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Сажетак
У ра ду су иден ти фи ко ва ни раз ло зи сла бог дру штве ног 
и по ли тич ког ан га жма на и ак ти ви зма гра ђа на, кроз 
ис тра жи ва ње ути ца ја по ли ти ке, ме ди ја и гра ђа на на 
ни во и ква ли тет по ли тич ког ко му ни ци ра ња. Ауто ри 
го во ре о гра ђан ској пар ти ци па ци ји у ло кал ној са мо у
пра ви, пред став ни ци ма вла сти, ме ди ји ма и гра ђа ни ма 
у њи хо вом ме ђу соб ном од но су у про це си ма по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња и по ли тич ке пар ти ци па ци је, ко ји пред
ста вља ју по у зда не ин ди ка то ре до стиг ну тог ни воа и 
ква ли те та де мо кра ти за ци је укуп ног дру штва. Без по
ди за ња по ли тич ке кул ту ре гра ђа на, али и пред став
ни ка вла сти, као и без осна жи ва ња де мо крат ског ка
па ци те та ме ди ја – не ма пар ти ци па ци је гра ђа на у и 
ван по ли тич ког по ља, од но сно јав но сти. Основ ни пред
мет ис тра жи ва ња у ра ду је: пар ти ци па ци ја сту де на та 
у јав ном по ли тич ком жи во ту у Пи ро ту. Рад је по све ћен 
те о риј ској ана ли зи: уло ге ак те ра по ли тич ког ко му ни ци
ра ња (по ли ти ча ри, ме ди ји и гра ђа ни), ем пи риј ској ана ли
зи: сте пе на раз ви је но сти по ли тич ке пар ти ци па ци је на 
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ло кал ном ни воу, ути ца ју ак те ра по ли тич ког ко му ни ци ра
ња на пар ти ци па ци ју гра ђа на на ло кал ном ни воу (на осно
ву ста во ва сту де на та о то ме), као и ана ли зи ста во ва 
сту де на та о ква ли те ту раз ме не по ли тич ких са др жа ја, 
по врат но сти ин фор ма ци ја и до го во ра на ре ла ци ји по ли
ти ча риме ди јигра ђа ни (у ци љу утвр ђи ва ња евен ту ал не 
за ви сно сти из ме ђу ква ли те та по ли тич ког ко му ни ци ра
ња и сте пе на раз ви је но сти по ли тич ке пар ти ци па ци је).
Кључ не ре чи: пар ти ци па ци ја, по ли тич ко ко му ни ци ра
ње, де мо кра ти за ци ја, по ли тич ки ин те рес

Nи	зак	сте	пен	за	ин	те	ре	со	ва	но	сти	гра	ђа	на	за	ре	ша	ва	ње	соп	стве	них	ег
зи	стен	ци	јал	них	и	есен	ци	јал	них	про	бле	ма,	слаб	дру	штве	ни	и	по	ли

тич	ки	ан	га	жман	гра	ђа	на	Ср	би	је,	као	и	њи	хо	ва	(не)укљу	че	ност	у	ре	ша
ва	ње	про	бле	ма	од	зна	ча	ја	за	град	и	зе	мљу	у	це	ли	ни,	сва	ка	ко	су	ре	зул	тат	
учи	на	ка	не	ких	фак	то	ра	и	по	сле	ди	ца	не	че	га.	Тра	га	ју	ћи	за	тим	„не	чим“,	
по	шли	смо	од	ста	ва	да	су	па	си	ви	зам	и	не	за	ин	те	ре	со	ва	ност	гра	ђа	на	Ср
би	је	за	про	це	се	јав	ног	пре	зен	то	ва	ња	сво	јих	ин	те	ре	са	и	по	тре	ба,	као	и	за	
уче	ство	ва	ње	у	по	ли	тич	ким	рас	пра	ва	ма	од	„оп	штег	ин	те	ре	са“	–	по	сле
ди	ца	ви	ше	раз	ло	га,	а	по	себ	но	–	не	до	вољ	не	ин	фор	ми	са	но	сти	гра	ђа	на	
о	по	тре	би	њи	хо	вог	укљу	чи	ва	ња,	не	по	зна	ва	ња	за	кон	ских	окви	ра	ко	ји	
омо	гу	ћа	ва	ју	гра	ђа	ни	ма	да	уче	ству	ју	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту,	не
по	ве	ре	ња	гра	ђа	на	у	пред	став	ни	ке	вла	сти	и	град	ских	ин	сти	ту	ци	ја;	не
по	ве	ре	ња	гра	ђа	на	у	ме	ди	је;	спе	ци	фич	не	ис	цр	пље	но	сти	гра	ђа	на	(на
ста	ле	услед	ду	го	го	ди	шњих	по	ли	тич	ких	пре	ви	ра	ња),	кон	фор	ми	зма,	
мо	но	то	ни	је	и	сва	ко	днев	не	бор	бе	обич	ног	чо	ве	ка	за	обез	бе	ђи	ва	њем	
еле	мен	тар	них	усло	ва	за	жи	вот.

Ин фор ми са ност гра ђа на	пред	ста	вља	би	тан	мо	ти	ва	ци	о	ни	фак
тор	 и	 услов	 по	бољ	ша	ња	 њи	хо	вог	 уче	шћа	 у	 по	ли	тич	ком	 жи	во	ту	
ло	кал	не	за	јед	ни	це.	Ка	ко	је	ин	фор	ми	са	ње	ва	жан	сег	мент	и	оп	шти	
пред	у	слов	ко	му	ни	ци	ра	ња	као	та	квог,	уче	шће	гра	ђа	на	у	јав	ном	по
ли	тич	ком	жи	во	ту	за	ви	си	и	од	ква	ли	те	та	ко	му	ни	ци	ра	ња,	у	на	шем	
слу	ча	ју	–	од	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња.	Сто	га	ва	ља	по	све	ти	ти	па
жњу	ква	ли	те	ту	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	(пре	све	га	пре	ко	ста	во
ва	гра	ђа	на	о	то	ме),	а	он,	по	сле	дич	но,	за	ви	си	од	на	чи	на	до	ба	вља	ња	
и	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја,	по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из
ме	ђу	ак	те	ра	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња.	По	ли	тич	ко	ко	му	ни	ци	ра	ње	
тре	ти	ра	мо	као	не	из	о	ста	ван	фак	тор	у	пар	ти	ци	па	ци	ји	гра	ђа	на	у	јав
ном	жи	во	ту,		по	себ	но	оно	ко	је	се	од	ви	ја	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла
сти	и	гра	ђа	на	по сред ством ма сов них ме ди ја,	а	ти	че	се	ак	ту	ел	них	
про	бле	ма	за	јед	ни	це.	
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У	ра	ду	је	ко	ри	шће	на	те о риј ска ана ли за	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра
ња	и	уло	ге	ак	те	ра	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	(по	ли	ти	ча	ри,	ме	ди	ји	и	
гра	ђа	ни),	 за	тим	 ем пи риј ска ана ли за	 сте	пе	на	 раз	ви	је	но	сти	 гра	ђан	ске	
по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	 на	 ло	кал	ном	ни	воу	 (у	 оп	шти	ни	Пи	рот	на	
при	ме	ру	сту	де	на	та	шко	ле),	ути	ца	ја	ак	те	ра	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	
на	пар	ти	ци	па	ци	ју	гра	ђа	на	на	ло	кал	ном	ни	воу,	као	и	ана ли за ста во ва 
гра	ђа	на	о	ква	ли	те	ту	раз	ме	не	по	ли	тич	ких	са	др	жа	ја,	по	врат	но	сти	ин
фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	на	ре	ла	ци	ји	по	ли	ти	ча	ри	–	ме	ди	ји	–	гра	ђа	ни		(у	
ци	љу	утвр	ђи	ва	ња	по	ве	за	но	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	по	ли	тич	ког	ко	му	ни
ци	ра	ња	и	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је).	У	ком
па ра тив ној ана ли зи	ко	ри	шће	ни	су	по	да	ци	и	ме	ђу	соб	но	упо	ре	ђи	ва
ни	на	ла	зи	прет	ход	них	ис	тра	жи	ва	ња,	вр	ше	них	на	За	па	ду,	у	Ср	би	ји	
и	у	зе	мља	ма	из	окру	же	ња.

Ра	дој	ко	вић	под		по	ли	тич	ким	ко	му	ни	ци	ра	њем	под	ра	зу	ме	ва	„раз
ме	ну	 по	ли	тич	ких	 са	др	жа	ја,	 по	врат	ност	 ин	фор	ма	ци	ја	 и	 до	го	вор	 на	
ре	ла	ци	ји	по	ли	ти	ча	ри	–	ме	ди	ји	–	гра	ђа	ни“1).	Он	та	ко	ђе	сма	тра	да	по
ли	тич	ко	ко	му	ни	ци	ра	ње	на	ста	је	у	„на	пон	ском	по	љу	из	ме	ђу	вла	сти	и	
по	ли	тич	ке	јав	но	сти,	од	но	сно	из	ме	ђу	по	ли	тич	ког	по	ља	и	ци	вил	ног	сек
то	ра	дру	штва“2).

