ми се чи ни да мо је де те има бо љи од нос са дру ги ма не го са мном 0,486
8. Уве ре на сам да до бро по сту пам са сво јим де те том 0,684
4. По ин стинк ту знам шта је мом де те ту по треб но 0,645

14. Ка да ви дим да сам по гре ши ла пре ма свом де те ту то ме за и ста по го ди 0,635
17. Мој ути цај је од лу чу ју ћи на раз вој мог де те та 0,610
1. Осе ћам се си гур на ка да на сту пам као мај ка 0,425

На осно ву ма три це ко ре ла ци је мо же мо да ка же мо да фак то ри ме ђу-
соб но ко ре ли ра ју ни ско до уме ре но (-0,289). Крон ба хо ва ал фа за пр ви 
фак тор из но си 0,754, док за дру ги фак тор из но си 0,600, на осно ву че га 
мо же мо да за кљу чи мо да као по у зда ну ме ру ко ри сти ти мо са мо пр ви фак-
тор ко ји се од но си на пе да го шку не ком пе тент ност у ро ди тељ ству. На кон 
спро ве де не ај тем-ана ли зе, мо же мо да ка же мо да се по у зда ност дру гог 
фак то ра не би по ве ћа ла ни из о ста вља њем од ре ђе них ај те ма. 
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ДИ СКУ СИ ЈА

С об зи ром да су ро ди те љи, као пр ви и нај зна чај ни ји вас пи та чи де те та, 
че сто не до вољ но при пре мље ни и ни су у ста њу да се но се са ро ди тељ ском 
уло гом, сма тра ли смо да би од пре суд ног за на ча ја би ло ис пи та ти кон-
структ ро ди тељ ске пе да го шке (не)ком пе тент но сти. По да ци о осе ћа ју не-
ком пе тент но сти код ро ди те ља иду у при лог уве ре њу о по тре би и зна ча ју 
си стем ског обра зо ва ња ро ди те ља за оба вља ње ове из у зет но зна чај не уло ге, 
а са мим тим и за ја ча ње и раз вој лич ног до жи вља ја ком пе тент но сти у ро-
ди тељ ству [E vans 2006]. Упра во се на тој по ла зној осно ви у све ту раз ви јају 
про грам ски са др жа ји с ци љем по ве ћа ња спо соб но сти ро ди те ља за обез бе-
ђи ва ње по ро дич не до бро би ти [Shon koff & Phil lips 2000]. Обра зо ва ње за 
ро ди тељ ство ја вља се као са вре ме на по тре ба и не ми нов ност са фо ку сом 
на уна пре ђи ва њу зна ња, ста во ва и прак се за вас пи та ва ње де це, а са мим 
тим и ја ча њу до жи вља ја ро ди тељ ске ком пе тент но сти [NA SEM, 2016].

Циљ спро ве де ног и при ка за ног ис тра жи ва ња био је утвр ђи ва ње фак-
тор ске струк ту ре упит ни ка Ска ле пер цеп ци је ком пе тент но сти ро ди те ља 
за ро ди тељ ску уло гу. Ин те ре со ва ње је про и за шло из чи ње ни це да су до-
са да шња ис тра жи ва ња у Ре пу бли ци Хр ват ској [Gustović-Er ce go vac 1992; 
Lju be tić 2007; Pe ta ni 2007] по ка за ла по сто ја ње дво фак тор ског ре ше ња 
упит ни ка, од но сно да про стор пе да го шке ком пе тент но сти ни је хо мо ген, 
већ га чи не фак тор пе да го шке ком пе тент но сти и фак тор пе да го шке не-
ком пе тент но сти, док је је ди но ис тра жи ва ње у Ср би ји ра ђе но на ову те му 
[Grk i Čo ko ri lo 2012] ре зул ти ра ло екс трак ци јом јед ног фак то ра, пе да го шке 
не ком пе тент но сти ро ди те ља. 

Ком по зит ну струк ту ру ин стру мен та чи ни ло је 18 ва ри ја бли, пре ма 
пре по ру ка ма ко је у свом ис тра жи ва њу да је Љу бе тић [2007]. На осно ву 
Гут ман-Кај зе ро вог кри те ри ју ма и Скри-ди ја гра ма, а с об зи ром на опа да ње 
про цен та об ја шње не ва ри јан се на кон че твр тог фак то ра и тач ке пре ло ма, 
ини ци јал но је пред ло же но да се ко ри сти че тво ро фак тор ско ре ше ње упит-
ни ка ко је об ја шња ва 47% ва ри јан се. Због ви со ких крос за си ће ња и ма три-
це скло па, из ба чен је је дан ај тем из да ље ана ли зе. На осно ву из дво је них 
ва ри ја бли име но ва на су че ти ри фак то ра: фак тор пе да го шке ком пе тент но-
сти ро ди те ља; до жи вљај не ком пе тен ци је и од су ства лич не од го вор но сти 
код ро ди те ља; пе да го шка не ком пе тент ност без соп стве не од го вор но сти 
и пе да го шка не ком пе тент ност ро ди те ља са пре у зи ма њем лич не од го вор-
но сти. По у зда ност свих ска ла би ла је ни ска, што ука зу је на то да оне не 
мо гу да се ко ри сте као по је ди нач ни ско ро ви у овом об ли ку. На кон спро ве-
де не ај тем-ана ли зе утвр ђе но је да по у зда ност суб ска ла не би би ла за до-
во ља ва ју ћа ни на кон из ба ци ва ња од ре ђе них ај те ма.

С об зи ром да су и прет ход но по ме ну та ис тра жи ва ња [Gustović-Er ce-
go vac 1992; Lju be tić 2007; Pe ta ni 2007] ука за ла на по сто ја ње дво фак тор ског 
ре ше ња, а да на по тре бу за те сти ра њем дво фак тор ског ре ше ња ука зу ју 
и ре зул та ти па ра лел не ана ли зе у на став ку смо спро ве ли и ту ана ли зу. 
Због ни ских ко му на ли те та из ба че но је шест ај те ма из да ље ана ли зе, на-
кон че га је дво фак тор ско ре ше ње об ја шња ва ло 42% ва ри јан се упит ни ка. 
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Ана ли зом пред ста вље не ма три це скло па и са др жа ја оба фак то ра за кљу чи-
ли смо да пр ви екс тра хо ва ни фак тор под ра зу ме ва пе да го шку не ком пе тент-
ност ро ди те ља, док је дру ги из дво је ни фак тор пе да го шка ком пе тент ност 
ро ди те ља. Пе да го шку не ком пе тент ност чи не: не зна ње ро ди те ља и по тре-
ба за ви ше зна ња о вас пи та њу де це; не си гур ност у се бе и соп стве не по ступ-
 ке вас пи та ва ња и као по сле ди ца то га до жи вљај те ре та ро ди тељ ства, као 
и не за до во ља ва ју ћи од нос с де те том, док пе да го шку ко пе тент ност ро ди-
те ља чи не ма ни фест не ва ри ја бле ко је у сво јој по за ди ни има ју: осе ћај 
си гур но сти у ро ди тељ ство и ис прав ност по сту па ка у вас пи та њу соп стве-
ног де те та, као и сен зи би ли тет за ро ди тељ ство. На осно ву до би је них 
ко ре ла ци ја фак то ра ме ђу соб но и Крон ба хо ве ал фе за пр ви и дру ги фак тор, 
мо же мо да за кљу чи мо да као по у зда ну ме ру ко ри сти мо са мо пр ви фак тор 
ко ји се од но си на пе да го шку не ком пе тент ност у ро ди тељ ству. Та ко ђе, 
про ве ром ре зул та та за кљу чу је мо да се по у зда ност дру гог фак то ра не би 
по ве ћа ла ни из о ста вља њем од ре ђе них ај те ма. 

ЗА КЉУ ЧАК

На ко ри шће ном узор ку ова ска ла не мо же се ко ри сти ти као дво фак-
тор ска и пред ла же мо упо тре бу скра ће не вер зи је ска ле ко ја ме ри до жи вљај 
пе да го шке не ком пе тент но сти код ро ди те ља (7 ај те ма): „По треб но ми је 
ви ше зна ња да бих се пра вил ни је од но си ла пре ма свом де те ту”, „Ми слим 
да не мам до вољ но зна ња за при ступ мом де те ту”, „Шта год да учи ним 
мо је де те ре а гу је ма ње-ви ше исто”, „Че сто ни сам си гу ран/а да пра вил но 
вас пи та вам де те”, „Ни сам си гу ран/а да мо гу ути ца ти на мо је де те”, „Вас-
пи та ње де це пред ста вља за ме не те рет”, „Че сто ми се чи ни да мо је де те 
има бо љи од нос са дру ги ма не го са мном”. Ова ска ла би ме ри ла не си гур-
ност у ро ди тељ ство и до жи вљај не ком пе тент но сти. До би је ни ре зул та ти 
су у скла ду са ис тра жи ва њем ко је је 2012. ура ђе но на узор ку у Ср би ји 
(Грк и Чо ко ри ло), док су ра ни ја ис тра жи ва ња у Хр ват ској по ка зи ва ла дво-
фак тор ско ре ше ње [Ljubetić 2007]. Дру ги пред лог би се од но сио на до пу ну 
кон струк та пе да го шке ком пе тент но сти код ро ди те ља до дат ним бро јем 
аде кват них ај те ма, с об зи ром да мо гу ће раз ло ге за ње ну не по у зда ност, 
мо же мо тра жи ти и у ма лом бро ју ај те ма (Та бе ла 5).

Као јед на од су ге сти ја за сле де ће ис тра жи ва ње из дво ји ла се иде ја да 
у ис тра жи ва ње бу ду укљу че ни ро ди те љи чи ја су де ца ста ри ја од 7 го ди-
на, бу ду ћи да је вр ло ве ро ват но да ро ди те љи ста ри је де це с об зи ром да 
се но се са дру га чи јом вр стом иза зо ва и има ју ви ше ис ку ства, дру га чи је 
и до жи вља ва ју ро ди тељ ску ком пе тент ност. Та ко ђе, мо гу ће је да по сто је 
и раз ли ке из ме ђу ро ди те ља ко ји жи ве у се о ској и град ској сре ди ни у до-
жи вља ју ро ди тељ ске ком пе тен ци је, а за тим и код са мо хра них ро ди те ља 
или оних ко ји су раз ве де ни, што би сва ка ко мо гло да пред ста вља по тен ци-
јал но огра ни че ње овог ис тра жи ва ња. Сто га би пре по ру ка за не ко на ред-
но ис тра жи ва ње би ла упра во им пле мен та ци ја свих по ме ну тих фак то ра, 
у ци љу обез бе ђи ва ња ве ћег сте пе на ге не ра ли за бил но сти ре зул та та. 
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ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту „Ква ли тет обра зов ног 
си сте ма Ср би је у европ ској пер спек ти ви”, бр. 179010, чи ју ре а ли за ци ју 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је.

ЦИ ТИ РА НИ ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Born stein, Marc; Ma u ri ce Haynes, Hi ros hi Azu ma, Ce lia Gal pe rin, Sha ro ne Ma i tal, Mi sa ko 
Ogi no, Kat hleen Pa in ter et al. (1998). A cros sna ti o nal study of self-eva lu a ti ons and at-
tri bu ti ons in pa ren ting: Ar gen ti ne, Bel gi um, Fran ce, Israel, Italy, Ja pan and the Uni ted 
Sta tes. De ve lop men tal Psycho logy, XXXIV(4): 662–676.

Born stein, Marc H; Char le ne Hen dricks, Chun-Shin Hahn, Ma u ri ce Haynes, Kat hleen M. 
Pa in ter, Cat he ri ne S. Ta mis-Le Mon da (2003). Con tri bu tors to self-per ce i ved com pe ten-
ce, sa tis fac tion, in vest ment, and ro le ba lan ce in ma ter nal pa ren ting: A mul ti va ri a te 
eco lo gi cal analysis. Pa ren ting: Sci en ce and Prac ti ce, III(4): 285–326.

Braj ša-Žga nec, An dre ja (2002). Ro di telj ske me ta e mo ci je i so ci jal no-emo ci o nal ni raz voj dje ce. 
Fi lo zof ski fa kul tet Sve u či liš ta u Za gre bu (dok tor ska di ser ta ci ja).

Bu gen tal, Dap hne Blunt and Char lot te Johnston (2000). Pa ren tal and child cog ni ti ons in the 
con text of the fa mily. An nual Re vi ew of Psycho logy, LI(1): 315–344.

Car do so, Ale xan dri na; Abel Pa i va e Sil va, He i mar Marín (2015). Pa ren ting com pe ten ci es: 
de ve lop ment of an as ses sment in stru ment. Re vi sta de En fer ma gem Referência, IV(4): 
11–20.

Co le man, Pri scil la and Kat he ri ne Hil de brandt Kar ra ker (2000). Pa ren ting self-ef fi cacy among 
mot hers of school-age chil dren: Con cep tu a li za tion, me a su re ment, and cor re la tes. Fa mily 
Re la ti ons, XLIX(1): 13–24.

Ču di na-Ob ra do vić, Mi ra i Jo sip Ob ra do vić (2003). Pot po ra ro di telj stvu: iza zo vi i mo guć no sti. 
Re vi ja za so ci jal nu po li ti ku, X(1): 45–68.

Ču di na-Ob ra do vić, Mi ra i Jo sip Ob ra do vić (2006). Psi ho lo gi ja bra ka i obi te lji. Za greb: Gol den 
mar ke ting – teh nič ka knji ga.

De Haan, Ama ran ta; Pe ter Prin zie and Ma ja De ko vić (2009). Mot hers’ and fat hers’ per so na lity 
and pa ren ting: The me di a ting ro le of sen se of com pe ten ce. De ve lop men tal Psycho logy, 
XLV(6): 1695–1707.

De Mon tigny, Fran ci ne and Carl Lac ha ri te (2005). Per ce i ved pa ren tal ef fi cacy: Con cept 
analysis. Jo ur nal of Advan ced Nur sing, XLIX: 387–396.

Gil mo re, Lin da and Mo ni ca Cu skelly (2008). Fac tor struc tu re of the pa ren ting sen se of com pe-
ten ce sca le using a nor ma ti ve sam ple. Child Ca re, He alth and De ve lop ment, XXXVI II(1): 
48–55.

Grk, Mi la na and Ra do van Čo ko ri lo (2012). Pe da go gi cal com pe ten ce and pe da go gi cal edu ca tion 
of pa rents. Prac ti ce and The ory in Systems of Edu ca tion, VII(3): 319–332.

Gu sto vić-Er ce go vac, An drea (1992). Kom pe tent nost za ro di telj sku ulo gu kod ro di te lja dje ce 
uspo re nog kog ni tiv nog raz vo ja. De fek to lo gi ja, XXVI II(1–2): 57–61.

Johnston, Char lot te and Eric Mash (1989). A Me a su re of Pa ren ting Sa tis fac tion and Ef fi cacy. 
Jo ur nal of Cli ni cal Child Psycho logy, XVI II(2): 167–175.

Jur če vić Lo zan čić, An ka i Ana be la Ku nert (2015). Obra zo va nje ro di te lja i ro di telj ska pe da goš ka 
kom pe ten ci ja, te o rij ski i prak tič ni iza zo vi. Me to dič ki ob zo ri, X(2): 39–48.

Ke re steš, Gor da na, Ir ma Br ko vić i Gor da na Ku te ro vac Ja go dić (2011). Do ži vljaj kom pe tent no sti 
u ro di telj skoj ulo zi i su ko bi iz me đu ro di te lja i ado le sce na ta. Su vre me na psi ho lo gi ja, 
XIV(1): 17–34.



405

Lo ren zo-Se va, Ur ba no and Pe re J. Fer ran do (2006). FAC TOR: A com pu ter pro gram to fit the 
ex plo ra tory fac tor analysis mo del. Be ha vi or re se arch met hods, XXXVI II(1): 88–91.

Lju be tić, Ma ja (2007). Bi ti kom pe ten tan ro di telj. Za greb: Ma li pro fe sor.
Lju be tić, Ma ja; Ani ta Man da rić-Vuk šić and Ma tea Ivić (2017). Com pe tent (And/Or Re spon si ble) 

Pa ren ting as a Pre re qu i si te for a Com ple te Child De ve lop ment. Eu ro pean Sci en ti fic 
Jo ur nal. Spe cial edi tion, 311–321.

Man da rić-Vu ku šić, Ani ta (2016). Ro di telj ska kom pe ten ci ja i (ne)pe da goš ka za ni ma nja. Fi lo-
zof ski fa kul tet Sve u či liš ta u Za gre bu (dok tor ska di ser ta ci ja).

Man da rić Vu ku šić, Ani ta (2018). Self-eva lu a tion of Pa ren tal Com pe ten ce – Dif fe ren ces Bet we en 
Pa rents with Pe da go gi cal and Non-Pe da go gi cal Pro fes si ons. World Jo ur nal of Edu ca tion, 
VI II(2):1–9.

Mi ljak, Ar ja na (1995). Mje sto i ulo ga ro di te lja u (su vre me noj) hu ma ni stič koj kon cep ci ji pred-
škol skog od go ja. Druš tve na is tra ži va nja, IV–V(18–19): 601–613.

Mo ri arty, Mic hel le L. and Mar vi ne J. Fi ne (2000). Edu ca ting Pa rents to be Advo ca tes for the ir 
Chil dren. In: Hand bo ok of Di ver sity in Pa rent Edu ca tion: The Chan ging Fa ces of Pa renting 
and Pa rent Edu ca tion.

NA SEM (Na ti o nal Aca de mi es of Sci en ces, En gi ne e ring and Me di ci ne) (2016). Pa ren ting 
mat ters: Sup por ting pa rents of chil dren ages 0–8. Was hing ton, DC: The Na ti o nal Aca-
de mi es Press. 

Pe ta ni, Ro za na (2007). ʼSelf-As ses sment of Pa rents’ Com pe ten ce in the ir Pa ren tal Ro le and 
Cho i ce of Pro ce du res in Ra i sing a Child. Na pre dak: ča so pis za pe da go gij sku te o ri ju i 
prak su, I: 5–22.

Re ić-Er ce go vac, Ina (2011). Ne ki pre dik to ri do ži vlja ja ro di telj stva maj ki i oče va dje ce do je nač ke 
do bi. Na pre dak, CLII (2): 267–288.

Ro gers, H. and J. Mat thews (2004). The Pa ren ting Sen se of Com pe ten ce Sca le: In ve sti ga tion 
of the Fac tor Struc tu re, Re li a bi lity, and Va li dity for an Au stra lian Sam ple. Au stra lian 
Psycho lo gist, XXXIX(1): 88–96.

Sa ba tel li, Ro nald M. and Re bec ca J. Wal dron (1995). Me a su re ment Is su es in the As ses sment 
of the Ex pe ri en ces of Pa rent hood. Jo ur nal of Mar ri a ge and the Fa mily, LVII: 969–980.

Shon koff, Jack P. and De bo rah A. Phil lips (2000). From ne u rons to ne ig hbor ho ods: The sci en ce 
of early child ho od de ve lop ment. Was hing ton, DC: Na ti o nal Aca demy Press.

Wa ters, Da vid Bro oks and Edith C. Law ren ce (1993). Com pe ten ce, co u ra ge and chan ge – An 
Ap pro ach to Fa mily The rapy. New York: W.W. Nor ton & Co.

ЕЛЕК ТРОН СКИ ИЗ ВО РИ

Com mis si o ned for the EFA Glo bal Mo ni to ring Re port 2007, Strong fo un da ti ons: early child-
ho od ca re and edu ca tion. Re tri e ved Ju ne 2019 from the World Wi de Web До ступ но на: 
http://unes doc.une sco.org /ima ges/0014/001474/147461e.pdf. При сту пље но: 27. 6. 2020.

Evans, Ju dith L. (2006). Pa ren ting pro gram mes: An im por tant ECD in ter ven tion stra tegy. 
Pa per. Do stup no na: https://www.re se ar chcon nec ti ons.or g/chil dca re/re so ur ces/11694. 
Pri stu plje no: 27. 6. 2020. 

Lit tle wo od, Me lis sa Flo ren ce (2009). Pa ren ting Styles and Va lu es: Mec ha nisms of In te r ge ne-
ra ti o nal Con ti nu ity and di scon ti nu ity. We stern Ca ro li na Uni ver sity. До ступ но на: 
https://li bres.uncg.edu/ir/wcu/li sting.aspx?id=7740. При сту пље но: 27. 6. 2020.



406

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

FAC TOR STRUC TU RE OF THE SCA LE OF PA RENTS’  
SELF-AS SES SED COM PE TEN CE FOR PA RENTS’ RO LE

by

STA NI SLA VA MA RIĆ JU RI ŠIN
stas ha ma ric@ff.uns.ac.rs 

BOR KA MAL ČIĆ
bor ka.mal cic@ff.uns .ac.rs 

Uni ver sity of No vi Sad
Fa culty of Phi lo sophy

De part ment of Pe da gogy
Dr Zo ra na Đin đi ća 2, No vi Sad, Ser bia

SUM MARY: Com pe tent pa rents feel well in the ir ro le, and the ex pe ri en ce of the ir 
com pe ten ce re flects on all the sphe res of the ir li fe. In Ser bia, it was no ti ced that a small 
num ber of re se ar ches we re con duc ted on this to pic. The re is no va li da tion of in stru ments 
that wo uld al low con duc ting re se arch using a re li a ble and va lid me a su re of com pe ten ce 
of pa rents. The aim of this in ve sti ga tion was to de ter mi ne the fac tor struc tu re of Pa ren tal 
com pe ten ce sca le [Ljubetić, 2007]. The sur vey in vol ved 575 pa rents of pre-school chil dren. 
The pa per pre sents two so lu ti ons of the qu e sti on na i re: fo ur-fac tor and two-fac tor. The 
ob ta i ned re sults in di ca te that on the ini tial check of the fo ur-fac tor so lu tion, the ob ta i ned 
re li a bi lity of the in stru ment was low and that the re wo uld be no chan ges af ter the ex clu si on 
of cer tain items. The re sults of two fac tor so lu tion shows that only the first fac tor re la ted 
to in com pe ten ce in pa ren ting can be used as a re li a ble me a su re. Furt her item analysis 
con fir med that the re li a bi lity of the ot her fac tor (com pe ten ce) wo uld not be in cre a sed 
even by the ex clu si on of cer tain items. The con clu sion is that the sca le can be used only 
in a short form with 7 items ex clu si vely in the self-as ses sment of pa rents’ in com pe ten ce. 
The re com men da tion is al so gi ven in the pa per in the form of sup ple men ting the fac tors 
of pa rents’ com pe ten ce with the ap pro pri a te num ber of items. 

KEYWORDS: fac tor struc tu re, psycho me tric cha rac te ri stics, pa rents, pa rents’ com-
pe ten ce, pa rents’ in com pe ten ce
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Унивeрзитeт у Ни шу, Филoзoфски фaк ултeт
Дeпaртмaн зa пeдaгoгиjу

Ћирилa и Meтoдиja 2, Ниш, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Вр шњач ко на си ље пред ста вља ве ли ки вас пит но-обра-
зов ни и дру штве ни про блем, има ју ћи у ви ду број не не га тив не по сле ди це 
ко је оста вља по све уче ни ке ко ји су укљу че ни у та кав вид не а де кват не со-
ци јал не ин тер ак ци је. Циљ ра да је да се кроз ана ли зу ре ле вант не ли те ра ту-
ре иден ти фи ку ју кључ не ка рак те ри сти ке ефи ка сних про гра ма пре вен ције 
вр шњач ког на си ља. У ра ду се нај пре де фи ни ше сâм по јам вр шњач ког на си ља 
и ука зу је на ни вое пре вен тив ног де ло ва ња у школ ском кон тек сту. Пред-
ста вља ју се ре зул та ти ем пи риј ских ис тра жи ва ња у по гле ду ефи ка сно сти 
при ме не про гра ма пре вен ци је вр шњач ког на си ља, уз ука зи ва ње на не ке 
од зна чај них ка рак те ри сти ка успе шних про гра ма. Да те ка рак те ри сти ке 
си сте ма ти зо ва не су у по гле ду оних ко је се од но се на сâм про грам, на спе-
ци фич но сти школ ског ко лек ти ва и на на став ни ка дар. На во де се од ре ђе не 
пре по ру ке ве за не за про цес до но ше ња и при ме не про гра ма на ни воу шко ле, 
ко је би тре ба ло има ти у ви ду при ра ду у прак си. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вр шњач ко на си ље, ка рак те ри сти ке успе шних про-
гра ма, ни вои пре вен ци је, школ ски про грам 
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Вр шњач ко на си ље пре по зна то је као при о ри те тан ин сти ту ци о нал ни, 
али и ши ри дру штве ни про блем, на чи јој пре вен ци ји је по треб но си сте-
мат ски и кон ти ну и ра но ра ди ти, има ју ћи у ви ду број не не га тив не по сле-
ди це ко је оно оста вља на све укљу че не уче ни ке. Рад има за циљ да се 
кроз ана ли зу ре ле вант не ли те ра ту ре иден ти фи ку ју кључ не ка рак те ри-
сти ке ефи ка сних про гра ма пре вен ци је вр шњач ког на си ља. Да те ка рак-
те ри сти ке мо гу би ти са гле да не од стра не прак ти ча ра пре вас ход но у ви ду 
пре по ру ка о че му је по треб но во ди ти ра чу на при ли ком до но ше ња од лу ке 
о про гра му пре вен ци је на си ља ко ји ће би ти при ме њен на ни воу шко ле, 
као и у про це су ње го ве при ме не. 

ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА

По јам вр шњач ког на си ља мо же се раз ли чи то од ре ди ти у за ви сно сти 
од то га ко је ка рак те ри сти ке се сма тра ју кључ ним за пре по зна ва ње та квог 
по на ша ња. На сил ни штво пред ста вља „по но вље не на па де – фи зич ке, пси-
хич ке, со ци јал не или вер бал не при ро де – од стра не оних ко ји су у по зи-
ци ји мо ћи, ко ја је фор мал но или си ту а ци о но од ре ђе на, над они ма ко ји су 
не моћ ни да се од у пру, с ци љем да по вре де дру го га за рад лич не до би ти или 
за до вољ ства” [Be sa ge 1989; пре ма Ma et al. 2001: 249]. Уче ник је ,,зло ста-
вљан или вик ти ми зи ран ка да је по но вље но и трај но из ло жен не га тив ним 
по ступ ци ма од стра не јед ног или ви ше уче ни ка” [Ol we us 1998: 19]. 

 Кaдa je рeч o нивoимa прeвeнтивнoг дeлoвaњa у oквиру шкoлe, 
мoгућe je рaзликoвaти унивeрзaлну, сeлeкт ивну и индикoвaну прeвeнциjу 
[Bašić 2009; Leff et al. 2008; Os her et al. 2007; Пoпoвић-Ћи тић и Жу нић-Пa-
влoвић 2005], од но сно при мар ну, се кун дар ну и тер ци јар ну пре вен ци ју 
[Fi elds and McNa ma ra 2003; Os her et al. 2007]. Унивeрзaлнa/при мар на 
прeвeнциja пoдрaзумeвa примeну мeрa и aк тивнoсти кoje сe зaснивajу нa 
ствaрaњу oптимaлних услoвa зa oствaривaњe рaзвojних пoтeнциjaлa свих 
учeникa, нeзaвиснo oд тoгa дa ли су не ки oд њих излoжeни дeлoвaњу из-
ве сних нeгaтивних фaк тoрa. Сeлeк тивнa/се кун дар на прeвeнциja oднoси 
сe нa примeну мeрa и aк тивнoсти усмeрeних нa учeникe кojи су излoжeни 
дeлoвaњу вeћeг брoja нeгaтивних фaк тoрa, збoг чeгa су у ри зи ку oд пojaвe 
пoрeмeћaja у пoнaшaњу. Индикoвaнa/тер ци јар на прeвeнциja усмeрeнa je 
нa учeникe кoд кojих je, услeд дeлoвaњa нeгaтивних фaк тoрa, вeћ дoшлo 
дo испoљaвaњa рaних пoкaзaтeљa нeaдeквaтнoг пoнaшaњa или испoљa-
вa њa тaквoг пoнaшaњa. 

С oб зирoм нa спeцифичнoсти вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa у шкoли, у 
њој сe прeвaсхoднo мoже ре а ли зо ва ти унивeрзaлна, тј. при мар на прe-
вeнциjа. Прeoстaлa двa нивoa су мaњe зaступљeнa. Смaтрa сe дa систe-
мaт ск a при ме на раз ли чи тих ме ра и ак тив но сти у склoпу унивeрзaлнe/
при  мар не прeвeнциje зa свe учeникe у шкoли, кao и интeнзивниjих интeр-
вeн циjа зa уче ни ке у ри зи ку oд пojaвe и дaљeг рaзвoja пoрeмeћaja у пoнa-
шa њу, мoжe дoпринeти смaњeњу учeстaлoсти вршњaчкoг нaсиљa [Col vin 
et al. 1998; Fi elds and McNa ma ra 2003; Good et al. 2011; Pe pler et al. 2004; Smith 
2011; Wal ker and Shinn 2002].
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НЕ КЕ ОД ЛИ КЕ УСПЕ ШНИХ ПРО ГРА МА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ  
ВР ШЊАЧ КОГ НА СИ ЉА

Mогуће је иден ти фи ко ва ти од ре ђе не ка рак те ри сти ке ефи ка сних 
школ ских про гра ма, ко је мо гу би ти узе те у об зир при ли ком до но ше ња 
од лу ке о про гра му пре вен ци је вр шњач ког на си ља, ко ји ће би ти при ме њен 
у кон крет ном школ ском кон тек сту. Да те ка рак те ри сти ке мо гу ће је си сте-
ма ти зо ва ти у по гле ду оних ко је се од но се на: сâм про грам, на спе ци фич-
но сти школ ског ко лек ти ва и на на став ни ка дар. 

Спе ци фич но сти про гра ма пре вен ци је вр шњач ког на си ља

При ме на го то вих про гра ма пре вен ци је вр шњач ког на си ља: Рад шко ле 
на пре вен ци ји вр шњач ког на си ља за по чи ње до но ше њем од лу ке о про гра-
 му ко ји ће се при ме њи ва ти у шко ли. У том по гле ду, мо гу ће је при ме ни ти 
не ки од по сто је ћих, тзв. го то вих про гра ма пре вен ци је вр шњач ког на си ља 
ко ји су да ли по зи тив не ре зул та те у све ту и/или код нас. До да нас је осми-
шљен ве ли ки број та квих про гра ма ко ји су са не јед на ким успе хом при-
ме њи ва ни у раз ли чи тим дру штве ним кон тек сти ма [више у: По па дић 
2009]. 

У ме та-ана ли тич ком истрaживaњу [Tto fi and Far ring ton 2011] у кoјем 
су aнaлизирaнe 44 истрaживaчкe студиje o eфeк тимa примeнe та квих 
прoгрaмa нaсиљa, нaстaлих у пeриoду oд 1983. дo 2009. го ди не, дoшло се 
до приличнo oхрaбруjућих пoдaтaкa. По ка за ло се дa су прoучaвaни прo-
грaми дaли зна чај но пoзитивнe рeз ултaтe. Учeстaлoст нaсилничкoг 
пoнaшaњa у прoсeку сe смaњилa 20–23%, дoк je учeстaлoст вик тимизaциje 
смaњeнa 17–20%. Пoкaзaлo сe дa су интeнзивниjи (об у хват ни ји) прoгрa-
ми дaли бoљe рeз ултaтe, кao и прoгрaми у кojимa су кao кoмпoнeтнe били 
зaступљeни: рoдитeљски сaстaнци, примeнa jaсних ди сци плин ских 
мeтoдa и пoбoљшaњe нaдзoрa тoкoм oдмoрa у шкoлскoм двoриш ту. На-
су прот то ме, зajeднички рaд сa вршњaцимa (крoз вршњaчку мeдиjaциjу, 
вршњaчкo мeнтoрствo и oхрaбривaњe вршњaкa дa интeрвeнишу у ситуa-
циjaмa нaсиљa) биo je пoвeзaн с пoвeћaњeм вик тимизaциje. 