Основ	ни	 пред	мет	 ис	тра	жи	ва	ња	 –	 пар ти ци па ци ја сту де на та у 
јав ном по ли тич ком жи во ту у Пи ро ту	–	по	ку	ша	ли	смо	да	иден	ти	фи
ку	је	мо	на	си	сте	мат	ски	и	ло	гич	ки	ко	хе	рен	тан	на	чин.	У	ра	ду	смо	по	шли	
од	основ	не	хи	по	те	зе	да	је	пар	ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на	на	ло	кал	ном	ни	воу	
оп	шти	не	Пи	рот	на	„ни	ском/не	за	до	во	ља	ва	ју	ћем	ни	воу”,	тј.	да	је	го	то	во	
и	не	ма.	Од	го	вор	не	за	то	по	тра	жи	ли	смо	ме	ђу	ак	те	ри	ма	ко	ји	уче	ству
ју	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	гра	да	(пред	став	ни	ци	вла	сти,	ме	ди	ји	и	
гра	ђа	ни),	као	и	у	про	це	су	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја,	по	врат	но	сти	ин	фор
ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла	сти	и	гра	ђа	на.	Утвр	ђи	ва	ње	
за	ви	сно	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја,	по	врат	но	сти	ин
фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	по	ли	тич	ке	вла	сти,	ме	ди	ја	
и	гра	ђа	на	у	Пи	ро	ту	и	сла	бог	дру	штве	ног	и	по	ли	тич	ког	ан	га	жма	на	и	
ак	ти	ви	зма	гра	ђа	на,	ука	за	ло	би	на	кључ	ну	уло	гу	ко	ју	ко	му	ни	ци	ра	ње	из
ме	ђу	ло	кал	не	упра	ве	и	јав	но	сти	(по	сред	ством	ме	ди	ја)	има	у	уна	пре	ђе
њу	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на	и	бо	љег	упра	вља	ња	ло	кал	ном	за	јед	ни	цом.	
Ова	кав	ре	зул	тат	би,	исто	вре	ме	но,	мо	гао	би	ти	и	основ	за	по	кре	та	ње	
јав	не	али	и	струч	не	де	ба	те	о	со	ци	јал	ној	и	по	ли	тич	кој	(не)укљу	че

1) Ра	дој	ко	вић	Ми	ро	љуб,	„По	ли	тич	ка	ко	му	ни	ка	ци	ја	у	Ср	би	ји	–	оглед	из	про	јек	та	‘Пут	Ср
би	је	ка	ми	ру	и	де	мо	кра	ти	ји’”, Ре пу бли ка,	Бе	о	град,	гoд.		XV/2003,	стр.	304.

2) Ibi	dem,	стр.	304.
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но	сти	гра	ђа	на,	и	ти	ме	до	при	не	ти	по	бољ	ша	њу	пар	ти	ци	па	ци	је	гра
ђа	на	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	на	ни	воу	оп	шти	не.

У	ци	љу	бо	љег	раз	у	ме	ва	ња	про	це	са	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци
је,	нео	п	ход	но	је	ис	тра	жи	ти	ка	кви	су	ка	па	ци	те	ти	ак	те	ра	чи	је	се	по
ље	ра	да	де	лом	или	у	пот	пу	но	сти	до	ти	че	пи	та	ња	ис	кљу	че	но	сти.	Са	
дру	ге	стра	не,	нео	п	ход	но	је	пру	жи	ти	зна	ња	о	они	ма	ко	ји	су	ис	кљу
че	ни	–	ко	ји	 је	њи	хов	обим,	шта	су	узро	ци	њи	хо	ве	ис	кљу	че	но	сти	
и	ко	ји	су	прав	ци,	мо	гућ	но	сти	и	сред	ства	за	њи	хо	во	укљу	чи	ва	ње	–	
што	је	био	је	дан	од	при	мар	них	ци	ље	ва.		на	шег	ис	тра	жи	ва	ња.

За	ло	кал	ну	за	јед	ни	цу	је	од	су	штин	ског	зна	ча	ја	ус	по	ста	вља	ње	
ја	сних	пра	ви	ла	за	уче	шће	гра	ђа	на	у	од	лу	чи	ва	њу,	јер	то	мо	же	да	до
при	не	се	из	град	њи	по	ве	ре	ња	из	ме	ђу	вла	сти	и	гра	ђа	на	–	што	је	је	дан	
од	пред	у	сло	ва	за	раз	ви	ја	ње	кул	ту	ре	уче	шћа	гра	ђа	на	у	од	лу	чи	ва	њу,	
али	и	чи	та	вог	ни	за	де	мо	крат	ских	про	ме	на.	Ука	зи	ва	њем	да	је	кроз	
аде	кват	не	про	ме	не	 јав	них	по	ли	ти	ка	по	треб	но	обез	бе	ди	ти	 сти	му
ла	тив	ни	је	окру	же	ње	за	фор	ме	ди	рект	не	де	мо	кра	ти	је	и	ак	тив	ни	јег	
уче	шћа	гра	ђа	на,	мо	гло	би	се	до	ћи	до	по	зи	тив	них	про	ме	на	у	овом	
до	ме	ну	–	у	прав	цу	ре	ви	зи	је	за	ко	на	ко	ји	има	ју	ути	ца	ја	на	ло	кал	ни	
ни	во	и	јав	ни	ин	те	рес.	Раз	у	ме	се,	с	ци	љем	да	се	над	ле	жним	ор	га	ни
ма	на	мет	не	оба	ве	за	укљу	чи	ва	ња	гра	ђа	на	у	свим	фа	за	ма	од	лу	чи	ва
ња,	али	без	сла	бље	ња	ме	ха	ни	зма	кон	тро	ле	по	што	ва	ња	за	кон	ских	
оба	ве	за	ко	ји	већ	по	сто	је	у	овој	обла	сти.

Зна	чај	те	ме	и	ци	ље	ва	ис	тра	жи	ва	ња	ле	жи	у	ак	ту	ел	но	сти	и	ва
жно	сти	ис	пи	ти	ва	ња	фе	но	ме	на	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је,	по	себ	но	у	
гра	до	ви	ма	у	Ср	би	ји	у	ко	ји	ма	парт	нер	ство	ло	кал	не	вла	сти	и	гра	ђа	на	
не	ма	пра	вог	од	је	ка	ме	ђу	 гра	ђа	ни	ма.	Сва	ки	до	при	нос	у	об	ја	шње
њу	и	раз	у	ме	ва	њу	прет	ход	ног,	учи	нио	би	да	ло	кал	на	за	јед	ни	ца	на	
бо	љи	на	чин	 ко	ри	сти	 сво	је	 ка	па	ци	те	те	 у	 ци	љу	 по	бољ	ша	ња	 усло
ва	жи	во	та.	Са	мо	по	се	би,	гра	ђан	ско	уче	шће	у	вла	сти	има	огро	ман	
зна	чај	за	уна	пре	ђе	ње	де	мо	кра	ти	је	у	сва	кој	зе	мљи,	на	ро	чи	то	у	тзв.	
пост	со	ци	ја	ли	стич	ким	др	жа	ва	ма	(у	ко	је	спа	да	и	Ср	би	ја),	а	ко	је	се	
на	ла	зе	у	про	це	су	ства	ра	ња	мо	дер	ног,	прав	ног,	по	ли	тич	ког	и	еко
ном	ског	си	сте	ма.	Ин	тен	зи	ви	ра	ње	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је	во	ди	ка	
ве	ћој	де	мо	кра	ти	за	ци	ји	дру	штва,	по	ли	тич	кој	јед	на	ко	сти	гра	ђа	на	и	
да	је	ве	ћу	ле	ги	тим	ност	од	лу	ка	ма	ло	кал	них	ор	га	на.	Ка	ко	се	ра	ди	о	
сту	ди	ји,	до	би	је	ни	ре	зул	та	ти	мо	гу	би	ти	од	зна	ча	ја	за	со	ци	о	ло	ги	ју,	
али	и	за	пси	хо	ло	ги	ју,	по	ли	ти	ко	ло	ги	ју,	ко	му	ни	ко	ло	ги	ју	и	не	ке	дру	ге	
дру	штве	не	 на	у	ке.	По	ред	 бо	љег	 те	о	риј	ског	 раз	у	ме	ва	ња	 гра	ђан	ске	
пар	ти	ци	па	ци	је,	ис	тра	жи	ва	ње	мо	же	да	ти	и	прак	тич	ни	до	при	нос	у	



стр: 127-144.

	131	

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2015 год. (XXVII) XIV vol=44

сми	слу	пру	жа	ња	ин	фор	ма	тич	ког	и	са	знај	ног	осно	ва	за	по	кре	та	ње	
струч	них	и	 јав	них	де	ба	та	о	со	ци	јал	нопси	хо	ло	шкој	и	по	ли	тич	кој	
(не)укљу	че	но	сти	гра	ђа	на,	и	ти	ме	по	бољ	ша	ти	ствар	ну	пар	ти	ци	па
ци	ју	гра	ђа	на	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	на	ни	воу	оп	шти	не,	ка	ко	
Пи	ро	та	та	ко	и	дру	гих	гра	до	ва	у	Ср	би	ји.	

На	ше	 ис	тра	жи	ва	ње	 пред	ста	вља	 по	ку	шај	 дво	стру	ке	 ана	ли	зе:	
те	о	риј	ске	 –	 кроз	 на	чел	но	 про	пи	ти	ва	ње	 уза	јам	них	 од	но	са	 нај	ва
жни	јих	 ак	те	ра	 по	ли	тич	ког	 ко	му	ни	ци	ра	ња	 (по	ли	ти	ча	ри,	ме	ди	ји	 и	
гра	ђа	ни)	у	де	мо	крат	ском	по	ли	тич	ком	си	сте	му	и	ем	пи	риј	ске	–	кроз	
ис	тра	жи	ва	ње	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	гра	ђан	ске	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци
па	ци	је	на	ло	кал	ном	ни	воу	(у	оп	шти	ни	Пи	рот),	ста	во	ве	гра	ђа	на	о	
ква	ли	те	ту	раз	ме	не	по	ли	тич	ких	са	др	жа	ја,	по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци
ја	и	до	го	во	ра	на	ре	ла	ци	ји	по	ли	ти	ча	ри	–	ме	ди	ји	–	гра	ђа	ни	(у	ци	љу	
утвр	ђи	ва	ња	евен	ту	ал	не	за	ви	сно	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	по	ли	тич	ког	
ко	му	ни	ци	ра	ња	и	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је).

1. МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ	ни	пред	мет	ис	тра	жи	ва	ња	у	ра	ду	је:	пар	ти	ци	па	ци	ја	сту	де	на
та	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	у	Пи	ро	ту.	На	ве	ли	смо	да	је	рад	по	све
ћен	те	о	риј	ској	ана	ли	зи:	уло	ге	ак	те	ра	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	(по	ли
ти	ча	ри,	ме	ди	ји	и	гра	ђа	ни),	ем	пи	риј	ској	ана	ли	зи:	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	
по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	на	ло	кал	ном	ни	воу,	ути	ца	ју	ак	те	ра	по	ли	тич
ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	на	пар	ти	ци	па	ци	ју	гра	ђа	на	на	ло	кал	ном	ни	воу	(на	
осно	ву	ста	во	ва	сту	де	на	та	о	то	ме),	као	и	ана	ли	зи	ста	во	ва	сту	де	на	та	о	
ква	ли	те	ту	раз	ме	не	по	ли	тич	ких	са	др	жа	ја,	по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја	и	
до	го	во	ра	на	ре	ла	ци	ји	по	ли	ти	ча	риме	ди	јигра	ђа	ни	(у	ци	љу	утвр	ђи	ва	ња	
евен	ту	ал	не	за	ви	сно	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	
и	сте	пе	на	раз	ви	је	но	сти	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је).	