Ре зул та ти не ких ме та-ана ли за, пак, ука зу ју на не што сла би ју ефи ка-
с ност при ме ње них про гра ма. У дру гом истрaживaњу [Fer gu son et al. 2007], 
у кoјем су aнaлизирaне 42 сту ди је о eфeк тима при ме не та квих прoгрaмa 
публикoвaнe у пeриoду 1995–2006. гoдинe, пoкaзaлo сe дa су прoгрaми 
нa мeњeни рaду сa учeницимa ко ји су ока рак те ри са ни као они у ри зи ку 
пoстигли мaлo бoљe рeз ултaтe у пoрeђeњу сa oстaлим aнaлизирaним 
прoгрaмимa. Ипaк, пoкaзaлo сe дa су, у цeлини глeдaнo, прoгрaми прeвeн-
циje вршњaчкoг нaсиљa дaли пoзитивнe и стaтистички знaчajнe eфeк тe, 
али ефек те кojи су сa aспeкт a прaксe зaнeмaрљиви. 

По сто ји не ко ли ко мо гу ћих раз ло га за ре зул та те о не до вољ ној ефи ка -
сно сти при ме ње них пре вен тив них про гра ма, по пут раз ли ка у по гле ду сле-
 де ћих ва ри ја бли из да тих ис тра жи ва ња: ни воа ан га жо ва но сти на став ни  ка, 
дру гог школ ског осо бља и уче ни ка; уз ра ста и раз вој них ка рак те ри сти ка 
уче ни ка; школ ске струк ту ре; ти па про гра ма; ци ље ва про гра ма; на чи на 
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ева лу а ци је ис хо да про гра ма; сте пе на им пле мен та ци је; спе ци фич но сти 
ин стру ме на та ко ри шће них за при ку пља ње по да та ка; спе ци фич но сти 
те о риј ских по ла зи шта и ко ри шће них ме ра и ак тив но сти итд. [Ca se be er 
2012]. Пoрeд тoгa, пoтрeбно је рaзмoтрити и утицaj ширeг друш твeнoг кoн-
тeк стa у кoмe су прoгрaми рeaлизовани [Smith 2011]. Сва ка ко, по ред ква-
литeта са мог прoгрaмa, пoдjeднaкo je вaжaн и нaчин њeгoвe имплeмeнтa-
циje, ко ји би трeбaлo дa будe трaнспaрeнтaн, кaкo би истрaживaчи мoгли 
дa устaнoвe дa ли су oствaрeни eфeк ти пoвeзaни сa кључ ним кaрaк тe ри-
стикaмa прoгрaмa или, пак, сa кључ ним кaрaк тeристикaмa прoцeсa eвa-
луaциje eфeкaтa [Tto fi and Far ring ton 2011]. 

Приликoм oпрeдeљивaњa зa нeки oд пoстojeћих прoгрaмa пoтрeбнo 
je узeти у oб зир дa ли испуњaвa од ре ђе не кри те ри ју ме. Г. Кол вин и са рад-
 ни ци [Col vin et al. 1998] на во де слeдeћa три та ква критeриjумa: a) дa ли 
eмпириjски нaлaзи гoвoрe у прилoг прaк тичнe eфикaснoсти дaтoг прoгрa-
мa, б) дa ли сe про грам зaснивa нa чвр стим бихejвиoрaлним принципимa, 
oднoснo дa ли дoпринoси дугoтрajним прoмeнaмa у индивидуaлним ин тeр-
пeрсoнaлним тeндeнциjaмa кoje сe мaнифeстуjу у интeрaкциjи сa другимa, 
и в) дa ли сe у прoгрaму нaглaшaвa вaжнoст пoучaвaњa учeникa прoсoци-
jaл нoм пoнaшaњу у нaстojaњу дa сe тaквим пoнaшaњeм зaмeни пoстojeћe 
не а де кват но пoнaшaњe.

До но ше ње про гра ма пре вен ци је вр шњач ког на си ља на ни воу шко ле: 
С об зи ром на спе ци фич но сти сва ког школ ског кон тек ста, ге не рал на је 
пре  по ру ка да је (ка да је то мо гу ће) аде кват ни је при сту пи ти про це су до но-
 ше ња про гра ма на ни воу кон крет не шко ле [Col vin et al. 1998; Mor gan 2012; 
Twe mlow and Sac co 2008]. Прoгрaм кojи je примeнљив и дaje пoзитивнe рe-
з ултaтe у jeднoj срeдини нe мoрa нужнo би ти eфикaсaн и у другoj [Col vin 
et al. 1998; Mor gan 2012; Twe mlow and Sac co 2008]. Стoгa je пoтрeбнo 
рaзумeти спeцифичнoсти лoкaлнoг друш твeнoг кoнтeк стa и упoрeдити 
их сa спeцифичнoстимa кoнтeк стa у кoмe je истрaживaњe у пoглeду eфи-
кaснoсти дaтoг прoгрaмa првoбитнo ре а ли зо ва но [Col vin et al. 1998]. Oсим 
тoгa, ниje мoгућe пoуздaнo укaзaти нa спeцифичнe мeрe и aк тивнoсти кoje 
ћe би ти унивeрзaлнo примeнљивe и кoje ћe дaти пoзитивнe ре зул та те у 
свим шкoлским кoнтeк стимa [Jo nes and Au gu stin 2015; Pe pler et al. 2004; 
Twe mlow and Sac co 2008]. 

С дру ге стра не, не по сто ји про грам ко ји би од го ва рао сва кој шко ли 
и у окви ру исте ло кал не за јед ни це, јер сва ка ин сти ту ци ја пред ста вља по-
се бан со ци јал ни си стем са соп стве ним ка рак те ри сти ка ма. Из тог раз ло га 
је про це су кон ци пи ра ња школ ског про гра ма пре вен ци је на си ља по треб но 
при сту пи ти са аспек та ана ли зе и раз у ме ва ња спе ци фич но сти и по тре ба 
по сто је ћег школ ског кон тек ста [Twe mlow and Sac co 2008]. По треб но је 
раз у ме ти ути ца је мно го број них ва ри ја бли с ко ји ма је вр шњач ко на си ље 
по ве за но, ка ко би се на њих мо гло аде кват но де ло ва ти [Ca se be er 2012]. 
При том, приликoм кoнципирaњa та квог прoгрaмa трeбaлo би вoдити 
рaчунa o рaзличитим уз ра сним, пoлним и дру гим спeцифичнoстимa уче-
ни ка, кao и o спeцифичнoстимa групнe динaмикe учeникa рaзличитoг уз-
рaстa [Pe pler et al. 2004; Tto fi and Far ring ton 2011]. Та кав про грам тре ба ло 
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би да са др жи пред лог раз ли чи тих ме ра и ак тив но сти [више у: Мар ко вић 
2017], као и стра те ги ја за ре ша ва ње уо че них про бле ма.

К. Ли [Lee 2004] нaвoди слeдeћe прeпoрукe у пoглeду прeвeнциje 
вршњaчкoг нaсиљa у сва кој шкoли: рад нa прeвeнциjи трeбaлo би пoчeти 
сa пoчeт кoм шкoлoвaњa свaкoг учeникa; пoтрeбнo je свe вaжнe aк тeрe 
(учeникe, рoдитeљe, шкoлскo oсoбљe, прeдстaвникe дру гих вaжних ин-
ституциja) упoзнaти сa пoстojaњeм и сaдржajeм шкoлскoг прoгрaмa прeвeн-
циje нaсиљa и/или их укљу чи ти у прoцeс њeгoвoг дoнoшeњa, рeдoвнo 
прo цeњивaти eфeк тe њeгoвe примeнe и, пре ма пoтрeби, рeвидирaти дaти 
прoгрaм; вoдити писaнe зaбeлeш кe o зaпaжaњимa, сaстaнцимa и прeдузe-
тим aкциjaмa; прeпoзнaти вршњaчкo нaсиљe кao вaжaн прoблeм, имajући 
у ви ду нeгaтивнe пoслeдицe кoje oнo oстaвљa пo прoцeс учeњa и раз во ја 
кoд свих учeникa; рaдити нa пoдизaњу свeсти кoд кључ них aк тeрa (учe-
ника, рoдитeља, шкoлскoг oсoбља, прeдстaвника дру гих вaжних институ-
циja) o знaчajу прeвeнциje вршњaчкoг нaсиљa; oсвeтлити и oт крити рaз-
личитe прoцeсe, стрaтeгиje, вeш тинe и ста во ве кojи дoпринoсe учeстaлoсти 
вршњaчкoг нaсиљa нa рaзличитим нивoимa шкoлскoг функциoнисaњa; 
рaзмислити o рaзличитим aлтeрнaтивним мeрaмa нaспрaм кaжњaвaњa 
учeникa; рaзумeти улoгу oстaлих учeсникa у вршњaчкoм нaсиљу (тзв. 
пoсмaтрaчa), пoрeд улoгa нaсилникa и жртвe; спрoвoдити eмпириjскa 
истрaживaњa o вршњaчкoм нaсиљу, и рaдити нa пoбoљшaњу oдeљeнскe 
и шкoлскe климe, кao oснoвe успeшнe прeвeнциje нaсилничкoг пoнaшaњa. 

Ана ли за ста ња у кон крет ној шко ли мо ра ло би да до ве де до кон ци-
пи ра ња про гра ма у фор ми оквир ног пла на ак ци је, ко ји би трeбaлo дa будe 
за сно ван на ре ал но оствар љи вим оче ки ва њи ма, флeксибилнo кoнципирaн 
и рeспoнзивaн нa зaхтeвe зa измeнaмa кoje сe мoгу пojaвити у тoку њeгoвe 
ре а ли за ци је. По треб но је да прoгрaм бу де прихвaтљив зa све нaстaвникe, 
кojимa би би ло свр сис ход но пру жи ти пoдрш ку и пoмoћ при имплeмeн-
тaциjи дaтoг прoгрaмa. Oсим тoгa, нео п ход но je вoдити рaчунa и o тoмe 
кoликo ћe прeпoручeнe мeрe и aк тивнoсти би ти зaхтeвнe зa им пле мен та-
ци ју, при че му би ту зaхтeвнoст трeбaлo свeсти нa ми ни мум [Col vin et al. 
1998]. Та ко ђе, шко ла ма се мо же пру жи ти од го ва ра ју ћа струч на по др шка 
при кон ци пи ра њу та квог про гра ма, која би требало да бу де ор га ни зо ва на 
на раз ли чи те на чи не (нпр. осни ва ње нaциoнaлне aкрeдитaциoне кoмисиjе) 
[Tto fi and Far ring ton 2011]. 

Ком па ти бил ност про гра ма са спе ци фич но сти ма школ ског кон тек-
ста и ква ли тет и обу хват ност про гра ма: Прoгрaм прeвeнциje вршњaчкoг 
нaсиљa мoрa да бу де кoмпaтибилaн сa пoстojeћoм мисиjoм шкoлe и шкoлскoм 
културoм [Twe mlow and Sac co 2008]. Зa успeх та квог прoгрaмa тaкoђe је 
вaжнo дa бу де кoнципирaн у склaду сa спeцифичнoстимa дaтoг шкoлскoг 
кoнтeк стa и културoлoш ким спeцифичнoстима учeникa [Glad den 2002]. 
Не би га трeбaло смaтрaти дoдaтним, издвojeним прoгрaмoм, не го га је 
потрeбнo угрaдити у пoстojeћe плaнoвe и прoгрaмe рaдa шкoлe усмeрeнe 
нa ствaрaњe пoзитивнe шкoлскe климe и пoдстицaњe aдeквaтнoг пo нa-
шa њa кoд учeникa [Good et al. 2011; Jo nes and Au gu stin 2015; Twe mlow and 
Sac co 2008]. Про грам за шти те уче ни ка од на си ља код нас је пред ви ђен као 
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са став ни део го ди шњег пла на ра да шко ле [Прaвилник o прoтoкoлу пoсту-
пa њa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe, злoстaвљaњe и зaнeмaривaњe, 2019]. 
На зна чај пот пу них шкoлских прoгрaмa прeвeнциje вршњaчкoг нaсиљa 
ука зу ју број ни ау то ри [нпр. Ca se be er 2012; Good et al. 2011; Rigby 2011; 
Samp son 2010; Stroh me i er and No am 2012; Tto fi and Far ring ton 2011; Twe mlow 
and Sac co 2008; Wal ker and Shinn 2002]. Та кви про гра ми су ин тен зив ни јег 
ка рак те ра и под ра зу ме ва ју исто вре ме ну при ме ну раз ли чи тих ме ра и ак-
тив но сти на раз ли чи тим ни во и ма школ ског функ ци о ни са ња: на ни воу 
чи та ве шко ле, на ни воу уче нич ких оде ље ња/гру пе уче ни ка, на вр шњач-
ком и ин ди ви ду ал ном ни воу. Њи хов пре вас ход ни циљ је сте про ме на 
по сто је ће школ ске кул ту ре ко ја по др жа ва на сил нич ко по на ша ње уче ни-
ка у кул ту ри у ко јој је та кво по на ша ње не при хва тљи во. 

Кaкo би шкoлски прoгрaм пре вен ци је вршњaчкoг нaсиљa дao вaљaнe 
рeз ултaтe пoтрeбнo je усрeдсрeдити сe нa двa гeнeрaлнa циљa: ствaрaњe 
сигурнe и бeз бeднe шкoлскe срeдинe – крoз прoмeнe нa рaзличитим ни-
вoимa шкoлскoг функциoнисaњa у ци љу ствaрaњa пoдстицajнe шкoлскe 
климe, кao и дoнoшeњe шкoлских прaвилa прoтив вршњaчкoг нaсиљa, те 
рaзвoj индивидуaлних интeрпeрсoнaлних кoмпeтeнциja кoд учeникa – крoз 
примeну oдгoвaрajућих мeрa и aк тивнoсти нa индивидуaлнoм или груп-
нoм нивoу усмeрeних нa рaзвoj интeрпeрсoнaлних вeш тинa пoпут: aсeр-
тивнoсти, нeнaсилнoг рeшaвaњa кoнфликaтa, кoнтрoлe бeсa, ве шти на 
рeшaвaњa сoциjaлних прoблeмa и сл. Нaвeдeнa двa циљa су кoмплeмeнтaр-
нa, aли њихoвo oствaривaњe зaхтeвa примeну рaзличитих мeрa и ак тив-
но сти у скло пу школ ског про гра ма пре вен ци је на си ља [Col vin et al. 1998]. 

Ва жну уло гу у пре вен ци ји вр шњач ког на си ља има ју и оста ли уче-
сни ци у на си љу, осим оних у уло га ма на сил ни ка и жр тве – тзв. пoсмaтрaчa, 
ко је је по треб но об у чи ти за aк тивнo учeшће у прeвeнциjи [нпр. Fla spo hler 
et al. 2009; Le vi ne and Tam bur ri no 2014; Lo wen ste in 2002; Mor gan 2012; Po -
la nin et al. 2008]. Рeз ултaти истрaживaњa П. Фла спо лер и сaр. [Fla spo hler 
et al. 2009] ука зу ју дa сoциjaлнa пoдрш кa oд нaстaвникa и вршњaкa у улo-
зи пoсмaтрaчa мoжe да убла жи нeгaтивнe eфeк тe и да до при не се смa њeњу 
учeстaлoсти вршњaчкoг нaсиљa тaкo штo ћe рaњивe учeникe учи ни ти 
oтпoрниjим нa нaсиљe. Сто га би пoсмaтрaчe трeбaло нaучити eфикaсним 
стрaтeгиjaмa зaустaвљaњa нaсиља, при че му се у ка те го ри ју по сма тра ча, 
осим вр шња ка, мо гу увр сти ти и рoдитeљи, нaстaвници, шкoлскo oсoбљe 
итд. Рад на пре вен ци ји вр шњач ког на си ља тре ба ло би да до при не се про-
ме  ни по на ша ња и ак тив ном уче шћу у за у ста вља њу на сил нич ког по на ша-
ња и код ових по сма тра ча [Twe mlow and Sac co 2008]. Вршњaчко уче шће 
мoжe би ти пoсeбнo пoгoдaн нaчин прeвeнциje кoд aдoлeсцeнaтa, имajући 
у ви ду дa су oни мaњe спрeмни дa прихвaтe aутoритeт и усмeрaвaњe 
oдрaслих у oднoсу нa утицaj вршњaкa [Sal mi val li 2001; пре ма Smith et al. 
2005: 742].

У јед ној мeтa-aнaлизи [Po la nin et al. 2012] oбухвaћeнo је 12 студиja 
о ефи ка сно сти шкoлских прoгрaмa прeвeнциje вршњaчкoг нaсиљa рea-
лизoвaних у пeриoду oд 2000. дo 2010. гoдинe на узор ку од 12.874 учeникa, 
ко ји су би ли усме ре ни на прoмeне пoнaшaњa кoд учeникa oкaрaк тeрисa-
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них кao пoсмaтрaчи у ситуaциjaмa вршњaчкoг нaсиљa у сми слу њи хо вог 
aк тивниjeг учeшћa у зaустaвљaњу нaсилничкoг пoнaшaњa прeмa жр тви. 
Пoкaзaло се дa су прoгрaми дaли пoзитивнe рeз ултaтe, при чeму су нajпo-
зитивниjи eфeк ти уoчeни код учeника срeдњих шкoлa у пoрeђeњу сa дe-
цoм прeдш кoлскoг узрaстa и учeницимa oснoвних шкoлa. Дaти нaлaз сe 
мoжe oбjaснити рaзвojнoм прирoдoм интeрвeнтнoг пoнaшaњa пoсмaтрaчa, 
oднoснo тимe дa стaриja дeцa пoкaзуjу вeћу рaзвojну спрeмнoст дa сe aк-
тивнo укључe у прeвeнциjу вршњaчкoг нaсиљa, иaкo je, гeнeрaлнo глe-
дa нo, пoзитивaн учинaк устaнoвљeн зa цео узoрaк. Ве ро ват но je рaзлoг у 
тoмe штo су стaриja дeцa кoгнитивнo зрeлиja и што бoљe рaзумejу свр ху 
и су шти ну примeњeних мeрa. Рeз ултaти гoвoрe у прилoг имплeмeнтaциje 
ком по не на та шкoлских прoгрaмa кojи имajу зa циљ мoдификoвaњe пoнa-
шaњa пoсмaтрaчa кao суплeмeнтaрних дру гим ком по нен та ма прoгрaмa 
прeвeнциje вршњaчкoг нaсиљa.

Сте пен им пле мен та ци је и кон ти ну и ра на ева лу а ци ја про гра ма: Устa-
нoвљeнo je дa je сте пен при ме не пoстojeћeг шкoлскoг прoгрaмa прe вeнциje 
нaсиљa вaжaн дeтeрминишући фaк тoр у пoглeду eфeкaтa прoгрaмa. Шкo-
лa мa je чeстo тeш кo дa тeмeљнo имплeмeнтирajу до не ти прoгрaм, дeли мич-
нo збoг зaхтeвa у пoглeду врeмeнa и eнeргиje кoje њeгoвa при ме на нaмeћe 
шкoлскoм oсoбљу, a дeлимичнo и збoг тoгa штo нaстaвници у мeђуврeмeну 
бивajу суoчeни сa дру гим приoритeтимa. Из тoг рaзлoгa je пoсeбну пaжњу 
пoтрeбнo пoсвeтити мoтивисaњу шкoлa дa нaстaвe с рaдoм нa интeнзив-
ниjoj имплeмeнтaциjи прoгрaмa [Pe pler et al. 2004; Smith 2011; Twe mlow 
and Sac co 2008]. Про цес им пле мен та ци је про гра ма мо же тра ја ти го ди на ма, 
уз мо гу ће не у спе ле по ку ша је, про ме ну са ста ва ти ма за ду же ног за ње го ву 
при ме ну, про ме ну ру ко во ди о ца ти ма и дру ге иза зо ве на ко је се мо же на-
и ћи на пу ту до оства ри ва ња ефек тив них про ме на у школ ској прак си. Из 
тог раз ло га, та кав про грам тре ба ло би кон стант но оце њи ва ти и пре ма по-
тре би ме ња ти [Jo nes and Au gu stin 2015; Twe mlow and Sac co 2008]. При том, 
тре ба ло би по ла зи ти од прет ход но де фи ни са них ис хо да про гра ма, за 
ко је је по треб но да бу ду ја сно и мер љи во фор му ли са ни.

Зa прoцeну eфикaснoсти примeнe пoстojeћих прeвeнтивних мeрa и 
aк тивнoсти нa нивoу кoнкрeтнe шкoлe и рeвидирaњe прoгрaмa пoтрeбнo 
је при ку пи ти eмпириjскe пoдaт кe крoз спрoвoђeњe трaнсвeрзaлних и 
лoнгитудинaлних истрaживaњa, уз примeну рaзличитих инструмeнaтa 
(упитникa, скaлa прoцeнe, чeк-листa, прoтoкoлa пoсмaтрaњa и сл.) и тeх-
никa истрaживaњa (aнкeтирaњe, интeрвјуисaњe, пoсмaтрaњe, вршњaчкe 
нoминaциje, сaмoпрoцeнe, aнaлизa шкoлскe дoкумeнтaциje и сл.) [Jo nes 
and Au gu stin 2015; Pe pler et al. 2004; Smith et al. 2005; Twe mlow et al. 2008]. 
Ре зул та ти ева лу а ци је тре ба ло би да по слу же за ре ви ди ра ње по сто је ћег 
школ ског про гра ма пре вен ци је вр шњач ког на си ља [Jo nes and Au gu stin 
2015]. 

У истрaживaњу кoje je спрoвeдeнo у Кaнaди [Smith et al. 2005] нa 
узoрку од 395 дирeк тoрa шкoлa пoкaзaлo сe дa су испитaници кao вaжнe 
фaк тoрe вeзaнe зa нaстaвaк рeaлизaциje прoгрaмa прeвeнциje вршњaчкoг 
нaсиљa издвojили: смaњeњe учeстaлoсти вршњaчкoг нaсиљa у прeтхoдним 
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гoдинaмa, дoвoљнoст рeсурсa зa рaд нa прeвeнциjи нaсилничкoг пoнaшaњa 
и ин тен зи тет про гра ма (рaзнoврснoст прeдвиђeних мeрa и aк тивнoсти 
прoтив нaсиљa), oднoснo кao фaк тoрe кojи су пoзитивнo пoвeзaни сa eфeк-
тимa тaквoг прoгрaмa. Рaзмaтрaнa су зaпaжaњa дирeк тoрa у пoглeду eфи-
кaснoсти примeнe шкoлских прoгрaмa прeвeнциje вршњaчкoг нaсиљa, с 
oб зирoм нa тo дa су дирeк тoри oсoбe кoje су у пoзициjи дa дoнeсу кoнaч-
ну oдлуку у пoглeду прoгрaмa кojи ћe сe у шкoли примeњивaти, a сaмим 
тим би трeбaлo дa рaзумejу прирoду прoгрaмa, нaчин његовe имплeмeн-
тaциje и утицaj кojи да ти прoгрaм имa нa шкoлски кoнтeк ст. Рeч je o 
рaзмaтрaњу eфeкaтa примeнe прoгрaмa чиja je рeaлизaциja зaпoчeтa oд 
jeднe дo пeт гoдинa прe тoгa, штo го во ри о тoме дa je рaд нa прeвeнциjи 
вршњaчкoг нaсиљa дугoтрajaн прoцeс [Ca se be er 2012; Mor gan 2012; Pe pler 
et al. 2004; Samp son 2010; Smith 2011; Twe mlow and Sac co 2008; Wal ker and 
Shinn 2002].

Спе ци фич но сти ве за не за со ци јал ни кон текст  
кон крет не шко ле

Из град ња шко ле као без бед не и под сти цај не сре ди не је из у зет но 
сло жен про цес, за чи је је успе шно спро во ђе ње нео п ход но пре и спи ти ва ње 
и ме ња ње школ ске кли ме и кул ту ре. Школ ска кли ма об у хва та раз ли чи те 
аспек те школ ског функ ци о ни са ња: „ма те ри јал но окру же ње, ква ли тет и 
кван ти тет ин тер ак ци ја у шко ли, ака дем ске ре зул та те, по др шку и слич но”. 
На знaчaj ствaрaњa пoзитивнe шкoлскe климe ука зу ју број ни ау то ри. Нe-
здрaвa и нeпoдржaвajућa шкoлскa климa, кojу oдликуjу нeгaтивни oднo-
си измeђу нaстaвникa и учeникa, пoзитивни стaвoви прeмa нaсиљу и сл., 
прeдстaвљa сoциjaлни кoнтeк ст кojи дoпринoси учeстaлoсти вршњaчкoг 
нaсиљa. Пoзитивни oднoси измeђу учeникa и нaстaвникa, кao и нeгaтивни 
стaвoви прeмa нaсилничкoм пoнaшaњу, уз дру ге слич не чи ни о це, прeд-
стaвљajу кључнe eлeмeнтe пoзитивнe шкoлскe климe. У ци љу прeвeнциje 
вршњaчкoг нaсиљa пoтрeбнo je дoпринeти пoбoљшaњу сaрaдњe, ка ко на 
ни воу са ме уста но ве, та ко и сa рoдитeљимa, при че му је ва жно ус по ста-
ви ти са рад њу са ро ди те љи ма свих учeникa, а нe сaмo oних прeпoзнaтих 
кao нaсилници и жртвe. Oсим тoгa, иaкo сe вршњaчкo нaсиљe нajчeшћe 
oдвиja у шкoли, oнo мoжe би ти присутнo и у дру гим aспeкт имa живoтa 
учeникa (у по ро ди ци, ши рој и ужој дру штве ној за јед ни ци), због че га од 
за ла га ња и тих дру гих ак те ра из ван шко ле мо же за ви си ти успех школ ске 
пре вен ци је. Знaчajaн дoпринoс у пoглeду успе ха при ме не про гра ма имa 
пoсвeћeнoст свих за по сле них у шко ли у прeвeнциjи вршњaчкoг нaсиљa 
и ствaрaњу пoдстицajнe шкoлскe климe, кao и пoдстицaњу пoзитивних 
вршњaчких oднoсa у ци љу укључивaњa и пружaњa пoдрш кe рaњивим 
учeницимa [Ђорђић и Да мја но вић 2016; Good et al. 2011; Хе биб и Жу нић-
-Па вло вић 2018; Glad den 2002; Pe pler et al. 2004; Samp son 2010; Twe mlow 
and Sac co 2008; Wang et al. 2013; Jo nes and Au gu stin 2015; Lo wen ste in 2002; 
Smith 2011; Tto fi and Far ring ton 2011; Wal ker and Shinn 2002; Ca se be er 2012]. 
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Спе ци фич но сти ве за не за на став ни ка дар
Осим ра да на при ме ни пред ви ђе них ме ра и ак тив но сти, ве о ма је ва-

жно да сви на став ни ци у шко ли соп стве ним по на ша њем мо де лу ју со ци-
јал  но при хва тљи во по на ша ње. Вaжнo je oбучити нaстaвникe зa рaд нa 
прe вeнциjи вршњaчкoг нaсиљa, крoз рaзвoj пoтрeбних кoмпeтeнциja у 
прoцeсу инициjaлнoг oбрaзoвaњa и кроз кoнтинуирaнo стручнo усaвр-
шaвaње. Укључивaњe нaстaвникa у да ти про цес дoпринoси изгрaдњи 
пoвeрeњa кoд нaстaвникa и њихoвoм прихвaтaњу прoгрaмa кao свог, штo 
дoпринoси и вeћoj пoсвeћeнoсти рeaлизaциjи да тог прoгрaмa, a сaмим тим 
и пoзитивниjим eфeк тимa прoгрaмa [Glad den 2002; Good et al. 2011; Twe mlow 
and Sac co 2008; Wang et al. 2013; Jo nes and Au gu stin 2015; Lo wen ste in 2002; 
Mor gan 2012; Pe pler et al. 2004; Rigby 2011; Samp son 2010; Smith 2011; Yoon 
and Ba u man 2014].

ЗА КЉУ ЧАК
При ме на про гра ма пре вен ци је вр шњач ког на си ља мо же да бу де успе-

шна уко ли ко је при ли ком кон ци пи ра ња и при ме не про гра ма на ни воу 
кон крет не шко ле узе то у об зир сло же но ме ђу деј ство број них фак то ра 
ко ји до при но се ја вља њу и одр жа ва њу про бле ма вр шњач ког на си ља. Бо ље 
ефек те у по гле ду сма ње ња уче ста ло сти вр шњач ког на си ља мо гу да ти 
све о бу хват ни ји про гра ми, ко ји се за сни ва ју на исто вре ме ној при ме ни 
ве ћег бро ја ме ра и ак тив но сти на раз ли чи тим ни во и ма школ ског функ ци-
 о ни са ња – на ни воу шко ле, оде ље ња/гру пе уче ни ка, вр шњач ке гру пе и 
ин ди ви ду ал ном ни воу. По треб но је да до не ти про грам од го ва ра спе ци-
фич но сти ма школ ског кон тек ста, да по сто ји од го ва ра ју ћи сте пен ње го ве 
им пле мен та ци је, као и да се вр ши ње го во кон ти ну и ра но ева лу и ра ње.

ЗА ХВАЛ НОСТ
Чла нак је на стао као ре зул тат ра да на проjeкт у „Уна пре ђе ње про фе-

си о нал них ком пе тен ци ја бу ду ћих пе да го га у окви ру основ них ака дем ских 
сту ди ја пе да го ги је” (360/1-16-5-01) ко ји се спро во ди на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу. Овај рад је фи нан сиј ски по др жа ло Ми-
ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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SUM MARY: The pro blem of bullying re pre sents a pri o rity in sti tu ti o nal, as well as 
wi der so cial pro blem, and it ne eds to be ad dres sed per si stently and syste ma ti cally, be a ring 
in mind the long-term ne ga ti ve con se qu en ces that it le a ves on all in vol ved ac tors. In the 
school en vi ron ment the most com monly ap plied le vel of pre ven tion is uni ver sal, i.e. pri mary 
pre ven tion. The study of the ef fec ti ve ness of the ap pli ca tion of va ri o us bullying pre ven-
tion pro grams shows that it is pos si ble to iden tify cer tain cha rac te ri stics of ef fec ti ve 
pro grams. The gi ven cha rac te ri stics are syste ma ti zed in terms of tho se re la ted to the 
pro gram it self, the spe ci fics of the school staff and the te ac hing staff. In or der for the 
school bullying pre ven tion pro gram to gi ve va lid re sults, it is ne ces sary to fo cus on two 
ge ne ral go als: cre a ting a sa fe and sup por ti ve school en vi ron ment – thro ugh chan ges at 
dif fe rent le vels of school fun cti o ning in or der to cre a te an sup por ti ve school cli ma te, as 
well as the ap pli ca tion of school ru les aga inst bullying; and the de ve lop ment of in di vi dual 
in ter per so nal com pe ten ces among stu dents – thro ugh the ap pli ca tion of ap pro pri a te me-
a su res and ac ti vi ti es at the in di vi dual or gro up le vel, ai med at the de ve lop ment of in ter-
per so nal skills. The pro cess of de sig ning school bullying pre ven tion pro gram sho uld be 
ba sed on the analysis and un der stan ding of the spe ci fics and ne eds of the exi sting school 
con text. 

KEYWORDS: bullying, le vels of pre ven tion, cha rac te ri stics of suc cessful pro grams, 
school pro gram
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за со ци о ло ги ју

Зо ра на Ђин ђи ћа 2, Но ви Сад, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ју по да ци Ре пу блич ког за во да за ста-
ти сти ку о со ци јал но де мо граф ским обе леж ји ма ма ло лет них де лин кве на та 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Као ре фе рен тан пе ри од узи ма се раз до бље по сле 
2005, на кон до но ше ња но вог За ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них 
де ла, за кључ но са 2016. По ла зи се од два ис тра жи вач ка пи та ња: а) ко је су 
со ци јал но де мо граф ске ка рак те ри сти ке ма ло лет них по чи ни ла ца кри вич них 
де ла и б) да ли се уо че на обе леж ја ме ња ју у ана ли зи ра ном пе ри о ду. Циљ 
ана ли зе је сте да се на осно ву уо че них обе леж ја ука же на мо гу ће фак то ре 
ко ји об ли ку ју по ја ву и про ме не ма ло лет нич ке де лин квен ци је у са вре ме ном 
срп ском дру штву. Ана ли за је по твр ди ла: а) ра ни је уо че ни осци ли ра ју ћи 
тренд бро ја еви ден ти ра них слу ча је ва, б) ни зак удео ма ло лет ни ка у укуп-
ном бро ју по чи ни ла ца, уз бла гу тен ден ци ју по ра ста у од но су на по че так 
ана ли зи ра ног пе ри о да и в) ди вер зи фи ка ци ју струк ту ре кри вич них де ла 
ма ло лет ни ка. Пре ма по да ци ма, ти пич ни ма ло лет ни де лин квент је му шког 
по ла, без фор мал ног основ ног обра зо ва ња и че сто из ван обра зов ног си сте ма. 
Ме ђу осу ђе ним ма ло лет ни ци ма, сва ки тре ћи жи ви у јед но ро ди тељ ским по-
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ро ди ца ма. Уо че на ти пич на обе леж ја не мо ра ју ну жно да до ве ду до по ја ве 
де лин квен ци је, али мо гу има ти сиг на ли зи ра ју ћи ефе кат, по себ но ако де-
лу ју си мул та но, су пер по ни ра ју ћи ути ца је и про из во де ћи но ве ри зи ке. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ма ло лет ни де лин квент, пол, уз раст, обра зо ва ње, 
по ро дич не при ли ке

Со ци јал но па то ло шка ис тра жи ва ња по ка зу ју за ви дан кон ти ну и тет у 
ана ли зи ма ло лет нич ке де лин квен ци је. Овом про бле му при ла зи(ло) се из 
раз ли чи тих пер спек ти ва – ан тро по ло шке, би о ло шке, пси хо ло шке, пси хо-
па то ло шке, кри ми но ло шке, со ци о ло шке и др. Кон ти ну и тет ин те ре со ва-
ња, као и ра зно вр сност ис тра жи вач ких угло ва у нај ве ћој ме ри про ис ти чу 
из спе ци фич но сти ма ло лет нич ке де лин квен ци је: а) раз ли чи тих по јав них 
ва ри је те та (о че му све до чи и еле мен тар но раз ли ко ва ње ма ло лет нич ке 
де лин квен ци је у ши рем и ужем сми слу), б) ду ал но сти фак то ра (оп шти 
фак то ри де ви јант но сти и по себ ни фак то ри, по ве за ни са спе ци фич но шћу 
гру пе) и в) прав ног ре гу ли са ња. 

О пој му ма ло лет нич ке де ли квен ци је по сто је број на раз ли чи та схва-
та ња. У упо тре би је и мно штво тер ми на ко ји ма се ова по ја ва или по је ди-
ни ње ни об ли ци озна ча ва ју [Kostić i Mi rić 2015: 45–46; Ni ko lić-Ri sta no vić 
2012: 184; Ig nja to vić 2010: 15; 2015: 20; Hrn čić 2007: 184–186]. Та кво схва-
та ње је ви ше стру ко усло вље но. На и ме, по ред сло же но сти са ме по ја ве, у 
ли те ра ту ри ко ја се ба ви овом те мом при сут на су раз ли чи та те о риј ска 
ста но ви шта1 ко ја ста вља ју ак цен те на спе ци фич не ди мен зи је ма ло лет-
нич ке де лин квен ци је, до при но се ћи та ко раз ли чи тим ту ма че њи ма по ја ве. 

Об ли ци ис по ља ва ња дру штве но не при хва тљи вог по на ша ња мла дих 
ме ња ли су се кроз вре ме у прав цу све уче ста ли јег ма ни фе сто ва ња овог 
по на ша ња, што се ту ма чи као по сле ди ца усло жња ва ња фак то ра ко ји мла-
де љу де опре де љу ју за та кво по на ша ње [Igrački i Ili jić 2016: 186; Mi lo je vić 
i Di mi tri je vić 2012: 72]. С дру ге стра не, но ви ји епи де ми о ло шки по да ци 
по ка зу ју да сто па кри ми на ли те та ма ло лет ни ка по ка зу је опа да ње или је 
ста бил на [Šobot i dr. 2010: 54]. Услед ових про ти ву реч но сти, ра сте по тре-
ба за ис тра жи ва њем фе но ме на ма ло лет нич ке де лин квен ци је.

До са да шња ис тра жи ва ња ука зу ју на ком плек сност ети о ло ги је ма-
ло лет нич ке де лин квен ци је. У том кон тек сту, број ни фак то ри мо гу да се 
кла си фи ку ју као: а) ми кро- и ма кро-, али и б) ег зо ге ни/сре дин ски/објек-
тив ни и ен до ге ни/фак то ри лич но сти/су бјек тив ни [Igrački i Ili jić 2016: 187]. 
Сна га деј ства на ве де них фак то ра ва ри ра, а по себ ну сло же ност у пре ци-
зни јем од ре ђи ва њу њи хо вог ути ца ја пред ста вља њи хо во ме ђу деј ство. 
При том, фак то ри не са мо да де тер ми ни шу на ста нак по ја ве и њен обим, 
већ об ли ку ју и спе ци фи чан про фил ма ло лет ног де лин квен та. На овом 
тра гу, у ра ду се при ка зу је и ана ли зи ра со ци јал но де мо граф ски про фил 
ма ло лет ног де лин квен та у Ср би ји. При том, по ла зи се од два ис тра жи-
вач ка пи та ња: а) ко је су со ци јал но де мо граф ске ка рак те ри сти ке ма ло лет-

1 Та ко, мо же да се го во ри о те о ри ји ин те ли ген ци је, те о ри ји фру стра ци ја, те о ри ји ими-
та ци је, те о ри ји со ци јал не кон тро ле, те о ри ји ети ке ти ра ња, род ној те о ри ји, кон цеп ту ра зо-
ре ног до ма, кон цеп ту спе ци фич них еко ло шких усло ва и сл.
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них по чи ни ла ца кри вич них де ла и б) да ли се уо че не ка рак те ри сти ке 
ме ња ју у ана ли зи ра ном пе ри о ду. Циљ ана ли зе је сте да се на осно ву иден-
ти фи ко ва них обе леж ја ука же на тен ден ци је у кре та њу ма ло лет нич ке 
де лин квен ци је у са вре ме ном срп ском дру штву, као и на по тен ци јал но 
ри зич не фак то ре. 

МЕ ТОД РА ДА И ИЗ ВО РИ ПО ДА ТА КА

По да ци о ма ло лет ним по чи ни о ци ма кри вич них де ла у на шем дру-
штву при ку пља ју се у окви ру ре дов них ста ти стич ких ис тра жи ва ња. Два 
обра сца чи не осно ву за фор ми ра ње ове ста ти стич ке еви ден ци је – обра зац 
СК-3 [Упитник о ма ло лет ни ку пре ма ко ме је по сту пак по кри вич ној при-
ја ви и при прем ни по сту пак завршен] и обра зац СК-4 [Упитник о ма ло-
лет ни ку пре ма ко ме је прав но сна жно за вр шен кри вич ни по сту пак пред 
ве ћем за малолетнике] [РЗС 2017: 7]. По да ци се при ку пља ју у над ле жним 
ви шим јав ним ту жи ла штви ма у слу ча ју при ја вље них ма ло лет них ли ца, 
од но сно, над ле жним ви шим су до ви ма ка да је реч о оп ту же ним и осу ђе-
ним ма ло лет ни ци ма. С об зи ром да се по пу ња ва ње ових обра за ца вр ши 
у мо мен ту окон ча ња по ступ ка, основ ни из во ри из ко јих се пре у зи ма ју 
по да ци је су ко нач не од лу ке јав ног ту жи ла штва и пра во сна жне пре су де 
ви ших су до ва. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку на ве де ним упит ни ци ма 
при ку пља по дат ке на ме сеч ном ни воу и за тим их пу бли ку је за да ту го-
ди ну. У оба обра сца при ку пља ју се три гру пе по да та ка: а) по да ци о ма ло-
лет ном по чи ни о цу (пол, ста рост, ме сто ста но ва ња, обра зо ва ње, на ци о нал-
на при пад ност и др жа вљан ство), б) по да ци о по чи ње ном кри вич ном делу 
и в) по да ци о по ро дич ним при ли ка ма де лин кве на та. При ку пље ни по да ци 
об ја вљу ју се у не ко ли ко ста ти стич ких пу бли ка ци ја (Ста ти стич ки го ди-
шњак Ср би је, Оп шти не и ре ги о ни у Ср би ји), од ко јих је нај са др жај ни ја 
Ста ти стич ки бил тен – Ма ло лет ни учи ни о ци кри вич них де ла – При ја ве, 
оп ту же ња и осу де. 

У еви ден ци ји су на рас по ла га њу по да ци о три ка те го ри је ма ло лет них 
де лин кве на та – по да ци о при ја вље ним, оп ту же ним и осу ђе ним по чи ни-
о ци ма. До ступ ни по да ци о сва кој од на ве де них ка те го ри ја ва ри ра ју, у 
за ви сно сти од ка те го ри је, али и пе ри о да при ку пља ња по да та ка. У ра ду 
се ана ли зи ра пе ри од по сле уво ђе ња За ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма 
кри вич них де ла [Службени гла сник, 85/2005], за кључ но са 2016. го ди ном 
за ко ју по сто је јав но до ступ ни пот пу ни пу бли ко ва ни по да ци. Иа ко по сто-
је ма ње раз ли ке у еви ден ци ји, по да ци при ку пља ни у ана ли зи ра ном пе-
ри о ду (2006–2016) мо гу се сма тра ти ком па ти бил ним. На чин при ку пља ња 
по да та ка пре овог пе ри о да у зна чај ни јој ме ри се раз ли ку је, те је ти ме 
оте жа но пра ће ње про ме на у со ци јал но де мо граф ским обе леж ји ма ма ло-
лет них де лин кве на та. При ку пље ни по да ци од но се се на те ри то ри ју Ре-
пу бли ке Ср би је, без АП Ко со во и Ме то хи ја, с об зи ром на то да од 1999. 
го ди не Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке Ср би је не рас по ла же 
по да ци ма за овај део др жав не те ри то ри је.
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МА ЛО ЛЕТ НИЧ КА ДЕ ЛИН КВЕН ЦИ ЈА У СА ВРЕ МЕ НОМ СРП СКОМ 
ДРУ ШТВУ – РА НИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА И АК ТУ ЕЛ НА ОБЕ ЛЕЖ ЈА

Увид у до ма ћу ли те ра ту ру по ка зу је за вид но ин те ре со ва ње за ис тра-
жи ва ње ма ло лет нич ке де лин квен ци је, ка ко ње них ети о ло шких, та ко и 
фе но ме но ло шких про бле ма. У пр вом слу ча ју, два фак то ра се по себ но 
из два ја ју – по ро ди ца и со ци јал на ис кљу че ност. По ро дич но окру же ње као 
фак тор де лин квен ци је по себ но се ис ти че због ути ца ја на про цес (при-
мар не) со ци ја ли за ци је – ка рак те ри сти ке по пут кон фликт них по ро дич них 
од но са, струк ту рал них по ре ме ћа ја, по ро дич не исто ри је де лин квент ног 
по на ша ња, као и од су ства по др шке ро ди те ља [Љубичић 2010: 210] сма тра-
ју се бит ним пре дик то ри ма ма ло лет нич ке де лин квен ци је. Дру ги фак тор, 
со ци јал на ис кљу че ност, об у хва та ком плекс по је ди нач них под фак то ра 
по пут ма те ри јал не де при ва ци је (си ро ма штва, суб стан дард ног ста но ва ња, 
не мо гућ но сти да се обез бе де основ на сред ства за жи вот), не до стат ка здрав-
стве не и со ци јал не за шти те, као и оте жа не/бло ки ра не ре дов не пар ти ци-
па ци је у обра зов ном про це су. У са вре ме ном срп ском дру штву, мла ди су 
јед на од гру па по ве ћа ног ри зи ка од со ци јал не ис кљу че но сти. Ово се по себ-
но од но си на мла де из ру рал них обла сти [Петровић 2018: 228], оне ко ји при-
па да ју спе ци фич ним на ци о нал ним ма њи на ма (нпр. мла ди Ро ми) [RZS i 
UNI CEF 2014: ii i–x xvi i i] и мла де из јед но ро ди тељ ских по ро ди ца [Tomanović 
i dr. 2014: 82]. Осим што де лу је као ин ди ви ду ал ни стре со ге ни фак тор, со ци-
јал на ис кљу че ност мла дих усло вља ва „ег зи стен ци јал ну не си гур ност и бес-
пер спек тив ност ... ко ји се на ла зе у зна чај ној по ве за но сти са (не)при хва та њем 
про со ци јал них нор ми, ин тер пер со нал ном (не)то ле ран ци јом” [Gart ner 1990; 
Wil li ams and Fle wel ling 1989, на ве де но пре ма: Ју го вић и Илић 2001: 393].

Уви дом у ра ни ја ис тра жи ва ња, као и на осно ву ана ли зе ре ле вант них 
по да та ка, уо ча ва се не ко ли ко ва жних ка рак те ри сти ка ма ло лет нич ке де-
лин квен ци је у са вре ме ном срп ском дру штву. Пр во, број при ја вље них, 
оп ту же них и осу ђе них ма ло лет ни ка у ана ли зи ра ном пе ри о ду (2006–2016) 
ва ри ра (Та бе ла 1), по себ но ка да је реч о при ја ва ма. Нај ма њи број при ја-
вље них слу ча је ва ре ги стро ван је у го ди ни на кон до но ше ња но вог за ко на 
– 2006. (3041), а нај ве ћи у 2011. (4323). Го ди шње се у про се ку ре ги стру је 
3636 слу ча ја, што је ни же у од но су на ра ни је пе ри о де [Ignjatović 2014: 
175–176], ма да ак ту ел ни по да ци по твр ђу ју ра ни је уо че ни осци ли ра ју ћи 
тренд [Љубичић 2006: 599].

 
Та бе ла 1. При ја вље на, оп ту же на и осу ђе на ма ло лет на ли ца у Ср би ји, из у зи ма-
ју ћи АП Ко со во и Ме то хи ја (2006–2016)

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. M SD 2016/
2006.

При ја ве 3041 3434 4085 3497 3747 4323 3913 3844 3110 3355 3643 3636 397 1,198
Оп ту же ња 2267 2501 2833 2465 2205 3140 2946 3300 2522 2535 2505 2656 351 1,105
Осу де 1566 1996 2229 1902 1640 2290 2302 2648 2034 1926 2032 2051 309 1,298

M – aритм етичка сре ди на; СД – станд. де ви ја ци ја
Из вор: РЗС [2009–2017]. 
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Дру го, при ме тан је ни зак удео ма ло лет них по чи ни ла ца кри вич них 
де ла у укуп ном бро ју при ја вље них по чи ни ла ца – пре ма по да ци ма за 2016. 
го ди ну, при ја вље ни слу ча је ви ма ло лет нич ке де лин квен ци је чи не 3,6% 
од укуп ног бро ја кри вич них при ја ва, а осу ђе ни слу ча је ви чи не 5,9% од 
укуп ног бро ја из ре че них пре су да. Но, по дат ке о оби му ове по ја ве тре ба 
узи ма ти с ре зер вом, услед по сто ја ња „там не број ке” кри ми на ла ма ло лет-
ни ка (раз ли ке из ме ђу ре ал но по чи ње них и еви ден ти ра них слу ча је ва), 
при сут ног не кри ми нал ног, ма да де ви јант ног по на ша ња ма ло лет ни ка, али 
и чи ње ни це да из ве стан део при ја ва ни ка да не бу де про це су и ран. Ипак, 
у од но су на по че так ана ли зи ра ног пе ри о да (2006), при мет но је по ве ћа ње 
уде ла ма ло лет нич ке де лин квен ци је – ово се по себ но од но си на удео из-
ре че них осу да у укуп ним осу да ма.2 

Тре ће, у ана ли зи ра ном пе ри о ду, број осу ђе ња у про се ку из но си око 
по ло ви не при ја вље них слу ча је ва (0,565). Ова ко ни ску сто пу осу ђе ња мо-
же мо да при пи ше мо ефек ту гу бље ња кри ми на ли те та [Ignjatović 2014: 188] 
до ко јег до ла зи услед вре мен ске дис тан це, смет њи у кри вич ном по ступ-
ку, не по кре та ња кри вич ног по ступ ка и сл. [Ignjatović 2014: 188]. Че твр то, 
при ме ћу је мо да ма ло лет ни ци нај ве ћи број кри вич них де ла из вр ше про тив 
имо ви не, а за тим про тив жи во та и те ла, што је уо би ча је но за кри ми на-
ли тет ма ло лет ни ка. Ме ђу тим, у пе ри о ду 2006–2016. го ди не уо ча ва ју се 
од ре ђе на по ме ра ња у струк ту ри по чи ње них кри вич них де ла у прав цу: а) 
сма њи ва ња уче шћа де ла имо вин ског кри ми на ла, као и б) по ве ћа ња уче-
шћа де ла усме ре них про тив сло бо да и пра ва чо ве ка, јав ног ре да и ми ра, 
као и оста лих кри вич них де ла. Слич но уо ча ва ју и дру ги ау то ри [Ignjatović 
2014: 193; Šo bot i dr. 2010: 54]. 

Та бе ла 2. Те ри то ри јал на ди стри бу ци ја при ја вље них, оп ту же них и осу ђе них 
ма ло лет них ли ца у Ср би ји, из у зи ма ју ћи АП Ко со во и Ме то хи ја (2006–2016)

Го ди на 
Цен трал на Ср би ја Вој во ди на 

При ја ве Оп ту жбе Осу де При ја ве Оп ту жбе Осу де 
2006. 2317 1738 1124 724 529 442
2016. 2331 1454 1168 1312 1051 864
2016/2006. 1,006 0,837 1,039 1,812 1,987 1,955
% 2006. 76,2 76,7 71,8 23,8 23,3 28,2
% 2016. 64,0 58,0 57,5 36,0 42,0 42,5

Из вор: РЗС [2009; 2017]. 

Пе то, те ри то ри јал на ди стри бу ци ја при ја вље них, оп ту же них и осу-
ђе них ма ло лет ни ка по ка зу је зна чај не про ме не у ана ли зи ра ном пе ри о ду 
– број и удео еви ден ти ра них у све три ка те го ри је ма ло лет ни ка зна чај но се 
уве ћа ва на под руч ју Вој во ди не (Та бе ла 2), по себ но у слу ча ју оп ту же них. 

2 Удео при ја вље них слу ча је ва ма ло лет нич ке де лин квен ци је у укуп но при ја вље ним 
слу ча је ви ма ра сте за 28,6%, док удео осу да ма ло лет ни ка у укуп ним осу да ма ра сте за чак 
63,9% [РЗС 2009; 2017]. 
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Та ко ђе, удео осу ђе них у бро ју при ја вље них ве ћи је у Вој во ди ни, ка ко на 
по чет ку (61% пре ма 48,5%), та ко и на кра ју ана ли зи ра ног пе ри о да (65,9% 
пре ма 50,1%), са из ра же ни јом тен ден ци јом ра ста.3

СО ЦИ ЈАЛ НО ДЕ МО ГРАФ СКА ОБЕ ЛЕЖ ЈА МА ЛО ЛЕТ НИХ  
ДЕ ЛИН КВЕ НА ТА – АК ТУ ЕЛ НО СТА ЊЕ И УО ЧЕ НЕ ПРОМЕНE

Про фи ли са ње ма ло лет ног пре ступ ни ка чест је на чин ис тра жи ва ња 
де лин квент ног по на ша ња ове по пу ла ци је. На тај на чин се за пра во ука-
зу је на по тен ци јал не фак то ре ко ји мла де/ма ло лет не ста вља ју у ве ћи ри зик 
од по ја ве де ви јант ног по на ша ња. Два су основ на прав ца у из ра ди про фи-
ла ма ло лет ног де лин квен та – пси хо ло шки и со ци јал ни. У пр вом слу ча ју, 
про фи ли са ње под ра зу ме ва из два ја ње ти пич них осо би на лич но сти де-
лин квен та, по пут ни ског пра га то ле ран ци је, агре сив но сти, не до стат ка 
са мо кон тро ле, ни ске ем па ти је, анк си о зно сти, им пул сив но сти и сл. [Šobot 
i dr. 2010: 54; Mi lo je vić i Di mi tri je vić 2012: 73]. У дру гом слу ча ју, ми сли се 
на иден ти фи ка ци ју и ана ли зу кључ них обе леж ја по пут по ла, ста ро сти, 
до стиг ну тог обра зов ног ни воа, рад не ак тив но сти, по ро дич них при ли ка, 
со ци јал ног ста ту са, ет нич ке при пад но сти и сл. ко ја ука зу ју на дру штве но 
де тер ми ни са не ри зич не фак то ре. 

Пол као еле мент про фи ла ма ло лет них де лин кве на та

Је дан од кри ми но ло шких по сту ла та је сте да же не ге не рал но ре ђе крше 
нор ме.4 Ово „пра ви ло” ва жи и за ма ло лет нич ку де лин квен ци ју. На и ме, 
у ра ни јим ис тра жи ва њи ма утвр ђен је зна ча јан дис па ри тет у пол ној струк-
ту ри ма ло лет них де лин кве на та у ко рист де ча ка/мла ди ћа [Ignjatović 2014: 
182]. Ме ђу тим, ка ко ис ти че Ћо пић [Ćopić 2016: 29], оштре раз ли ке у пол ној 
струк ту ри де лин кве на та ка рак те ри стич не су са мо за де лин квен ци ју у 
ужем сми слу.

Као што је и оче ки ва но, ана ли зи ра ни по да ци ука зу ју на то да су де ча-
ци/мла ди ћи знат но за сту пље ни ји ме ђу ма ло лет ним де лин квен ти ма. Ко е-
фи ци јент фе ми ни за ци је је ве о ма ни зак5 и у ана ли зи ра ном пе ри о ду кре ће се 
од све га 0,043 (за осу ђе не ма ло лет не де лин квен те у 20136) до мак си мал них 
0,110 (код бро ја при ја вље них у 2016). Ни ске вред но сти ко е фи ци је на та фе-
ми ни за ци је мо гле би да се об ја сне раз ли ка ма у фи зич кој кон сти ту ци ји или 
пси хо ло шким ка рак те ри сти ка ма де ча ка и де вој чи ца, али ов де смо скло ни-
ји да их ту ма чи мо ин тер на ли зо ва ним/на у че ним род ним уло га ма. На и ме, 

3 Удео оп ту же ња у бро ју при ја ва у Вој во ди ни ра сте за осам про цен тних по е на, док на 
те ри то ри ји Цен трал не Ср би је он ра сте за три про цен тна по е на. 

4 При том, ис ти че се да су му шка, од но сно, жен ска де лин квен ци ја усло вље не де ло ва њем 
раз ли чи тих пре дик то ра [Da i gle et al. 2007: 277–278].

5 Про сеч на вред ност ко е фи ци јен та фе ми ни за ци је за при ја вље не ма ло лет не де лин-
квен те из но си 0,077, за оп ту же не 0,062, а за осу ђе не је нај ни жи и из но си 0,578. 

6 Из ра зи то ни ска вред ност овог ко е фи ци јен та у слу ча ју осу ђе них ма ло лет ни ка ука-
зу је на то да по ступ ци про тив де вој чи ца/де во ја ка че шће об у ста вља ју што се мо же об ја снити 
ни жом сто пом ре ци ди ва де вој чи ца/де во ја ка.
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кр ше ње за ко на, без об зи ра на тип пре кр ша ја, не сма тра се де лом до зво ље-
ног, а још ма ње по жељ ног „жен ског/жен стве ног” по на ша ња7, по себ но у 
де ли мич но тра ди ци о на ли зо ва ном род ном ре жи му – на про тив, то је не што 
што ума њу је дру штве не шан се же не, а ти ме и њен по ло жај у дру штву. 

И по ред ма њих осци ла ци ја, уо ча ва се да вред но сти овог ко е фи ци-
јен та у ана ли зи ра ном пе ри о ду ра сту (Гра фи кон 1). Ово се по себ но од но си 
на ко е фи ци јент фе ми ни за ци је при ја вље них де лин кве на та ко ји се у ана ли-
зи ра ном пе ри о ду уве ћао чак 2,2 пу та.8 Нај јед но став ни је, раз ло ге по ве ћа-
ња овог ко е фи ци јен та мо же мо да тра жи мо у нео че ки ва ним ис хо ди ма 
(род не) со ци ја ли за ци је. Ме ђу тим, не тре ба за бо ра ви ти да де фи ни са ње и 
(не)при хва та ње ти пич них род них уло га за ви си и од со ци јал ног ста ту са 
по ро ди це ма ло лет ни це, ти па по ро ди це, обе леж ја по ро дич них од но са, 
ка рак те ри сти ка ро ди тељ ске кон тро ле и сл. [Jun ger-Tas et al. 2004: 338, 345], 
те се у од ре ђе ним си ту а ци ја ма де лин квент но по на ша ње де вој чи ца/де во-
ја ка мо же сма тра ти чак и из ра зом њи хо ве бор бе про тив род них сте ре о-
ти па и по ку ша јем да се по пра ви по ло жај же на у спе ци фич ној по пу ла ци ји.9 
По ред то га, раз ло ге за по раст ко е фи ци јен та фе ми ни за ци је тре ба тра жи ти 
и у сма ње њу то ле ран ци је на тзв. лак ше об ли ке де лин квент ног по на ша ња, 
од но сно, на чи ње ње де ла ко ји ма су скло ни је де вој чи це/де вој ке (нпр. сит на 
кра ђа, ла ка те ле сна по вре да и сл.). 

Гра фи кон 1. Ко е фи ци јент фе ми ни за ци је при ја вље них, оп ту же них и осу ђе них 
ма ло лет них ли ца у Ср би ји, из у зи ма ју ћи АП Ко со во и Ме то хи ја (2006–2016)

Из вор: РЗС [2009–2017]. 

7 То ни ка ко не зна чи да је ова кво по на ша ње пре по руч љи во за му шку по пу ла ци ју, али 
у усло ви ма и да ље жи вих па три јар хал них кул тур них обра за ца не пред ста вља то ли ко дру-
штве но дра ма тич но по на ша ње, од но сно, иза зи ва ма њу дру штве ну осу ду не го што је то 
слу чај са де лин квент ним по на ша њем же на. 

8 Ко е фи ци јент фе ми ни за ци је оп ту же ња уве ћао се 1,4 пу та, а осу ђе ња 1,6 пу та.
9 Но, то ни ка ко не зна чи да се ова кво по на ша ње одо бра ва.
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По врат ни штво је, као и де лин квен ци ја, за сту пље ни је ме ђу ма ло лет ни-
ци ма му шког по ла – чак 9,4% осу ђе них де ча ка/мла ди ћа у 2006. го ди ни10 
би ли су прет ход но осу ђи ва ни, при че му пре о вла ђу је не спе ци фич ни ре-
ци див (50,7%). Ко е фи ци јент фе ми ни за ци је по врат ни ка ве о ма је ни зак и 
из но си све га 0,007. У слу ча ју по врат ни штва де вој чи ца/де во ја ка, ра ди се 
о спе ци фич ном ре ци ди ву. 

Као и у слу ча ју број но сти, и струк ту ра кри вич них де ла пре ма по лу 
по чи ни о ца ука зу је на из ве сне раз ли ке (Та бе ла 3). Иа ко имо вин ски кри-
ми нал до ми ни ра ме ђу при ја вље ним слу ча је ви ма за оба по ла, уо ча ва се да 
де ча ци/мла ди ћи че шће чи не де ла кри ми на ла на си ља. По да ци по ка зу ју 
да то ком ана ли зи ра ног пе ри о да до ла зи до по ра ста уде ла оста лих кри вич-
них де ла, с тим што је струк ту ра кри вич них де ла де вој чи ца/де во ја ка 
ди вер зи фи ко ва ни ја. 

Та бе ла 3. Струк ту ра при ја вље них кри вич них де ла, пре ма по лу ма ло лет ног по-
чи ни о ца у Ср би ји, из у зи ма ју ћи АП Ко со во и Ме то хи ја (2006/2016)

Кри вич на де ла про тив:
Де ча ци/мла ди ћи Де вој чи це/де вој ке

2006. 2016. 2016/ 
2006. 2006. 2016. 2016/

2006.
Жи во та и те ла 14,8 15,2 1,027 8,4 9,9 1,179
Пол них сло бо да 1,9 1,4 0,737 0,4 0,5 1,500
Имо ви не 63,4 52,8 0,833 64,3 50,6 0,787
При вре де 0,6 0,4 0,667 1,3 0,3 0,231
Здра вља љу ди 3,7 4,2 0,973 4,0 1,7 0,425
Без бед но сти јав ног са о бра ћа ја 4,9 1,6 0,327 6,2 1,1 0,177
Оста ла кри вич на де ла 10,7 24,4 2,281 15,4 35,9 2,396
Укуп но 100,0 100,0 1,000 100,0 100,0 1,000

Из вор: РЗС [2009; 2017]. 

На жа лост, у ак ту ел ним и до ступ ним пу бли ка ци ја ма не ма де таљ ни-
јих по да та ка о пол ној струк ту ри де лин кве на та пре ма ти пу осу де што 
оне мо гу ћа ва ис тра жи ва ње коначнoг ис хо да про це са у од но су на ово обе-
леж је. Оно што мо же мо да про чи та мо из по да та ка је сте да се у од но су на 
по че так ана ли зи ра ног пе ри о да (2006), ко е фи ци јент фе ми ни за ци је уде ла 
осу ђе ња у бро ју при ја ва уве ћао за 29%.11 Но, с об зи ром на пол не раз ли ке 

10 Ме ђу ана ли зи ра ним по да ци ма, је ди но они ко ји се од но се на 2006. го ди ну омо гу ћа-
ва ју ана ли зу у од но су на пол ну при пад ност.

11 Пре ма по да ци ма у 2006. го ди ни, удео осу ђе ња де ча ка у укуп ном бро ју при ја ва из но-
сио је 0,551, а за де вој чи це све га 0,313, од но сно, ко е фи ци јент фе ми ни за ци је уде ла осу ђе ња 
у 2006. го ди ни из но сио је 0,568 [РЗС, 2009]. У 2016. го ди ни, удео осу ђе ња де ча ка у укуп ном 
бро ју при ја ва оста је при бли жан (0,573), али до ла зи до по ве ћа ња уде ла осу ђе ња де вој чи ца 
(0,420) па са мим тим ра сте и ко е фи ци јент фе ми ни за ци је (0,733) [РЗС, 2017]. Уко ли ко по сма-
тра мо коeфицијент фе ми ни за ци је осу ђе них пре ма ста ро сти уо ча ва мо да у ана ли зи ра ном пе-
ри о ду до ла зи до ујед на че ног по ра ста овог ко е фи ци јен та и за ста ри је (68%) и за мла ђе (64%) 
осу ђе не де лин квен те. 
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у струк ту ри по чи ње них де ла, као и у слу ча ју по врат ни штва, оче ки ва но 
је да по сто је из ве сне раз ли ке у из ре че ним ме ра ма у за ви сно сти од по ла 
осу ђе ног ма ло лет ни ка – прет по ста вља се да су де вој чи ца ма/де во ја ка ма 
у ве ћој ме ри из ри ца не бла же вас пит не ме ре (ме ре упо зо ре ња и усме ра-
ва ња, ме ре по ја ча ног над зо ра), док је ме ђу они ма ко ји ма је из ри ца на за-
вод ска ме ра и/или ме ра ма ло лет нич ког за тво ра ви ше де ча ка/мла ди ћа, 
по себ но због по врат ни штва. 