За	по	тре	бе	овог	ра	да	од	лу	чи	ли	смо	се	за	кван	ти	та	ти	ван	ме	тод	
ис	тра	жи	ва	ња	–	ан	ке	ти	ра	ње.	Ис	пи	ти	ва	ње	је	оба	вље	но	пу	тем	стан
дар	ди	зо	ва	ног	 упит	ни	ка,	 ко	ји	 са	др	жи,	 пре	те	жно,	 пи	та	ња	 за	тво	ре
ног	ти	па	(са	по	ну	ђе	ним	од	го	во	ри	ма).	При	ку	пља	ње	по	да	та	ка	оба
вље	но	у	фе	бру	а	ру/мар	ту	2015.	го	ди	не	у	Пи	ро	ту.	Узо	рак	ис	пи	та	ни	ка	
об	у	хва	та,	по	пу	ла	циј	ски	по	сма	тра	но,	сту	ден	те	у	Ви	со	ке	шко	ле	стру	ков
них	сту	ди	ја	за	обра	зо	ва	ње	вас	пи	та	ча	у	Пи	ро	ту.	Раз	лог	ли	ми	та	ци	је	и	
ода	би	ра	ове	по	пу	ла	ци	је	ле	жи	у	то	ме	што	на	ову	те	му	већ	по	сто	је	ис
тра	жи	ва	ња	на	те	ри	то	ри	ји	Ср	би	је	ко	ја	об	у	хва	та	ју,	по	пу	ла	циј	ско	по	сма
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тра	но,	све	пу	но	лет	но	ста	нов	ни	штво.	Ми	смо	наш	узо	рак	ре	ду	ко	ва	ли	и	
при	ла	го	ди	ли	те	ми	ра	да.

Узо	рак	 ни	је	 ре	пре	зен	та	ти	ван	 за	 оп	шту	 по	пу	ла	ци	ју	 али	 је	 из	
ода	бра	ног	узор	ка	ин	ди	ко	ван	нај	пре	1)	обим	укљу	че	них	ис	пи	та	ни
ка	гру	пе,	а	по	том	ис	тра	жи	ва	ни	2)	ко	ре	ла	ти	њи	хо	ве	укљу	че	но	сти	
и	раз	ло	зи	њи	хо	ве	ис	кљу	че	но	сти	 (ко	ји	об	ја	шња	ва	ју	по	тен	ци	јал	не	
узро	ке	и	по	сле	ди	це	ис	кљу	че	но	сти).	Узор	ком	је	об	у	хва	ће	но	120	ис
пи	та	ни	ка.

На	ве	ли	смо	основ	ну	хи	по	те	зу	у	ра	ду:	Пар	ти	ци	па	ци	ја	сту	де	на	та	
на	ло	кал	ном	ни	воу	оп	шти	не	Пи	рот	је	на	“ни	ском/не	за	до	во	ља	ва	ју
ћем	ни	воу”,	тј.	го	то	во	да	је	не	ма.	Сто	га,	на	ме	ра	нам	је	да	утвр	ди	мо:	
1.	про	це	нат	(не)пар	ти	ци	пи	ра	ња	сту	де	на	та	у	Пи	ро	ту	у	јав	ном	по	ли
тич	ком	жи	во	ту	оп	шти	не;	2.	раз	ло	ге	њи	хо	вог	не	до	вољ	ног	пар	ти	ци
пи	ра	ња.	Та	ко	ђе,	ис	тра	жи	ли	смо	и:	1.	Пред	ло	ге	ко	је	сту	ден	ти	има	ју	
за	 ре	ша	ва	ње	 да	те	 си	ту	а	ци	је	 на	 ни	воу	 оп	шти	не;	 2.	Шта	 сту	ден	ти	
ми	сле	о	ути	ца	ју	пред	став	ни	ка	ло	кал	них	вла	сти	и	ме	ди	ја	ко	ји	има	ју	
на	сте	пен	уче	шћа	и	да	ли	је	тај	ути	цај	по	зи	ти	ван	или	не	га	ти	ван;	3.	
На	ко	ји	на	чин	се	сту	ден	ти	ин	фор	ми	шу	о	по	ли	тич	кој	си	ту	а	ци	ји	у	
оп	шти	ни;	4.	Уко	ли	ко	у	те	свр	хе	ко	ри	сте	ме	ди	је,	ко	ју	вр	сту	ме	ди	ја	
ко	ри	сте	(штам	па	не	или	елек	трон	ске)	и	да	ли	ко	ри	сте	на	ци	о	нал	не	
или	ре	ги	о	нал	не/ло	кал	не	ме	ди	је	и	ко	је;	5.	Нај	че	шће	про	бле	ме	(по	
ста	во	ви	ма	гра	ђа	на)	од	јав	ног	зна	ча	ја;	6.	Да	ли	су	сту	ден	ти	пре	у	зе	ли	
кон	крет	не	ини	ци	ја	ти	ве	за	ре	ша	ва	ње,	њи	ма,	нај	бит	ни	јих	про	бле	ма	
и	на	ко	ји	на	чин;	7.	Ко	га	сту	ден	ти	сма	тра	ју	од	го	вор	ним	за	не	ре	ша
ва	ње	про	бле	ма	у	оп	шти	ни;	8.	Раз	ло	ге	ко	ји	го	во	ре	о	од	го	вор	но	сти	
пред	став	ни	ка	ло	кал	не	по	ли	тич	ке	вла	сти,	ме	ди	ја,	гра	ђа	на	или	свих	
за	јед	но,	за	не	ре	ша	ва	ње	про	бле	ма	у	оп	шти	ни;	9.	Шта	сту	ден	ти	ми
сле	о	ква	ли	те	ту	ко	му	ни	ци	ра	ња	из	ме	ђу	њих,	ме	ди	ја	и	пред	став	ни
ка	вла	сти;	10.	Ко	га	сту	ден	ти	сма	тра	ју	од	го	вор	ним	за	ква	ли	тет	ко
му	ни	ка	ци	је	 из	ме	ђу	њих,	 ме	ди	ја	 и	 пред	став	ни	ка	 вла	сти;	 11.	Шта	
сту	ден	ти/ис	пи	та	ни	ци	ми	сле	о	ква	ли	те	ту	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја	из
ме	ђу	њих	 и	 пред	став	ни	ка	 вла	сти	 у	 оп	шти	ни;	 12.	Шта	 сту	ден	ти/
ис	пи	та	ни	ци	ми	сле	о	по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја	пред	став	ни	ка	вла
сти	у	оп	шти	ни;	13.	Шта	сту	ден	ти/ис	пи	та	ни	ци	ми	сле	о	мо	гу	ћим	до
го	во	ри	ма	из	ме	ђу	њих	и	пред	став	ни	ка	вла	сти	у	оп	шти	ни;	14.	Ко	га	
сту	ден	ти/ис	пи	та	ни	ци	сма	тра	ју	„од	го	вор	ним“	за	ква	ли	тет	раз	ме	не	
ин	фор	ма	ци	ја,	 по	врат	но	сти	 ин	фор	ма	ци	ја	 и	 до	го	во	ра	 из	ме	ђу	 њих	
и	пред	став	ни	ка	вла	сти	у	оп	шти	ни	 (по	ли	ти	ча	ри,	ме	ди	ји,	 гра	ђа	ни,	
сви	за	јед	но);	15.	Раз	ло	ге	ко	ји	го	во	ре	о	од	го	вор	но	сти	пред	став	ни
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ка	 ло	кал	не	 по	ли	тич	ке	 вла	сти,	 	 ме	ди	ја,	 гра	ђа	на	 или	 свих	 за	јед	но	
за	 од	ре	ђе	ни	 ни	во	 и	 ква	ли	тет	 раз	ме	не	 ин	фор	ма	ци	ја,	 по	врат	но	сти	
ин	фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из	ме	ђу	њих;	16.	Пред	ло	ге	ко	је	сту	ден	ти	
има	ју	 за	 ре	ше	ње	 про	бле	ма	 ква	ли	те	та	 по	ли	тич	ког	 ко	му	ни	ци	ра	ња	
на	ло	кал	ном	ни	воу.

Ана	ли	зом	до	би	је	них	по	да	та	ка	утвр	ди	ли	смо	ин	тен	зи	тет	уче	шћа	
сту	де	на	та	на	ло	кал	ном	ни	воу	у	по	сло	ви	ма	од	јав	ног	зна	ча	ја	у	оп	шти
ни.	На	кон	об	ра	ђе	них	по	да	та	ка	до	би	ли	смо	ин	фор	ма	ци	је,	не	са	мо	о	
про	цен	ту	сту	де	на	та	ко	ји	 (не)уче	ству	ју	у	по	ли	тич	ком	жи	во	ту,	 већ	
и	про	це	нат	сту	де	на	та	ко	ји	пар	ти	ци	пи	ра	ју	у	по	је	ди	нач	ним	ви	до	ви
ма	уче	ство	ва	ња	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	оп	шти	не.	То	нам	је	био	
глав	ни	по	ка	за	тељ	ин	тен	зи	те	та	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	 у	 оп	шти	ни	
(за	ко	ју	прет	по	ста	вља	мо	да	се	на	ла	зи	на	ни	ском	ни	воу),	али	нам	је	дао	
и	мо	гућ	ност	про	ве	ре	прет	по	ста	вље	них	раз	ло	га	 по	ли	тич	ког	 (не)пар
ти	ци	пи	ра	ња	–	у	ци	љу	евен	ту	ал	ног	њи	хо	вог	успе	шног	от	кла	ња	ња	или	
зна	чај	ног	убла	жа	ва	ња.	

Утвр	ђи	ва	ње	за	ви	сно	сти	из	ме	ђу	ква	ли	те	та	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја,	
по	врат	но	сти	ин	фор	ма	ци	ја	и	до	го	во	ра	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	по	ли	тич	ке	
вла	сти,	ме	ди	ја	и	гра	ђа	на	(у	гра	ду)	и	сла	бог	дру	штве	ног	и	по	ли	тич	ког	
ан	га	жма	на	и	ак	ти	ви	зма	сту	де	на	та	у	Пи	ро	ту,	ука	зу	је	на	кључ	ну	уло	гу	
ко	ју	ко	му	ни	ци	ра	ње	из	ме	ђу	ло	кал	не	упра	ве	и	 јав	но	сти	 (по	сред	ством	
ме	ди	ја),	има	у	уна	пре	ђе	њу	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на,	у	ци	љу	што	бо	љег	
упра	вља	ња	ло	кал	ном	за	јед	ни	цом.

2. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На	кон	 об	ра	де,	 те	рен	ским	 –	 ем	пи	риј	ским	ис	тра	жи	ва	њем,	 до
би	ли	смо	сле	де	ће	по	дат	ке:	уку	пан	број	ис	пи	та	ни	ка	је	120.	Квот	ни	
кри	те	ри	јум,	ко	ји	смо	„пра	ти	ли“,	то	ком	ис	тра	жи	ва	ња,	је	пол	и	го	ди
на	сту	ди	ра	ња.	Сто	га,	у	из	ве	шта	ју	кре	ће	мо	од	ста	ти	стич	ког	при	ка	за	
по	ме	ну	тог	кри	те	ри	ју	ма	у	та	бе	ла	ма:

Та	бе	ла	1.	Пол 
Пол: Фре	квен	ци	ја Про	це	нат

жен	ски 112 93,3
му	шки 8 6,7
То	тал 120 100,0
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Та	бе	ла	2.	Го	ди	на	сту	ди	ја
Го	ди	на	сту	ди	ја Фре	квен	ци	ја Про	це	нат

1 50 41,7
2 30 25,0
3 40 33,3

То	тал 201 100,0

Од	укуп	ног	бро	ја	ис	пи	та	ни	ка	92,5%	се	из	ја	сни	ло	да	се	о	јав
ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	у	гра	ду	ин	фор	ми	шу	по	сред	ством	ме	ди	ја,	
пре	ко	члан	ста	ва	у	пар	ти	ји	4,2%	а	у	син	ди	ка	ти	ма	1,7%.	На	исто	пи
та	ње,	а	у	ве	зи	са	при	пад	но	шћу	удру	же	њи	ма	гра	ђа	на,	НВО	и	спорт
ским	ор	га	ни	за	ци	ја	ма,	нај	ве	ћи	број	ис	пи	та	ни	ка	(85,8%)	ре	као	је	да	
се	не	ин	фор	ми	ше	на	тај	на	чин.

Од	тог	укуп	ног	бро	ја	(до	зво	ље	на	је	мо	гућ	ност	за	о	кру	жи	ва	ња	нај
ви	ше	два	од	го	во	ра),	30%	ис	пи	та	ни	ка	пра	ти	на	ци	о	нал	не	ме	ди	је,	ло	кал
не	срп	ске	ме	ди	је	у	те	свр	хе	ко	ри	сти	41,7	%	а	све	ме	ди	је	пра	ти	34,2%	
ис	пи	та	ни	ка.	

При	ли	ком	ин	фор	ми	са	ња	о	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	у	гра	ду	ве	ћи
на	ис	пи	та	ни	ка	 (85%)	ко	ри	сти	елек	трон	ске	ме	ди	је.	Они	ко	ји	пра
те	штам	па	не	ме	ди	је	(15%)	нај	ви	ше	(13,3%)	чи	та	ју	днев	не	ли	сто	ве	
(Блиц, Ку рир, Ало, По ли ти ка, Да нас..)	док	све	га	1,7%	ко	ри	сти	на
ци	о	нал	ни	не	дељ	ник	(НИН,	Вре	ме...).	Од	укуп	ног	бро	ја	ис	пи	та	ни	ка	
ко	ји	„кон	зу	ми	ра	ју“	елек	трон	ске	ме	ди	је,	њих	57,7	%	ко	ри	сти	Ин	тер
нет,	а	не	што	ма	ње	(27,5%)	ТВ.

Ка	да	 су	 ис	пи	та	ни	ци	 на	во	ди	ли	 ко	ји	 су	 то	 нај	че	шће	 не	ре	ше
ни	про	бле	ми	у	гра	ду,	за	по	зи	ци	ју	–	лош	рад	град	ских	ин	сти	ту	ци
ја	–	од	лу	чи	ло	се	све	га	29,2%,	 за	оп	ци	ју	–	не	сре	ђе	не	 град	ске	ин
фра	струк	ту	ре	–	10,8%	док	–	не	ре	ше	на	ко	му	нал	на	ин	фра	струк	ту	ра	
–	пред	ста	вља	про	блем	за	све	га	13,3%	ис	пи	та	ни	ка.	Сто	па	не	за	по
сле	но	сти	и	ло	ша	еко	ном	ска	и	по	ли	тич	ка	си	ту	а	ци	ја	у	гра	ду	бри	не	
72,5%,	про	блем	ко	руп	ци	је	и	кри	ми	на	ла	28,3%	ис	пи	та	ни	ка,	док	се	
све	га	2,5%	ан	ке	ти	ра	них	на	гла	ша	ва	про	блем	из	бе	глич	ких	и	со	ци
јал	но	угро	же	них	по	ро	ди	ца	и	угро	же	них	људ	ских	пра	ва.

На	пи	та	ње	о	то	ме	ко	 је	нај	од	го	вор	ни	ји	за	не	а	де	кват	ну	по	ли
тич	ку	ко	му	ни	ка	ци	ју	на	ни	воу	оп	шти	не,	од	по	ну	ђе	них	оп	ци	ја:	пред
став	ни	ци	по	ли	тич	ких	вла	сти	у	ло	ка	лу	(по	ли	ти	ча	ри),	ме	ди	ји,	гра	ђа	ни	
или	сви	за	јед	но,	ис	пи	та	ни	ци	су	се	из	ја	сни	ли:	да	су	нај	ви	ше	од	го
вор	ни	по	ли	ти	ча	ри	(59,2%),	а	нај	ма	ње	гра	ђа	ни	(1,7%).	Све	га	4,2%	
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сту	де	на	та	сма	тра	да	су	„кри	ви“	ме	ди	ји,	а	35%	да	су	од	го	вор	ни	сви	
за	јед	но	(гра	фи	кон	1).

Та	бе	ла	3.	Нај	од	го	вор	ни	ји	за	не	а	де	кват	ну	по	ли	тич	ку	ко	му	ни	ка	ци	ју	
на	ни	воу	оп	шти	не

Од	го	вор	ни Фре	квен	ци	ја Про	це	нат
пред	став	ни	ци	по	ли	тич	ких 

	вла	сти	(по	ли	ти	ча	ри) 71 59,1

ме	ди	ји 5 4,2
гра	ђа	ни 2 1,7

сви	за	јед	но 42 35,0
То	тал 120 100,0

На	пи	та	ње	Да ли сте до са да пред у зе ли кон крет ну ини ци ја
ти ву у ре ша ва њу, по Ва шем ми шље њу, нај бит ни јих про бле ма од 
зна ча ја за оп шти ну?	нај	ве	ћи	про	це	нат	(96,7%)	ис	пи	та	ни	ка	од	лу
чи	ло	се	за	оп	ци	ју		НЕ.	На	пи	та	ње: Да ли сте се до са да обра ти
ли пред став ни ци ма оп штин ске вла сти, ме ди ји ма, не/фор мал ним 
ор га ни за ци ја ма гра ђа на или не кој зва нич ној град ској ин сти ту ци ји 
ка ко би Вам по мо гли у ре ша ва њу про бле ма од јав ног зна ча ја за 
оп шти ну?, та	ко	ђе	ве	ли	ки	број	ис	пи	та	ни	ка	(93,3%)	за	о	кру	жи	ло	је	
мо	да	ли	тет		НЕ.	

Сту	ден	ти	сво	је	ан	га	жо	ва	ње	у	јав	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	ви	де	
у	мо	гућ	но	сти	да	гла	са	ју	на	ре	дов	ним	ло	кал	ним	из	бо	ри	ма	и	ре	фе
рен	ду	ми	ма	(67,5%),	а	5%	је	оних	ко	ји	уче	ству	ју	у	из	бор	ним	кам	па
ња	ма.	Ма	њи	про	це	нат	ис	пи	та	ни	ка	ак	тив	но	пра	ти	јав	не	рас	пра	ве,	
раз	го	во	ре	о	по	ли	тич	ким	те	ма	ма	са	пред	став	ни	ци	ма	вла	сти	 (члан	
по	ли	тич	ке	пар	ти	је,	син	ди	ка	та,	фор	мал	не	гру	пе	гра	ђа	на,	НВО,	не
фор	мал	не		гру	пе	(4,2%)	и	оних	ко	ји	уче	ству	ју	у	гра	ђан	ским	ини
ци	ја	ти	ва	ма		обра	ћа	ње	ом	буд	сма	ну	и	слич	ним	ин	сти	ту	ци	ја	ма	као	
и	 упу	ћи	ва	ње	 јав	не	 кри	ти	ке	 ор	га	ни	ма	 вла	сти	 у	 ци	љу	под	но	ше	ња	
пе	ти	ци	ја,	пред	ло	га	и	при	ту	жби	(5%).	Зна	ча	јан	про	це	нат	ис	пи	та	ни
ка	де	лу	је	пре	ко	ин	те	ре	сних	гру	па,	ло	кал	них	ме	ди	ја	или	у	окви	ру	
гру	па	за	при	ти	сак,	удру	же	ња	гра	ђа	на	–	не	вла	ди	них,	ху	ма	ни	тар	них,	
про	фе	си	о	нал	них	и	дру	гих	ор	га	ни	за	ци	ја	(10,8%).