Уз раст као еле мент про фи ла ма ло лет них де лин кве на та

По себ но осе тљи во пи та ње у обла сти ма ло лет нич ке де лин квен ци је 
чи ни од ре ђе ње ста ро сне гра ни це ко ја ли ми ти ра спо соб ност да се сно си 
кри вич но прав на од го вор ност, о че му го во ре упо ред но прав на ре ше ња 
за ко но дав ста ва број них зе ма ља и по ку ша ји хар мо ни за ци је њи хо вих за ко-
на [Радуловић 2010: 122; То тић 2016: 82–83; Pe rić i dr. 2008: 72; Šku lić 2011: 
52; Jok sić i Bo jić 2012: 41; Ни ко лић и Јок сић 2011: 23]. Ак ту ел ни за кон 
(Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 85/2005) од ре ђу је ма ло лет не де лин-
квен те као оне осо бе ко је су у тре нут ку из вр ше ња кри вич ног де ла на врши-
ле 14, а ни су на вр ши ле 18 го ди на жи во та. Иа ко је реч о ма лом ста ро сном 
ра спо ну, го ди не уз ра ста сма тра ју се бит ним еле мен том у од ре ђе њу со ци-
јал но-де мо граф ског про фи ла де лин кве на та. Та ко, пре ма рас по ло жи вим 
по да ци ма, про сеч на ста рост при ја вље них ма ло лет них де лин кве на та у 
2016. го ди ни из но си ла је 15 го ди на и пет ме се ци [РЗС, 2017: 21]. Код при ја-
вље них ма ло лет них де лин кве на та, раз ли ке у про сеч ној ста ро сти из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца су не знат не (15 го ди на и пет ме се ци на спрам 15 го ди-
на и че ти ри ме се ца). У од но су на по че так ана ли зи ра ног пе ри о да (2006), 
до шло је до по ме ра ња надо ле про сеч не ста ро сти де лин квен та про тив 
ко јег је под не та при ја ва, та ко да су да нас де лин квен ти мла ђи за ско ро осам 
ме се ци од при ја вље них ма ло лет них ли ца у 2006.12 На ве де но ја сно све до-
чи о по ра сту бро ја мла ђих ма ло лет ни ка ме ђу де лин квен ти ма (Та бе ла 4). 
Ово се по себ но од но си на ка те го ри ју при ја вље них де лин кве на та у ко јој се 
од нос ста ри јих и мла ђих ма ло лет ни ка сма њу је у ана ли зи ра ном пе ри о ду 
пре ма сто пи од чак 9,6% го ди шње.13 О по ра сту бро ја еви ден ти ра них мла-
ђих ма ло лет ни ка, као и оче ки ва ном ра сту ћем трен ду ове по ја ве све до че 
и јед на чи не ли не ар не ре гре си је за све три ка те го ри је де лин кве на та.14 
Осим што ово ука зу је на сни же ње до ње ста ро сне гра ни це (при ја вље ног) 
де лин квен тог по на ша ња, то та ко ђе зна чи да се да нас че шће не го ра ни је 
ре ги стру је ова ква вр ста дру штве но не при хва тљи вог по на ша ња ма ло лет-
ни ка. На тај на чин по твр ђу је се сма ње на дру штве на то ле ран ци ја пре ма 

12 Про сеч на ста рост ма ло лет них де лин кве на та у 2006. го ди ни из но си ла је 16 го ди на 
и је дан ме сец [РЗС, 2009: 21].

13 За раз ли ку од ово га, исти од нос се сма њу је пре ма го ди шњој сто пи од 4,2% у слу ча ју 
оп ту же них и 5,9% у слу ча ју осу ђе них. 

14 У слу ча ју при ја вље них ма ло лет них де лин кве на та, јед на чи на ли не ра не ре гре си је про-
ме не вред но сти од но са ста ри јих и мла ђих ма ло лет ни ка из но си y = -0,101x + 1,961, a R2=0,533. 
У слу ча ју оп ту же них де лин кве на та јед на чи на из но си y = +0,037x + 1,936, док је R2=0,166, а за 
тре ћу гру пу, осу ђе не ма ло лет не де лин квен те једнaчина гла си y = +0,048x + 1,849, а R2=0,119. 
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по ја ви ма ло лет нич ке де лин квен ци је, чак и у слу ча ју нај мла ђих по чи ни-
ла ца, али и на ме ра да се при ме ном из ре че них ме ра де лу је ко рек тив но и 
спре чи да ље де ви јант но по на ша ње. Ово по след ње се по себ но од но си на 
ста ри је ма ло лет ни ке, о че му све до чи и по раст сто па осу ђе ња у ана ли зи-
ра ном пе ри о ду (Та бе ла 4). 

Та бе ла 4. Од нос ста ри јих и мла ђих ма ло лет ни ка ме ђу при ја вље ним, оп ту же ним 
и осу ђе ним ли ци ма у Ср би ји, из у зи ма ју ћи АП Ко со во и Ме то хи ја (2006/2016)

При ја вље ни Оп ту же ни О су ђе ни У део осу ђе ња
2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016. 2006. 2016.

Мла ђи 831 1853 627 926 490 783 0,590 0,423
Ста ри ји 2210 1790 1640 1579 1076 1249 0,487 0,698
С/М 2,66 0,97 2,62 1,71 2,20 1,60 0,825 1,650

Из вор: РЗС [2009; 2017]. 

У струк ту ри при ја вље них кри вич них де ла мла ђих и ста ри јих ма ло-
лет ни ка до ми ни ра ју де ла имо вин ског кри ми на ла (Та бе ла 5). Та ко ђе, за-
јед нич ко им је да у ана ли зи ра ном пе ри о ду ра сте број при ја вље них оста-
лих кри вич них де ла (нпр. про тив јав ног ре да и ми ра, бра ка и по ро ди це). 
Ме ђу тим, док код мла ђих ма ло лет ни ка ра сте број при ја вље них де ла на-
си ља (пр о тив жи во та и те ла) и про тив при вре де (нпр. фал си фи ко ва ње 
нов ца, зло у по тре ба плат них кар ти ца, не до зво ље на тр го ви на), ме ђу ста-
ри ји ма се уо ча ва по раст де ла про тив здра вља љу ди (нпр. нео вла шће на 
про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га). 

Та бе ла 5. Струк ту ра при ја вље них кри вич них де ла пре ма уз ра сту по чи ни о ца у 
Ср би ји, из у зи ма ју ћи АП Ко со во и Ме то хи ја (2006/2016)

Кри вич на де ла пр о тив:
Мла ђи ма ло лет ни ци Ста ри ји ма ло лет ни ци

2006. 2016. 2016/
2006. 2006. 2016. 2016/

2006.
Жи во та и те ла 11,0 16,8 1,523 15,6 12,5 0,801
Пол них сло бо да 2,4 1,5 0,625 1,5 1,1 0,733
Имо ви не 72,8 53,0 0,728 60,0 52,1 0,868
При вре де 0,1 0,2 2 0,8 0,6 0,750
Здра вља љу ди 1,3 1,3 1 4,7 6,7 1,426
Без бед но сти јав ног са о бра ћа ја 4,2 1,6 0,381 5,2 1,6 0,308
Оста ла кри вич на де ла 8,2 25,6 3,122 12,1 25,4 2,099
Укуп но 100,0 100,0 1 100,0 100,0 1

Из вор: РЗС [2009; 2017]. 
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Обра зов ни ни во као еле мент про фи ла  
ма ло лет них де лин кве на та

Тре ће бит но со ци јал но де мо граф ско обе леж је ма ло лет них де лин кве-
на та је сте њи хо во обра зо ва ње. У со ци јал но па то ло шкој ли те ра ту ри, три су 
ста ва о ути ца ју обра зо ва ња на де ви јант но по на ша ње уоп ште [Konstantino-
vić-Vi lić i dr. 2010: 376]. Пре ма пр вом, оп ти ми стич ном схва та њу, с по ра стом 
обра зо ва ња до ла зи до па да де ви јант ног по на ша ња уоп ште. То зна чи да 
се ни ско обра зо ва ње сма тра јед ним од фак то ра де ви јант ног по на ша ња, 
по себ но ако се до ве де у ве зу с ни ским со ци јал ним шан са ма. Пре ма дру гом, 
пе си ми стич ном схва та њу, са по ра стом обра зо ва ња не ће до ћи до сма ње ња 
де ви јант но сти, већ ће се про ме ни ти струк ту ра де ви јант них по на ша ња. 
Тре ће схва та ње сма тра да обра зо ва ње не ма по себ ног ути ца ја да ли ће се 
осо ба по на ша ти на де ви јан тан на чин или не. У слу ча ју ма ло лет  ни ка, од нос 
обра зо ва ња и де лин квен ци је мо же да се ис тра жу је као ути  цај: а) ни воа или 
ти па обра зо ва ња на по ја ву де лин квент ног по на ша ња и б) де лин квен ци је 
на од у ста ја ње од обра зо ва ња. 

Раз ли чи та ис тра жи ва ња ука зу ју на не ко ли ко бит них обра зов них пре-
 дик то ра за по ја ву де лин квен ци је код ма ло лет ни ка – сла би ји успех у шко ли, 
по на вља ње раз ре да, кон фликт но по на ша ње у од но су на оста ле уче ни ке, 
али и ау то ри те те у обра зов ним ин сти ту ци ја ма, че ста про ме на шко ла, 
не при вр же ност оде ље њу/ко лек ти ву [Vasiljević-Pro da no vić 2016: 163, 166, 
169]. С дру ге стра не, у ис тра жи ва њи ма је по твр ђе но и да де лин квент но 
по на ша ње ма ло лет ни ка (по себ но хап ше ње, оп ту жба, ин сти ту ци о на ли-
за ци ја) во де ра ни јем на пу шта њу шко ло ва ња [Hjal mar sson 2008: 628].

Ана ли зи ра ни по да ци по ка зу ју да нај ве ћи број при ја вље них ма ло лет-
них де лин кве на та има за вр ше ну основ ну шко лу (Та бе ла 6), што од го ва ра 
њи хо вом ка лен дар ском уз ра сту. Ме ђу тим, ни је за не мар љив удео оних ко ји 
су без шко ле или са не за вр ше ном основ ном шко лом, по себ но ме ђу при ја-
вље ним слу ча је ви ма у 2016. То по ка зу је да се њи хо во де лин квент но по на-
ша ње мо же до ве сти у ве зу с ра ним на пу шта њем шко ло ва ња. Де при ва ци ја 
у обра зо ва њу ов де је и узрок, али и по сле ди ца де лин квен ци је. Ипак, по даци 

Та бе ла 6. За вр ше на шко ла при ја вље них ма ло лет них ли ца у Ср би ји, из у зи ма ју ћи 
АП Ко со во и Ме то хи ја (2006/2016)

За вр ше на шко ла 
При ја вље ни О су ђе ни

2006. 2016. 2016/
2006. 2006. 2016. 2016/

2006.
Без шко ле 6,5 2,1 0,338 5,6 2,3 0,411
Не пот пу на ОШ 9,5 21,0 2,211 9,6 15,9 1,656
ОШ 76,8 43,5 0,566 74,1 63,8 0,861
ССС 3,7 7,0 1,919 6,0 16,2 1,350
Не по зна то 3,5 26,4 7,543 4,7 1,7 0,362
Укуп но 100,0 100,0 1,000 100,0 100,0 1,000

Из вор: РЗС [2009; 2017].
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по ка зу ју да у пе ри о ду од 2006. до 2016. до ла зи до па да уде ла ли ца без шко-
ле ме ђу при ја вље ним ма ло лет ним де лин квен ти ма (за две тре ћи не) и по ве-
ћа ња оних са не пот пу ном основ ном шко лом (2,2 пу та) што ука зу је на то 
да се пре кид шко ло ва ња у њи хо вом слу ча ју од га ђа за ви ше раз ре де основ не 
шко ле. 

Од 2012. го ди не во ди се по себ на еви ден ци ја о укљу че но сти ма ло лет них 
де лин кве на та у обра зов ни про цес. Та ко, док се око по ло ви не при ја вље них 
ма ло лет ни ка ре дов но шко лу је, а из ме ђу 3% и 7% то чи ни ван ред но, да нас 
је чак сва ки пе ти осу ђе ни ван обра зов ног про це са (Та бе ла 7). 

Та бе ла 7. Укљу че ност у обра зов ни про цес при ја вље них и осу ђе них ма ло лет них 
ли ца у Ср би ји, из у зи ма ју ћи АП Ко со во и Ме то хи ја (2012/2016)

При ја вље ни О су ђе ни
2012. 2016. 2012. 2016.

Ре дов но 49,2 53,9 55,6 57,8
Ван ред но 3,5 2,7 5,6 6,9
Ван обра зо ва ња 15,8 12,5 19,5 21,8
Не по зна то 31,5 30,9 19,3 13,5
Укуп но 100,0 100,0 100,0 100,0

Из вор: РЗС [2013; 2016]. 

При ме тан је по раст об у хва та осу ђе них ма ло лет ни ка обра зо ва њем, 
ка ко у слу ча ју ре дов ног, а још ви ше ван ред ног обра зо ва ња, што је по сле-
ди ца при ме ње них вас пит них ме ра, по себ но ме ре по ја ча ног над зо ра. С 
дру ге стра не, бла го ра сте удео осу ђе них ван обра зов ног про це са што ову 
ка те го ри ју ма ло лет них де лин кве на та ста вља у по себ но те жак по ло жај, 
по ја ча ва ју ћи њи хо ву ис кљу че ност, као и ри зик од по врат ни штва. 

По ро дич не при ли ке као еле мент про фи ла  
ма ло лет них де лин кве на та

Као што је ис так ну то, по ро дич но окру же ње сма тра се ујед но јед ним 
од кључ них фак то ра ри зи ка и фак то ра пре вен ци је по ја ве ма ло лет нич ке 
де лин квен ци је [Бугарски и др. 2016: 78–82; Lju bi čić 2011]. Као фак то ри 
ри зи ка у по ро дич ном окру же њу нај че шће се по ми њу дез ин те гра ци ја/не-
до ста так по ро дич них од но са, дис функ ци о нал ност, си ро ма штво – јед ном 
реч ју, не а де ква тан/си ро ма шан/осла бљен по ро дич ни ка пи тал. Осим то га, 
ни је рет ка по ро дич на ре про дук ци ја де лин квент ног по на ша ња. 

На осно ву рас по ло жи вих по да та ка, не мо же мо са зна ти мно го о по-
ро дич ном окру же њу ма ло лет них де лин кве на та15, али је мо гу ће сте ћи 
увид у струк ту ру по ро ди ца из ко јих они по ти чу. Та ко, ве ћи на ма ло лет них 

15 На и ме, де таљ но про фи ли са ње де лин кве на та пре ма по ро дич ним при ли ка ма под ра-
зу ме ва ком плек сна со ци о ло шка ис тра жи ва ња ба зи ра на на при ме ни ква ли та тив них ме то да. 
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де лин кве на та про тив ко јих је под не та при ја ва, као и осу ђе них, по ти че из 
пот пу них по ро ди ца (Та бе ла 8). Тек сва ки ше сти/ше ста при ја вље ни ма ло-
лет ни де лин квент жи ви у не пот пу ној по ро ди ци, с тим што је знат но че шћа 
си ту а ци ја да ма ло лет ник/ца  жи ви са мај ком, што је и ина че слу чај у по-
пу ла ци ји ма ло лет ни ка16. Су прот но то ме, ме ђу осу ђе ним ма ло лет ни ци ма 
удео оних ко ји жи ве са јед ним ро ди те љем је знат но ве ћи (ско ро јед на 
тре ћи на у 2016) што мо же да ука же на то да де лин квен ци ја по ја ча ва ра-
њи вост по ро ди це и парт нер ских/ро ди тељ ских од но са, у прав цу њи хо ве 
дез ин те гра ци је. 

Та бе ла 8. По ро дич не при ли ке при ја вље них ма ло лет них де лин кве на та у Ср би ји, 
из у зи ма ју ћи АП Ко со во и Ме то хи ја (2006–2016)

По ро дич не при ли ке 
При ја вље ни О су ђе ни

2006. 2016. 2006. 2016.
Жи ви са оба ро ди те ља 73,7 46,8 65,3 58,6
Жи ви са јед ним ро ди те љем 16,1 15,4 25,9 32,4
Жи ви са дру гим ли цем 4,1 3,2 5,9 4,7
Жи ви сâм/сâма 6,1 0,1 2,9 0,5
У уста но ви – 1,4 – 2,0
Не по зна то** – 33,1 – 1,9
Укуп но 100,0 100,0 100,0 100,0

Из вор: РЗС [2009; 2017]. 

 
Ако због бо ље упо ре ди во сти по да та ка по де ли мо ана ли зи ра ни пе ри од 

на два пот пе ри о да (2006–2011. и 2012–2016), он да уо ча ва мо да је у дру гом 
ана ли зи ра ном пот пе ри о ду при ме тан пад уде ла ма ло лет ни ка/ца  ко ји живе 
у уста но ва ма со ци јал не за шти те, као и оних ко ји жи ве са ми (за чак по ло-
ви ну!), док удео оних ко ји жи ве с дру гим ли ци ма бла го ра сте.17 По раст 
уде ла при ја вље них ма ло лет ни ка ко ји жи ве у хра ни тељ ским по ро ди ца ма 
ука зу је ка ко на про ме ну по ли ти ке збри ња ва ња де це без ро ди тељ ског 
ста ра ња18, та ко и на про бле ме у њи хо вој адап та ци ји у но вом по ро дич ном 
окру же њу. С дру ге стра не, по раст уде ла оних ко ји жи ве у по ро ди ци про-
кре а ци је по ка зу је ра ни је оса мо ста љи ва ње ма ло лет них де лин кве на та из 
ро ди тељ ске по ро ди це, по не кад до бро вољ но, али и при нуд но. 

16 Ова кву по ро дич ну си ту а ци ју сре ће мо код чак 70% ма ло лет ни ка ко ји жи ве у јед но-
ро ди тељ ској по ро ди ци, од но сно код сва ког де се тог при ја вље ног ма ло лет ни ка/це  уоп ште. 
Ова кав од нос ма ло лет ни ка ко ји жи ве с мај ком и с оцем је и оче ки ван, с об зи ром на ге не ралну 
ди стри бу ци ју јед но ро ди тељ ских по ро ди ца [РЗС, 2013а]. 

17 Док се удео ма ло лет ни ка ко ји жи ве са ро ди те љи ма (без об зи ра на тип по ро дич не 
за јед ни це) у пе ри о ду 2012–2016. ума њио за 15,2%, удео оних ко ји жи ве у хра ни тељ ским 
по ро ди ца ма по ве ћао се за 21,01%, а удео ма ло лет ни ка ко ји жи ве у по ро ди ци про кре а ци је 
по ве ћао се за јед ну тре ћи ну. 

18 Реч је о про ме ни од тзв. др жав них до мо ва за не збри ну ту де цу ка удо мља ва њу у хра-
ни тељ ским по ро ди ца ма.



432

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

На осно ву ана ли зе по да та ка до ступ не ста ти стич ке еви ден ци је иден-
ти фи ко ва ни су ре цент ни трен до ви у по ја ви ма ло лет нич ке де лин квен ци је, 
као и ти пич на со ци јал но де мо граф ска обе леж ја ма ло лет ног де лин квен та. 
У пр вом слу ча ју, по твр ђу је се: а) ра ни је уо че ни осци ли ра ју ћи тренд бро-
ја еви ден ти ра них слу ча је ва, али и ни жи про се чан број при ја ва по го ди ни 
у од но су на ра ни је пе ри о де, б) ни зак удео ма ло лет них по чи ни ла ца кри-
вич них де ла у укуп ном бро ју по чи ни ла ца, уз бла гу тен ден ци ју по ра ста у 
од но су на по че так ана ли зи ра ног пе ри о да (2006), као и в) бла га про ме на у 
струк ту ри кри вич них де ла ма ло лет ни ка у прав цу ње не ди вер зи фи ка ци-
је. Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, ме ђу ма ло лет ним де лин квен ти ма 
до ми ни ра ју де ча ци/мла ди ћи, а про сеч на ста рост укуп но при ја вље них ма-
ло лет ни ка из но си око 15,5 го ди на. Ско ро сва ки че твр ти не ма шко лу или 
има не пот пу но основ но обра зо ва ње, а сва ки пе ти осу ђе ни ма ло лет ник је 
ван обра зов ног про це са. Ме ђу осу ђе ни ма, ско ро сва ки тре ћи жи ви у јед но-
ро ди тељ ској по ро ди ци. На ве де на ти пич на обе леж ја мо гу се тре ти ра ти као 
ри зич ни фак то ри ко ји по ве ћа ва ју ве ро ват но ћу ја вља ња и пер зи стент ност 
де ви јант ног по на ша ња. На рав но, то ни ка ко не зна чи да ће до на стан ка 
ма ло лет нич ке де лин квен ци је ну жно и до ћи. Ме ђу тим, на ве де на ти пич на 
обе леж ја (по себ но, де при ва ци ја у обра зо ва њу, као и по те шко ће у функ цио-
ни са њу по ро дич ног окру же ња) мо гу има ти сиг на ли зи ра ју ћи ефе кат, по-
себ но ако де лу ју си мул та но, су пер по ни ра ју ћи ме ђу соб не ути ца је и про-
из во де ћи но ве ри зи ке. 

На жа лост, јав но до ступ ни по да ци о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич-
них де ла пру жа ју тек еле мен та ран увид у њи хо ва со ци јал но де мо граф ска 
обе леж ја. По ред не до стат ка по да та ка о нпр. ти пу на се ља из ко јег до ла зи 
ма ло лет ник, еко ном ском ста њу до ма ћин ства, бро ју чла но ва до ма ћин ства 
и сл., за по тре бе про фи ли са ња по чи ни ла ца би ло би ве о ма ко ри сно јед но-
о бра зно при ка зи ва ње по да та ка за све три ка те го ри је ма ло лет ни ка (при-
ја вље не, оп ту же не и осу ђе не). На тај на чин омо гу ћи ло би се пот пу ни је 
пра ће ње ути ца ја со ци јал но де мо граф ских обе леж ја као ри зич них фак то-
ра. Осим то га, про ме ње на ме то до ло ги ја при ка зи ва ња по да та ка оте жа ва, 
па чак и оне мо гу ћа ва пра ће ње трен до ва у по је ди ним обе леж ји ма. Сто га 
су за утвр ђи ва ње пот пу ни јег со ци јал но де мо граф ског про фи ла ма ло лет-
ног де лин квен та нео п ход на де таљ ни ја со ци о ло шка ис тра жи ва ња ра ди 
ни јан си ра ња ути ца ја по је ди них ри зич них фак то ра, по себ но у слу ча је ви-
ма мул ти пли ко ва них ри зи ка, као и код ма ло лет ни ка код ко јих је уо че на 
по ја ва ре ци ди ва. 

ЗА ХВАЛ НОСТ

Рад је део ис тра жи ва ња на про јектy ИИИ 46006 и ОИ 179037 ко ји 
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пу бли ке Ср би је. 
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SUM MARY: In this pa per, the re are analyzed da ta on so cio-de mo grap hic cha rac-
te ri stics of ju ve ni le de lin qu ents in Ser bia. The evi den ce of the Sta ti sti cal Of fi ce of the 
Re pu blic of Ser bia ha ve been used for this pur po se. The re fe ren ce pe riod for the analysis 
is bet we en 2005, af ter the adop tion of the new Law on Ju ve ni le Of fen ders (2005) and 
2016. The analysis is ba sed on two re se arch qu e sti ons: a) what the so cio-de mo grap hic 
cha rac te ri stics of ju ve ni le de lin qu ents are and b) whet her the ob ser ved cha rac te ri stics 
chan ge wit hin the analyzed pe riod. Ba sed on iden ti fied cha rac te ri stics, the aim of the 
analysis is to po int out the pos si ble fac tors that sha pe the ju ve ni le de lin qu ency, its fe a tu res 
and chan ge in con tem po rary Ser bian so ci ety. The analysis has shown: a) pre vi o usly ob ser ved 
oscil la ting trend in to tal num ber of ca ses of ju ve ni le de lin qu ency, b) low ra tio of ju ve ni le 
de lin qu ents in to tal num ber of of fen ders with the mo dest ten dency of in cre a se du ring the 
analyzed pe riod and c) mo de ra te chan ges to wards di ver sity of of fen ses. Ac cor ding to the 
da ta, typi cal ju ve ni le of fen der is ma le, with no for mal ele men tary edu ca tion and of ten a 
dro po ut. Among con vic ted, one third li ves in sin gle-pa rent fa mi li es. Ob ser ved typi cal 
cha rac te ri stics do not ne ces sa rily ca u se ju ve ni le de lin qu ency among young sters but may 
ha ve a war ning ef fect, espe ci ally if they act si mul ta ne o usly, su per po sing mu tual im pacts 
and ge ne ra ting new risks.
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СА ЖЕ ТАК: Од по след њих де це ни ја 20. ве ка по чи ње пре и спи ти ва ње 
дру штве них функ ци ја уста но ва кул ту ре, по себ но ин сти ту ци ја елит не умет-
но сти, ко ји ма при па да и по зо ри ште. У том дис кур су спро во де се број на 
ис тра жи ва ња фо ку си ра на на „ши ру” уло гу по зо ри шта у за јед ни ци у ко јој 
де лу је, те ис тра жи ва ња ко ја ис пи ту ју ди на ми ку и ква ли тет од но са оства ре-
ног на ре ла ци ји по зо ри ште –пу бли ка. Њи хов ис ход су пре по ру ке ино ва тив-
них стра те шких ак тив но сти, ко ји ма по зо ри ште мо же ус по ста ви ти ду бље 
од но се са по сто је ћом и при ву ћи но ву пу бли ку, од но сно ефи ка сни је ре а ли-
зо ва ти сво је кул тур но-еман ци па тор ске, со ци јал но-ин клу зив не, со ци јал но-
-ко хе зив не, еду ка тив не и дру ге по тен ци ја ле. Обим на ис тра жи ва ња функ-
ци о нал ног ти па, ко ја об је ди њу ју ана ли зу про це са по зо ри шне про дук ци је, 
ди стри бу ци је и ре цеп ци је и осве тља ва ју на чи не на ко је по зо ри ште функ-
ци о ни ше у за јед ни ци, до са да ни су оба вља на у Ср би ји; ма да се, ду ги низ 
го ди на, спро во де ис тра жи ва ња ко ја с по је ди нач них аспе ка та (пу бли ке, мар-
ке тин шких ак тив но сти, од но са кул тур не по ли ти ке и по зо ри шног ме наџ мен-
та) да ју со лид не и до вољ но ре ле вант не од го во ре на ову те му. Њи хов уку пан 
за кљу чак је да се по зо ри шта у Ср би ји мо ра ју (пре)ори јен ти са ти на окру-
же ње – (ре)де фи ни са ти сво ју дру штве ну ми си ју и ак тив но при сту пи ти 
про це си ма ши ре ња пу бли ке. Ме ђу тим, прак тич на при ме на та квих пре по-
ру ка из о ста је, по зо ри шне ор га ни за ци је те шко усва ја ју иде ју да про ме не 
мо ра ју би ти ини ци ра не од њих са мих, што до во ди до пи та ња о ста во ви ма на 
ко ји ма те ор га ни за ци је те ме ље сво је де ло ва ње. С тим у ве зи, рад ма пи ра 
и ана ли зи ра ми шље ња ди рек то ра и за по сле них у бе о град ским по зо ри шти-
ма на те му уло ге по зо ри шта у раз во ју пу бли ке и оства ри ва њу „до дат не” 
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дру штве не вред но сти, кон тек сту а ли зу ју ћи их у од но су на за те че не при ли ке, 
тј. кон крет не прак се ових уста но ва. У за кључ ку је раз ви јен ори ги нал ни 
те о риј ски мо дел „дво сме ре не адап та ци је јав них град ских по зо ри шта”, 
ко ји пре по зна је ва жност стра те шког де ло ва ња у кул ту ри „од о здо на ви ше” 
и „од о зго на ни же”, и пред ла же кон крет не ак тив но сти и при ступ по зо ри шта 
и кул тур не по ли ти ке у до ме ну не го ва ња и раз во ја по зо ри шне пу бли ке. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: јав но по зо ри ште, пу бли ка, дру штве не функ ци је 
по зо ри шта, ме наџ мент по зо ри шта, кул тур на по ли ти ка 

Кон цепт јав ног по зо ри шта на ста је у пе ри о ду ства ра ња на ци о нал них 
др жа ва, ко је осни ва ју и фи нан си ра ју рад на ци о нал них по зо ри шних ку ћа, 
ве ру ју ћи у њи хо ву функ ци ју из гра ђи ва ња и ја ча ња на ци о нал не све сти, 
иден ти те та и кул ту ре. По след ње две де це ни је 19. ве ка осни ва ју се и ма ла, 
не за ви сна, ре пер то ар ска по зо ри шта, фи нан си ра на про да јом ка ра та и по-
др шком фи нан си је ра, да би од кра ја Дру гог свет ског ра та бри гу о њи ма 
пре у зе ле др жа ве, во ђе не иде јом о до при но су по зо ри шне умет но сти дру-
штве ној ко хе зи ји и кул тур ној еман ци па ци ји. Оне об на вља ју раз ру ше на 
и гра де но ва по зо ри шта, те ства ра ју раз гра на те на ци о нал не по зо ри шне 
си сте ме, ко ји вре ме ном по чи њу да бу ду све те же одр жи ва фи нан сиј ска 
оба ве за за др жав не бу џе те. То по ста је све ви дљи ви је сма њи ва њем фи нан-
сиј ских мо гућ но сти зе ма ља услед „кри зе тра ди ци о нал них ре сур са раз во ја” 
[Devetaković 2010], ма да ово не зна чи да на ру ше ну одр жи вост по зо ри шних 
си сте ма тре ба ис кљу чи во да ти ра ти од по след њих го ди на пр ве де це ни је 
21. ве ка (го ди на Свет ске еко ном ске кри зе и ин тен зив ног сма њи ва ња бу џе та 
за кул ту ру). На про тив, „кри за” по чи ње још по след њих де це ни ја прет ход-
ног ве ка – у ко рак са „де е ли ти за ци јом кул тур не по ли ти ке” [Cra ik 2007: 26], 
те све ве ћом тен зи јом и так ми че њем у до ка зи ва њу јав ног зна ча ја из ме ђу 
раз ли чи тих де лат но сти ко је кул ту ра и умет ност са да нат кри ва ју1. 

У ам би јен ту про ме ње не кул тур не па ра диг ме „по вла шће ни по ло жај” 
јав ног по зо ри шта по чи ње да се пре и спи ту је; кул тур не по ли ти ке фо ку си-
ра ју се на утвр ђи ва ње и ева лу а ци ју со ци јал них вред но сти са др жа ја ко је 
по др жа ва ју, па по ла зна тач ка сва ког раз ма тра ња о са вре ме ним иза зо вима 
одр жи во сти јав ног по зо ри шта по ста је кон крет но и опе ра тив но де фи ни-
са ње ње го ве (про ши ре не) дру штве не уло ге. Те о ри је струк ту ри ра ња кул-
тур не вред но сти [Tro zbi 2012; Hol den 2004], јав не вред но сти [Mo o re 2004; 
Al ford and O’Flynn 2009], умет нич ке из вр сно сти [McMa ster 2008], као и 
број не сту ди је о на чи ни ма де ло ва ња по зо ри шта у са вре ме ним дру штви ма, 

1 Го во ре ћи о ди вер си фи ка ци ји функ ци ја кул ту ре и умет но сти у овом кон тек сту, а у 
иде о ло шком кљу чу ко ји то су прот ста вља из вр сно сти у кул ту ри, кул тур ни по сле ни ци се 
обич но ве зу ју за по губ ни ути цај но вих еко ном ских функ ци ја кул тур них и умет нич ких де-
лат но сти, на ста лих еко ном ским усме ре њем кул тур не по ли ти ке [Tro zbi 2012: 29]. Ме ђу тим, 
реч је о да ле ко обим ни јој ди вер си фи ка ци ји дру штве них ци ље ва кул ту ре да нас, у ве зи са 
основ ним мо ти вом за на прет ком чо ве чан ства, тј. са иде јом о уло зи кул ту ре и умет но сти у 
бо га ће њу и афир ма ци ји вред но сти ко је су уни вер зал не и су штин ски ва жне по пут: пар ти-
ци па ци је, де мо кра ти је, то ле ран ци је, бри ге за дру го га, ин клу зи је, сло бо де, рав но прав но сти, 
ми ра и си гур но сти, здра вља, до бро би ти, кре а тив но сти, има ги на ци је, љу ба ви и по што ва ња 
при ро де [Cre ik 2007: 28].
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до ка зу ју тренд кон ти ну и ра ног раз во ја ње го вих дру штве них функ ци ја, 
фо ку си ра них на до при нос по зо ри шта дру штве ној ко хе зи ји и кул тур ној 
еман ци па ци ји, со ци јал ној ин клу зи ји, раз во ју кри тич ког ми шље ња, по кре-
та њу ди ја ло га и јав не рас пра ве, ре ви зи ји фор мал не исто ри је, пре и спи ти-
ва њу ми то ва и тра ди ци о нал них обра за ца ми шље ња2. За јед нич ко за ове и 
слич не функ ци је по зо ри шта је то да се оне од но се на ре ла ци ју по зо ри ште  
–дру штво и да се ма ни фе сту ју кроз са деј ство оства ре но из ме ђу по зо ри-
шног до га ђа ја и пу бли ке. 

ПО ДР ШКА ТЕ О РИ ЈЕ ПО ЗО РИ ШНОГ ДО ГА ЂА ЈА ПО СЛО ВА ЊУ  
ПО ЗО РИ ШТА ОРИ ЈЕН ТИ СА НОМ НА ПУ БЛИ КУ

Сва ки по зо ри шни до га ђај, тј. по зо ри шна пред ста ва схва ће на као 
„ме сто спа ја ња, су сре та и кон фрон та ци је из ме ђу из во ђа ча и гле да ла ца” 
[Mar tin 2004: 1], од ре ђе на је сво јом по зи ци јом у по зо ри шном, со ци јал ном 
и кул тур ном окру же њу [Sa u ter 2004: 11]. То зна чи да су фак то ри ко ји ути чу 
на про це се про дук ци је, ди стри бу ци је и ре цеп ци је пред ста ве, по ред пер цеп-
тив не ше ме гле да ла ца, ти па пред ста ве и на чи на на ко ји је она ор га ни зо-
ва на, и спек тар дру гих со цио-кул тур них ка рак те ри сти ка ко је пред у сло-
вља ва ју прет ход но [E del man et al. 2015: 223]3. Та ква кон цеп ци ја по зо ри шта 
ука зу је да се утвр ђи ва ње ти па вред но сти ко је по зо ри шни до га ђај ге не ри ше, 
од но сно ма пи ра ње функ ци ја те а тра, мо ра за сни ва ти на (стал ном и по нов-
ном) ис пи ти ва њу ве за из ме ђу по зо ри шне про дук ци је, са ста ва пу бли ке и 
ре цеп ци је по зо ри шта на кон цеп ту ал ном и со ци о ло шком ни воу, тј. осве-
тља ва њу на чи на на ко је по зо ри ште функ ци о ни ше у за јед ни ци. 

Ре ле вант на ис тра жи ва ња овог ти па, спро ве де на у раз ли чи тим по зо-
ри шним си сте ми ма, ис хо де слич ним за кључ ци ма да су оп шти фак то ри 
ко ји ути чу на ка рак те ри сти ке по зо ри шне про дук ци је, ди стри бу ци је и 
ре цеп ци је – по ред „ди рект ног кон тек ста по зо ри шног до га ђа ја” [више у: 
Evre smann 2014: 165–170]) – кул тур на тра ди ци ја, струк ту ра по зо ри шног 
си сте ма, кон цеп ци ја кул тур не и дру гих јав них прак тич них по ли ти ка и 
еко но ми ка по зо ри шне про дук ци је [To o me and Sa ro 2015: 270–271]. Шта-
ви ше, и ис тра жи ва ња ко ја су уже фо ку си ра на на про цес са ме ре цеп ци је, 
од но сно до жи вља је, оче ки ва ња и за до вољ ство пу бли ке, за кљу чу ју да је 
оства ри ва ње функ ци ја по зо ри шног до га ђа ја усло вље но при је мом вред но сти 

2 Про ши ре ним дру штве ним функ ци ја ма по зо ри шта при па да ју и функ ци је ко је су за 
те му ко јом се ов де ба ви мо ма ње ва жне, а ко је се ти чу оства ри ва ња по зи тив них еко ном ских 
екс тер на ли те та, тј. ко ри шће ња кул тур ног, со ци јал ног и ху ма ног ка пи та ла по зо ри шта у 
кон тек сту из град ње бо љег еко ном ског ам би јен та – сма њи ва ње не за по сле но сти, ре ви та ли-
за ци ја за јед ни це, при вла че ње по тен ци јал них ула га ча и „кре а тив не ели те” по бољ ша њем 
ими џа дру штва и сл. 

3 Те о ри ја по зо ри шног до га ђа ја бли ска је „кла сич ним” ста во ви ма те о ре ти ча ра и по зо-
ри шних ства ра ла ца да је по зо ри ште „кул тур но кон стру и са ни про дукт” [Ben nett 1997: 106]. Ово 
од го ва ра и Мо ла ро вом кон цеп ту кул тур ног си сте ма ко га чи не две укр ште не осе на чи јим се 
су прот ним кра је ви ма на ла зе по ро ди це умет ни ка и пу бли ке (хо ри зон та на оса) и по ро ди це 
до но си ла ца од лу ка и по сред ни ка (вер ти кал на оса), при че му од нос из гра ђен на хо ри зон тал ној 
оси пред ста вља прет по став ку по сто ја ња умет нич ког си сте ма [Mo lar 2000: 19–20].



440

од стра не пу бли ке4, те и она по твр ђу ју те зу да је за да так по зо ри шних ор га-
ни за ци ја не са мо да кре и ра ју усло ве ко ји ће омо гу ћи ти при јем вред но сти 
угра ђе них у до га ђај и ци ље ве ор га ни за ци је, већ и то да те вред но сти 
про јек ту ју сход но (прет ход но по бро ја ним) спе ци фич но сти ма кул тур ног 
окру же ња. 

С прет ход ним у ве зи, европ ске др жа ве и јав ни фон до ви фи нан си ра ју 
обим не сту ди је о на чи ни ма на ко је по зо ри шта (као и дру ге ин сти ту ци је 
кул ту ре) мо гу да се при ла го де по тре ба ма са вре ме них дру шта ва, ус по ста-
ве ди на мич ни је ве зе с пу бли ком и про ши ре сво је функ ци је и ути цај у 
ужој и ши рој за јед ни ци ко јој при па да ју. Њи хов ис ход су пре по ру ке раз ли-
чи тих ино ва тив них стра те ги ја у кон тек сту раз во ја по сло ва ња по зо ри шта 
ори јен ти са ног ка спољ ном окру же њу (ино ви ра ње у про гра му, (ре)по зи ци-
о ни ра ње по зо ри шта у ло кал ној за јед ни ци, при ме на тех нич ко-тех но ло шких 
до стиг ну ћа, раз вој еду ка тив них функ ци ја по зо ри шта, ори јен та ци ја на 
са рад њу и сл.), ко је из ла зе из окви ра тра ди ци о нал них (мар ке тин шких) 
стра те ги ја при вла че ња пу бли ке и пред ста вља ју од го вор на им пе ра тив 
„но вог” со ци јал ног усме ре ња по зо ри шног ме наџ мен та. 

ТРАН ЗИ ЦИ ЈА ДРУ ШТВЕ НИХ ФУНК ЦИ ЈА  
ГРАД СКИХ ПО ЗО РИ ШТА БЕ О ГРА ДА

Мре жа град ских по зо ри шта у Бе о гра ду (и дру гим ју го сло вен ским 
гра до ви ма) раз ви ја се на кон Дру гог свет ског ра та, а по себ но у пе ри о ду 
ин тен зив не де мо кра ти за ци је кул ту ре се дам де стих го ди на, ка да ло кал на 
власт ак тив но под сти че но ве иде је и ини ци ја ти ве, те фор ми ра број не уста-
но ве и ма ни фе ста ци је на град ском ни воу [Dragićević Še šić 2005: 391]. По-
след ња де це ни ја 20. ве ка и не по вољ не со цио-еко ном ске при ли ке (рат, санк-
ци је и ме ђу на род ни ем бар го, ин фла ци ја, не ма шти на итд.) до но се стаг на ци-
ју и уру ша ва ње свих сфе ра дру штве но сти, а ти ме и кул ту ре, што по себ но 
по га ђа ком плек сно раз гра нат и по при ро ди ства ри скуп по зо ри шни си стем5. 
Про ме на вла сти 2000. го ди не озна чи ло је по че так пе ри о да у ко ме је тре ба-
ло ре ши ти на го ми ла не про бле ме и спро ве сти струк ту рал ну ре кон струк-
ци ју овог си сте ма, а чи ји би за да так био да обез бе ди при ла го ђа ва ње успе-
шним прак са ма и за до во ља ва ње по тре ба ства ра ла ца и пу бли ке. Су прот но 
то ме, од го ва ра ју ћи на пи та ње: „до кле се сти гло у тран зи ци ји кул ту ре?”, 

4 При јем естет ских вред но сти слу жи функ ци ји естет ског ра ста пу бли ке; при јем од-
ре ђе них сим бо лич ких вред но сти ини ци ра ин те лек ту ал но пре и спи ти ва ње, ини ци ра ње кри-
тич ког ми шље ња, по кре та ње ди ја ло га и јав не рас пра ве; при јем ду хов них и исто риј ских 
вред но сти до при но си осна жи ва њу на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та пу бли ке, ре ви зи ји 
фор мал не исто ри је, пре и спи ти ва њу ми то ва и тра ди ци о нал них обра за ца ми шље ња, по ве-
зи ва њу раз ли чи тих дру штве них гру па итд. [више у: Brown and No vak 2007].

5 Он се та да су о ча ва са број ним про бле ми ма: ре дук ци јом јав них сред ста ва из дво је них 
за јав на по зо ри шта; не до вољ ним за ни ма њем вла сти за раз вој из вр сно сти у умет но сти и 
раз вој дру штве но-ко рек тив не уло ге по зо ри шта; не до вољ ном ау то ном но шћу јав них по зо-
ри шта и по ли тич ким упли вом у сва пи та ња уре ђе ња овог до ме на; изо ла ци јом до ма ћег по-
зо ри шног ства ра ла штва; раз во јем но во ком по но ва ног кул тур ног мо де ла, ко ји је не га тив но 
ути цао на укус пу бли ке; па дом ма те ри јал ног, обра зов ног и кул тур ног ни воа ста нов ни ка и 
ства ра њем не ста бил ног си сте ма вред но сти. 
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со ци о лог Ми лош Не ма њић при ме ћу је да је по себ но ве ли ко не за до вољ ство 
у ре до ви ма по зо ри шних по сле ни ка и пу бли ке, те за кљу чу је да је кри за у 
знат ној ме ри на че ла ову де лат ност, ко ја је, за хва љу ју ћи до ми нант ном 
фи нан си ра њу из бу џе та, нај по дло жни ја ути ца ји ма ко ји до ла зе из сфе ре 
кул тур не по ли ти ке [Немањић 2013: 213]. С та квим ста вом сла жу се ми-
шље ња по зо ри шних по сле ни ка, ад ми ни стра ци је јав не упра ве и но си ла ца 
вла сти, ко ји се, де кла ра тив но или су штин ски, за ла жу за про ме не у си сте-
му јав них по зо ри шта. Ме ђу тим, прак са се из у зет но спо ро ме ња, а ути сак 
је да је узрок ово га не до вољ на ини ци ја ти ва, ка ко у ре ду до но си ла ца од лука 
та ко и ства ра ла ца. С тим у ве зи Кла ић оце њу је да по ли ти ча ри и др жав ни 
слу жбе ни ци тра же из го во ре у бу џет ским огра ни че њи ма, на ру чу ју из ве-
шта је ко ми си ја и екс пло ра тив не сту ди је од ла жу ћи и из бе га ва ју ћи ствар не 
си стем ске про ме не, док су се по зо ри шни про фе си о нал ци вре ме ном при-
ла го ди ли кри зном дис кур су – па су га чак и ин тер на ли зо ва ли [Klaić 2016: 
21–22]. По зо ри шта и њи хо ви пред став ни ци упор но зах те ва ју (са мо) ве ће 
суб вен ци је – че сто не гу ју ћи „ин тер ну кул ту ру ку ка ња и озло је ђе но сти”; 
са кри ва ју се иза кре а тив ног про це са и на ги њу ка „са мо ге то и за ци ји и ин сти-
ту ци о нал ном ау ти зму”; или пак од ла зе у су прот ну крај ност ими ти ра ју ћи 
ре пер то ар ску по ну ду и мар ке тин шке три ко ве ко мер ци јал ног по зо ри шта 
[више у: Kla ić 2016: 41–42]. 

И трен до ви по пи та њу раз во ја пу бли ке по ка зу ју ге не рал но не по вољ ну 
си ту а ци ју, јер, иа ко је број по зо ри шта у Ср би ји ре ла тив но ста би лан то ком 
вре ме на, број по се ти ла ца по зо ри шта је да нас, у по ре ђе њу с вре ме ном 
ка да се по зо ри шна ин фра струк ту ра раз ви ја ла, дра стич но сма њен [Kočović 
2011: 282–283]. На осно ву ис тра жи ва ња кул тур них по тре ба и на ви ка гра-
ђа на Ср би је6, мо же мо да при ме ти мо да се од 2005. го ди не до да нас број 
по зо ри шне пу бли ке не знат но ме ња у пе то го ди шњим ин тер ва ли ма, те да 
(оквир но) бар јед ном го ди шње по зо ри ште по се ти не што ма ње од по ло-
ви не гра ђа на, 1–3 пу та ма ње од 30%, сва ки дру ги ме сец око 10%, а јед ном 
или ви ше пу та ме сеч но ма ње од 3% ста нов ни ка. Ак тив ну пу бли ку, ко ја 
пред ста вља око јед не тре ћи не укуп не пу бли ке, у нај ве ћој ме ри чи не же не, 
мла ди до 30 го ди на, ви со ко обра зо ва ни и ста нов ни ци из ур ба них ме ста 
[Oпачић и Су ба шић 2016: 41, 63]. У ка те го ри ји па сив не пу бли ке, ко ја пар-
ти ци пи ра у слич ном уде лу, при сут ни су ста ри ји и сре до веч ни, гра ђа ни 
са сред њим ни во ом обра зо ва ња и ста нов ни ци из ру рал них кра је ва ко ји 
су нај при сут ни ји и у де лу не-пу бли ке, ко ју уз њих чи не и они из над 50 
го ди на и са основ ним обра зо ва њем [Oпачић и Су ба шић 2016: 62–65]. У 
од но су на за ни ма ња ко ји ма се гра ђа ни ба ве, нај ве ће пре фе рен ци је ка по-
зо ри шној умет но сти има ју умет ни ци, по том струч ња ци и ру ко во ди о ци, 
док га нај ма ње во ле и нај ре ђе по се ћу ју по љо при вред ни ци, уни фор ми са-
на ли ца, пен зи о не ри и рад ни ци [Oпачић и Су ба шић 2016: 42]. Глав ни 
раз ло зи за не по се ћи ва ње по зо ри шта су не до ста так вре ме на и не по сто ја-
ње про гра ма, за чим сле де не до ста так ин те ре со ва ња и ску пе ула зни це 

6 Ис тра жи ва ње кул тур них по тре ба и на ви ка гра ђа на Ср би је [Опачић и Су ба шић 2016]; 
Ис тра жи ва ње кул тур них прак си гра ђа на Ср би је [Mi lan kov i Cve ti ča nin 2011]; Кул тур не по-
тре бе, на ви ке, и укус гра ђа на Ср би је и Ма ке до ни је [Cvetičanin 2007].
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[Oпачић и Су ба шић 2016: 65, 68]. Су ми ра ни за кљу чак ових ис тра жи ва ња 
је да стра те шки при ступ у да љем раз во ју срп ског по зо ри шта, а с аспек та 
раз во ја ње го ве пу бли ке, тре ба тра жи ти у ори јен та ци ји ка при ме ни ак тив-
но сти ко је ће по зо ри ште учи ни ти до ступ ним свим гра ђа ни ма, ак ти ви ра-
њу де ла па сив не и не-пу бли ке ко јој кул тур ни про гра ми ни су до ступ ни у 
до вољ ној ме ри и по ди за њу ни воа зна ња и ин те ре со ва ња за по зо ри шну 
умет ност. То зна чи да ло кал на си ту а ци ја и по тре бе у ана ли зи ра ном кон-
тек сту од го ва ра ју и гло бал но афир ми са ној пу та њи раз во ја по зо ри шта, 
тра си ра ној у прав цу ефи ка сни јег и ефект ивни јег ис пу ња ва ња ње го вих 
со ци јал но-ко хе зи о них, ин клу зив них, еду ка тив них и кул тур но-еман ци-
па тор ских по тен ци ја ла. Ва жност ово га по твр ђу ју и из ја ве за ин те ре со ва-
них стра на у јав ном дис кур су, за кон ски и под за кон ски ак ти ко ји ма се 
ре гу ли ше функ ци о ни са ње јав них ин сти ту ци ја кул ту ре и умет но сти, па 
и упра во усво је на Стра те ги ја кул тур ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 

Ме ђу тим, ак ту ел на ис тра жи ва ња, по пут оних Ду ши це Дра гин, сведо-
че о чи ње ни ци да јав на по зо ри шта и да ље до ми нант но те же ства ра ла штву 
све ви ших умет нич ких до ме та (на ме ње них кри ти ча ри ма, фе сти ва ли ма 
и ре дов ној пу бли ци са раз ви је ним кул тур ним по тре ба ма). Она оце њу је 
да по зо ри шта и спро во де кул тур ну по ли ти ку, јер она са мо де кла ра тив но 
за сту па го ре по ме ну ти стра те шки при ступ, док за пра во од по зо ри шта ни 
не зах те ва де лат ност ко јом ће се ини ци ра ти и раз ви ја ти кул тур не по тре-
бе гра ђа на, већ са мо ону ко ја ће за до во љи ти по сто је ће по тре бе у кул ту ри 
[Dra gin 2019: 42]. Слич но за кљу чу ју и Ми ле на Сте фа но вић [Stefanović 
2013; 2017] и Ана Сто ја но вић [Stojanović 2016], ко је у сво јим док тор ским 
ди сер та ци ја ма и за ову те му ре ле вант ним ра до ви ма ис тра жу ју ре ла ци ју 
из ме ђу фи нан си ра ња по зо ри шта и ње го ве дру штве не уло ге, тј. од нос ева-
лу а ци је, од лу чи ва ња и од го вор ног упра вља ња (као ин стру мен та кул тур не 
по ли ти ке и по зо ри шног ме наџ мен та) и успе ха по зо ри шта у ани ма ци ји 
уче шћа гра ђа на у кул тур ном жи во ту за јед ни це. Укуп на оце на је да но-
си о ци кул тур не по ли ти ке не под сти чу у до вољ ној ме ри ак тив но сти ко је 
се од но се на ши ре ње пу бли ке и раз вој дру штве не уло ге јав ног по зо ри шта, 
па се при ме на пре по ру ка у том сми слу оче ку је „од оз до на го ре” – као план-
ско де ло ва ње са мих по зо ри шта и њи хо вог ме наџ мен та. 

Има ју ћи у ви ду „тра ди ци о нал ни” став да „по зо ри ште не по сто ји без 
пу бли ке” де лу је да се та кво оче ки ва ње под ра зу ме ва. Ме ђу тим, чак и ис-
тра жи ва ња у до ме ну по зо ри шног мар ке тин га – као сег мен та ра да ових 
ор га ни за ци ја ко ји се ди рект но од но си на ко му ни ка ци ју са пу бли ком – 
ис хо де на ла зи ма да, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, по зо ри шта у Ср би ји кон-
ти ну и ра но за не ма ру ју пи та ња ши ре ња сво је пу бли ке и при ме њу ју прак су 
ко ја го то во пот це њу је зна чај и уло гу мар ке тин шких слу жби у овом кон-
тек сту [Đukić-Doj či no vić 2005; Здрав ко вић 2007; Ри стић 2013; Бра кус 
2014]. Та ко ђе, у кор пу су по сто је ћих ис тра жи ва ња на ову те му, на ро чи то 
је зна чај но и ис тра жи ва ње Го ра на Том ке о ка рак те ри сти ка ма пу бли ке у 
Ср би ји. Оно ука зу је да ов да шње кул тур не ор га ни за ци је – уме сто не го-
ва ња и афир ма ци је „ак тер пу бли ке” као ску па љу ди ко ји, нај ши ре ре че но, 
уче ству ју у кул тур ном жи во ту у скла ду са сво јим по тре ба ма, на ви ка ма 
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и дис по зи ци ја ма – не гу ју и раз ви ја ју ис кљу чи во тзв. „дис курс пу бли ку”, 
ко ја ни је спо ља шња да тост, већ про из вод дис кур зив не про из вод ње уну-
тар тих ор га ни за ци ја [Tom ka 2015: 6–7].

Као сво је вр сно „оправ да ње” уо че них при ли ка мо гла би се узе ти чи-
ње ни ца о те шкој по зи ци ји по зо ри шта у си ту а ци ји дво де це ниј ске тран зи-
ци је, али има ју ћи у ви ду да је упра во раз вој пу бли ке очи гле дан на чин 
пре вла да ва ња та кве по зи ци је, не мо же мо а да се не за пи та мо: Због че га су 
про це си у овом кон те к сту упор но не до вољ ни, не а де кват ни па и за не ма-
ри ва ни? По ла зе ћи од по ме ну те те зе да ак тив но сти та кве вр сте мо ра ју 
би ти ини ци ра не, пре све га, од са мих по зо ри шних ор га ни за ци је, те те зе 
да је људ ски ка пи тал пре су дан у пи та њи ма про ме на ор га ни за ци о не па-
ра диг ме и де ло ва ња, као још је дан зна ча јан аспект ис тра жи ва ња ове те ме 
иден ти фи ку је се од нос за по сле них и ди рек то ра по зо ри шта на те му зна-
ча ја раз во ја ње го ве пу бли ке и дру штве них функ ци ја. У том сми слу ва жно 
је: да ли по зо ри шна прак са од ра жа ва лич не ста во ве, или се они за пра во 
ра зи ла зе?, тј. да ли су иде је на ко ји ма по зо ри шни по сле ни ци те ме ље свој 
од нос пре ма по зо ри шту у скла ду са њи хо вим прак тич ним ра дом, или не? 

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња 

До од го во ра на по ста вље но пи та ње по ку ша но је да се до ђе ана ли зом 
ре зул та та ис тра жи ва ња при ме ра прак се осам бе о град ских уста но ва кул ту-
ре чи ји је осни вач Скуп шти на гра да Бе о гра да – Ате ље 212, Ју го сло вен ско 
драм ско по зо ри ште, Бе о град ско драм ско по зо ри ште, Зве зда ра те а тар, По-
зо ри ште на Те ра зи ја ма, Би теф те а тар, Уста но ва кул ту ре „Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић” и Омла дин ско по зо ри ште „Да дов”. Ис тра жи ва ње је укљу чи ло 
ка би нет ско ис тра жи ва ње по да та ка у ве зи с ра дом по бро ја них по зо ри шта 
– ана ли зу ме диј ских са др жа ја, до ку ме на та, ре ле вант них ра до ва и мо но гра-
фи ја; као и те рен ско ис тра жи ва ње, спро ве де но од мар та до ју ла 2017. го ди-
не, ко је је под ра зу ме ва ло: 1) ан ке ти ра ње ди рек то ра ода бра них по зо ри шта 
и 2) спро ве де ни упит ник и ду бин ски ин тер вју са за по сле ни ма у слу жба ма 
мар ке тин га. Са др жа ји ан ке те, упит ни ка и ин тер вјуа фор ми ра ни су та ко да 
омо гу ће ис пи ти ва ње ста во ва за по сле них и ди рек то ра о по сло ва њу уста но-
ва у кон тек сту со цио-еко ном ских при ли ка, те ис пи ти ва ње кон крет не прак-
се и мо гућ но сти ор га ни за ци ја у при ме ни са вре ме них стра те шких при сту па 
у раз во ју јав ног по зо ри шта. У том сми слу на ла зи ис тра жи ва ња на ди ла зе 
те му об у хва ће ну овим ра дом и сто га ће се ов де из дво ји ти са мо они ко ји се 
ти чу ста во ва и прак си у кон тек сту про це са раз во ја и не го ва ња пу бли ке, 
тј. кон ци пи ра ња мар ке тин шких ак тив но сти (про мо тив них и ак тив но сти 
ис тра жи ва ња пу бли ке), раз во ја про гра ма и услу га по зо ри шта, про це са 
(са мо)ева лу а ци је ра да, про грам ске по ли ти ке и на чи на ње ног обликова ња.

Ана ли за ре зу ла та ис тра жи ва ња 

Ан ке та на ме ње на ди рек то ри ма ана ли зи ра них по зо ри шта – као пред-
став ни ци ма по ро ди ца до но си ла ца од лу ка и по сред ни ка (али и ства ра ла ца, 
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има ју ћи у ви ду њи хо ву при мар ну про фе си о нал ну ори јен та ци ју) – са др жа-
ла је из ја ве ко је су ан ке ти ра ни оце њи ва ли оце на ма од 1 до 5, у за ви сно сти 
од сте пе на са гла сно сти. Ан ке та је са ста вље на из три де ла, од ко јих се 
пр ви од но сио на по сло ва ње уста но ва ко ји ма они упра вља ју, дру ги – на 
лич не ста во ве по пи та њу на чи на по сло ва ња јав них по зо ри шта у Ср би ји, 
и тре ћи – на лич не ста во ве по пи та њу раз ли чи тих функ ци ја (умет нич ких, 
дру штве них и ин сти ту ци о нал них) ко је јав на по зо ри шта тре ба да ис пу ња-
ва ју у окви ри ма свог де ло ва ња 7. На ла зи тре ћег де ла по ка зу ју да су ме ђу 
функ ци ја ма јав ног по зо ри шта умет нич ке функ ци је ви ђе не као нај ва жни је, 
те да су пре ма ми шље њу ди рек то ра нај зна чај ни ји за да ци ових уста но ва 
до при нос раз во ју пу бли ке, про дук ци ја вр хун ских умет ни ка и ино ва ци ја у 
умет нич кој фор ми. Нај ви ша оце на функ ци је не го ва ња и раз во ја пу бли ке 
од го ва ра и ви со кој оце ни функ ци је раз во ја мо де ла по сло ва ња ко је се фо-
ку си ра на пу бли ку (у се ту ин сти ту ци о нал них функ ци ја), те де лу је да су 
ис пи та ни ци при лич но си гур ни у ова кву стра те шку ори јен та ци ју ку ћа 
ко ји ма упра вља ју. С тим у ве зи, и мар ке тин шке ак тив но сти сво јих по зо-
ри шта они нај че шће оце њу ју као вр ло успе шне (у „до де ље ним” фи нан-
сиј ским окви ри ма), док и од го во ри за по сле них по ка зу ју да су до са да шња 
ис ку ства у овом сми слу ма хом по зи тив на, с на по ме ном да се ре зу ла та ти 
у нај ве ћој ме ри ти чу очу ва ња по сто је ће пу бли ке. Ка да је кон крет на прак-
са у пи та њу, без об зи ра на по је ди не раз ли ке, на ни воу си сте ма при су тан је 
кла си чан сет де лат но сти слу жби мар ке тин га ко ји се до ми нант но од но си 
на мар ке тин шке ак тив но сти у ве зи с но вом пред ста вом и ре пер то а ром8, 
док су по пра ви лу нај у спе шни је ак тив но сти сни жа ва ња це не ка ра та у 
окви ру ме диј ски про пра ће них ак ци ја9.

Ди рек то ри из ра жа ва ју на чел ни став да по зо ри шта тре ба да ра де, и 
углав ном ра де, на еду ка ци ји и под сти ца њу мла дих да ужи ва ју у по зо ри-
шној умет но сти, с чим се сла жу и од го во ри ис пи та ни ка у сек то ру мар-
ке тин га. Ме ђу тим, из у зев рет ких слу ча је ва, ана ли за ак тив но сти у овом 
прав цу по ка зу је да су оне ма хом све де не на ор га ни зо ва ње груп них по се та 
ђа ка и одо бра ва ње сни же них це на ка ра та10. Исто ва жи и за дру ге аспек те 
про це са раз во ја и не го ва ња пу бли ке осми шља ва њем про гра ма ко ји би од-
го ва рао спе ци фич ним дру штве ним гру па ма. На и ме, иа ко ис тра жи ва ња 

7 Ди рек то ри по зо ри шта су за мо ље ни да на ве де не функ ци је оце не од 1–5 у за ви сно сти 
од то га у ко јој ме ри је она ва жна, пре ма њи хо вом ми шље њу: 1 – ни ма ло ва жна, 2 – ма ло 
ва жна, 3 – сред ње ва жна, 4 – при лич но ва жна, 5 – ве о ма ва жна.

8 Кон фе рен ци је за но ви на ре, спе ци јал не ТВ и ра дио-еми си је, са оп ште ња за штам пу, 
огла ша ва ње ре пер то а ра у но ви на ма, об ја ве на дру штве ним мре жа ма, пре зен та ци ја на веб-
-стра ни по зо ри шта, сла ње њу зле те ра, по ста вља ње пла ка та пред ста ва и ме сеч ног ре пер то а ра 
на јав ним ме сти ма, де ље ње фла је ра у фир ма ма, лич на про да ја и сл.

9 При ме ће ни су и до бри ре зул та ти раз во ја ко му ни ка ци је пу тем дру штве них мре жа, 
ко ја је до при не ла ве ћој ви дљи во сти, а на ро чи то при вла че њу мла ђе по пу ла ци је.

10 Би теф и Уста но ва кул ту ре „Вук Сте фа но вић Ка ра џић” ор га ни зу ју шко ле глу ме, док 
ис ку ства у про дук ци ји пред ста ва кон крет но на ме ње них мла ђој по пу ла ци ји има ју (кон ти-
ну и ра но) УК. „Вук” и (спо ра дич но) По зо ри ште на Те ра зи ја ма. У за кљу чи ва њу о не до вољ ном 
ан га жма ну град ских по зо ри шта на ани ма ци ји и еду ка ци ји мла ђе пу бли ке из у зи ма мо слу чај 
по зо ри шта „Да дов”, ко ме је ова циљ на гру па основ на и је ди на, тј. ко је је про грам ски ори-
јен ти са но ис кљу чи во на ста ри је основ но школ це и мла ђе сред њо школ це. 
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пу бли ке кон ти ну и ра но до ка зу ју да су по ред мла дих, и ста ри ји гра ђа ни 
или љу ди из ме ста са сла бом кул тур ном по ну дом зна ча јан сег мент по тен-
ци јал не пу бли ке, те иа ко со ци о ло шке сту ди је ис ти чу ва жност кул тур не 
пар ти ци па ци је у про це си ма ме ђу ге не ра циј ског по ве зи ва ња и кул тур не 
ко хе зи је [нпр: Со ла ре вић и сар. 2018], при хва та њу прин ци па „ак тив ног 
ста ре ња” [Божић и сар. 2018: 569] и уоп ште но не го ва њу ем па тич не за јед-
ни це, ути сак је да ана ли зи ра на по зо ри шта не до вољ но раз у ме ју ову уло гу. 
По зо ри шта не ани ми ра ју спе ци фич не дру штве не гру пе њи хо вим про ак-
тив ним укљу чи ва њем у ства ра лач ки про цес, и вр ло рет ко ну де основ ни 
или пра те ћи (еду ка тив ни) про грам ко ји сход но ме сту, вре ме ну и на чи ну 
из во ђе ња од го ва ра ста ри јој по пу ла ци ји, гра ђа ни ма са спе ци јал ним по-
тре ба ма или при пад ни ци ма мар ги на ли зова них дру штве них за јед ни ца11. 
Ис ку ства на те ре ну друштвеног де ло ва ња до ми нант но се опи су ју кроз 
прак су обез бе ђи ва ња бес плат них ула зни ца и по пу ста (за пен зи о не ре, 
рат не вој не ин ва ли де, бо ле сне, на пу ште ну де цу итд.), или ор га ни зо ва ње 
груп них по се та (спо ра дич но и за јед нич ких про је ка та) у са рад њи са ци-
вил ним удру же њи ма и на њи хо ву ини ци ја ти ву. На пи та ња о ва жно сти 
oпш те-дру штве них функ ци ја ко је јав но по зо ри ште, пре ма ми шље њу ис-
пи та ни ка тре ба да ис пу ња ва, од го вор је да су то афир ми са ње, ства ра ње 
и очу ва ње из ра за кул тур не ра зно ли ко сти, до при нос дру штве ној ко хе зи ји 
и кул тур ној еман ци па ци ји. Ста во ви ди рек то ра су ге ри шу да је ма ње ва жан 
до при нос по зо ри шта со ци јал ној ин клу зи ји (што је у скла ду и са пред ста-
вље ним на ла зи ма о кон крет ној прак си); а нај ма ње је ва жно омо гу ћа ва ње 
за бо ра ва те ку ћих про бле ма и за ба ва пу бли ке.12

Спро ве де но ис тра жи ва ње ни је укљу чи ло ду бин ску ана ли зу про грам-
ске по ли ти ке, али ра ди са зна ва ња о (не)ис ку ст ви ма у про це си ма раз во ја 
про гра ма и услу га, упит ни ци и ин тер вјуи су са др жа ли и не ко ли ко пи та ња 
у овом кон тек сту. Од го во ри ди рек то ра на њих по ка зу ју да го то во сва ана-
ли зи ра на по зо ри шта (из у зев Те ра зи ја и Да до ва) у пла ни ра њу про гра ма 
углав ном не по ла зе од уку са пу бли ке. На при мер, по твр ђе на на кло ност 
пу бли ке са време ним по став ка ма култ них пред ста ва, хо ли вуд ских хи то ва, 
књи жев них бест се ле ра и сл. не игра зна чај ну уло гу у кон ци пи ра њу ре-
пер то а ра, а исто ва жи и за на кло ност пу бли ке пре ма кла сич ним де ли ма. 
Нај че шће, по зо ри шта се фо ку си ра ју на ин сце на ци ји са вре ме них драм ских 
тек сто ва и ре пер то ар ску по ли ти ку те ме ље на под сти ца њу ино ва тив но сти 
у те а тру, док (у су прот но сти са та ко иден ти фи ко ва ном про грам ском по-
ли ти ком) у сво јим од го во ри ма ве ли ки број за по сле них у слу жба ма мар-
ке тин га на во ди да по зо ри шта „пра те по тре бе и зах те ве пу бли ке”. Та ко ђе, 
иа ко се ди рек то ри сла жу са по ну ђе ним ис ка зом да у об ли ко ва њу про грама 

11 Из у зе так су по је ди ни про јек ти и про гра ми Би теф те а т ра, као и ти тло ва ње пред ста ва 
у ЈДП-у и Зе зда ра те а тру за гра ђа не са оште ће ним слу хом. Ипак, и овај про грам је за ви стан 
од по др шке на го ди шњем ни воу, те се не мо же ду го роч но пла ни ра ти и раз ви ја ти.