Сту	ден	ти,	њих	40%,	на	во	ди	да	не	уче	ству	ју	у	по	сло	ви	ма	оп
шти	не,	јер	ни	су	за	ин	те	ре	со	ва	ни	за	по	ли	тич	ки	жи	вот	у	оп	шти	ни	а	
7,5%	ис	пи	та	ни	ка	ни	је	до	вољ	но	ин	фор	ми	са	но	о	по	тре	би	њи	хо	вог	
укљу	чи	ва	ња	док	4,2%	не	ма	по	ве	ре	ња	у	ло	кал	не	ме	ди	је,	 јер	 су	у	
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спре	зи	са	по	ли	ти	ча	ри	ма,	раз	о	ча	ра	них	у	не	ис	пу	ње	на	обе	ћа	ња	ло
кал	них	по	ли	ти	ча	ра	 је	22,5%.	По	ве	ре	ња,	у	пред	став	ни	ке	вла	сти	и	
град	ских	ин	сти	ту	ци	ја,	не	ма	27,5%	ан	ке	ти	ра	них	сту	де	на	та,	26,7%	је	
оних	ко	ји	су	за	си	ће	ни	„пра	зним“	при	ча	ма	и	обе	ћа	њи	ма.	Ис	пи	та	ни
ци	су	се	из	ја	сни	ли	да	је	њи	хов	глас	без	вре	дан	(9,2%),	а	има	и	оних	
ко	ји	ми	сле	да	се	у	цен	тар	па	жње	ис	ти	чу	про	бле	ми	ко	ји	се	не	мо
гу	ре	ши	ти	ка	ко	би	се	из	бе	гло	ре	ша	ва	ње	жи	вот	них	пи	та	ња	гра	ђа	на	
(2,5%).	Не	из	не	на	ђу	је	по	да	так	да	5%	сту	де	на	та	ука	зу	је	на	ис	цр	пље
ност	ду	го	го	ди	шњим	по	ли	тич	ком	пре	ви	ра	њи	ма,	док	се	све	га	2,5%	
од	лу	чи	ло	за	оп	ци	ју:	ве ћи ну љу ди из мог окру же ња не ин те ре су ју 
про бле ми у оп шти ни, па та ко ни ме не.

Нај	е	фи	ка	сни	је	ре	ше	ње	за	по	ве	ћа	ње	сте	пе	на	укљу	че	но	сти	гра
ђа	на	 у	 јав	ним	по	сло	ви	ма	 у	 гра	ду,	 по	ми	шље	њу	ис	пи	та	ни	ка	 “ле
жи”	у:	ква	ли	тет	ни	јем	ин	фор	ми	са	њу	ко	је	би	обез	бе	ди	ло	да	гра	ђа	ни	
уви	де	зна	чај	свог	укљу	чи	ва	ња	у	ре	ша	ва	ње	про	бле	ма	(37,5%);	оја
ча	ва	њу	ка	па	ци	те	та	гра	ђа	на	за	уче	шће	у	 јав	ним	по	сло	ви	ма	пу	тем	
ква	ли	тет	ни	јег	ин	фор	ми	са	ња	гра	ђа	на	о	по	тре	би	њи	хо	вог	укљу	чи
ва	ња	(35%);	про	на	ла	же	њу	ме	ха	ни	за	ма	за	по	ли	тич	ко	уче	шће	гра	ђа
на	кроз	про	мо	ци	ју	уче	шћа	гра	ђа	на	у	ло	кал	ним	про	це	си	ма	(10,8%);	
уво	ђе	њу	и		по	бољ	ша	њу	ло	кал	не	ре	гу	ла	ти	ве	(5%);	уво	ђе	њу	ин	тер
ак	тив	них	web	пор	та	ла	(4,2%);	уво	ђе	њу	прак	тич	них	аран	жма	на	за	
укљу	чи	ва	ње	гра	ђа	на	у	од	лу	чи	ва	њу	(12,5%).	

Сту	ден	ти	су	по	твр	ди	ли	да	 је	ко	му	ни	ка	ци	ја	из	ме	ђу	пред	став
ни	ка	вла	сти,	ме	ди	ја	и	гра	ђа	на	на	ло	кал	ном	ни	воу	–	ло	ша/не	за	до
во	ља	ва	ју	ћа	(56,7%),	ма	ње	је	оних	ко	ји	су	ре	кли	да	је	сред	ња/до	бра	
(28,3%),	све	га	0,8%	ис	пи	та	ни	ка	сма	тра	да	је	она	за	до	во	ља	ва	ју	ћа/
ви	со	ка,	док	14,2%	ан	ке	ти	ра	них	ми	сли	да	ко	му	ни	ка	ци	ја	не	по	сто	ји.	
Пре	ма	про	це	ни	сту	де	на	та	од	го	вор	ни	за	ова	кво	ста	ње	су:	по	ли	ти	ча
ри	(35%),	ме	ди	ји	(0,8%),	гра	ђа	ни	(0,8%)	а	20%	ис	пи	та	ни	ка	је	од	го
во	ри	ло	да	су	од	го	вор	ни	сви	за	јед	но.

Ква	ли	тет	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	је,	у	овом	ра	ду,	тре	ти	ран	
кроз	про	цес	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	пред	став	ни	ка	
вла	сти	у	гра	ду.	На	ред	на	та	бе	ла,	пред	ста	вља	па	ра	ме	тре	ко	ји	ука	зу	ју	
на	од	го	во	ре	на	пи	та	ње:	Да ли сте за до вољ ни ква ли те том раз ме не 
ин фор ма ци ја из ме ђу гра ђа на и пред став ни ка вла сти у оп шти ни?
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Та	бе	ла	4.	Ква	ли	тет	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	је
Ква	ли	тет	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	је Фре	квен	ци	ја Про	це	нат

за	до	во	љан/а	сам 2 1,7
ни	сам	за	до	во	љан/а 46 38,3
не	мо	гу	да	про	це	ним 22 18,3

То	тал 70 58,3

У	Та	бе	ли	5.	пре	зен	то	ва	ни	су	про	цен	ти	и	фре	квен	ци	ја	од	го	во
ра	сту	де	на	та	на	ве	о	ма	ва	жно	и	кључ	но	пи	та	ње	у	иден	ти	фи	ка	ци	ји	
ва	жних	ин	стан	ци:	Ко га сма тра те нај од го вор ни јим за не за до во ља
ва ју ћи ква ли тет раз ме не ин фор ма ци ја  из ме ђу по ли ти ча ра и гра
ђа на? 

Та	бе	ла	5.	Од	го	вор	ност	за	ква	ли	тет	раз	ме	не	ин	фор	ма	ци	ја
Од	го	вор	ни	за	ква	ли	тет	раз	ме	не	 

ин	фор	ма	ци	је
Фре	квен	ци	ја Про	це	нат

власт 66 55
ме	ди	ји 1 0,8
гра	ђа	ни 3 2,5

све	за	јед	но 31 25,8
То	тал 68 84,1

Нај	ве	ћи	про	це	нат	ис	пи	та	ни	ка	ко	ју	ис	ти	чу	да	је	власт	од	го	вор	на,	
јер	ни	је	за	ин	те	ре	со	ва	на	да	под	стак	не	гра	ђа	не	на	уче	шће	у	јав	ним	по
сло	ви	ма	(36,7%)	и	да	ни	је	пред	ста	ви	ла	гра	ђа	ни	ма	раз	ви	је	ну	и	ефи	ка
сну	прак	су	њи	хо	вог	не	по	сред	ног	уче	шћа	у	по	сло	ви	ма	гра	да	(15,8%).	

Ан	ке	том	смо	же	ле	ли	да	иден	ти	фи	ку	је	мо	пред	ло	ге	ко	је	ис	пи	та
ни	ци	ну	де	у	же	љи	да	се	ин	тен	зи	тет	и	ква	ли	тет	ко	му	ни	ци	ра	ња,	из
ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла	сти,	ме	ди	ја	и	гра	ђа	на,	по	диг	не	на	ви	ши	ни
во.	Сту	ден	ти	ре	ше	ње	про	на	ла	зе	у:	ја	сни	јем	и	тач	ни	јем	ме	диј	ском	
из	ве	шта	ва	њу	гра	ђа	на	о	град	ским	про	бле	ми	ма	и	о	по	тре	би	њи	хо	вог	
укљу	чи	ва	ња	у	ре	ша	ва	ње	(54,2%);	кон	крет	ни	јем	и	уче	ста	ли	јем	по
зи	ва	њу	 гра	ђа	на	 за	 укљу	чи	ва	ње	 у	 про	це	се	 ре	ша	ва	ња	 про	бле	ма	 у	
гра	ду	(38,3%);	спре	ча	ва	њу	огра	ни	ча	ва	ња	пре	но	ше	ња	ин	фор	ма	ци	ја	
од	по	ли	ти	ча	ра	до	 гра	ђа	на	 (15,8%);	 сма	ње	њу	 	по	ли	тич	ког	при	ти
ска	на	уре	ђи	вач	ку	по	ли	ти	ку	ме	диј	ске	ку	ће	(14,2%),	рас	ки	ди	во	сти	
спре	ге/до	го	во	ра	ко	ја	по	сто	ји	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла	сти	и	ме	ди	ја	
у	ло	ка	лу	(2,5%);	док	11,7%	сма	тра	да	ре	ше	ње	ле	жи	у	по	ли	тич	ком	
„опи	сме	ња	ва	њу“	гра	ђа	на	(ор	га	ни	зо	ва	њем	кур	се	ва,	ра	ди	о	ни	ца...).

.
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* * *

Ети	мо	ло	шки,	 по	јам	 пар	ти	ци	па	ци	ја	 (lat.	 par	ti	ci	pa	tio)	 озна	ча	ва	
„1.	уче	шће,	удео,	су	де	ло	ва	ње;	уче	шће	гра	ђа	на	у	про	це	си	ма	од	лу
чи	ва	ња	и	упра	вља	ња	на	свим	под	руч	ји	ма	дру	штве	ног	жи	во	та“3).	У	
со	ци	о	ло	шкој	и	по	ли	ти	ко	ло	шкој	ли	те	ра	ту	ри,	про	на	ла	зи	мо	раз	ли	чи
те	пој	мо	ве	ко	ји	су	по	ве	за	ни	са	фе	но	ме	ном	пар	ти	ци	па	ци	је:	по	ли
тич	ко	укљу	чи	ва	ње	(po	li	ti	cal	in	vol	ve	ment),	гра	ђан	ско	и	ди	рект	но	де
ло	ва	ње	(grassro	ots	ac	ti	vity),	по	ли	тич	ко	де	ло	ва	ње	(po	li	ti	cal	ac	tion),	
те	 по	ли	тич	ка	 пар	ти	ци	па	ци	ја.	 По	треб	но	 је	 раз	ли	ко	ва	ти	 на	ве	де	не	
пој	мо	ве	од	пој	ма	по	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	и	за	сту	па	мо	став	ауто
ра	да	је	по	себ	но	бит	но	раз	дво	ји	ти	по	јам	по	ли	тич	ког	укљу	чи	ва	ња	
од	пој	ма	по	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	јер	„по	ли	тич	ки	ин	те	рес	и	раз
го	вор	о	по	ли	ти	ци	ни	су	ин	ди	ка	то	ри	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је,	иако	
је	су	мје	ре	о	по	ли	тич	ком	укљу	чи	ва	њу“4).

Сва	ка	ак	тив	ност,	ин	ди	ви	ду	ал	на	или	ко	лек	тив	на,	ко	ја	ути	че	на	за
јед	ни	цу	и	пред	став	ни	ке	вла	сти	у	њој,	мо	же	да	се	де	фи	ни	ше	као	по	ли
тич	ко	ан	га	жо	ва	ње	тј.	по	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја.	Кључ	не	ве	шти	не	нео
п	ход	не	за	по	ли	тич	ко	ан	га	жо	ва	ње	об	у	хва	та	ју	ак	тив	но	уче	шће,	зна	ње	и	
раз	у	ме	ва	ње,	осе	ћај	по	ли	тич	ке	по	ве	за	но	сти,	као	и	ве	шти	не	нео	п	ход	не	
за	по	ли	тич	ко	уче	шће	 (на	при	мер,	 слу	ша	ње,	 кри	тич	ко	раз	ми	шља	ње,	
ис	тра	жи	ва	ње).	Љу	ди	мо	гу	би	ти	по	ли	тич	ки	ан	га	жо	ва	ни	гла	са	њем;	чи
та	њем	но	ви	на;	во	лон	ти	ра	њем	на	ло	кал	ним	про	јек	ти	ма;	сла	њем	пи	сма	
или	emailова	јав	ним	функ	ци	о	не	ри	ма,	ор	га	ни	за	ци	ја	ма,	или	ме	диј	ским	
из	во	ри	ма;	да	уче	ству	ју	у	де	мон	стра	ци	ја	ма	и	ску	по	ви	ма;	по	ха	ђа	ју	ло
кал	не	оп	штин	ске	са	стан	ке;	по	се	ћу	ју	кан	це	ла	ри	ју	ло	кал	ног	пред	став
ни	ка;	од	ла	зе	у	цр	кву,	си	на	го	гу,	џа	ми	ју	или,	у	раз	го	во	ру	са	њи	хо	вим	
су	се	ди	ма	по	ка	жу	бри	гу	о	про	бле	ми	ма	за	јед	ни	це;	или	до	ни	ра	њем	(нпр.	
но	вац,	вре	ме,	са	вет).  Ипак,	ов	де	ће	мо	се	сло	жи	ти	да	по	ли	тич	ки	ин
те	рес	и	раз	го	вор	о	по	ли	ти	ци	с	при	ја	те	љи	ма,	не		спа	да	ју	у	по	ли	тич
ку	пар	ти	ци	па	ци	ју.	

Пре	ма	ми	шље	њу	Робертсa,	гра	ђан	ске	пар	ти	ци	па	ци	је	не	тре	ба	сво
ди	ти	на	ис	кљу	чи	ве	по	де	ле	на	оне	ко	ји	има	ју	и	оне	ко	ји	не	ма	ју	–	моћ,	
власт,	бо	гат	ство.	Он	сма	тра	да	је	нај	ло	гич	ни	ја	по	де	ла	„на	оне	ко	ји	за	у
зи	ма	ју	иза	бра	не	пред	став	нич	ке	и	ад	ми	ни	стра	тив	не	по	зи	ци	је	(јав	ни	слу

3)	 Клајн	Иван,	Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за,	Про	ме	теј,	Но	ви	Сад,	2006,	стр.	898.
4)	 Вуј	чић	Вла	ди	мир,	 „По	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја“,	По ли тич ка ми сао,	 вол.	XXXVII,	бр.	

1/2005,	стр.	119.



стр: 127-144.

	139	

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2015 год. (XXVII) XIV vol=44

жбе	ни	ци)	и	на	оне	ко	ји	то	ни	су	у	ста	њу.	У	том	сми	слу	би	се	гра	ђан	ска	
пар	ти	ци	па	ци	ја	од	но	си	ла	на	оне	чла	но	ве	дру	штва	ко	ји	не	ма	ју	фор	мал	ну	
моћ	од	лу	чи	ва	ња	у	окви	ру	струк	ту	ра	вла	сти“5).	Ко	ри	сте	ћи	 се	кон	цеп
том	по	де	ле	мо	ћи	и	од	лу	чи	ва	ња,	гру	па	на	ших	ауто	ра	се	од	лу	чи	ла	за	
де	фи	ни	ци	ју	ко	ја	гра	ђан	ску	пар	ти	ци	па	ци	ју	од	ре	ђу	је	„као	про	цес	у	ко	ме	
чла	но	ви	дру	штва	ко	ји	не	за	у	зи	ма	ју	по	ли	тич	ке	или	по	зи	ци	је	у	ад	ми	ни
стра	ци	ји,	де	ле	власт	са	јав	ним	слу	жбе	ни	ци	ма	у	до	но	ше	њу	кључ	них	
од	лу	ка	и	спро	во	ђе	њу	ак	ци	ја	ко	је	се	од	но	се	на	за	јед	ни	цу“6).	Да	нас	се	
пар	ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на	нај	че	шће	огле	да	у	гра	ђан	ској	ак	тив	но	сти	са	ци
љем	да	се ути	че	на	по	ли	тич	ке	од	лу	ке.	Све	че	шће	се	сво	ди	на,	и	об	у	хва
та,	ак	ци	је	као	што	су	гла	са	ње,	пот	пи	си	ва	ње	пе	ти	ци	ја,	или	бло	ки	ра	ње	
ули	ца.	Гра	ђан	ски	ак	ти	ви	зам	се,	већ	по	тра	ди	ци	ји,	на	ла	зи	у	пр	вим	ре	до
ви	ма	пар	ти	ци	па	тив	ног	ди	ја	ло	га	а	мно	ги	те	о	ре	ти	ча	ри	ис	ти	чу	да	је	уло га 
по ли тич ке гра ђан ске пар ти ци па ци је	пре	суд	на	у	ци	љу	„оздра	вље	ња”	де
мо	крат	ских	на	че	ла	и	ин	сти	ту	ци	ја.

По	сто	је	ћа	кри	за	ле	ги	ти	ма	ци	је	де	мо	крат	ских	дру	шта	ва	ука	за	ла	
је	на	то	да	се	де	мо	кра	ти	ја,	схва	ће	на	као	вла	да	ви	на	на	ро	да,	не	мо	же	
све	сти	са	мо	на	тех	нич	ко	пи	та	ње	кон	сти	ту	и	са	ња	и	одр	жа	ва	ња	ста
бил	но	сти	вла	сти,	већ	да	гра	ђа	ни	има	ју	пра	во,	по	тре	бу	и	ду	жност	
пар	ти	ци	пи	ра	ња	у	кон	тро	ли	вла	сти	и	по	ста	вља	њу	зах	те	ва	у	про	це
си	ма	од	лу	чи	ва	ња.	Упра	во	 је	по	ли	тич	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	тран	сфор
ми	са	ла	љу	де	из	по	зи	ци	је	по да ник,	у	по	зи	ци	ју	гра ђа нин	и	до	ве	ла	
са	вре	ме	не	де	мо	крат	ске	ин	сти	ту	ци	је	у	ста	ње	у	ко	јем	оне	ви	ше	ни	су	
до	вољ	не	за	оси	гу	ра	ва	ње	ста	бил	но	сти	чи	та	вог	де	мо	крат	ског	по	рет
ка.	За	то	у	по	ли	тич	кој	те	о	ри	ји	као	и	у	свим	са	вре	ме	ним	де	мо	кра
ти	ја	ма	по	сто	је,	у	ма	њем	или	ве	ћем	оби	му,	не	ки	об	ли	ци	по	ли	тич	ке	
пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на	у	од	лу	чи	ва	њу,	као	до	пу	на	пред	став	нич	ким	
ин	сти	ту	ци	ја	ма.

Иако	сва	ки	гра	ђа	нин	има	пра	во	да	од	лу	чи	да	бу	де	по	ли	тич	ки	не	ак
ти	ван,	вр	ло	је	бит	но	схва	ти	ти	све	мо	гу	ће	по	сле	ди	це	јед	не	та	кве	од	лу	ке.	
Би	ти	по	ли	тич	ки	не	ак	ти	ван	зна	чи	ло	би	би	ти	у	пот	пу	но	сти	за	до	во	љан	
сво	јим	гра	ђан	ским	жи	во	том	и	усло	ви	ма	жи	во	та,	не	оба	зи	ра	ти	се	на	оно	
што	је	ло	ше	и	не	по	ку	ша	ва	ти	про	ме	ни	ти	сво	ју	сва	ко	дне	ви	цу.	Иако	сва	ко	
има	пра	во	да	би	ра	сво	ју	бор	бу	и	ап	сти	нен	ци	ју,	у	по	ли	тич	ком	дру	штву,	
дру	штву	у	ко	јем	би	ра	мо	љу	де	ко	ји	ће	нас	во	ди	ти	и	пред	ста	вља	ти	на	ше	

5)	 Ro	berts	Nancy,	„Pu	blic	De	li	be	ra	tion	in	an	Age	of	Di	rect	Ci	ti	zen	Par	ti	ci	pa	tion“,	Ame ri can 
Re vi ew of Pu blic Ad mi ni stra tion,	Vol.	4	Br.	34/2004,	стр.	343.	