12 Шта ви ше, у свим пи та њи ма ко ја се ти чу ове те ме, иден ти фи ку је мо не га ти ван став 
уте ме љен на иде ји о уло зи јав ног по зо ри шта у раз во ју умет нич ке из вр сно сти и ис кљу чу ју-
ћем од но су ово га и мо гућ но сти да по зо ри шни до га ђај за ба ви, опу сти пу бли ку и пру жи 
раз би бри гу, што се по ве зу је са ко мер ци јал ним ин тен ци ја ма.
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по ла зе од ева лу а ци је ре зул та та прет ход них се зо на, не ја сно је ко ји су то 
ре зул та ти за њих ре ле вант ни – с об зи ром да и ре ак ци ју пу бли ке и ре ак-
ци ју струч не јав но сти (у дру гом де лу ан ке те) оце њу ју као не до вољ но ва жно 
ме ри ло успе ха. Пре о вла да ва ути сак да се де кла ра тив на на кло ност раз во ју 
мо де ла по сло ва ња усме ре ног на пу бли ку за пра во од но си на раз вој „пу бли-
ке по ме ри по зо ри шта”, тј. да по зо ри шта тê же ис кљу чи во ко му ни ка ци ји 
са „иде ал ном” пу бли ком – пу бли ком чи је по тре бе и укус од го ва ра ју 
(„ман да рин ским”) од лу ка ма и про це ни умет ни ка на функ ци ја ма у управ-
ним ор га ни ма. Ис ход (и до каз) ово га је то што се, без об зи ра на објек тив но 
уче шће мар ке тин га у ра ду уста но ва, ши ре ње пу бли ке и по ве зи ва ње са 
за јед ни цом за пра во не оства ру ју.13 

Вре дан по ме на је и на лаз да је у се ту дру штве них функ ци ја, пре ма 
ми шље њу ди рек то ра, про сеч на оце на ва жно сти оп ште дру штве них функ-
ци ја по зо ри шта ма ња од ва жно сти по зи тив них еко ном ских екс тер на ли-
те та ње го вог ра да. Шта ви ше, све функ ци је у дру гој ка те го ри ји оце ње не 
су ви со ким про сеч ним и ин ди ви ду ал ним оце на ма; док су, с дру ге стра не, 
при сут не ни ске оце не дру штве но-ко рек тив них функ ци ја у ве зи са де мо-
ну мен та ли за ци јом кул ту ре се ћа ња, ко рек ци јом иде о ло шких обра за ца 
ми шље ња и ва жно сти уло ге по зо ри шта у ини ци ра њу ди ја ло га и јав не рас-
пра ве. Ова кав „сал до” је нео че ки ван јер су по ме ну те функ ци је у ди рект ној 
ве зи са раз во јем кри тич ког ми шље ња и сло бо дом из ра жа ва ња, на ко ји ма 
по зо ри шни ства ра о ци по пра ви лу ин си сти ра ју. С дру ге стра не, на су прот 
ви со ким оце на ма еко ном ских функ ци ја по зо ри шта, у јав ном дис кур су 
они се нај че шће огра ђу ју од иде ја о со цио-еко ном ским бе не фи ти ма по-
зо ри шне де лат но сти, по ве зу ју ћи их са ин тен ци јом „вла сти” да се осло-
бо ди оба ве за фи нан си ра ња ор га ни за ци ја у овом до ме ну.

Ка да су у пи та њу прак се ис тра жи ва ња уку са и по тре ба пу бли ке, 
од го во ри за по сле них ука зу ју да се оне го то во ис кљу чи во сво де на про-
це њи ва ње оства ре ног успе ха на осно ву кван ти та тив них иден ти фи ка то ра, 
по пут по пу ње но сти са ле и број про да тих ка ра та, а од ско ра и пра ће њем 
ко мен та ра на дру штве ним мре жа ма. Њи ма су у те о ри ји ма ње-ви ше по-
зна те, али ис ку стве но у пот пу но сти стра не, са вре ме не тех ни ке ис тра жи-
ва ња ста во ва и мо ти ва ци је пу бли ке, ко је под ра зу ме ва ју ком плек сне ме-
то де и при ме ну „на пред них” кон стру ка та као што је „про ши ре ни лич ни 
кон цепт” (ви ше у: [Старчевић 2019]). Шта ви ше, ди рек то ри уоп ште но сма-
тра ју да је по сто ја ње ја сних ин ди ка то ра успе шно сти тек уме ре но ва жно 
и де мон стри ра ју не у тра лан став пре ма то ме да по сто ји ја сна ве за из ме ђу 
фи нан си ра ња јав ног по зо ри шта и ње го ве уло ге у дру штву. Прак тич ни 
рад по зо ри шта осли ка ва ста во ве, па у њи хо вом по сло ва њу не на и ла зи мо 
на екс пли цит но стра те шко пла ни ра ње, на де фи ни са не иден ти фи ка то ре 

13 У при лог овом за кључ ку иду и на ла зи у ве зи са са рад њом по зо ри шних ор га ни за ци ја 
са окол ним кул тур ним и дру гим ор га ни за ци ја ма, као и на ла зи о ори јен та ци ји по зо ри шта на 
нај бли же, ло кал но окру же ње. Пре ма њи ма са мо Би теф те а тар и УК „Вук Сте фа но вић Ка ра џић” 
има ју ја сно стра те шко опре де ље ње ка осва ја њу цен тра кул тур ног жи во та кра ја гра да у ко јем 
се на ла зе, а с тим у ве зи и де ло ва ње ко је под ра зу ме ва вр ше ње функ ци је кул тур не еман ци-
па ци је и со ци јал не ко хе зи је ло кал не за јед ни це.
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(са мо)ева лу а ци је ра да уста но ва и ефи ка сну са рад њу са осни ва чем по овим 
пи та њи ма.14 

ЗА КЉУЧ ЦИ

Пи та ње о уло зи јав ног по зо ри шта у Ср би ји ду го вре ме на је без од-
го во ра. Па ра диг мат ску осу рас пра ва на ту те му пред ста вља ју ди ле ме: Да 
ли јав но по зо ри ште сме да бу де „де зор јен ти са но у од но су на окру же ње”? 
[Đukić-Doj či no vić 2005: 418]; Ако је „јав но” да ли тре ба да од го ва ра уку-
су и по тре ба ма укуп не јав но сти или да с ви со ким умет нич ким до ме ти ма 
ци ља на раз вој ње ног кул тур но-осве шће ног де ла?; Ако се ве ћин ски фи-
нан си ра из ло кал ног бу џе та ко ли ко и на ко ји на чин до при но си раз во ју 
ло кал не за јед ни це? Ре зул та ти спро ве де ног ис тра жи ва ња по ка зу ју да су 
од го во ри на ова пи та ња ма хом не по вољ ни, те да је очи глед но мањ ка ва 
прак са до брим де лом уте ме ље на и на упит ним ста во ви ма по зо ри шних 
по сле ни ка, ко ји су и да ље ве ћин ски опре де ље ни ка сво је вр сном лар пур-
лар ти стич ком кон цеп ту. С дру ге стра не, има ју ћи у ви ду да за кон ским 
окви ром осни вач фор мал но оба ве зу је ове, као и дру ге кул тур не уста но ве 
ко је фи нан си ра, на тип по сло ва ња ко ји под ра зу ме ва оства ри ва ње ши рег 
дру штве ног ути ца ја, прет ход ни од го вор по ста је до дат но не по во љан, јер 
су ге ри ше на не функ ци о ни са ње це ло куп ног си сте ма. 

Ана ли зи ра на, али и го то ва сва дру га по зо ри шта у Ср би ји, већ не ко-
ли ко де це ни ја уна зад, оп ста ју у sta tu su quo по зи ци ји, са пре о вла ђу ју ћом 
иде јом да су еко ном ске, по ли тич ке и оп ште дру штве не при ли ке та кве да 
дру га чи је од по сто је ћег ста ња ни је мо гу ће. Су прот но то ме, нео др жи вост 
тре нут ног по ло жа ја зах те ва из ме ну по сто је ћег мо де ла по сло ва ња и план ско 
де ло ва ње по зо ри шта, ко је, с аспек та ори јен та ци је по зо ри шта ка осва ја њу 
пу бли ке и ши ре њу дру штве них функ ци ја, под ра зу ме ва: раз вој про гра ма 
на ме ње них угро же ним со ци јал ним гру па ма, гру па ма ма њин ских кул ту-
ра и гру па ма ко је пре ма ис тра жи ва њи ма пред ста вља ју по тен ци јал ну 
пу бли ку (ста ри ји гра ђа ни, љу ди из ме ста са сла бом по ну дом по зо ри шних 
са др жа ја); раз вој про гра ма ко ји ини ци ра јав ни ди ја лог на те му ак ту ел них 
дру штве них пи та ња; ко ри шће ње ло ка ци је и про стор них ре сур са у прав-
цу про ши ри ва ња уло ге по зо ри шта у ло кал ној за јед ни ци; ино ва тив ну 
упо тре бу про стор них и тех нич ких ре сур са, као и људ ског и кул тур ног 
ка пи та ла по зо ри шта у ор га ни за ци ји раз ли чи тих ра ди о ни ца, еду ка тив них 
про гра ма и „дру же ња” са умет ни ци ма и из во ђа чи ма; раз вој ис тра жи ва-
ња о ре ал ном гле да о цу, ко ри шће ње по сто је ћих ис тра жи ва ња о ка рак те-
ри сти ка ма, по тре ба ма, на ви ка ма и уку су гра ђа на и са рад њу с на уч ном 
за јед ни цом у овом кон тек сту; раз вој мо де ла по сло ва ња за сно ва ног на 
стра те шком пла ни ра њу и (са мо)ева лу а ци ји ре зул та та ра да; и усва ја ње 

14 Је ди ни утвр ђе ни ога ни за ци о ни про цес ко ји под ра зу ме ва (са мо)ева лу а ци ју ра да је 
го ди шње из ве шта ва ње осни ва чу о по стиг ну тим ци ље ви ма, при че му ана ли за тих из ве шта ја, 
као и ис ка зи за по сле них у по зо ри шти ма и Се кре та ри ја ту за кул ту ру гра да Бе о гра да, ука зу ју 
на то да се они пи шу и чи та ју са мо ка ко би се за до во љи ла за кон ска фор ма – не и на чи ни ла 
истин ска про це на успе шно сти ра да.
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иде је да се вред ност ге не ри ше не са мо кроз про из вод ра да ор га ни за ци је, 
не го и на чин на ко ји она то чи ни (до при нос ле ги тим но сти, по ве ре њу у 
ин сти ту ци је, пра вич но сти и рав но прав но сти).

За да так ме наџ мен та по зо ри шта је да рад ор га ни за ци ја усме ри у прав-
цу при ме не ових пре по ру ка, али про ме не у на чи ну функ ци о ни са ња јав-
ног по зо ри шта мо ра ју се пла ни ра ти и оства ри ва ти и на ни воу си сте ма, у 
ме ђу соб ној раз ме ни и ко му ни ка ци ји ње го вих уну тра шњих и спољ них 
чи ни ла ца. Та ко до ла зи мо до ре сор них ор га на ло кал не са мо у пра ве, ко ји 
по ла жу осни вач ка пра ва над град ским по зо ри шти ма и ко ји ма за кон про-
пи су је над зор ну и кон трол ну уло гу у пла ни ра њу раз во ја по зо ри шта у 
кон тек сту одр жи во сти це ло куп ног си сте ма. Ме ђу тим, је дан од упе ча тљи-
вих на ла за ис тра жи ва ња је сво је вр сно од би ја ње по зо ри шних по сле ни ка 
да свој од нос пре ма по зо ри шту (ње го вој функ ци ји, ци ље ви ма, ми си ји) 
фор ми ра ју под ути ца јем пре по ру ка Суп шти не Гра да, уз па ра лел ну екс-
трем ну за ви сност од Скуп шти не по пи та њу свих се ге ме на та ра да. С дру-
ге стра не, то и не чу ди с об зи ром да се, из број них раз ло га об у хва ће них 
пој мом „не до вр ше не тран зи ци је у кул ту ри” [Аврамовић 2013], кон трол-
на уло га Осни ва ча спро во ди на ква зи фор ма лан на чин, ко ји слу жи са мо 
фор мал ном оправ да ва њу (све ма њих) сред ста ва и ис хо ди не го ва њу по-
сто је ћег, не е фи ка сног на чи на по сло ва ња по зо ри шта. 

Су прот но то ме, уло га ре сор них ор га на ло кал не са мо у пра ве, у са рад-
њи са Ми ни стар ством кул ту ре, мо ра ло би да бу де ре ша ва ње про бле ма и 
пре пре ка у спро во ђе њу из ло же них пре по ру ка, што је су ми ра но, до сти жно 
кроз: под сти ца ње, ини ци ра ње и су фи нан си ра ње за јед нич ких (ме ђу ди-
сци пли нар них) про је ка та по зо ри шта и дру гих ор га ни за ци ја на те му при-
вла че ња спе ци фич них гру па пу бли ке (по сред ни штвом, ор га ни за ци јом 
рад них сто ло ва и на гра ђи ва њем при ме ра до бре прак се); ини ци ра ње ком-
плек сних ис тра жи ва ња пу бли ке и ди стри бу и ра ње ре ле вант них по да та ка; 
ор га ни за ци ју за јед нич ких про гра ма еду ка ци је за по сле них у јав ним по-
зо ри шти ма, с ци љем по ди за ња ни воа оп штих и спе ци фич них зна ња, 
ве шти на и спо соб но сти за по сле них у кон тек сту при ме не ино ва тив них 
ме то да ко му ни ка ци је са пу бли ком и ис тра жи ва ња ње них ре ак ци ја; по ста-
вља ње објек тив них оче ки ва ња пред уста но ве у од но су на њи хо ве оп ште-
-дру штве не функ ци је и ини ци ра ње про це са фор ми ра ња иден ти фи ка то ра 
успе шно сти ко ји би омо гу ћи ли ева лу а ци ју с тим у ве зи; спро во ђе ње тран-
спа рент них кон курс них про це ду ра и ко ри шће ње овог ин стру мен та у 
кон тек сту по др шке про јек ти ма ко ји укљу чу ју раз вој по сло ва ња ко је се 
фо ку си ра на спољ но окру же ње, про јек ти ма у до ме ну еду ка ци је и ис тра-
жи ва ња, и про јек ти ма са ши рим дру штве ним бе не фи том (со ци јал не ко-
хе зи је, ин клу зи је, бо га ће ња из ра за кул тур не ра зно ли ко сти); ини ци ра ње 
и уче шће у за јед нич ком де фи ни са њу (ви ше)го ди шњих при о ри те та у кон-
тек сту раз во ја и не го ва ња кул тур них по тре ба свих гра ђа на Ср би је. 

Ова ко де фи ни са на уло га но си ла ца кул тур не по ли ти ке под ра зу ме ва 
њи хо во зна чај но учешће у об ли ко ва њу и идеј ном усме ра ва њу на чи на рада 
по зо ри шта, али не зна чи aприори ко рак уна зад у про це си ма де цен тра ли за-
ци је и де е та ти за ци је. Упра во су прот но, ово зна чи кре и ра ње усло ва за њи хову 
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ко нач ну и прак тич ну при ме ну, јер да ју ћи по др шку по зо ри шти ма да успе-
шно при ме не са вре ме не стра те ги је по ве зи ва ња са пу бли ком, но си о ци 
кул тур не по ли ти ке омо гу ћа ва ју ве ћи сте пен одр жи во сти и ау то ном но сти 
ових уста но ва. У том сми слу, де фи ни са на рас по де ла за да та ка од го ва ра 
мо де лу „дво смер не адап та ци је си сте ма јав них град ских по зо ри шта Бе о-
гра да”, од но сно стра те шком при сту пу ко ји де лу је „од о здо на ви ше” и 
„од о зго на ни же”, здру жу ју ћи ор га ни за ци о ни и си стем ски аспект у ре ша-
ва њу ана ли зи ра них пи та ња. 
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SUM MARY: From the last de ca des of the pre vi o us cen tury, the re-exa mi na ti on of 
the so cial fun cti ons of cul tu ral in sti tu ti ons be gan - espe ci ally the in sti tu ti ons of eli te art, 
to which the the a tre be longs. In this re gard, nu me ro us re se ar ches are con duc ted fo cu sing 
on the “bro a der” so cial ro le of the the a tre, as well as ex plo ring the dyna mics and qu a lity 
of the re la ti on ship bet we en the a tre and its au di en ce. The ir out co mes are the re com men-
da ti ons of in no va ti ve stra te gic ac ti vi ti es, by which the the a tre can esta blish de e per re la ti ons 
with the exi sting and at tract new au di en ces, i.e. mo re ef fi ci ently re a li ze its cul tu ral-eman-
ci pa tory, so cial-in clu si ve, so cial-co he si ve, edu ca ti o nal, and ot her si mi lar po ten ti als. Ex-
ten si ve re se arch of the fun cti o nal type, which com bi nes the analysis of the pro cess of 
the a tre pro duc tion, di stri bu tion and re cep tion, and sheds light on the ways in which 
the a tre fun cti ons in the com mu nity, has not been con duc ted in Ser bia so far. Ho we ver, 
for many years, the re ha ve been con duc ted re se ar ches that pro vi de suf fi ci ently re le vant 
an swers, analysing this to pic from in di vi dual aspects of the au di en ce, mar ke ting ac ti vi-
ti es, cul tu ral po licy and the a tre ma na ge ment. The ir ove rall con clu sion is that the a tres in 
Ser bia must (re)ori ent them sel ves to the ex ter nal en vi ron ment – (re)de fi ne the ir so cial 
mis sion and ac ti vely ap pro ach the pro cess of di ver si fi ca tion of the au di en ce. Ho we ver, the 
prac ti cal im ple men ta tion of such re com men da ti ons is still lac king, the a tre or ga ni za ti ons 
find it dif fi cult to adopt the idea that chan ges must be ini ti a ted by them sel ves, which brings 
us to the qu e sti on of the at ti tu des on which the se or ga ni za ti ons esta blish the ir work. In this 
re gard, the pa per maps of and analyzes the opi ni ons of ma na gers and em ployee s of Bel gra de 
the a tres on the to pic of the ro le of the a tre in the au di en ce de ve lop ment and ge ne ra tion 
of the “ad di ti o nal” so cial va lue, con tex tu a li zing the opi ni ons in re la tion to the cur rent 
cir cum stan ces, i. e. spe ci fic prac ti ces of the se in sti tu ti ons. In con clu sion, an ori gi nal the-
o re ti cal mo del of “two-way adap ta tion of pu blic city the a tres” is de ve lo ped, re cog ni zing 
the im por tan ce of stra te gic ac tion in cul tu re both “bot tom-up” and “top-down”, and pro-
po sing exact ac ti vi ti es and ap pro ac hes to the a tre and cul tu ral po licy in the fi eld of the a ter 
au di en ce de ve lop ment.

KEYWORDS: pu blic the a ter, au di en ce, so cial fun cti ons of the a tre, the a tre ma na-
ge ment, cul tu ral po licy





ПРИ КА ЗИ / BO OK RE VI EWS
UDC 070(049.32)

НО ВИ ПРО ГРА МИ ЗА НО ВЕ НО ВИ НА РЕ:  
ПРО МЈЕ НА ПРИ СТУ ПА У ОБ ЛИ КО ВА ЊУ И  

АНА ЛИ ЗИ НО ВИН СКИХ ПО ДА ТА КА

(Мар тин В. Ан глер, Увод у на уч но но ви нар ство, Цен тар за про мо ци ју  
на у ке, Бе о град 2019; 382 стра ни це; Превеo Ми ло рад Јев то вић)

Мар тин В. Ан глер је на уч ни но ви нар са 
за вид ним ис ку ством у по љу еко ло шког и тех-
но ло шког но ви нар ства чи је су тек сто ве обја-
вљи ва ли не ки од нај у глед ни јих свјет ски 
по зна тих ча со пи са. С об зи ром на ње го во до-
ка за но прак тич но умје ће ова ли те ра ту ра пред-
ста вља не за о би ла зан во дич за сту ден те ра зних 
усмје ре ња, као и за про фе си о нал це у сми слу 
упо зна ва ња са нај но ви јим прак тич ним иза-
зо ви ма и по треб ним вје шти на ма за рад на 
про дук ци ји ви је сти ви шег ни воа ко је ди ги-
тал но до ба под ра зу ми је ва. Ка ко на уч но и 
ди ги тал но но ви нар ство у се би са жи ма ју ис-
тра жи ва ње, кључ но пи та ње ко јим се ау тор 

ба ви је сте ка ко у до бу из ми је ње ног оби ма па-
жње пу бли ке, упро сје ча ва ња и пре за си ће но-
сти ин фор ма ци ја ма ис тра жи ва ти и ода бра ти 
пра ве, а од ба ци ти ру ди мен тар не ин фор ма-
ци је, ка ко ана ли зи ра ти и пред ста ви ти ин фор-
ма ци је пу бли ци сим пли фи ку ју ћи их, али не 
укла ња ју ћи до ка зе. Пред ста вље не ин фор ма-
ци је мо ра ју би ти општ еразумљивe јер се на-
уч ни но ви на ри обра ћа ју сви ма, а не са мо они-
ма ко је ин те ре су је на у ка. У то ме се огле да 
дру штве на уло га на уч ног но ви нар ства. Циљ 
на уч ног но ви нар ства је учи ни ти на у ку при-
сту пач ном љу ди ма, по ве ћа ти на уч ну пи сме-
ност и усмје ри ти од лу ке љу ди у бо љем прав цу, 
те уо чи ти не до стат ке у на уч ним ис тра жи ва-
њи ма на гла ша ва ју ћи бит ност одр жа ва ња 
но ви нар ске про фе си је као чу ва ра функ ци је 
еду ка тив но сти. Књи га је ко ри сна јер из апли-
ка тив ног угла, угла нај но ви јих ди ги тал них 
про гра ма чи ју при мје ну по ја шња ва ју не ки 
од нај ве ћих жи ву ћих ау то ри те та из описaног 
до ме на, по ка зу је да је ствар успје ха у но ви-
нар ској про фе си ји за пра во ствар пре да ног и 
кон ти ну и ра ног ра да на ин фор ма тич ком и 
но ви нар ском уса вр ша ва њу и опи сме ња ва њу.

Но ви на ри у ди ги тал ном до бу има ју при-
ступ ве ћем бро ју те ма. На кон што ода бе ру 
те му, па жљи во при сту па ју ње ној ди ги тал ној 
об ра ди ко ја оста вља про стор за сво је вр сне 
ма хи на ци је (нпр. EXIF по да ци ма мо же се 
ма ни пу ли са ти јер су бес плат но до ступ ни 
он лајн ала ти за до ра ду и про мје ну тех нич ких 
по да та ка ко је има сва ка сни мље на фо то гра-
фи ја). Због ма ни пу ла ци ја би ва мо свје до ци 
не а де кват но ви зу ел но пред ста вље них по да та-
ка ко ји че сто ни су етич ки упо тре бљи ви. Не-
аде ква тан при каз по да та ка по го ду је ши ре њу 
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ла жних ин фор ма ци ја ко је су сва ко днев на 
по ја ва дру штва по сти сти не. Али, књи га кроз 
два на ест по гла вља ис тра жу је функ ци о ни са-
ње број них ала та ко ји омо гу ћа ва ју рас крин-
ка ва ње ла жних ин фор ма ци ја ка ко би но ви-
нар ство са чу ва ло ау ру објек тив но сти – нпр. 
,,Go o gle Re ver se Ima ge Se archˮ (ко ји функ ци-
о ни ше на прин ци пу уно са url-a ка ко би смо 
от кри ли да ли већ тра же на фо то гра фи ја по-
сто ји не гдје на ин тер ен ту) или ,,TinЕyеˮ (да ли 
је не ко пла ги рао на ше сли ке) и слич ни ала-
ти за пре по зна ва ње пре и на че них кон тек ста. 
Ау тор у окви ру опи са не е тич не но ви нар ске 
прак се спо ми ње и но ви на ре ко ји фа во ри зу ју 
од ре ђе ну вр сту ста ти стич ке об ра де по да та ка 
да би при кри ли про бле ма тич на мје ста или 
увје ри ли пу бли ку у оно што они же ле. То се 
че сто ра ди у окви ру тзв. но ви нар ства ди вље-
ња – по вр шних при ло га ко ји гло ри фи ку ју 
на у ку по ста ју ћи са мо још је дан ка нал ко му-
ни ка ци је у од но си ма с јав но шћу, ис ти че аутор. 
Но ви нар ство ди вље ња, ре ци мо, ни ка ко не би 
смје ло оп ста ја ти у ме ди цин ским и би о ло шким 
ис тра жи ва њи ма јер ре зул та ти тих ис тра жи-
ва ња мо гу ди рект но ути ца ти на про мје ну 
људ ских од лу ка. На су прот то ме, по треб но 
је са чу ва ти не дво сми сле ност но вин ског из-
ра за и кри тич ност. Ма ни пу ла ци је по да ци ма 
се де ша ва ју јер по пу лар ност ко ју од ре ђе на 
ис тра жи ва ња за до би ју ди рект но ути че на бу-
ду ће фи нан си ра ње тих ис тра жи ва ња. Сто га се 
као оба ве зни за да так но ви на ра ис ти че про вје-
ра су ко ба ин те ре са или ла жно из ба лан си ра них 
угло ва по сма тра ња са го вор ни ка, при стра сних 
узо ра ка, ла жних пот кри је пље ња хи по те за и 
дру гог. Но, да не би усле ди ло раз о ча ра ње, чак 
и за ове на уч не обла сти, под ло жне но вин ским 
ма ни пу ла ци ја ма, ау тор на во ди ме ха ни зме 
ко ји про цје њу ју ре ци мо ква ли тет на уч них 
чла на ка као што је апли ка ци ја “He al thNew s-
Re vi ew ,ˮ или “Me dien-dok tor.deˮ и “Sci Dev.
Net ˮ , ба зе по да та ка за не е тич ко по на ша ње ље-
ка ра “Qu ack Watchˮ и “Bad Doc tor Da ta ba se ,ˮ 
или “Cli ni cal Tri als.gov ˮ  ко ја би ље жи ис хо де 
кли нич ких ис пи ти ва ња или нпр. ба зе по да-
та ка за ту жбе на нус по ја ве ли је ко ва. Ан глер 
спо ми ње и при мјер САД у ко јој по сто ји и јав-
ни при ступ елек трон ским суд ским за пи сни-
ци ма – “In fo Cu riaˮ ко јом се мо гу пре тра жи ти 
сви слу ча је ви за ко је су над ле жни Суд прав де 
ЕУ, Основ ни суд и Гра ђан ски суд, што сма-
њу је мо гућ ност ма ни пу ла ци је. Та ко ђе, као 
при мјер до бре прак се на во де се про гра ми за 
про вје ру пла ги ра ња ра до ва ко ји су по ста ли 

злат ни стан дард у број ним ме диј ским ку ћа ма 
(“Tur ni tin ,ˮ “iT hen ti ca te ,ˮ “Chur na lism ,ˮ “Gut-
ten Plag ,ˮ “Vro ni Plag” итд.). На бро ја ње но вих 
плат фор ми и ко ри сних апли ка ци ја пред ста-
вља нај ве ћу ври јед ност ове књи ге ко ја има за 
циљ, по узо ру на пра ви ла без бјед но сне мре же 
Ни ка Деј ви са, да еду ку је но ви на ре о њи хо вој 
од го вор но сти ка ко не би сно си ли прав не по-
сље ди це. 

На ве де ни про гра ми са мо су не ки од број-
них ко ји по ма жу но ви на ру да про блем ста ви 
у од ре ђе ни кон текст, бу де упу ћен и стил ски 
то и по ка же, али без пре ви ше де та ља. Та ко ђе 
му олак ша ва ју и у об ли ко ва њу струк ту ре: лид, 
есен ци ја, по сље ди це. Књи га упу ћу је но ви на-
ре и на ал го рит ме ко ји му по ма жу да до ђе до 
ци ља не и по себ не пу бли ке (нпр. “Go o gle Ana-
lytcsˮ за сту па ње у кон такт с пу бли ком пу тем 
дру штве них ме ди ја, обра ћа ње дру гој ску пи-
ни чи та ла ца, кван ти та тив не ала те за бо ље 
ра зу ми је ва ње и пра ће ње ко мен та ра). Ан глер 
ис ти че да су ана ли ти ке уви јек ко ри сне јер 
кре а то ру са др жа ја по ка зу ју ко ли ко успје ха 
би ље жи у ре ал ном вре ме ну ка ко би се евен-
ту ал не гре шке мо гле на ври је ме ко ри го ва ти 
и под ста ћи ин дек си ра ње. Пра ће ње ре ак ци је 
пу бли ке уви јек je по ла успје ха. Та ко ђе, ова 
књи га учи ни ће но вог, мо дер ног но ви на ра ди-
ги тал ног до ба свје сни јим чи ње ни це да пре-
ла ском на мо бил не уре ђа је но ва вр ста пу бли-
ке ре де фи ни ше до са да шње но ви нар ске прак се 
у по гле ду ду жи не тек ста, про из вод ње но ви-
нар ског са др жа ја, те по тре бе за све ин тер ак-
тив ни јим ви зу ел ним при ка зи ва њем сло же них 
ску по ва по да та ка. У ин тер ак тив ном ви зу ел-
ном при ка зи ва њу по да та ка но ви на ри ма мо гу 
по слу жи ти ала ти ко ји ко ри сте HTML, CSS и 
SVG за ви зу е ли за ци ју ка кав је нпр. “D3.jsˮ или 
“Highcharts ,ˮ “Ex celˮ за ру ко ва ње по да ци ма, 
a за ана ли зу “Post gresqlˮ чи ја је на мје на уо ча-
ва ње трен до ва. Веб ве ћи ном по чи ва на три 
је зи ка, а “Ja va Scriptˮ је про грам ски је зик који 
омо гу ћа ва ин тер ак тив ни са др жај ко ји чи та-
о ци мо гу про мје ни ти (нпр. “Ti me li ne.js ˮ  ко ји 
омо гу ћа ва хро но ло шко при ча ње при че, “Story-
Mapˮ за при че са ли ца мје ста, “Jux ta po seˮ сли-
ке за по ре ђе ње, “Chart.jsˮ би бли о те ка отво ре-
ног ко да за ин тер ак тив не ани ми ра не при ка зе). 
Ово су ала ти чи јом при мје ном на у ка по ста-
је вр ло по год на за ви зу ел но при ка зи ва ње и 
не ри јет ко се удру жу је са умјет но шћу ка ко 
би пре ни је ла ин фор ма ци ју. За спој на уч ног 
и умјет нич ког слу же про гра ми као што су: 
“In sca pe ,ˮ “Ado be Il lu stra tor ,ˮ “In fo gramˮ и 
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“Pic toc hart .ˮ За но ви нар ски рад од ве ли ког 
зна ча ја је мо гућ ност ства ра ња ин фо гра фи ка 
за ме диј ске са др жа је по мо ћу ових про гра ма. 
Они омо гу ћа ва ју да но ви на ри не цр та ју ин фо-
гра фи ке на но во јер ови про гра ми већ има ју 
пред ло же не и отво ре не али и под ло жне на-
пла ти тем плеј те. Ан глер уо ча ва раз ли ке и 
међу ин фо гра фи ка ма у он лајн сви је ту јер 
има ју ин тер ак тив ност у слу ча ју да чи та о ци 
по же ле ве ћу ко ли чи ну по да та ка, за раз ли ку 
од штам пе гдје су ста тич не. 