6) Ми	ло	са	вље	вић	Бо	го	љуб,	По	па	дић	Дра	ган	и	Ло	гар	Све	тла	на,	Гра ђан ско уче шће на ло
кал ном ни воу – Ана ли за прав ног окви ра и по ли ти ке у Ср би ји и дру гим европ ским зе мља
ма,	Стал	на	кон	фе	рен	ци	ја	гра	до	ва	и	оп	шти	на,	Бе	о	град,	2006,	стр.	13.
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ми	шље	ње,	и	на	ша	бор	ба,	па	чак	и	наш	ре	волт,	тре	ба	да	бу	де	у	по	ли
тич	ким	окви	ри	ма.	Про	блем	на	ста	је	што	се	при	дев	по ли тич ки	вре	ме	ном	
оту	ђио	од	љу	ди,	па	по	ли	тич	ка	ак	тив	ност	да	нас	пре	све	га	пред	ста	вља	
ула	зак	у	не	ку	по	ли	тич	ку	стран	ку,	го	сто	ва	ња	у	не	ра	зу	мљи	вим	по	ли	тич
ким	еми	си	ја	ма	и	чи	та	ње	још	кон	фу	зни	је	днев	не	штам	пе.	Ре	ше	ње	је,	да
ка	ко,	у	при	бли	жа	ва	њу	љу	ди	по	ли	ти	ци	и	схва	та	њу	по	ли	ти	ке	као	сво	је	
сва	ко	дне	ви	це,	а	од	лу	ка	да	се	не	иза	ђе	на	из	бо	ре	та	ко	ђе	пред	ста	вља	од
ре	ђе	ни	по	ли	тич	ки	став.	„Гра	ђа	ни	су	ак	те	ри	у	по	ли	тич	кој	ко	му	ни	ка	ци	ји.	
Они	су	ујед	но	и	би	ра	чи	и	сто	га	је	по	ли	тич	ким	ак	те	ри	ма	ја	ко	ста	ло	до	
до	бре	по	ли	тич	ке	ко	му	ни	ка	ци	је	с	би	ра	чи	ма,	јер	без	ко	му	ни	ка	ци	је	ни	јед
на	по	ли	тич	ка	по	ру	ка	не	мо	же	има	ти	ни	ка	кву	ва	жност.“7)

Ве	ли	ки	број	сту	ди	ја	пре	по	ру	чу	је	као	ре	ше	ње	за	по	бољ	ша	ње	сте
пе	на	по	ли	тич	ког	ан	га	жо	ва	ња	гра	ђа	на	ква ли тет ни ју ко му ни ка ци ју из
ме ђу по ли ти ча ра и ста нов ни штва.8)	У	ра	ду	је	већ	на	ве	де	но	да	у	ква
ли	те	ту	 по	ли	тич	ког	 ко	му	ни	ци	ра	ња	 ви	ди	мо	 јед	ног	 од	 еле	мен	тар	них	
фак	то	ра	ко	ји	ути	чу	на	дру	штве	ни	и	по	ли	тич	ки	ак	ти	ви	зам	гра	ђа	на.	
Број	ни	су	раз	ло	зи	да	је	да	нас	по	ли	тич	ко	ко	му	ни	ци	ра	ње	од	го	вор	но	за	
слаб	дру	штве	ни	ак	ти	ви	зам	и	пар	ти	ци	па	ци	ју	гра	ђа	на,	по	себ	но	у	Ср
би	ји	у	ко	јој	по	ли	тич	ка	ко	му	ни	ка	ци	ја	че	сто	вр	ви	од	не	ја	сних	ре	чи	и	
ту	ђи	ца.	„По	ли	тич	ки	игра	чи“	се	бе	ра	до	пред	ста	вља	ју	па	мет	ни	јим	и	
ум	ни	јим	не	го	што	ствар	но	је	су,	а	на	мо	мен	те	и	ми	стич	ним,	не	до	дир
љи	вим.	

Под	пар	ти	ци	па	ци	јом под	ра	зу	ме	ва	мо	сва	ку	ак	тив	ност	ко	јом	се	
гра	ђа	ни	укљу	чу	ју	у	про	цес	до	но	ше	ња	јав	них	од	лу	ка	и	та	ко	ути	чу	
на	 ква	ли	тет	 свог	и	жи	во	та	 сво	јих	 су	гра	ђа	на.	Она	мо	же	би	ти	ак
тив на 	у	слу	ча	ју	ка	да	су	гра	ђа	ни	кроз	раз	не	об	ли	ке	удру	жи	ва	ња	и	
ини	ци	ја	ти	ва	у	ди	рект	ној	ин	тер	ак	ци	ји	са	пред	став	ни	ци	ма	вла	сти.	У	

7) То	мић	 Зо	ран,	 Осно ве по ли тич ког ко му ни ци ра ња,	 По	слов	не	 ко	му	ни	ка	ци	је,	 Мо	стар,	
2005,	стр.	70.

8)	 Та	ко	у	Ен ци кло пе ди ји по ли тич ког ко му ни ци ра ња	сто	ји	да:	„По	ве	ћа	ње	сте	пе	на	и	ква	ли
те	та	по	ли	тич	ког	ко	му	ни	ци	ра	ња	из	ме	ђу	пред	став	ни	ка	вла	сти	и	гра	ђа	на,	би	тан	је	фак	тор	
ак	ти	ви	зма	гра	ђа	на,	као	и	њи	хо	ва	еду	ка	ци	ја	о	то	ме	ка	ко	по	ли	ти	ка	ути	че	на	њи	хов	сва	ко
днев	ни	жи	вот.	По	ред	бо	љег	обра	зо	ва	ња	гра	ђа	на	о	то	ме	ка	ко	по	ли	ти	ка	ути	че	на	њи	хо	ве	
жи	во	те,	 ви	ше	 кон	так	та	 из	ме	ђу	 гра	ђан	ства	 и	 по	ли	ти	ча	ра	мо	же	 по	ве	ћа	ти	 ефи	ка	сност	
гра	ђа	на,	а	са	мим	тим	и	њи	хо	ву	по	ли	тич	ку	пар	ти	ци	па	ци	ју.	Ис	тра	жи	ва	ња	су	по	ка	за	ла	
да	 са	стан	ци	 за	јед	ни	це,	 по	ли	тич	ке	 ди	ску	си	је,	 де	ба	те	 и	 су	сре	ти	 гра	до	ва,	 пред	ста	вља
ју	про	ве	ре	но	до	бре	ме	то	де	за	по	ве	ћа	ње	ве	зе	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	вла	сти.	Сту	ди	је	та	ко	ђе	
по	твр	ђу	ју	јак	ути	цај	лич	ног	кон	так	та	на	гла	са	ње.	Је	даннаје	дан	кон	такт	под	сти	че	ин
те	ре	со	ва	ње	и	омо	гу	ћа	ва	ко	му	ни	ка	ци	ју	о	по	ли	тич	ким	по	сло	ви	ма	ко	ји,	за	уз	врат,	по	ве	ћа
ва	ве	ро	ват	но	ћу	гла	са	ња.	Мо	да	ли	те	ти	ко	му	ни	ка	ци	је	ко	ји	се	ко	ри	сте	за	ин	фор	ми	са	ње	и	
мо	ти	ви	са	ње	ста	нов	ни	штва,	да	ју	и	ве	ћу	ве	ро	ват	но	ћу	по	ли	тич	ког	уче	шћа“.	(Kaid	Lynda	
&	HoltzBac	ha	Chri	sti	na,	Encyclo pe dia of po li ti cal com mu ni ca tion.	(Vols.	12).	Tho u sand 
Oaks,	CA:	SA GE Pu bli ca ti ons,	2008,	стр.	582)
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слу	ча	ју	да	гра	ђа	ни	са	мо	при	су	ству	ју	са	стан	ци	ма	или	пре	зен	та	ци
ја	ма,	ка	ко	би	се	бли	же	упо	зна	ли	са	кон	крет	ним	од	лу	ка	ма	или	про
гра	ми	ма,	или	оства	ру	ју	сво	је	би	рач	ко	пра	во	–	го	во	ри	се	о	па сив ној 
пар	ти	ци	па	ци	ји.	Пар	ти	ци	па	ци	ја	 до	би	ја	 свој	 пу	ни	 об	лик	 и	 ефе	кат	
ка	да	се	гра	ђа	ни	оку	пља	ју	ка	ко	би	се	ин фор ми са ли и раз го ва ра ли	о	
про	бле	ми	ма	сво	је	за	јед	ни	це	и	као	ре	зул	тат	по	ну	ди	ли	по	тен	ци	јал
на	ре	ше	ња	пред	став	ни	ци	ма	вла	сти.	Ова	ква	ак	тив	ност	до	при	но	си	
ус	по	ста	вља	њу	кон	сен	зу	са	и	мо	же	би	ти	ве	о	ма	ко	ри	сно	упут	ство	за	
да	ље	ко	ра	ке	ор	га	на	упра	ве.

Да	нас,	 иде	ја	 пар	ти	ци	па	ци	је	 до	би	ја	 по	себ	но	 зна	че	ње	 и	 ва	жност	
на	ло	кал	ном	ни	воу	оп	шти	не	или	гра	да.	Уче	шће	по	је	ди	на	ца	у	до	но
ше	њу	од	лу	ка	у	њи	хо	вој	при	мар	ној	сре	ди	ни	не	раз	дво	ји	во	је	по	ве	за	но	
са	пра	вом	при	сту	па	ин	фор	ма	ци	ја	ма	и	раз	вој	ним	пла	но	ви	ма,	од	но	сно	
мо	гућ	но	шћу	уче	шћа	у	раз	во	ју	је	дин	стве	ног	пла	на	раз	во	ја	не	по	сред	ног	
окру	же	ња,	при	че	му	се	пар	ти	ци	па	ци	ја	раз	у	ме	као	кон	струк	ти	ван	и	по
зи	ти	ван	при	ступ	ло	кал	ној	са	мо	у	пра	ви	и	ре	ша	ва	њу	по	сто	је	ћих	про	бле
ма	за	јед	ни	це.	На	тај	на	чин,	онај	ко	пар	ти	ци	пи	ра	нај	не	по	сред	ни	је	до
жи	вља	ва	сво	ју	ло	кал	ну	сре	ди	ну,	би	ло	да	се	ра	ди	о	се	лу,	ва	ро	ши	ци	или	
ве	ли	ком	гра	ду	и	ди	рект	но	је	за	ин	те	ре	со	ван(а)	за	ре	ша	ва	ње	про	бле	ма	
те	сре	ди	не.	Исто	вре	ме	но,	на	ло	кал	ном	ни	воу	је	нај	лак	ше	при	ме	ни	ти	
пред	ло	же	на	ре	ше	ња	и	уве	ри	ти	се	у	кон	крет	не	ре	зул	та	те.	При	ме	ра	ова
квих	ак	тив	но	сти	је	мно	го,	од	ре	ша	ва	ња	пи	та	ња	пе	шач	ког	пре	ла	за	ис
пред	шко	ле	до	об	но	ве	си	сте	ма	во	до	снаб	де	ва	ња.	При	то	ме	тре	ба	увек	
има	ти	у	ви	ду	да	је	пар	ти	ци	па	ци	ја	са	мо	ко	ри	сно	сред	ство	по	бољ
ша	ња	пла	ни	ра	ња	и	до	но	ше	ња	од	лу	ка,	али	не	га	ран	ту	је	са	ма	по	се
би	да	ће	се	до	бра	ре	ше	ња	ствар	но	и	про	на	ћи.

Пар	ти	ци	па	ци	ја	пред	ста	вља	уза	јам	но	ин	фор	ми	са	ње	и	ко	му	ни	ци	ра
ње	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве,	спрем	ност	гра	ђа	на	да	ак	тив	но	
уче	ству	ју	у	ре	ша	ва	њу	про	бле	ма	сво	је	за	јед	ни	це,	као	и	отво	ре	ност	ло
кал	них	вла	сти	да	иза	ђе	у	су	срет	по	тре	ба	ма	и	же	ља	ма	гра	ђа	на	кад	год	је	
то	мо	гу	ће.	Она	пред	ста	вља	све	оне	ак	тив	но	сти	гра	ђа	на	ко	је	су	усме
ре	не	на	до	но	ше	ње	ло	кал	них	по	ли	тич	ких	од	лу	ка,	у	про	це	су	фор	му	ли
са	ња,	усва	ја	ња	и	спро	во	ђе	ња	јав	не	по	ли	ти	ке.	Основ	ни	циљ	пар	ти	ци
па	ци	је	тре	ба	да	бу	де	по	бољ	ша	ње	ра	да	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	и,	на	ду	жи	
пе	ри	од,	по	бољ	ша	ње	жи	во	та	 за	јед	ни	це.	Ис	ку	ства	мно	гих	раз	ви	је	них	
зе	ма	ља	по	ка	за	ла	су	да	уче	шће	гра	ђа	на	у	про	це	су	до	но	ше	ња	по	ли	тич
ких	од	лу	ка	мо	же	да	има	по	зи	ти	ван	ути	цај	на	еко	ном	ски	и	дру	штве	ни	
раз	вој.	Ако	се	узму	у	об	зир	и	еду	ка	тив	на	и	кри	тич	ка	функ	ци	ја,	уло	ге	
гра	ђа	на	и	ло	кал	них	вла	сти, мо	же	се	иден	ти	фи	ко	ва	ти	не	ко	ли	ко	раз	ли
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чи	тих	ци	ље	ва	пар	ти	ци	па	ци	је	ко	ји,	сва	ки	по	на	о	соб	тре	ба	да	осли	ка	ва	ју	
при	о	ри	те	те	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	и	ин	те	ре	се	за	јед	ни	це.	За	глав	не	ци	ље
ве	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на	узи	ма	се	обез	бе	ђи	ва	ње	раз	во	ја	нај	бо	ље	мо
гу	ће	ло	кал	не	сре	ди	не	за	жи	вот	и	рад	гра	ђа	на,	ко	ја	је	спе	ци	фич	ни	об	лик	
сред	ње	вред	но	сти	же	ља	и	по	тре	ба	свих	гра	ђа	на;	охра	бри	ва	ње	гра	ђа	на	
да	пре	у	зму	ак	тив	ну	уло	гу	у	осми	шља	ва	њу	и	обо	га	ћи	ва	њу	сво	је	сре	ди
не;	да	гра	ђа	ни	ма	у	пот	пу	но	сти	и	трај	но	бу	де	обез	бе	ђен	при	ступ	јав	ним	
ин	фор	ма	ци	ја	ма;	да	у	про	це	су	од	лу	чи	ва	ња	бу	ду	за	сту	пље	ни	и	из	ба	лан
си	ра	ни	ин	те	ре	си	свих	при	пад	ни	ка	за	јед	ни	це	и	да	се	раз	ви	ја	од	нос	по
ве	ре	ња	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	пред	став	ни	ка	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве.9)
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Ka ta ri na Mi lo se vic 
Mi haj lo Ma nic 

Mir ja na Stan ko vicDjor dje vic

CI VIC PAR TI CI PA TION AND PO LI TI CAL COM MU NI CA TION 
– A MAT TER OF WILL OR A MAT TER OF NEED?

Re su me
 By ex plo ring the im pact of po li tics, the me dia and ci ti
zens on the le vel and qu a lity of po li ti cal com mu ni ca tion 
the pa per iden ti fi es the re a sons for a po or so cial and po li
ti cal en ga ge ment and ac ti vism of the ci ti zens. The aut hors 
spe ak of ci vic par ti ci pa tion in lo cal go vern ment, of the 
go vern ment re pre sen ta ti ves, the me dia and ci ti zens and 
the ir mu tual re la ti on ships wit hin the pro ces ses of po li ti
cal com mu ni ca tion and par ti ci pa tion, all of which re pre
sent re li a ble in di ca tors of the ac hi e ved le vel and qu a lity 
of the de moc ra ti sa tion of the so ci ety. Wit ho ut ra i sing the 
po li ti cal cul tu re of ci ti zens, and that of the go vern ment re
pre sen ta ti ves, as well as wit ho ut em po we ring de moc ra tic 
ca pa ci ti es of the me dia – the re can be no ci vic par ti ci pa
tion wit hin and wit ho ut the po li ti cal area, i.e. in pu blic. 
The main to pic of the re se arch in this pa per is stu dents´ 
par ti ci pa tion in the pu blic po li ti cal li fe in Pi rot. The pa per 
de als with a the o re ti cal analysis of the ro les of par ti ci
pants in a po li ti cal com mu ni ca tion (po li ti ci ans, the me dia 
and ci ti zens), with an em pi ri cal analysis of the de gree of 
de ve lop ment of po li ti cal par ti ci pa tion at a lo cal le vel, with 
the in flu en ce of par ti ci pants in a po li ti cal com mu ni ca tion 
on ci vic par ti ci pa tion at a lo cal le vel (on the ba sis of stu
dents´ at ti tu des), as well as with the analysis of stu dents´ 
at ti tu des re gar ding the qu a lity of the ex chan ge of po li ti cal 
con tents, in for ma tion fe ed back and an agre e ment bet we en 
po li ti ci ans, the me dia and ci ti zens (for the pur po ses of de
ter mi ning a pos si ble de pen den ce of the qu a lity of po li ti cal 
com mu ni ca tion and the le vel of de ve lop ment of po li ti cal 
par ti ci pa tion). 
The on go ing cri sis of the le gi ti macy of de moc ra tic so ci
e ti es in di ca tes that de moc racy, un der stood as the ru le by 
the pe o ple, can not be re du ced to a me rely tec hni cal is sue 
of con sti tu ting and ma in ta i ning the sta bi lity of a go vern
ment, but rat her con cep tu a li sed as a right and duty of the 
ci ti zens to par ti ci pa te in con trol ling the aut ho ri ti es and 
im po sing re qu i re ments in the de ci sionma king pro cess. 
Po li ti cal par ti ci pa tion it self has tran sfor med pe o ple from 
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su bjects in to ci ti zens and res ha ped mo dern de moc ra tic in
sti tu ti ons, so much so that they are no lon ger suf fi ci ent to 
en su re the sta bi lity of the en ti re de moc ra tic system. The
re fo re, both in po li ti cal the ory and in mo dern de moc ra tic 
so ci e ti es the re are, mo re or less, cer tain forms of po li ti cal 
par ti ci pa tion of ci ti zens in de ci sionma king as a kind of 
ad di tion to re pre sen ta ti ve in sti tu ti ons.
An in cre a sing num ber of ci ti zens in de moc ra tic so ci e ti es 
per ce i ve po li tics as so met hing dirty and im mo ral, which 
re sults in an in cre a singly ra re po li ti cal par ti ci pa tion of 
ci ti zens. In spi te of a tri umph, most de moc ra tic so ci e ti es 
fa ce the ir ci ti zens´ gro wing di scon tent with po li tics and 
prac ti cal fun cti o ning of a de moc ra tic po li ti cal system. In
di ca tors of such di scon tent are ob ser va ble in the ero sion 
of trust in the most im por tant po li ti cal in sti tu ti ons, whe
re in the gre a test loss of con fi den ce one can no ti ce with 
re fe ren ce to po li ti cal par ti es. Thus, one can not esca pe no
ti cing a new ten dency in mo dern so ci e ti es re flec ted in a 
new form of po li ti cal par ti ci pa tion of the ci ti zens known 
as ci vil di so be di en ce. 
A lar ge num ber of re se arch stu di es pro po ses an im pro ved 
form of com mu ni ca tion bet we en po li ti ci ans and the pe o ple as 
a man ner of ra i sing the le vel of a po li ti cal par ti ci pa tion of the 
ci ti zens. The pa per emp ha si ses the qu a lity of po li ti cal com
mu ni ca tion as one of the ba sic fac tors which might in flu en ce 
the so cial and po li ti cal ac ti vism of the ci ti zens. For nu me ro us 
re a sons po or po li ti cal com mu ni ca tion can be con si de red re
spon si ble for a we ak so cial ac ti vism and par ti ci pa tion of the 
ci ti zens, espe ci ally in Ser bia whe re po li ti cal com mu ni ca tion is 
very of ten flo o ded with fo re ign words and am bi gu o us terms. 
Po li ti cal players enjoy re pre sen ting them sel ves as smar ter 
and wi ser than they ac tu ally are, and at ti mes they al so li ke to 
ap pe ar mysti cal and un to uc ha ble.
Key words: par ti ci pa tion, po li ti cal com mu ni ca tion, de
moc ra ti sa tion, po li ti cal in te rest.
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