Чи та о ци не же ле ста тич ну пред ста ву ин-
фор ма ци ја, не го че сто тра же лич не анег до те 
на уч ни ка, фи че ри зо ва не при че у окви ру при-
че ко је им иза зи ва ју по зи тив на осје ћа ња, оси-
гу ра ва ју пам ће ње про чи та ног те пот по ма жу 
иден ти фи ка ци ји пу бли ке са кон флик ти ма и 
по бје да ма на уч ни ка. Чест је зич ки про блем 
ко ји пу бли ка не пра шта је за бо ра вља ње на 
оба ве зно по јед но ста вљи ва ње на уч ног жар го-
на, док уред ни ци не пра шта ју емо тив но пре-
оп те ре ћен је зик. Деј вид Добс об ја шња ва да 
но ви нар ко јем је пр во бит ни за да так да про бу-
ди уред нич ки апе тит екс клу зив но шћу из во ра 
и те ме, ви јест би ра на осно ву три фак то ра: да 
ли је за ни мљи ва иде ја или про на ла зак, да ли 
има осо бу ко ја се за ла же за то и уми је ли је-
згро ви то и жи во пи сно то из ло жи ти због по-
треб них ци та та. За раз ли ку од кре а то ра са др-
жа ја, пу бли ка ко ри сти мо дел три па ра ме тра 
у из бо ру са др жа ја: зна чај, из не на ђе ње и при-
мје њи вост са вје та на сва ко дне ви цу. 

На уч ни но ви на ри због по тре ба пу бли ке, 
да кле, на пр вом мје сту у сво јим члан ци ма 
на у ку мо ра ју пред ста ви ти као сва ко днев но 
при мје њи ву, али и пру жи ти ана ли ти чан, кри-
ти чан и ре ле ван тан угао при че. На жа лост, 
без об зи ра на озбиљ ност на уч них но ви на ра 
у ко ри шће њу на уч них ме то да, пра вил них 
је зич ких и стил ских смјер ни ца, не до зво ље-
ног са мо пла ги ра ња, њи хо ви члан ци не ма ју 
за слу же но мје сто у днев ној ме диј ској аген ди 
јер су по ти сну ти од стра не еко ном ских и по-
литич ких те ма. Уз то ве ли ка је ма на што са мо 
ве ли ке ме диј ске ку ће се би мо гу при у шти ти 
за по сле ње но ви на ра спе ци ја ли ста за од ре ђе-
не на уч не те ме. Ски це, ин фо гра фи ке, ма те ма-
тич ке пред ста ве, ста ти сти ка и дру ги пу бли ци 
при ла го ђе ни по да ци по ста ју ја сни ји ка да им 
но ви на ри и на уч ни ци при до да ју при по вје да-
ње. Но по ста вља се ло гич но пи та ње, гу би ли 
на у ка при по вје да њем о њој јер се на уч но но-
ви нар ство мо ра за тре ну так одво ји ти од објек-
тив но сти и до би ти обри се књи жев ног. Без 
тран спо но ва ња осје ћа ња (пу шта ње ју на ка да 
го во ре о сво јим емо ци ја ма) и без мо но ми та 
тј. ски це пре ма ко јој ју нак, су о чен са ни зом 
не да ћа, по ла зи у по тра гу за рје ше њем и нај зад 
по бје ђу је про бле ме, на уч но но ви нар ство не би 
би ло ин те ре сант но чи та ли шту, не би успје ло 
до ћи до ши рег кру га ре ци пи је на та и не би 
оства ри ло, ка ко ау тор ви ше пу та по на вља, 
свој пре до ми нант ни циљ – усва ја ње но вог 
зна ња, а не са мо при вре ме но ин фор ми са ње.

Јо ва на Бо кан 
ма стер-сту дент но ви нар ства
Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска

jo va na a bo kan @gmail.co m
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НО ВИ ПРИ ЛО ЗИ ИСТО РИ ЈА ТУ ГРАД СКОГ МУ ЗЕ ЈА  
У БЕ ЛОЈ ЦР КВИ

[Игор Во ко ун и Жи ван Иштва нић, 140 го ди на Му зе ја у Бе лој Цр кви:  
при ло зи и гра ђа за исто ри ју му зе ја (1877–2017), На род на би бли о те ка,  

Бе ла Цр ква 2019, 158 стр.]

С об зи ром на не до ста так све о бу хват не сту-
ди је ко ја би илу стро ва ла ду гу исто ри ју Град-
ског му зе ја у Бе лој Цр кви, пр вог и нај ста ри јег 
град ског му зе ја у да на шњој АП Вој во ди ни, 
ау то ри су се по ду хва ти ли знат ног по сла, за-
сно ва ног на чи ње ни ца ма из до ступ не ар хив-
ске гра ђе, као и рас по ло жи ве ли те ра ту ре и 
ма ло број них тек сто ва у оно вре ме ној не мач-
кој и ма ђар ској штам пи и збор ни ци ма, да 
об ра де и пред ста ве исто риј ски на ста нак и 
раз вој у про те клих 140 го ди на по сто ја ња и 
де ло ва ња. У том прав цу, из ве ли су у про те-
клих не ко ли ко го ди на обим на ис тра жи ва ња 
у Исто риј ском ар хи ву у Бе лој Цр кви и Град-
ском му зе ју у Вр шцу, у ко јем се на ла зи нај-
ве ћи део ар хе о ло шког и би бли о теч ког ма те ри-

ја ла из ста рог Град ског му зе ја из Бе ле Цр кве 
до 1941. го ди не. Пу тем пре пи ске са срод ним 
му зеј ским и би бли о теч ким ин сти ту ци ја ма из 
Бе о гра да, Пан че ва, Зре ња ни на, Но вог Са да, 
Бу дим пе ште, Ре ши це и Те ми шва ра про ве-
ри ли су и при ба ви ли раз ли чи те по дат ке, што 
им је омо гу ћи ло да са гле да ју ис так ну ту про-
бле ма ти ку.

Та ко је на ста ла ве о ма бо га та, пре глед на, 
до ку мен то ва на и сту ди о зна књи га о бе ло-
цркван ском Град ском му зе ју, ко ју су Игор Во-
ко ун и Жи ван Иштва нић на пи са ли и спре ми-
ли за штам пу још 2017. го ди не. Де ло је тре бало 
би ти штам па но 2017. го ди не, а про мо ци ја за 
ју би леј 140. го ди шњи цу по сто ја ња Град ског 
му зе ја у Бе лој Цр кви (сеп тем бар 2017). Ме-
ђу тим, над ле жне ин сти ту ци је из не на да су 
од у ста ле од све га, та ко да се на ње ну по ја ву 
че ка ло пуне две го ди не.

Ова пр ва све о бу хват на, све стра на и це ло-
ви та мо но гра фи ја о бе ло цр кван ском му зе ју 
уоп ште по чи ње пред го во ром ау то ра (стр. 7), 
да би на кон то га Игор Во ко ун био ау тор по-
гла вља „Дру штве не при ли ке и оп шти усло ви 
за осни ва ње, по ја ву и на ста нак му зе ја” (стр. 
9–14). Пр ви део књи ге за по чи ње сту ди јом 
Жи ва на Иштва ни ћа „Град ски му зеј у Бе лој 
Цр кви 1877–1947.” (стр. 15–54), ко ја го во ри 
о пи о нир ским ко ра ци ма и раз во ју пр вог град-
ског му зе ја у овом де лу Евро пе, Ба на та и да-
на шње АП Вој во ди не до 1914, пре ко раз до бља 
од 1919. до 1941, од но сно пе ри о ду од 1944. до 
1947. го ди не, где су при ло же не и би о гра фи је 
пр вих ку сто са Град ског му зе ја од 1877–1947. 
го ди не (стр. 51–53). 

Дру ги, исто вре ме но и нај о бим ни ји део 
књи ге (стр. 55–144), по све ћен је ра ду Град ског 
му зе ја у Бе лој Цр кви од 1954. до 2017. го ди не, 
чи ји је ау тор Игор Во ко ун. Из по да та ка ко је 
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ов де из но си са зна је се да је Град ски му зеј у 
Бе лој Цр кви у том раз до бљу до жи вео број не 
тран сфор ма ци је, де лу ју ћи не ко вре ме као му-
зеј ска је ди ни ца при Кул тур но-про свет ном 
цен тру Бе ла Цр ква (1979–2003), да би 2003. 
го ди не ушао у са став На род не би бли о те ке. 
Во ко ун је, за тим, до нео по пис и би о гра фи је 
управ ни ка и ди рек то ра му зе ја у Бе лој Цр кви 
од 1954. до 2017. го ди не, збир ке му зе ја (стр. 
101–134), за кључ на раз ма тра ња (стр. 135–136), 
при ло ге (стр. 137–144), ре а ли зо ва не те мат ске 
из ло жбе, по дат ке о из ло жба ма на ко ји ма су 
уче ство ва ли пред ме ти из му зе ја у Бе лој Цр кви 
и тек сто ве ко ји су се ба ви ли пред ме ти ма из 
му зе ја, као и до са да шња из да ња му зе ја. У за-
вр шном де лу књи ге на ла зе се из во ри и ли те-
ра ту ра (стр. 145–149), као и ре зи ме на срп ском 
(стр. 151–152), ен гле ском (стр. 153–154) и не-
мач ком је зи ку (стр. 155–156). На кра ју књи ге 
ту ма че не су скра ће ни це ко ри шће не у тек сту 
(стр. 157–158). Тре ба на по ме ну ти да су ау то ри 

у књи зи при ло жи ли по дат ке и о свим згра да-
ма у ко ји ма се кроз сво ју исто ри ју, при вре ме-
но или стал но, на ла зио Град ски му зеј о че му 
се до сад ма ло зна ло. Ау то ри су, исто та ко, с 
об зи ром на до са да шње прет по став ке о осни-
ва чи ма и го ди ном осни ва ња Град ског му зе-
ја у Бе лој Цр кви, раз ре ши ли скуп мно гих 
не тач них по да та ка и про из вољ ног пи са ња 
ра ни јих пи са ца, ко је су се про вла чи ле де це-
ни ја ма у из ве сним пу бли ка ци ја ма ван Бе ле 
Цр кве.

Игор Во ко ун и Жи ван Иштва нић у књи зи 
ко ја је пред чи та о ци ма, до не ли су зна ча јан 
број но вих и не по зна тих по да та ка, ра ри тет них 
фо то гра фи ја, до ку ме на та, но вин ских ве сти 
и ар хив ске гра ђе. Све је то при до не ло но вом 
по гле ду на исто риј ску по ја ву, осни ва ње и 
исто риј ско де ло ва ње Град ског му зе ја у Бе лој 
Цр кви у кон тек сту ши рег про сто ра не ка да-
шње двој не мо нар хи је – Ау стри је и Угар ске. 

Едит Фи шер
Бе ла Цр ква
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О ПА О РИ МА, СЕ МАН ТИ ЦИ И ПО ЛИ ТИ ЦИ 

(Ду шан Ко ва чев, Па ор: крај ње нес ча сти је и сра мо та на вјеч но је  
по ру га ни је на ше, Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”,  

Зре ња нин 2019, 228 стр.)

На ша са зна ња о про мен љи во сти зна че ња 
ре чи и пој мо ва су књи шког и ис ку стве ног 
по ре кла. От кри ва ју ћи окол но сти под ко ји ма 
се про ме не зби ва ју ге о гра фи ја, исто ри о гра-
фи ја, ет но гра фи ја и литературa упу ћу ју да 
са вре ме но зна че ње ре чи по не кад мо же би ти 
без ика кве сми сле не ве зе с пр во бит ним или 
чак у су прот но сти с њим.1 Зна чај по зна ва ња 
ових про це са про из ла зи из све сти да је је зик 
услов на стан ка, са оп шта ва ња и очу ва ња људ-

1 Пре ма при ме ри ма из Со ци о лин гви сти ке Ми-
ло ра да Ра до ва но ви ћа реч „на гон” се у Ву ко во 
вре ме од но си ла на из гон сви ња на Са ву ра ди про-
да је у Ау стри ји, „по вод” је био на зив за уже ко јим 
се во де ко њи, „стру ја” жен ско име, а „при ти сак” 
те жак пред мет ко ји се ста вља на кров да га ве тар 
не би од нео.

ске ми сли. Со ци о ло ги ја са зна ња от кри ва да 
је у вре ме ну иде о ло шке, тр жи шне и кор по-
ра тив не про па ган де, по ли тич ки ко рект них 
нео ло ги за ма и из ми шље них ар ха и за ма, он 
све ве ћи.

У из да њу зре ња нин ске Град ске на род не 
би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин” не дав но се по-
ја ви ла књи га бе о град ског пу бли ци сте Ду ша-
на Ко ва че ва (ро ђен у Зре њи ни ну 1972. го ди не) 
Па ор, су ге стив ног под на сло ва Крај ње нес-
ча сти је и сра мо та на вјеч но је по ру га ни је 
на ше. Ру ко пи су ове књи ге прет хо дио је низ 
тек сто ва ко ји су Ко ва че ва пред ста ви ли као 
оба ве ште ног тумачa дру штве них при ли ка у 
срп ским обла сти ма се вер но од Ду на ва и Са ве. 
Не ки од њих су при пре ми ли са др жај ове је-
дин стве не сту ди је по све ће не ана ли зи про ме-
не зна че ња ре чи па ор од вре ме на ње не по јаве 
до да на шњих да на. 

У скла ду с на зна че ним ци љем из ла га ње 
је за по че то лин гви стич ком и ети мо ло шком 
ана ли зом. Исто ри ча ри лек си ке су утвр ди ли 
да је реч па ор по ве за на с не мач ким ba u er (се-
љак) и да по ку ша ји да се осло ни на сло вен ске 
или не ке дру ге је зи ке не ма ју оправ да ња. Од 
ње не по ја ве реч је ме ђу Ср би ма Хаб збур шке 
мо нар хи је има ла не га тив ну ко но та ци ју бу-
ду ћи да је, осим за ни ма ња, ука зи ва ла на ста-
тус фе у дал ног под ло жни штва и ов де има ла 
исто зна че ње као у за пад ним и цен трал ним 
срп ским обла сти ма реч кмет, а у ју жним 
чиф чи ја (на ма ђар ском јо бађ). Она је по ја ча-
на у го ди на ма ма ри ја те ре зи јан ских ре фор ми 
ко је су до ве ле до пре тва ра ња срп ског вој нич-
ког ста ле жа у не сло бод не кме то ве, про ме не 
сво јин ских од но са, уки да ња при ви ле ги ја и 
об ли ка огра ни че не са мо стал но сти. От пор је 
био то ли ки да су, пре ма на во ди ма исто ри ча-
ра, „гра ни ча ри реч па ор бе ле жи ли као увре-
ду, па је због те ре чи до ла зи ло и до уби ства”. 
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(У Ба на ту се Па о ри јом од по чет ка 18. ве ка на-
зи вао сав про стор ван Ве ли ко ки кинд ског ди-
стрик та, му ни ци пал них и ва ро шких са мо-
упра ва и Вој не гра ни це. По чет ком 19. ве ка 
Вук је и Ве ли ки Беч ке рек /да на шњи Зре ња-
нин/, ко ји је био цен тар ба нат ског про вин ци-
ја ла, за бе ле жио под на зи вом Па о ри ја). Дру-
штве ни по ло жај де при ви ле го ва ног ста ле жа 
ни је се про ме нио ни у ери ка сног хаб збур шког 
фе у да ли зма и ре фор ми Јо си фа II (Уред ба за-
ра ди па о рах из 1785). За то но ве прав не де фи-
ни ци је и по ку ша ји уре ђе ња аграр них од но са 
ни су за ва ра ли ни фе у дал не под ло жни ке, ни 
ви ђе ни је Ср бе, ни ти про ме ни ле њи хо во не-
га тив но по и ма ње ре чи па ор.

Да би то до ка зао Ко ва чев је са чи нио ши-
рок пре глед ста во ва ис так ну тих пи са ца и 
срп ских кул тур них по сле ни ка 18. и 19. ве ка. 
Кул тур но и сто риј ска па но ра ма њи хо вих по-
гле да от кри ва нам дух вре ме на и ствар ност 
др жа ве у ко јој су жи ве ли. За сно ва на на ана-
ли зи књи жев них де ла, пе ри о ди ке, пу бли ци-
сти ке, ар хив ских по да та ка, ет но граф ске ли-
те ра ту ре, па и по ступ ку ин тер вјуа, она све до-
чи о на сто ја њу да се основ ни за кључ ци што 
ве ро до стој ни је за сну ју и на по ру ко ји је тре-
ба ло уло жи ти да би се до њих до шло. Се лек-
тив ност у из бо ру гра ђе и на чин из ла га ња до-
при не ли су за ни мљи во сти тек ста ко ји не рет-
ко пре ва зи ла зи окви ре за да те те ме и чи та се 
као по пу лар ни во дич кроз исто ри ју. При ча 
о па о ри ма, ко ја са др жи мно штво ак ту ел них 
ко но та ци ја, ши ри се у при чу о про вин ци јал ној 
кул ту ри хаб збур шке им пе ри је, на ци о нал ној 
не јед на ко сти, ско ро је вић ком ду ху и по де ла ма 
ме ђу Ср би ма.

Се кре тар па три јар ха Ј. Ра ја чи ћа, по ли хи-
стор Кон стан тин Бог да но вић, та ко, бе ле жи 
Ко ва чев, ука зу је да „...ако оћеш нај же шћег 
Ср би ну не при ја те ља да по тра жиш, то га ћеш 
са мо у пре ђа шњем Ср би ну твом ро ђе ном бра-
ту, ко га су је зу и те или шок цем или Бу њев-
цем или уни ја том на пра ви ли на ћи... Па јошт 
Ср бин гра ни чар омр зну ће на Ср би на па у ри-
цу”. У бе се ди Ср бен да и го то ван Вла ди мир 
Јо ва но вић /отац Сло бо да на Јо ва но ви ћа/ ве ли: 
„Та ко се до те ра ло, да се без за зо ра гр ди као 
ʼпро стач ко ,̓ ʼге јач ко ,̓ ʼпа ор ско ,̓ ʼгр маљ ско ,̓ 
ʼшу ма дин ско ,̓ на крат ко као ʼло ше све што је 
на ше ,̓ а да се уз ди же као ̓ нобл ,̓ ̓ фајн ,̓ ̓ от мје-
но и го спод скоʼ све што ни је на ше.” Сте ри ја 
пи ше о над ме но сти Фе ме опан чар ке, Ј. Иг ња-
то вић о по мо дар ском ти ту ли са њу, Змај о нобл 
жи вот ном ста ву као ан ти по ду „смр дљи вим 

па о ри ма”, Да ни ло Ме да ко вић о про тив ни-
ци ма упо тре бе ма тер њег „па ор ског” је зи ка. 
Моћ ним по ет ским све до чан ством – пе смом 
„Вој во ди но ста ра зар ти не маш сти да” Вељ ко 
Пе тро вић осу ђу је ли це мер је чи нов ни штва и 
ин те ли ген ци је, а С. Сре мац пи ше о „пи ја чар-
ском ан та го ни зму по љо при вред ни ка Еле ми-
ра, Та ра ша и Ме ле на ца про тив Беч ке ре ча на”. 
Срем че ву при чу о про па ганд ној сли ци до бр ог 
ца ра Јо си фа II ко ји оре, Ко ва чев по ве зу је с 
Бро зо вим ора њем у До ба нов ци ма и ак ци јом 
„Ти то ва бра зда” у АПВ. Про па ганд ни мит о 
вла да ру ора чу над жи вео је, ве ли, јо зе фин ско 
до ба и Хаб збур шку мо нар хи ју. Ју на ци Ми-
ло ша Цр њан ског уста ју про тив на ре ђе ња „да 
свет ку ју све ти те ље па пе жни ка” и „не ће под 
иго па ор ства.” „Сер ви јан ске го ми ле” ко је су 
пре шле Ду нав с обе ћа њем да ће „до би ти сво-
ју зе мљу, ко ју ће бра ни ти сво јом кр вљу, на-
де нув ши Ба на ту име Но ве Сер ви је”, у се о бе 
по ла зе но се ћи име на сво јих се ла у Ру си ју. 
„Иса ко ви чи же ле да, као вој ни ци по ги ну, а 
да не мо ра ју гле да ти, ка ко њи хов на ци он, 
пре шав ши из Сер ви је, то не у па о ри ју и ри је 
зе мљу гро фов ску и па пе жнич ку”.

По врат ку из ра за па ор у књи жев ност со ци-
ја ли стич ке Ју го сла ви је до при нео је Бог дан 
Чи плић. Сво јим Па ор ским ба ла да ма об но вио 
је пред ста ву о љу ди ма без пер спек ти ве из ло-
же ним под сме ху и по ни же њи ма. У ли ку Лехе-
ла Ков че ви ча (Ду ша на Ко ва че ви ћа) Хор ти-
је вог ге не ра ла ко ји је 1941. пред во дио ула зак 
оку па ци о них тру па у Но ви Сад, Чи плић сли-
ка чо ве ка ко ји се, бе же ћи од при ти ска са ве сти 
да је од род, сво јим су на род ни ци ма обра ћа као 
„па ор ским Ра ци ма”. („Рац” је ма ђар ски гер-
ма ни зам ко јим се озна ча ва па цов и по грд но 
име ну ју Ср би). 

У го ди на ма ко је су сле ди ле до шло је до 
пре о сми шља ва ње ре чи па ор. Оно се, по ка-
зу је Ко ва чев, зби ва ло упо ре до с кул тур но- 
-по ли тич ким раз ра чу на ва њем с ве ли ка ни ма 
срп ске књи жев не ре чи: Мар ко Ри стић је 
Цр њан ског и Раст ка Пе тро ви ћа про гла сио 
„мр твим пе сни ци ма”, Кр ле жа тра жио да се 
у Ен ци кло пе ди ји (ЈА ЗУ) текст о Цр њан ском 
„скра ти за по ло ви ну” (у школ ску лек ти ру је 
ушао са мо пр ви део „Се о ба”) а Ра до мир Кон-
стан ти но вић (ко ји је пи сао по хва ле ми сли 
Јо си па Бро за) Ђу ру Јак ши ћа, Иси до ру Се ку-
лић и Вељ ка Пе тро ви ћа свр стао у но си о це 
„па ла нач ког ду ха”. За по тре бе мо дер ног све-
то на зо ра фал си фи ко ва не су пе сме Ђу ре Јак-
ши ћа, а Сте ри ји на Фе ма про гла ше на осо бом 
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ко ја се бо ри да ис ко ра чи из за о ста лог дру штва. 
Со ли да ри шу ћи се са за бра ном Го луб ња че сâм 
Чи плић пла тио је да нак ко те ри ја шком ду ху 
СКВ и по стао са ве зник по след њих бра ни те ља 
на че ла И по сле ње га он. 

У по пу лар ној кул ту ри Вој во ди не (на ра-
ди ју, те ле ви зи ји, фил му и естрад ним но та ма) 
при ча о па ор ском усу ду и мар ги нал но сти 
осам де се тих го ди на обра ћа се у иди лич ну и 
ро ман ти зо ва ну сли ку жи во та се о ског ста нов-
ни штва рав ни це. Ли те рар но пре о бли ко ва ње 
кре та ло се из ме ђу пред ста ве о па о ру као хтон-
ском, ан теј ском ми то ло шком би ћу или ми ро-
љу би вом хра ни те љу, до ру ко пи са у ко ји ма се 
ис ка зи ва ло ду хов но на дах ну ће и ре ли гиј ски 
за нос ко ба си цом и ко ба си ци ја дом. Ко ва чев 
сма тра да је но ва ин то на ци ја ре чи па ор у је-
зи ку Бро зо вих иде о ло шких след бе ни ка тре-
ба ла да по слу жи из град њи не по сто је ће иден-
ти тет ске по себ но сти Вој во ди не. Зна че ње ове 
ре чи, при ла го ђе но по тре ба ма вла сто љу би-
вих по кра јин ских фе у да ла ца, на тај на чин се 
све ви ше уда ља ва ло од из вор ног кул тур ног 

на сле ђа вој во ђан ских Ср ба и при бли жа ва ло 
на род ној кул ту ри сла вон ских зе мљо рад ни ка 
икав ског го вор ног на реч ја. Као сред ство од-
на ро ђи ва ња ова ко ми тет ска под ва ла, осло ње-
на на при ја тељ ство свих не при ја те ља Ср би је, 
и да нас се пред ста вља као љу бав пре ма Вој-
во ди ни. 

Књи гу Па ор Ду шан Ко ва чев је пот пи сао 
као „Ла ла, ро ђен и од ра стао у Ба на ту”, чи ји су 
„пре ци ве ко ви ма жи ве ли у Ве ли ко ки кинд-
ском сло бод ном крун ском ди стрик ту и би ли 
сло бод ни љу ди ко ји су на сво јој зе мљи са мо-
у пра вља ли пр вом те ри то ри јал ном ау то но ми-
јом у сред њој Евро пи”. Ме ђу њи ма је, пи ше 
он, „из раз па ор био и остао од ли ка под ло-
жни штва, из раз по дат но сти роп ству ко ји се 
раз ви ја у са мо по ри ца њу пред им пе ри јом ради 
се бич ног ши ћа ре ња или про сја че ња”. Та ко, 
уз зна лач ки ода бран и осми шљен са др жај и 
би о гра фи ја пи сца обра зло же под на слов ове 
књи ге – крај ње нес ча сти је и сра мо та на 
вјеч но је по ру га ни је на ше?

Не дељ ко Ку љић, 
со ци о лог

Зре ња нин
n.ku ljic @gmail.co m 



461

UDC 711.1/.4(049.32)
UDC 711.4.01(049.32)

ВИ ШЕ СТРУ КА КРЕ А ТИВ НА ЛИЧ НОСТ ЈЕД НОГ  
СВЕ О БУ ХВАТ НОГ АР ХИ ТЕК ТЕ

[Спасоје Кру нић, Есе ји о гра ду 1992–1996. (РТС 1, „Бе о град ска хро ни ка”) 
/ Kru nić Spa so je Es says on the City 1992–1996. (TV show “Be o grad ska  
hro ni ka”, RTS 1); упо ре до срп ски текст и ен гле ски пре вод; из да вач:  

Ори он Арт, Бе о град 2018; пред го вор, фо то-раз го вор, ау тор фо то гра фи ја: 
Алек сан дар Бо бић; пре вод на ен гле ски је зик: Зо ра на То до ро вић; 109 стр.]

Да нас го во ри ти о гра ду је не за хвал но: у 
вре ме ну ру ше ња вред но сти и на че ла ко је смо 
као за јед ни ца гра ди ли ве ко ви ма, сло жен и 
ва жан си стем за дру штво као што је град, на 
жа лост јед на је од пр вих жр та ва но вог на чи на 
во је ва ња. Од но се у гра ду до дат но усло жња-
ва ју но ве тех но ло ги је и ре ше ња, ко ји се сва-
ко днев но по ја вљу ју у при ме ни. Ра ши ри ла се 
пан де ми ја про фе си о нал ног ко мо ди те та, која 
спре ча ва да се јав но и ја сно са оп ште штет но-
сти по ја ва и про це са у на се љи ма, и ко ја је на-
па ла струч ња ке ско ро свих обла сти, убр за но 
уни шта ва ју ћи ау то ри тет про фе си ја. По том 
ту је и осве та ло ших ђа ка на свим ни во и ма 

обра зо ва ња (а по себ но у струч ном), ко ја је про-
у зро ко ва ла дра сти чан пад ква ли те та ин же-
ње ра ко ји ма се по ве ра ва из град ња и ста ра ње 
о про сто ру. Гу би так ау то ри те та др жав не и 
ло кал не упра ве ме ђу ста нов ни ци ма на се ља, 
еро зи ја вред но сти ко је сто је ве ко ви ма у те ме-
љи ма ре гу ла ти ве ур ба ног жи во та, пре те ра но 
ме ша ње и ад ми ни стри ра ње свих ни воа вла сти 
у ско ро све обла сти жи во та на се ља, до ве ли су 
да се озбиљ но за љу ља ком плет на струк ту ра 
гра да гра ђе на ви ше хи ља да го ди на. 

Сто га, у прак си се сре ће ве о ма ма ло про-
фе си о на ла ца ко ји има ју до вољ но ре зер ве кре-
ди би ли те та да мо гу да иза ђу у јав ност сво јим 
ста вом о гра ду, по себ но ако се њи хов став 
ко си са стру јом ко ју гра ди ве ћи на. По себ но 
су рет ки они ко ји има ју по треб ну до зу лич не 
хра бро сти и па три о ти зма, две осо би не ко је 
су про те ра не већ на са мом по чет ку ви ше де-
це ниј ског су ко ба у ко ме тре нут но жи ви мо (од 
уџ бе ни ка, пре ко ин сти ту ци ја до јав ног жи во-
та) из по пи са вред но сти на ко ји ма се гра ди 
сва ка лич ност ко ја је до стој на да ра жи во та. 

Је дан од рет ких струч ња ка ко ји је ви ше 
не го ис пу нио го ре на ве де не чи ње ни це је архи-
те ка та Спа со је Па ја Кру нић (Ник шић, 23. 
ок то бар 1939 – Бе о град, 5. мај 2020). Иза њега 
сто ји огро ман рад вредaн сва ког по што ва ња 
и ре зул та ти у не ко ли ко обла сти жи во та: као 
ар хи тек те-гра ди те ља (ве ли ки број обје ка та 
ко ји су по ста ли део кул тур не исто ри је Срби-
је), као про фе со ра и пе да го га, по ли ти ча ра и 
јав ног рад ни ка (ре дов ни про фе сор Ар хи тек-
тон ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
пред сед ник Град ске вла де Бе о гра да 1997–
2000; пот пред сед ник пре ла зне вла де Ср би је 
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2000–2001, по сла ник у Скуп шти ни Ср би је 
1997–2000, Скуп шти ни СР Ју го сла ви је 2000– 
2004, пред сед ник По ли тич ког са ве та Срп ског 
по кре та об но ве), и као чо ве ка, што је да нас 
нај те же и по ста ти и оста ти (по мо гао је мно-
гим ар хи тек ти ма да ста ну на но ге или их је 
узео у за шти ту ка да су би ли из ло же ни нео сно-
ва ним на па ди ма).

У књи зи под на зи вом Есе ји о гра ду 1992–
1996. РТС 1 „Бе о град ска хро ни ка”, са ку пље-
ни су крат ки есе ји Спа со ја Кру ни ћа, у ко ји ма 
као ар хи тек та по сма тра град. Мно ги ау то ри, 
ра зних про фе си ја, пи са ли су о гра ду сва ко 
из свог угла и да и да ље ни нај ма ње ни је ис-
цр пљен ма те ри јал ко ји ну ди град. Ме ђу тим, 
усуд ар хи тек те је да кроз про фе си ју са гле-
да ва ве ли ки број аспе ка та гра да и да их при-
ме ћу је и ре ги стру је и у тре ну ци ма ка да му 
се не по све ћу је про фе си о нал но: ка да хо да 
плоч ни ком (по сма тра ши ри ну ста зе, на чин 
по пло ча ва ња, за нат ско из во ђе ње, ка ко су 
укљу че на при зе мља окол них обје ка та, пре-
глед ност ста зе, об ра да око др во ре да и са о бра-
ћај них зна ко ва), али и љу де, ки шу, снег, ве-
тар, про ле ће, сун че ве зра ке, ве че, ју тро, ноћ 
итд. На и ме, ако се душа искре но пре да ар хи-
тек ту ри (а дру га чи је не мо же), она вам вра ћа 
ши ри ном и бо гат ством ко ја се рет ко мо же 
на ћи у би ло ко јој дру гој про фе си ји. Све на-
ве де но ва жи под усло вом да ар хи тек ту ру уоп-
ште мо же мо на зва ти про фе си јом, јер се она 
на кра ју рад ног вре ме на не мо же за кљу ча ти 
у фи јо ку рад ног сто ла, не го се жи ви 24 са та, 
се дам да на у не де љи. 

Упра во та кав при ступ за сту па је ар хи тек та 
Спа со је Кру нић у сво јим есе ји ма – при сан и 
емо ти ван од нос са еле мен ти ма гра да, по сма-
тран кроз при зму утре ни ра ног про фе си о нал-
ног ока. У ства ри, у ње го вим ре чи ма на ла зи 
се сâм струч њак ко ји је пре га зио „хи ља де ки-
ло ме та ра” у про бле мима из прак се, и ко ји је 
на кон све га (п)остао чо век ко ји јед но став ним 
ре чи ма из реч ни ка на ро да ко јем при па да 
опи су је сло же не про бле ме на шег од но са с 
гра дом. За јед но став но об ја шње ње ра зу мљи-
во сви ма нео п хо дан је пред у слов – истин ско 
раз у ме ва ње ства ри. Крат ки есе ји, ко ји су 
на шли ме сто у овој књи зи су: „Ран ке о ва ули-
ца”, „Ста кло”, „Јав ни про стор”, „Клу пе”, 
„Сте пе ни шта”, „Пар ко ви”, „Снег”, „Дим ња-
ци”, „Ка пи је”, „Све тло-сен ка”, „Пу за ви це”, 
„Ру ше ње”, „Ку ћа на углу”, „Град ски под”, 
„До зи ђи ва ње”, „Мр тви об ли ци”. 

Есе ји ви ше ли че на крат ке по ет ске цр ти це, 
не го на ду ге рас пра ве. Кон ден зо ва не емо ци-

је, ко је до ла зе нај пре из ви зу ел ног ре ги стра 
(та ко је, по пра ви лу, слу чај код ар хи те ка та који 
се усу де да цр та ју и гра де) су опи си ста ња који 
се про јек ту ју у ду ши и оку ар хи тек те ства ра-
о ца у мо мен ти ма кре а ци је. То ни су све о бу-
хват не про јек ци је про бле ма, не го по је ди ни 
аспек ти те ме, ко ји до но се не што но во, ко ји 
по ме ра ју или нај ма ње – га зе по сто је ће гра нице 
ко је је дру штво оства ри ло. Прак са и ис ку ство 
го во ре да се не мо же оче ки ва ти да по бољ ша-
ња и про до ри бу ду јед на ко ква ли тет ни и сна-
жни на це лој ши ри ни кон так та ар хи тек те и 
про јект ног про бле ма, ни ти је та ко не што мо-
гу ће. Али, еви дент но је да су по ме ра ња мо-
гу ћа упор ним де ло ва њем на тач ку по тач ку 
гра ни це из ме ђу оства ре ног и не по зна тог, 
упра во она ко ка ко сво јим жи во том и по на ша-
њем по ру чу је ар хи тек та Спа со је Кру нић. 

Ако се уђе у про стор иде ја и ста во ва ко је 
из но си ар хи тек та Кру нић у свим обла сти ма 
де ло ва ња, од ар хи тек ту ре до по ли ти ке, ја сно 
се уо ча ва по ве за ност. Ту се нај пре ми сли на 
иде је ко је је за сту пао као ар хи тек та, а ко је 
су бли же ста во ви ма пост мо дер не не го у том 
тре нут ку сна жној стру ји мо дер не. Ду го је по-
сто ја ла кри тич ност пре ма пост мо дер ни због 
по је ди них сла бо сти. Мо ра се при зна ти да је 
би ло ја ко те шко ис ту пи ти из ду бо ког ка на ла 
ко ји је на чи ни ла мо дер на сво јим де ло ва њем 
не са мо у ар хи тек ту ри, не го и у фи ло зо фи ји, 
књи жев но сти, по ли ти ци, со ци о ло ги ји, ан тро-
по ло ги ји, ме ди ци ни, итд. Тек се са вре мен-
ске дис тан це мно го бо ље раз у ме ју по је ди ни 
од го во ри по сто мо дер не као што су: ми ни мал-
но исту па ње из ко ло се ка мо дер не, не до вољ но 
зна ња о кла сич ној ар хи тек ту ри али упор но 
ко ри шће ње ње них еле ме на та у об ли ко ва њу 
гра ђе ви на, на ста вак на при ме ни те о риј ских 
на че ла мо дер не у об ли ко ва њу гра ђе ви на и на-
се ља, а пот пу но дру га чи ји од нос пре ма фор-
ми итд. Са да се ви ди ја сно да ар хи тек тон ски 
прав ци ни су са мо јед но став не схе ме об ли-
ко ва ња про сто ра не го, ма ње или ви ше, ком-
плет ни фи ло зоф ски си сте ми ко ји пре ла зе 
гра ни це ар хи тек ту ре и ме ша ју се са оста лим 
обла сти ма жи во та. 

Нај бит ни ји еле мент Кру ни ће вог ста ва је 
по нов но окре та ње ка љу ди ма (ко ри сни ци ма 
про сто ра) и њи хо вом на чи ну пер цеп ци је архи-
тек тон ског и ур ба ни стич ког де ла. При то ме 
се ми сли на истин ско а не са мо де кла ра тив но 
окре та ње ка ко је то чи ње но у ве ли ком бро ју 
ре а ли за ци ја мо дер не у ње ној по зној фа зи. 
Овај ис каз ау то ра то нај бо ље илу стру је:
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Уки да ју ћи ор на мент и уни шта ва ју ћи 
за нат, на пу шта ју ћи сва пра ви ла хар мо-
ни је и ре да, нај твр до кор ни ји по бор ни ци 
мо дер ног по кре та још по чет ком овог века 
та ко ства ра ју нул ту ар хи тек ту ру, при-
јат ну и до бру са мо кад не ма љу ди („Ста-
кло”, стр. 12).

Упо ре ђу ју ћи по ли тич ке и ар хи тек тон ске 
прин ци пе Спа со ја Кру ни ћа мо гу се про на ћи 
до дат не по ду дар но сти: од сту па ње од глав не 
стру је мо дер не (ар хи тек ту ра и по ли ти ка), по-
вра так про шло сти пре ки ну тој по ја вом мо дер-
не (об но ва кла сич не и тра ди ци о нал не архи-
тек ту ре), об но ва ре ги о нал них и ло кал них 
осо би на, об но ва на ци о нал них свој ста ва и на-
пу шта ње ин тер на ци о нал них иде ја (у ар хи-
тек ту ри и ор га ни за ци ји дру штва), кри тич ко 
пре и спи ти ва ње ре ше ња ко је је до не ла мо-
дер на ...:

За тро ва ни том бо ле шћу ко ја до ла зи са 
За па да, где је све, чи ни се, па мет ни је и 
бо ље за то што је ту ђе, по је ди ни ар хи тек-
ти већ ше зде се тих го ди на уво де ста кло 
у ар хи тек ту ру Бе о гра да у не при клад ној 
ме ри... Тра је и од бра на од хлад но ће и то-
пло те на све мо гу ће на чи не, ле ти чак и 
мо крим ће ба ди ма на про зо ри ма. Ка ко пре 
30 го ди на ре че ар хи тект Ди ми три је Ле ко: 
ʼМе ни се, го спо до, чи ни ве о ма жа ло сно 
бра ни ти иде је мо крим ће ба ди ма. На чич-
ка не уре ђа ји ма за до да то гре ја ње и хла-
ђе ње, ове ку ће као да су на пад ну те не ком 
те шком бо ле шћу па се ве штач ки одр жа-
ва ју и као да са мо од елек трич не енер ги је 
за ви си хо ће ли они ко ји та мо ра де пре те ћи 
још је дан дан̓  (стр. 12).

Две чи ње ни це зра че из ре чи Спа со ја Кру-
ни ћа у ње го вог по ли тич ког и ар хи тек тон ског 
де ло ва ња. Пр во, тре ба ло је има ти хра бро сти 
и ре ћи да све што до ла зи са За па да не до но-
си са мо до бро, већ има и ло шег (с вре ме ном, 
ви ше ло шег не го до бр ог), и то са мо не ко ли ко 
го ди на на кон ру ше ња Бер лин ског зи да и, у 
том тре нут ку, по ли тич ког по ра за иде ја ко је 

су ста ја ле у те ме љи ма Ис точ не Евро пе. Дру-
го, ње го ве ар хи тек тон ске иде је, да нас у то ку 
енер гет ске кри зе и про бле ма иза зва них епи-
де ми јом (ко ја је ско ро по бри са ла ве ли ке де-
ло ве дру штва и еко но ми је), тре ба се за пи та ти 
да ли смо због пот пу ног од су ства са мо цен зу-
ре до зво ли ли се би да гра ди мо гра ђе ви не, па 
и чи та ве гра до ве, ко ји си пот пу ни за ви сни ци 
о си сте ми ма ко ји, уко ли ко ста ну или не ста ну, 
у пот пу но сти па ра ли шу упо треб ну вред ност 
ар хи тек ту ре, сво де ћи огро ман број гра ђе ви на 
на не у по тре бљи ви ар хи тек тон ски шут, ко ји 
смо има ли при ли ке да ви ди мо у ка та кли змич-
ним стри по ви ма и фил мо ви ма. Тре ба ло је у 
том тре нут ку има ти до вољ но че сти то сти и 
ју на штва, и гор ке исти не из ре ћи нај пре свом 
на ро ду и стру ци, а по себ но (ри скант но) по-
ли ти ча ри ма ко ји су од це ло куп не си ту а ци је 
ви де ли са мо се бе, сво је по тре бе и стра сти. 

Ар хи тек та Спа со је Кру нић је иза се бе оста-
вио ве ли ки гра ди тељ ски и дру штве ни опус. 
Ка да вре ме бу де те мељ но про це ни ло ства-
ра ла штво Спа со ја Кру ни ћа, ње го во де ло по-
ли ти ча ра и јав ног рад ни ка пре ста ће да бу де 
не за слу же но ду го по ти сну то и пре кри ве но 
не ра зу ме ва њем. Ме ђу тим, ње гов глав ни ле гат 
су ар хи тек ти и јав ни рад ни ци ко ји на ста вља ју 
да из гра ђу ју сво је ста во ве и иде је ко је је он 
хра бро увео на ар хи тек тон ску и дру штве ну 
сце ну. Оно што је у овом тре нут ку си гур но 
је да ће оста ти из у зет но про јек то ва ни објек ти 
и упра во ова ма ла-ве ли ка књи га. Има ти јед ну 
ре че ни цу у Па ме тар ни ци (зби р ци му дро сти) 
сво га на ро да је ве ли ки успех, а има ти књи гу 
ко ја по пу ња ва при лич но пра зну по ли цу ар хи-
тек ту ре 19. и 20. ве ка је оства ре ње вред но сва-
ког по што ва ња. Ова књи га ће ста ви ти Спа-
со ја Кру ни ћа у гру пу од сто ти нак ве ли ка на 
ко ји су иза се бе оста ви ли де ло на ко ме сто ји 
бу дућ ност на ро да у име ко га је при хва тио 
те шку уло гу да у не вре ме, али ка да се мо ра ло 
и ка да је ма ло њих би ло спрем но да то учи-
ни, хра бро иза ђе пред ве ћи ну и са оп шти јој 
дав но за бо ра вље не и по ти сну те чи ње ни це 
жи во та нео п ход не да као за јед ни ца и на род 
успе шно на ста ви жи вот. 

Ду шко Ку зо вић
дипл. ин же њер ар хтек ту ре, Бе о град 

du sko.ku zo vic @gmail.co m





АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ 
AUT HORS IN THIS IS SUE

АНА БИ ЛИ НО ВИЋ РА ЈА ЧИЋ (Бе о град, 1983). До цент на Од се ку за со цио-
ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

На ФФ УНС ди пло ми ра ла 2008. (До при но си ево лу ци о не те о ри је про у ча-
ва њу по ро ди це), од бра ни ла ма стер рад 2010. го ди не (Те о риј ски кон цеп ти по ро-
дич не по ли ти ке као осно ва за стра те шко ре ша ва ње по ро дич них про бле ма у 
са вре ме ним ви со ко ин ду стри ја ли зо ва ним дру штви ма), и док то ри ра ла 2016. 
(Ути цај аси сти ра не ре про дук ци је на ре де фи ни са ње со ци о ло шких пој мо ва по-
ро ди це и ро ди тељ ства). Ан га жо ва на је на пред ме ти ма: Со ци о ло ги ја по ро ди це, 
Увод у ан тро по ло ги ју, Со ци о ло ги ја на у ке и Со ци јал на по ли ти ка.

МИ ША ЂУР КО ВИЋ (Бе о град, 1971). На уч ни са вет ник и ди рек тор Ин сти-
ту та за европ ске сту ди је. 

Ди пло ми рао 1996, ма ги стри рао 2001. (Про блем за сни ва ња и оправ да ва ња 
људ ских пра ва у де лу Ро нал да Двор ки на) и док то ри рао 2005. (Ли бе ра ли зам и 
др жа ва: по ли тич ка фи ло зо фи ја Џо на Стју ар та Ми ла) на ФФ УБг. Тре нут но 
за по слен као на уч ни са вет ник и ди рек тор ИЕС-а у Бе о гра ду. У ИЕС-у оба вљао 
и функ ци ју пред сед ни ка На уч ног ве ћа (2007–2010). По ља ис тра жи ва ња: фи ло-
зо фи ја, по ли тич ка и прав на фи ло зо фи ја, ге не рал на по ли тич ка те о ри ја; на ци је, 
на ци о на ли зми, пи та ња на ци о нал ног иден ти те та у скло пу ме ђу на род них од но-
са; ана ли за по пу лар не кул ту ре, про па ган де и упо тре бе ма сов них ме ди ја у иде-
о ло шке свр хе; пра ће ње про це са тран сфор ма ци је срп ског дру штва и по себ но 
по ли тич ког си сте ма; европ ске ин те гра ци је; про бле ми би о е ти ке и би о ме ди ци не.

Важнијекњиге: По ре дак, мо рал и људ ска пра ва: про блем за сни ва ња и 
оправ да ва ња људ ских пра ва у де лу Ро нал да Двор ки на, Бе о град 2001; Дик та ту-
ра, на ци ја, гло ба ли за ци ја, Бе о град 2002; Ка пи та ли зам, ли бе ра ли зам и др жа ва: 
осно ве за ре кон струк ци ју мо дер не по ли тич ке фи ло зо фи је, Бе о град 2005; Крај 
и по че так: по ли ти ка и кул ту ра у Ср би ји: 1999–2005, Но ви Сад 2006; По ли тич-
ка ми сао Џо на Стју ар та Ми ла, Бе о град 2006; Кон зер ва ти ви зам и кон зер ва-
тив не стран ке, књ. 1, Бе о град 2007; Сли ка, звук и моћ: огле ди из поп-по ли ти ке, 
Бе о град 2009; Иде о ло ги ја, пар ти је и ме ђу на род ни од но си: огле ди о по ли ти ци, 
Бе о град 2012; Там ни ко ри до ри мо ћи: пу те ви са вре ме не по ли тич ке те о ри је, 
Бе о град 2013; Илу зи ја Европ ске уни је, Бе о град 2015; Кон зер ва ти ви зам и кон зер-
ва тив не стран ке, Бе о град 2016; Но ви не мач ки кон зер ва ти ви зам: Јон ген и Ку-
би чек у Ср би ји (при ре дио), Бе о град 2017; Де сна ми сао у XX ве ку, Ср. Кар лов ци 
– Но ви Сад 2019; Рат за по ро ди цу у Ср би ји, Бе о град 2019; 

КР СТО ЈАК ШИЋ (Ко сов ска Ми тро ви ца, 1984). До цент на ЕФ УПр (са при-
вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци). 

Ди пло ми рао 2007. на ФМ УБК, Од сек фи нан сиј ски ме наџ мент (Ана ли тич ки 
по ка за те љи фи нан сиј ског ка па ци те та при вред ног су бјек та), ма сте ри рао 2008. 
на ФОН УБг, Од сек ме наџ мент. Док то ри рао 2016. на ФТН УНС (Раз вој ма лих 
пред у зе ћа и пред у зет ни штва у усло ви ма кри зе). Об ја вљи вао је у до ма ћим и 
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ино стра ним ча со пи си ма, уче ство вао на на уч ним ску по ви ма. Ба ви се раз во јем 
пред у зет ни штва у кри зним усло ви ма.

МИ ЛЕ НА КО ЈИЋ (Но ви Сад, 1992). Аси стент ки ња на Од се ку за со ци о ло-
ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми ра ла 2014, и ма сте ри ра ла 2015. (Дру штве не функ ци је по ве ре ња) на 
ФФ УНС. Тре нут но је на док тор ским ака дем ским сту ди ја ма со ци о ло ги је. Ан га-
жо ва на је на пред ме ти ма: Со ци о ло ги ја по ро ди це, Со ци јал на па то ло ги ја, Исто-
риј ска со ци о ло ги ја, Со ци о ло ги ја дру штве ног раз во ја, Со ци о ло ги ја дру штве них 
си сте ма, Со ци о ло ги ја ко му ни ка ци ја, Те о ри је ан ти ке и сред њег ве ка, Дру штве не 
те о ри је но вог ве ка, Ква ли та тив ни ме тод у со ци о ло ги ји, Тех ни ка пи са ња на уч ног 
ра да, Обра зо ва ње за људ ска пра ва и де мо кра ти ју.

ЗО РАН ЛУ ТО ВАЦ (Бе о град, 1964). Ви ши на уч ни са рад ник у Ин сти ту ту 
дру штве них на у ка у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао 1988. и ма ги стри рао 1994. (КЕБС и про блем на ци о нал них мањи-
на са по себ ним освр том на СР Jугославиjу) и док то ри рао 2014. (Од но си Ср би је 
и Цр не Го ре од 2006. до 2013. го ди не). Об ја вио ви ше од 80 чла на ка у до ма ћим и 
стра ним на уч ним и струч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма из обла сти ме ђу на род-
них од но са, људ ских и ма њин ских пра ва и по ли тич ких од но са у Србиjи и реги-
о ну. Био члан Уре ђи вач ког од бо ра на уч них ча со пи са Da nu bi us и Ме ђу на род ни 
про бле ми. Уче ство вао у ви ше де се ти на емпириjских ис тра жи ва ња по ли тич ког 
jавног мње ња у Србиjи и специjализованих ис тра жи ва ња по пут ет нич ке дис-
тан це, ме ђу на ци о нал них од но са итд. Члан је Од бо ра за про у ча ва ње на ци о нал-
них ма њи на и људ ских пра ва СА НУ, Удру же ња по ли ти ко ло га Ср би је и Срп ског 
удру же ња за устав но пра во.

Важнијекњиге: Po pu lism, Sta bi li tro cacy, Mul ti cul tu ra lism, Bel gra de 2020; 
Срп ски иден ти тет у Цр ној Го ри, Бе о град 2015; Ма њи не, КЕБС и jугословенска 
кри за, Бе о град 1995.

ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИЋ (За је чар, 1980). Ви ши на уч ни са рад ник у ИЕН у 
Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла 2004. на ФОН УБг (Од сек ме наџ мент). Ма ги стри ра ла 2007. на 
ФПС МУ. Док тор ску те зу од бра ни ла 2011. (Про цес фи нан сиј ске гло ба ли за ци је и 
тран сфор ма ци ја бан кар ског си сте ма Ср би је) на ЕФ УНи. Ан га жо ва на на ви ше 
до ма ћих и ме ђу на род них про је ка та, ко је су фи нан си ра ли МПН РС, СвБ и ЕУ. 
Об ја ви ла ви ше на уч них ра до ва у до ма ћим на уч ним ча со пи си ма и те мат ским 
збор ни ци ма и уче ство ва ла на ве ћем бро ју на уч них ску по ва у Ср би ји и ино-
стран ству. Ба ви се из у ча ва њем фи нан си ја у пред у зет ни штву.

Важнијекњиге: Спе ци фич но сти фи нан си ра ња у пред у зет ни штву, Бе о град 
2015 (ко а у тор); Фи нан сиј ски ри зик, не из ве сност и кри за, Бе о град 2016; Op por-
tu ni ti es for In clu si ve and Re si li ent Growth, Be o grad 2017. (ко а у тор); Su sta i na ble 
growth and de ve lop ment in small open eco no mi es, Bu da pest 2018. (ко а у тор).

БОР КА МАЛ ЧИЋ (Љу бља на, 1983). Аси стент на Од се ку за пе да го ги ју Фи-
ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ди пло ми ра ла 2010, ма сте ри ра ла 2011. и док то ри ра ла 2018. (Ко ре ла ти спорт-
ско-ре кре а тив них ин те ре со ва ња од ра слих) на Од се ку за пе да го ги ју на ФФ УНС. 
Од 2015. је аси стент на Од се ку за пе да го ги ју ФФ УНС. Обла сти ин те ре со ва ња 
и ис тра жи ва ња: оп шта пе да го ги ја, ан дра го ги ја, пе да го ги ја спор та. Чла ни ца је 
ре дак ци је ча со пи са Пе да го шка ствар ност од 2020. го ди не.
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АНА СТА СИ ЈА МА МУ ТО ВИЋ (Ниш, 1993). Аси стент на Оде ље њу за пе да-
го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу. 

Ди пло ми ра ла 2016. и ма сте ри ра ла 2017. на ФФ УНи (Ра чу нар ске игре у 
пред школ ском уз ра сту). Тре нут но је сту дент док тор ског сту ди ја пе да го ги је на 
ФФ УНи. Обла сти ин те ре со ва ња: школ ска и пред школ ска пе да го ги ја. Ау тор је 
11 об ја вље них на уч них ра до ва и уче сник се дам ме ђу на род них и до ма ћих на уч них 
кон фе рен ци ја.

СТА НИ СЛА ВА МА РИЋ ЈУ РИ ШИН (Но ви Сад, 1985). До цент на Од се ку 
за пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ди пло ми ра ла 2009, ма сте ри ра ла 2010. и док то ри ра ла 2015. (Им пли ка ци је 
еко ло шких про гра ма на со цио-емо ци о нал ни раз вој де це пред школ ског уз ра ста из 
пер спек ти ве одр жи ве за јед ни це) на Од се ку за пе да го ги ју на ФФ УНС. Од 2018. 
го ди не до цент на Од се ку за пе да го ги ју ФФ УНС. Обла сти ин те ре со ва ња и ис-
тра жи ва ња: оп шта и школ ска пе да го ги ја, еко ло шко вас пи та ње и обра зо ва ње, 
ин клу зив но обра зо ва ње, со ци јал на и ми кро-пе да го ги ја. Чла ни ца је ре дак ци је 
ча со пи са Пе да го шка ствар ност од 2018. го ди не.

МА РИ ЈА МАР КО ВИЋ (Ниш, 1983). До цент на Оде ље њу за пе да го ги ју и 
ан дра го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу. 

Ди пло ми ра ла 2007. на ФФ УНи. Док то ри ра ла 2015. (Вр шњач ко на си ље и 
школ ски успех уче ни ка) на ФФ УБг. Ре а ли зу је на ста ву из ви ше пред ме та на 
основ ним, ма стер и док тор ским сту ди ја ма пе да го ги је. Обла сти ин те ре со ва ња: 
школ ска, со ци јал на и ком па ра тив на пе да го ги ја; гра ђан ско вас пи та ње. 

Важнијекњиге: Гра ђан ско вас пи та ње и иден ти тет, Ја го ди на 2012. (ко-
а у тор); Обра зов ни ре сур си у по гра нич ју ис точ не и ју го и сточ не Ср би је, Ниш 
2016. (ко а у тор).

КСЕ НИ ЈА МАР КО ВИЋ БО ЖО ВИЋ (Бе о град, 1982). Ис тра жи вач са рад ник 
и са мо стал ни струч ни са рад ник за ме ђу на род ну са рад њу у Ин сти ту ту за по зори-
ште, филм ра дио и те ле фи зи ју Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла 2005. и ма ги стри ра ла 2010. на ФПУ УУ у Бе о гра ду. Док то ри-
ра ла 2018. на ФДУ УУ (Стра те ги је по сти за ња одр жи во сти по зо ри шног си стема 
гра да Бе о гра да). Од 2007. за по сле на је на ФДУ у ИП ФРТ као ис тра жи вач са рад-
ник и са мо стал ни струч ни са рад ник за ме ђу на род ну са рад њу. При су ство ва ла је и 
из ла га ла на раз ли чи тим се ми на ри ма, кон фе рен ци ја ма и три би на ма у обла сти сту-
ди ја кул ту ре, кул тур не по ли ти ке и ме наџ мен та у кул ту ри, ме наџ мен та по зо ри шта, 
по ли ти ке се ћа ња, одр жи вог раз во ја и кул тур них и кре а тив них ин ду стри ја.

ГОР ДА НА РА ДО ВИЋ (Но ви Сад, 1970). Ди рек тор „Днев ник-По љо при вред-
ник” А. Д. Но ви Сад. На уч ни са рад ник у обла сти дру штве них на у ка – еко но мија.

Ма ги стри ра ла 2009. на ЕФ УНС го ди не (Мо да ли те ти фи нан си ра ња агра ра 
у тран зи ци о ном пе ри о ду). Док то ри ра ла 2015. на ПољФ УНС (Мо да ли те ти фи-
нан си ра ња ру рал ног ту ри зма у Ре пу бли ци Ср би ји). У на уч но-ис тра жи вач ком 
ра ду ба ви се мо де ли ма и по ли ти ка ма фи нан си ра ња по љо при вре де и ру рал ног 
раз во ја, као и по љо при вред ним оси гу ра њем у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Важнијекњиге: Фи нан си ра ње по љо при вре де у Ре пу бли ци Ср би ји, Бе о град 
2014.

ЗО РИ ЦА СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ ПЕ ТРО ВИЋ (Ле ско вац, 1966). Ре дов ни профе-
сор на Де парт ма ну за пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу.
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Ди пло ми ра ла 1988. и ма ги стри ра ла 1993. на ФФ УСк. Док то ри ра ла на Оде-
ље њу за пе да го ги ју ФФ УБг 2007. (Од но си у по ро ди ци и школ ски успех уче ни ка). 
На ФФ УНи пре да је пред ме те из обла сти школ ске и пред школ ске пе да го ги је на 
свим ни во и ма сту ди ја. Об ја ви ла је ве ћи број ис тра жи вач ких ра до ва у ко ји ма се 
раз ма тра те ма ти ка про ме на у школ ском си сте му, од но си шко ле са окру же њем, 
про гра ми пре вен ци је не по жељ ног по на ша ња у шко ла ма. На уч но-ис тра жи вач ка 
ин те ре со ва ња усме ре на су на про у ча ва њу ак ту ел них про бле ма у ин сти ту ци о-
нал ном вас пи та њу и обра зо ва њу. 

Важнијекњиге: Са рад ња по ро ди це и вр ти ћа, Ниш 1998; Дис кон ти ну и тет 
у вас пи та њу из ме ђу вр ти ћа и шко ле, Ниш 2011; Про ме не у школ ском си сте му 
у Ср би ји, Ниш 2012. (ко а у тор); Шко ла и не фор мал ни обра зов ни кон тек сти, Бео-
град 2013. (ко а у тор); Но ви ме ди ји у ра ном обра зо ва њу, Ниш 2017. (ко а у тор).

ЈО ВА НА ЧИ КИЋ (Оси јек, 1978). До цент на Од се ку за со ци о ло ги ју Фи ло-
зоф ског фа кул тет Уни ве ри те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми ра ла 2003. на ФФ УНС, ма ги стри ра ла 2008. на ПољФ УНС (Со ци-
јал но е ко ло шки про бле ми и за шти та жи вот не сре ди не ло кал не дру штве не за-
јед ни це). Док то ри ра ла 2012. на ФФ УНС (По ро дич на га здин ства и раз вој се о ских 
за јед ни ца). Ба ви се ис тра жи ва њи ма по ро ди це, се ла, ту ри зма, де ви ја ци ја и обра-
зо ва ња. Чла ни ца је ССД.

Важнијекњиге: Or gan ska pro iz vod nja i po ljo pri vred na ga zdin stva Sr bi je – 
ru ral no so ci o loš ka ana li za, No vi Sad 2010. (ко а у тор); Di fu zi ja zna nja i raz voj ru ral nog 
tu ri zma u Voj vo di ni, No vi Sad 2015. (ко а у тор); По ро дич на га здин ства на рас кр шћу: 
иза зо ви и мо гућ но сти би о ло шке, еко ном ске и со ци јал не ре про дук ци је, Но ви Сад 
2018.

УРОШ В. ШУ ВА КО ВИЋ (Бе о град, 1970). Ре дов ни про фе сор на Учи тељ ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао, ма ги стри рао 1999. (Ме тод ис пи ти ва ња у ис тра жи ва њу по-
ли тич ких ста во ва) и док то ри рао 2004. (По ли тич ке пар ти је као кре а то ри гло-
бал них дру штве них ци ље ва) на ФПН УБг. Ре дов ни је про фе сор за ужу на уч ну 
област со ци о ло ги ја на УФ УБг. Прет ход но је би ран у сва на став нич ка зва ња за исту 
ужу на уч ну област на ФФ УПр с при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро-
ви ци. Област на уч но-на став ног ин те ре со ва ња: по ли тич ка со ци о ло ги ја, на уч на 
ме то до ло ги ја, сту ди је тран зи ци је и гло ба ли за ци је, со ци о ло ги ја обра зо ва ња. 
Члан је Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра МС. Глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са 
Со ци о ло шки пре глед.

Важнијекњиге: Ис пи ти ва ње по ли тич ких ста во ва, Бе о град 2000; По ли-
тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Бе о град 2004; Пар ла мен тар не 
стран ке у Кра ље ви ни СХС – Ју го сла ви ји. Књ. 1, Ко сов ска Ми тро ви ца – Бе о град 
2007. (ко а у тор); Ака дем ско пи са ње у дру штве ним на у ка ма, Бе о град 2010; Ме то-
до ло шке сту ди је о пи та њи ма со ци о ло шког про у ча ва ња по ли тич ких пар ти ја, 
Ко сов ска Ми тро ви ца 2011; Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру-
штве них про ме на, Ко сов ска Ми тро ви ца 2014; Пр ва де це ни ја об но вље ног срп ског 
плу ра ли зма: (1989–2000), Бе о град 2020; По ло жај Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји и 
стра нач ка плу ра ли за ци ја срп ског дру штва, Бе о град 2020.
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
ЕУ Европ ска уни ја
ЕФ Еко ном ски фа кул тет
ИЕН Ин сти тут еко ном ских на у ка
ИЕС Ин сти тут за европ ске сту ди је
ИП ФРТ Ин сти ту ту за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју
МПН Ми ни стар ство про све те и на у ке
МС Ма ти ца срп ска
МУ Ме га тренд уни вер зи тет
ПољФ По љо при вред ни фа кул тет
РС Ре пу бли ка Ср би ја
СвБ Свет ска бан ка
ССД Срп ско со ци о ло шко дру штво
УБг Уни ве зи тет у Бе о гра ду
УБК Уни вер зи тет „Бра ћа Ка рић”
УНи Уни вер зи тет у Ни шу
УНС Уни вер зи тет у Но вом Са ду
УПр Уни вер зи тет у При шти ни
УСк Уни вер зи тет у Ско пљу
УУ Уни вер зи тет умет но сти 
УФ Учи тељ ски фа кул тет
ФДУ Фа кул те т драм ских умет но сти
ФМ Фа кул тет за ме наџ мент
ФОН Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка
ФПН Фа кул тет по ли тич ких на у ка
ФПС Фа кул тет за по слов не сту ди је
ФПУ Фа кул тет при ме ње них умет но сти
ФТН Фа кул тет тех нич ких на у ка
ФФ Фи ло зоф ски фа кул тет

Био-би бли о граф ске бе ле шке са чи нио
Вла ди мир М. Ни ко лић





ВАС ПОЗИВА ДА СЕ
П Р Е Т П Л А Т И Т Е  Н А

ЗБОРНИК
М А Т И Ц Е  С Р П С К Е

ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Научни часопис из области друштвених и хуманистичких

наука с непрекидним излажењем од 1950. године.

Зборник Матице српске за друштвене науке излази квартално, 4 пута годишње.

Годишња претплата (4 свеске) износи 900,00 динара (зa иностранство 30,00 €)
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